
Ρέ σύ Γρηγόρη, κάνουμε κακό; Γιά τό ψωμάκι μας 
ρέ, παλεύουμε καί ' μείς!...



η ΣΠοναηιοτΗτη της οικογενειπς στην
ΠΝΠΤΡΟΦΗ ΙΟΝ ΙΜΩΙΩΝ
Τοϋ αΐδ. κ. Στεφ. Πουλή

' Η προσπάθεια νά παραμερισθή 
καί νά ύποκατασταθή ή οικογέ
νεια μέ άλλους φορείς άνατρο- 
φής, δπου κι άν έγινε άποδείχτη- 
κε στήν πράξι άστοχη. Κανένα 
άλλο περιβάλλον δέν μπορεί νά 
ύποκαταστήση τή ζεστασιά τής 
οικογένειας.

«Τό παιδί έχει ανάγκη γιά τήν πλήρη 
καί άρμονική άνάπτυξι τής προσωπικό
τητάς του, άπό άγάπη καί κατανόησι. 
Θά μεγαλώνη, δπου είναι δυνατόν, μέ 
τήν εύθύνη καί τή φροντίδα τών γο
νέων του καί πάντοτέ σέ μιά άτμόσφαιρα 
στοργής καί ήθικής καί ύλικής άσφά- 
λειας. Τό παιδί τής τρυφερής ήλικίας 
δέν θά χωρίζεται άπό τή μητέρα του, 
παρά μόνο σέ έξαιρετικές περιπτώ
σεις...» (Διακήρυξι τοϋ Ο.Η.Ε. γιά τά 
δικαιώματα τοϋ παιδιού, άρχή έκτη).

Τό παιδί δέν άναπτύσσεται σωστά 
χωρίς άγάπη. Ο Χριστός, άγκαλιάζον- 
τάς το μέ όλη τήν άγάπη Του, μάς 
υπέδειξε τό σωστό τρόπο συμπερι
φοράς άπέναντι στήν τρυφερή ήλικία. 
Ένας άπό τούς πρωτοπόρους έρευ- 
νητές αύτής τής ήλικίας, ό ' Αμερικανός 
Ρενέ Σπίτς, έπιγραμματικά λέγει: «Βρέ
φη χωρίς άγάπη θά καταντήσουν ένήλι- 
κοι γεμάτοι μίσος».

' Η οικογένεια άποτελεί τό πιό κατάλ
ληλο πλαίσιο γιά τήν όμαλή άνάπτυξι 
τών παιδιών. Από πολλούς έρευνητές, 
μέ πρωτοπόρους τόν Σπίτς καί τήν 
Άννα Φρέντ, διαπιστώθηκε ότι «στερη
τικά, άπρόσωπα, ψυχρά περιβάλλοντα, 
κατά τήν παιδική ήλικία, είναι δυνατό 
νά προκαλέσουν μιά μόνιμη έπίδρασι 
στήν προσωπικότητα καί τό χαρακτήρα 
τοϋ άτόμου, νά τό κάνουν κοινωνικά

Ό  περιορισμός τής έγκληματικότητος είναι 
πρωτίστως έργον τών πολιτών. Γιά τό λόγο 
αυτό oi άρμόδιοι φοράς (έκκλησία, σχολεϊον, 
χριστιανικοί όργανώσεις κ.λπ.), πρέπει νά 
όνολάβουν σταυροφορίαν διαπαιδαγωγή- 
οεως, ιδίως τών νέων έναντι τοϋ έγκλήμα- 
τος.
άπροσάρμοστο, άνίκανο νά έξασφαλίση 
ένα έλάχιστο όριο ευτυχίας γιά τόν ε
αυτόν του, ικανό όμως νά δημιουργή 
προβλήματα στό κοινωνικό σύνολο»

Ή  προσπάθεια νά παραμερισθή καί 
νά ύποκατασταθή ή οικογένεια μέ άλ
λους φορείς άνατροφής, όπου κι άν έ
γινε, άποδείχτηκε στήν πράξι άστοχη. 
Κανένα άλλο περιβάλλον δέν μπορεί νά 
ύποκαταστήση τή ζεστασιά τής οικογέ
νειας.

Είναι όμως άνάγκη νά τονίσουμε στό 
σημείο αύτό, ότι ή καλή ή κακή κατά- 
στασι τής οικογένειας προσδιορίζει 
άποφασιστικά τήν προσωπική καί τήν 
κοινωνική ζωή τών βλαστών της.

ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ...

Χρειάζεται πολλή προσοχή, σύνεσι καί 
προσευχή, γιά νά μπορέσουμε νά έπι- 
τελέσουμε τό μεγάλο χρέος μας σάν 
γονείς, όπως θέλει ό Θεός. Δέν είναι 
ύπερβολή, άν πούμε ότι όλοι οί γονείς 
άγαπάμε τά παιδιά μας. Είναι όμως άλή- 
θεια ότι, παρ' όλη τήν άγάπη μας, κά

νουμε σφάλματα, πού έχουν σοβαρές 
έπιπτώσεις στήν ψυχή καί τή ζωή τών 
παιδιών μας. Δέν προσέχουμε τά λόγια 
μας, τίς κινήσεις μας καί τή συμπερι
φορά μας γενικά άπέναντι στό παιδί, άλ- 
λά καί άπέναντι τών άλλων μπροστά 
του.

Αύτοϋ τοϋ είδους ή συμπεριφορά 
είναι περιφρόνησι τοϋ παιδιού, κουρε
λιάζει τήν προσωπικότητά του. ' Ο Κύ
ριος μάς προτρέπει νά διορθώσουμε
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H ANflFKfllDTA ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΗΣ 
ΣΤΗΝ Ε.0.Κ

' Η ένταξη τής ' Ελλάδος στήν ΕΟΚ αποτελεί τήν άρίστη λύση, δεδομένου ότι, κάτω άπό τίς κρατούσες 
διεθνείς πολιτικοοινομονικές συνθήκες μεγιστοποιεί τά βαθμό τής πολιτικής άνεξαρτησϊας, ελευ
θερίας καί άσφαλείας τών κατοίκων τής χώρας καί κατά συνέπεια τό επίπεδο τής γενικής κοινωνικής 
εύημερίας.
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Η ένταξη τής Ελλάδος στήν ΕΟΚ αύ- 
ξάνει τό βαθμό τής πολιτικής ελευθερίας 
των Ελλήνων, με τήν εμπέδωση των 
δημοκρατικών της θεσμών.

Τού Καθηγητοϋ κ. Γ. Ε. ΔΡΑΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οί φωτογραφίες πού συνοδεύουν τό κείμενο αύτών των σελίδων είναι δωρεά τού Pull των 
φωτορεπόρτερς μελών τής ' Ενώσεως Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος.

ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ νά αποδείξω γιατί 
ή ένταξη τής χώρας μας στις Εύρω- 

παίκές Κοινότητες συνιστά, ύπό τις κρατού
σες σήμερα διεθνείς συνθήκες, τήν άρίστη 
λύση γιά τήν έξασφάλιση τής μεγίστης δυ
νατής κοινωνικής εύημερίας τών κατοίκων 
τής χώρας. Καί ή κατά τό δυνατό μεγιστο
ποίηση τού έπιπέδου τής κοινωνικής εύημε
ρίας αποτελεί τό θεμελιώδη στόχο κάθε 
σύγχρονου κράτους.

Είναι βέβαιο ότι ή κοινωνική ευημερία 
είναι συνάρτηση πολλών μεταβλητών, οί 
κυριότερες τών όποιων είναι ό βαθμός έ- 
λευθερίας, άνεξαρτησίας καί άσφαλείας τών 
μελών μιας κοινωνίας καί τό έπίπεδο τής 
κοινωνικής οικονομικής εύημερίας. Είναι 
προφανές ότι τό έπίπεδο τής (γενικής) κοι
νωνικής εύημερίας είναι αύξουσα συνάρτη
ση τών μεταβλητών πού άνέφερα. Δηλαδή, 
αύξανομένης μιάς άπό αύτές τις μεταβλη
τές (π.χ., τού βαθμού άσφαλείας τών μελών 
μιας κοινωνίας), αύξάνεται καί τό έπίπεδο 
κοινωνικής ευημερίας· καί άντιστρόφως: 
μειουμένης δηλαδή μιας άπό τις άνωτέρω 
μεταβλητές (π.χ., τής κοινωνικής οικονομι
κής εύημερίας) μειώνεται καί τό έπίπεδο 
τής (γενικής) κοινωνικής εύημερίας.

Στήν όμιλία μου θά προσπαθήσω νά δείξω 
γιατί ή ένταξη τής χώρας μας στις Εύρω- 
παϊκές Κοινότητες θά αύξήσει άκριβώς 
τις βασικές έκεϊνες μεταβλητές άπό τις ό
ποιες έξαρτάται τό έπίπεδο τής κοινωνικής 
εύημερίας. Καί έάν άποδείξω ότι πράγματι 
ή ένταξη τής Ελλάδος στις Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες, κάτω άπό τις παρούσες διεθνείς 
οίκονομικο-πολιτικές συνθήκες, θά μεγιστο
ποιήσει τό βαθμό άνεξαρτησίας, έλευθε- 
ρίας καί άσφαλείας τής έλληνικής κοινω
νίας, καθώς καί τό έπίπεδο τής κοινωνι
κής οικονομικής εύημερίας, τότε θά έχω

άποδείξει ότι ή ένταξη θά μεγιστο
ποιήσει τό έπίπεδο τής (γενικής) κοινωνικής 
εύημερίας.

Οί έννοιες τής άνεξαρτησίας, έλευθε- 
ρίας καί άσφαλείας τών μελών μιάς κοινω
νίας είναι δυνατό νά νοηθούν άπό τήν πολι
τική τους ή τήν οικονομική τους άποψη. "Αν 
καί έδώ θά περιοριστώ κυρίως στήν οικονο
μική πλευρά τών όρων αύτών, θά πώ προκα
ταρκτικά λίγα λόγια γιά τήν έπίδραση τής 
έντάξεως στό βαθμό άνεξαρτησίας, έλευ- 
θερίας καί άσφαλείας μιάς κοινωνίας, όπως 
οί όροι αύτοί νοούνται μέ τήν πολιτική τους 
διάσταση.

Στις σχετικές δημόσιες συζητήσεις συ
χνά ξεχνιέται τό γεγονός ότι ή 1 Ελλάς είναι 
μιά μικρή χώρα. Πράγματι, τό έδαφος, ό 
πληθυσμός καί τό άκαθάριστο έθνικό εισό
δημα τής ' Ελλάδος έκφράζονται σέ έλάχι- 
στα χιλιοστά τού συνόλου τής έπιφανείας, 
τού πληθυσμού καί τού άκαθάριστου έθνι- 
κοϋ εισοδήματος τής Γής. Είναι δέ προφα
νές ότι όσο πιό μικρή είναι μία χώρα, τόσο 
πιό λίγο μπορεί νά έπηρεάσει τή διαμόρφωση 
τής παγκόσμιας πολιτικής καταστάσεως, 
ή όποια έχει έπιδράσεις σέ όλες τις χώρες 
τού κόσμου. Πέρα άπό αύτό, ή ' Ελλάς εύρί- 
σκεται σέ ένα γεωγραφικό χώρο πολύ εύαί- 
σθητο, μέ άποτέλεσμα νά έξαρτάται ή τύχη 
της άπό τις άποφάσεις πού λαμβάνονται σέ 
διεθνές έπίπεδο. ' Η Ελλάς λοιπόν, όπως 
καί κάθε μικρή χώρα, είναι δέκτης τών συνε
πειών τών άποφάσεων πού λαμβάνονται άπό 
άλλες χώρες καί γιά νά έλαχιστοποιήσει 
τις δυσμενείς συνέπειες ή γιά νά μεγιστο
ποιήσει τις εύμενείς, ή άκόμη, άν θέλετε, 
γιά νά έπηρεάσει έμμεσα τή λήψη αύτών 
τών άποφάσεων, άναζητεΐ ισχυρούς φίλους 
πού θά λάβουν ύπόψη ή, άν θέλετε, καί 
θά έκπροσωπήσουν τά συμφέροντά της. Καί

ή έλληνική ιστορία τών τελευταίων 150 έτών 
είναι χαρακτηριστική, άφοΰ δείχνει σαφώς 
τή διαδοχή αύτών τών «προστάτιδων δυνά
μεων».

"Ενας είναι ό τρόπος τής άποτελεσματι- 
κής προασπίσεως τών συμφερόντων μιάς 
μικρής χώρας: Η άμεση, ισότιμη συμμετο
χή στή λήψη τών άποφάσεων πού έπηρεά- 
ζουν τήν τύχη τής χώρας, πράγμα τό όποιον 
άποτελεσματικά μπορεί νά έπιτευχθεϊ μέ τήν 
ισότιμη συμμετοχή μιάς χώρας σέ έναν ισχυ
ρό συνασπισμό χωρών. Καί είναι ισχυρός έ- 
κεΐνος ό συνασπισμός χωρών ό όποιος άπο- 
τελεΐται άπό μεγάλες χώρες, οικονομικά, 
τεχνολογικά καί πολιτιστικά προηγμένες. 
Δέν νομίζω ότι κανείς μπορεί ρεαλιστικά
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ

νά άμφισβητήσει αύτή τήν άλήθεια, πλήν 
ίσως όρισμένων ούτοπιστών ή όνειροπόλων 
ίδεολόγων τούς όποιους διαψεύδει ή στυγνή 
καί καθόλου ιδανική πραγματικότητα.

' Αφού λοιπόν μόνο ή ισότιμη συμμετοχή 
σέ έναν ισχυρό συνασπισμό χωρών μπορεί 
άποτελεσματικά νά προστατεύσει τά συμ
φέροντα μιάς μικρής χώρας, τό συγκεκρι
μένο γιά τήν ' Ελλάδα έρώτημα είναι, ποιός 
θά είναι αύτός ό συνασπισμός. Ή  έπιλογή 
όμως τού συνασπισμού δέν προβάλλει δυ
σκολίες. Καί αύτό γιατί τό πολιτικό, άλλά καί 
τό οίκονομικό, σύστημα τής ' Ελλάδος μοιά
ζει μέ έκεϊνο τών χωρών τής Δύσεως καί 
κατά συνέπεια ή συμμετοχή τής ' Ελλάδος 
στό συνασπισμό τών άνατολικών χωρών προ
απαιτεί πλήρη μεταβολή στό πολιτικο-οικο- 
νομικό της σύστημα πού ή συντριπτική 
πλειοψηφία τού έλληνικοΰ λαού δέν έπι- 
θυμεϊ. Αλλά γιατί, θά σκεπτόταν κάΓοιος, 
νά μήν έπιδιώξει ή ' Ελλάς τή δημιουργία κά
ποιου συνασπισμού χωρών τής Μεσογείου 
ή τού λεγομένου τρίτου κόσμου;

Ή  άπάντηση είναι πολύ άπλή: "Ενας τέ
τοιος συνασπισμός χωρών δέν θά ήταν 
ισχυρός, άφοΰ θά άποτελεΐτο άπό μάλ
λον μικρές, πολιτικά οικονομικά καί τεχνο
λογικά όχι άναπτυγμένες χώρες, οί όποιες 
δέν είναι σέ θέση νά προστατεύσουν άπο
τελεσματικά τά δικά τους συμφέροντα καί 
κατά μείζονα λόγο δέν θά μπορούσαν νά 
προστατεύσουν άποτελεσματικά τά συμ
φέροντα τής ' Ελλάδος.

Τίθεται τέλος τό έρώτημα, γιατί, άντί νά 
ένταχθεί ή ' Ελλάς σέ έναν ισχυρό συνασπι
σμό χωρών, δέν συνάπτει μέ τόν συνασπισμό 
αύτό «ειδικές συμφωνίες», ώστε νά προστα
τεύσει άποτελεσματικά τά συμφέροντά της;

Υπάρχουν δύο άπαντήσεις στό έρώτημα

αύτό: Πρώτο, όποιαδήποτε «ειδική συμφω
νία», μεταξύ μιάς μικρής χώρας καί ένός ι
σχυρού συνασπισμού χωρών, είναι έκ τών 
πραγμάτων άδύνατο νά προστατεύσει έξίσου 
άποτελεσματικά τά συμφέροντα τής μικρής 
χώρας, σέ σύγκριση μέ τήν ισότιμη συμ
μετοχή τής μικρής χώρας στόν ισχυρό συνα
σπισμό, έκτός έάν ή ειδική συμφωνία ήταν 
«λεόντειος συμφωνία» ύπέρ τής μικρής χώ
ρας, πράγμα στό όποιο μόνο ούτοπιστές 
μπορούν νά έλπίζουν. Δεύτερο, ένας ισχυ
ρός συνασπισμός χωρών έχει τήν ιδρυτική 
του συνθήκη, τόν Καταστατικό του Χάρτη, 
άν θέλετε, πού δέν τίθεται ύπό διαπραγμά
τευση κάθε φορά πού μιά χώρα, καί κατά μεί
ζονα λόγο μιά μικρή χώρα, έξετάζει τή 
συνεργασία της μέ τόν ισχυρό συνασπισμό. 
Είτε δηλαδή μιά χώρα άποδέχεται τις θεμε
λιώδεις άρχές τού συνασπισμού καί εισέρχε
ται σ ' αύτόν ιός ισότιμο μέλος, είτε δέν τις 
δέχεται, όπότε όποιαδήποτε «ειδική συμφω
νία» άσφαλώς θά συνιστοΰσε στήν πράξη 
ύποδεέστερη μορφή συνεργασίας, μή δυνα- 
μένη νά προστατεύσει έξίσου άποτελεσματι
κά τά συμφέροντα τής μικρής χώρας.

Μόνο λοιπόν ή ισότιμη συμμετοχή μιάς 
μικρής χώρας δπως ή ' Ελλάς σέ έναν ισχυρό 
συνασπισμό, πολιτικά, οικονομικά καί πολιτι
στικά παρόμοιων χωρών, δπως αύτός τών χω
ρών τής ΕΟΚ, είναι δυνατό νά μεγιστοποιή
σει τό βαθμό τής πολιτικής άνεξαρτησίας 
τής χώρας μας. Διότι ή ισοδύναμη συμμετο
χή τής χώρας στή διαδικασία λήψεως τών 
συλλογικών άποφάσεων τής ' Ενωμένης 
Εύρώπης είναι αύτή πού, κάτω άπό τις σημε
ρινές διεθνείς συνθήκες, άνεξαρτητο- 
ποιεϊ πραγματικά τή χώρα, έλαχιστοποιώντας 
ούσιαστικά τά μειονεκτήματα τού μικρού 
της μεγέθους.

' Η ένταξη τής ' Ελλάδος στήν ΕΟΚ αύ- 
ξάνει έπίσης καί τό βαθμό τής πολιτικής 
έλευθερίας τών ' Ελλήνων, μέ τήν έμπέδω- 
ση τών δημοκρατικών της θεσμών. Καί αύτό 
δχι μόνο διότι ή στενή καθημερινή συνερ
γασία μέ τίς δημοκρατικές χώρες τής Δύ
σεως θά βοηθήσει δλους τούς "Ελληνες 
στήν ειλικρινή κατανόηση τών άξιών τής 
δημοκρατίας, άπό τήν έμπράγματη ένά- 
σκησή της στις δημοκρατικά προηγμένες 
χώρες τής Δύσεως καί στήν όριστική έπανα- 
φορά της στόν τόπο προελεύσεώς της. ' Αλ
λά καί διότι ή όμαλή λειτουργία τού δημοκρα
τικού πολιτεύματος είναι άπαραίτητος δρος 
γιά τήν παραμονή μιάς χώρας στούς κόλπους 
τής Κοινότητος. "Αν συνεπώς έπιχειρηθεΐ 
έκτροπή άπό τίς δημοκρατικές άρχές δια- 
κυβερνήσεως τής χώρας, ή ' Ελλάς θά άπο- 
βληθεΐ άπό τήν Κοινότητα μέ δλες τίς όδυνη- 
ρές συνέπειες, Καί αύτή άκριβώς ή άπειλή 
άπομονώσεως τής χώρας άπό τήν Κοινότητα 
θά άποτελέσει τόν κυριότερο άνασχετικό 
παράγοντα όποιασδήποτε έκτροπής άπό τό 
δημοκρατικό πολίτευμα.

Επιπλέον, ή ένταξη τής Ελλάδος στήν 
ΕΟΚ θά αύξήσει τό αίσθημα άσφαλείας τών 
κατοίκων τής χώρας, δπως αύξησε τό αίσθη
μα άσφαλείας τών κατοίκων τής ΕΟΚ. Οί λό
γοι πού όδήγηοαν στήν ένοποίηση τής Εύρώ
πης ήταν ίσως βασικά πολιτικοί. Οί διαμά
χες μεταξύ τών σημερινών μελών τής ΕΟΚ 
προκάλεσαν δύο παγκόσμιους πολέμους, 
αίματοκυλώντας τήν Εύρώπη καί τόν ύπόλοι- 
πο κόσμο καί έξασθενίζοντας οικονομικά 
τίς διάφορες χώρες, μειώνοντας έτσι σημαν
τικά τό έπίπεδο τής κοινωνικής εύημερίας. 
' Η ένοποίηση τών άντιπάλων μέσα στήν ' Ε
νωμένη Εύρώπη έχει άπομακρύνει τελείως 
τόν κίνδυνο συρράξεως τών χωρών μελών 
της καί έχει άποτρέψει τίς έξωθεν έπι-
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βουλές, πού στή σημερινή Εύρωπαϊκή Οικο
νομική Κοινότητα θά έχουν νά άντιμετωπί- 
σουν τήν αύριανή Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινό
τητα, τήν πραγματοποίηση τής όποιας όπωσ- 
δήποτε θά έπιτάχυνε όποιοσδήποτε έξωτερι- 
κός κίνδυνος. Καί ή ένταξη τής Ελλάδος 
στήν Κοινότητα θά έχει τις ίδιες άποθαρ- 
ρυντικές συνέπειες κατά τής άκεραιότη- 
τάς της. Καί αυτό άκριβώς άποτελεϊ ένα 
άπό τά π ιό σημαντικά έπιχειρήματα υπέρ 
τής έντάξεως.

' Από δοα μέχρι στιγμής είπα εϊναι φανερό 
δη ή ένταξη τής ’ Ελλάδος στήν ΕΟΚ άπο- 
τελεΐ τήν άρίστη λύση, δεδομένου δτι, κάτω 
άπό τις κρατούσες διεθνείς πολιτικο-οικονο- 
μικές συνθήκες, μεγιστοποιεί τό βαθμό τής 
πολιτικής άνεξαρτησίας, έλευθερίας καί 
άσφαλείας τών κατοίκων τής χώρας καί κατά 
συνέπεια τό έπίπεδο τής γενικής κοινωνικής 
εύημερίας. Είπα όμως προηγουμένως δτι οί 
έννοιες τής άνεξαρτησίας, έλευθερίας καί 
άσφαλείας έχουν καί οικονομικό περιεχό
μενο, καί αύτό τό όποιο θά δείξω τώρα είναι 
δτι ή ένταξη τής ’ Ελλάδος στήν ΕΟΚ αύξάνει 
κατά τό δυνατό τό βαθμό τής οικονομικής 
άνεξαρτησίας, έλευθερίας καί άσφαλείας 
τών κατοίκων τής χώρας.

"Οπως τόνισα καί προηγουμένως, ή Ελ
λάς είναι μιά μικρή χώρα, μέ όποιοδήποτε 
τρόπο καί άν μετρήσουμε τό «μικρό» τού 
μεγέθους μιας χώρας -  είτε δηλαδή όρίσου- 
με τό μέγεθος σέ δρους έκτάσεως, πληθυ
σμού ή, πράγμα πιό ένδιαφέρον άπό οικονο
μικής άπόψεως, σέ δρους συνολικού άκαθά- 
ριστου έθνικού προϊόντος. Καί είναι ή 'Ελ
λάς μιά μικρή χώρα, ή όποια, δπως δλες οί 
χώρες τού κόσμου, ώς βασικό οικονομικό 
στόχο έχει θέσει τήν οικονομική της άνά- 
πτυξη.

Ή  οικονομική άνάτττυξη μιας χώρας με
τριέται συνήθως άπό τό ρυθμό αύξήσεως 
τού κατά κεφαλήν είσοδήματός της, άν καί 
πρόσφατα, άκόμη καί οί οικονομολόγοι άρ
χισαν νά λαμβάνουν ύπόψη όρισμένα δεινά 
(δπως π.χ., ή μόλυνση τού περιβάλλοντος) 
τά όποια συχνά συνοδεύουν τήν αύξηση τού 
κατά κεφαλήν προϊόντος ή εισοδήματος 
μιας χώρας, δηλαδή τήν οικονομική της 
άνάπτυξη. Τό έρώτημα τό όποιο τίθεται είναι 
πώς μπορεί νά προωθηθεί ή οικονομική άνά
πτυξη, δηλαδή πώς μπορεί νά αύξηθεϊ τό 
κατά κεφαλήν εισόδημα μιάς χώρας.

Βασικά ύπάρχουν δύο τρόποι αύξήσεως 
τού κατά κεφαλήν εισοδήματος: ή αύξηση 
τών συντελεστών τής παραγωγής, τής έρ- 
γασίας δηλαδή καί τού κεφαλαίου πού χρησι
μοποιούνται στήν παραγωγή τών διαφόρων 
άγαθών, καί ή τεχνολογική πρόοδος, διά τής 
όποιας μιά σταθερή ποσότητα έργασίας καί 
κεφαλαίου μπορεί νά παράγει περισσότερα 
άγαθά άπό δοα παρήγοντο προηγουμένως.

Ή  αύξηση τού πληθυσμού μιάς χώρας 
άποτελεϊ τό προαπαιτούμενο γιά τήν αύξηση 
τής έργασίας σέ μώ χώρα, ύπό τήν προϋπό
θεση δτι δέν ύπάρχει άναπασχόλητο έργατι- 
κό δυναμικό. Αύτό είναι βέβαια σωστό, άν 
άποκλείσουμε τήν περίπτωση αύξήσεως τής 
έργασίας μέ αύξηση τού ποσοστού τού

έργατικοϋ δυναμικού στό συνολικό πληθυ
σμό, ή μέ αύξηση τών ήμερών ή ώρών ή έτών 
κλπ. έργασίας τού ένεργοϋ πληθυσμού, 
άφοϋ δλα αύτά μειώθηκαν δραστικά τά 
τελευταία χρόνια καί άποτελοϋν έπίμονα 
προβαλλόμενα αιτήματα τών έργαζομένων 
γιά περαιτέρω μείωση. Ο παραγωγικός λοι
πόν συντελεστής έργασία μπορεί νά αύξηθεϊ 
στήν πράξη μόνο μέ αύξηση τού πληθυσμού 
τής χώρας.' Ο παραγωγικός λοιπόν συντελε
στής έργασία θά άπορροφηθεΐ άπό τήν οικο
νομία, έπεται δτι τό συνολικό άκαθάριστο 
έθνικό προϊόν θά αύξηθεϊ. Αύτό όμως δέν 
συνιστά κατ' άνάγκη προώθηση τής οικονο
μικής άναπτύξεως, άφοϋ δπως είπαμε τήν 
οικονομικήν άνάπτυξη τή μετράμε μέ τό 
ρυθμό αύξήσεως τού κατά κεφαλήν εισοδή
ματος. Καί ή αύξηση τού συνολικού άκαθάρι- 
στου έθνικού εισοδήματος, ή όποια προήλθε 
άπό τήν αύξημένη ποσότητα τού συντελε
στή τής έργασίας, θά πρέπει νά «μοιραστεί», 
νά διαιρεθεί δηλαδή, στόν αύξημένο πληθυ
σμό, πού κατέστησε δυνατή τήν αύξημένη 
ποσότητα τού συντελεστή τής έργασίας, 
γιά νά βρούμε τό κατά κεφαλήν έθνικό εισό
δημα. Δεδομένου δτι είναι δύσκολο νά έξη- 
γήσουμε τή μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
τής έπιπλέον έργασίας, σέ σύγκριση μέ τήν 
ήδη χρησιμοποιουμένη, είναι δύσκολο νά 
πούμε δτι ή αύξηση τού πληθυσμού καί κατά 
συνέπεια τής άπασχολήσεως τής έργασίας 
στήν οικονομία θά όδηγήσει σέ αύξηση τού 
κατά κεφαλήν εισοδήματος στή χώρα, δηλα
δή στήν οικονομική άνάπτυξη.

' Εάν λοιπόν ή αύξηση τής έργασίας δύ
σκολα μπορεί, γιά τούς λόγους πού άνέφερα, 
νά όδηγήσει σέ οικονομική άνάπτυξη, δέν 
άπομένουν παρά ή αύξηση τού κεφαλαίου 
τής οικονομίας καί ή τεχνολογική πρόοδος 
σάν βασικές πηγές άπό τις όποιες μπορεί 
νά προέλθει ή αύξηση τού κατά κεφαλήν 
εισοδήματος.

Ή  αύξησης τού κεφαλαίου τής οικονο
μίας συνεπάγεται θυσίες ύπό τήν έννοια 
δτι ή παραγωγή του θά άπορροφήσει παρα
γωγικούς συντελεστές πού θά έχρησιμο- 
ποιοϋντο γιά τήν παραγωγή άγαθών, τά όποια 
θά κάλυπταν τρέχουσες άνάγκες τών κατοί
κων τής χώρας. Ή  άποχή αύτή άπό τρέ
χουσα κατανάλωση, δηλαδή ή άποταμίευση, 
άποτελεϊ τήν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά 
τή δημιουργία κεφαλαίου καί συνεπώς γιά 
τήν οικονομική άνάπτυξη. Αλλά καί ή 
βελτίωση τών τεχνολογικών μεθόδων άπαιτεϊ 
άποταμίευση, δέσμευση δηλαδή παραγωγι
κών συντελεστών γιά τήν έρευνα καί τήν 
έφαρμογή της.

Τό μέγεθος τής θυσίας αύτής πού συνε
πάγεται ή άποταμίευση αύξάνεται άν θέ
λουμε ταχύρρυθμη οικονομική άνάπτυξη καί 
μπορεί σέ μερικές περιπτώσεις, ιδίως δταν 
τό βιοτικό έπίπεδο τής χώρας είναι χαμηλό, 
νά είναι ιδιαίτερα έπαχθής καί ίσως άδικη.' Η 
άναγκαία διάθεση τών παραγωγικών συν
τελεστών μπορεί νά προέλθει βασικά άπό 
δύο πηγές, είτε δηλαδή άπό πηγές τού έσω- 
τερικοϋ, είτε άπό πηγές τού έξωτερικοϋ -

δηλαδή άπό έξωτερικό κυρίως δανεισμό.
Δέν θά άσχοληθώ έδώ μέ τό πότε είναι 

έπιθυμητή ή χρηματοδότηση τής αύξήσεως 
τού κεφαλαίου καί τής βελτιώσεως τών 
τεχνολογικών συνθηκών άπό πηγές τού 
έσωτερικοϋ ή άπό έξωτερικό δανεισμό.

Αρκεί έδώ νά πώ δτι ή ένταξη τής Ελ
λάδος στήν ΕΟΚ θά αύξήσει προφανώς τις 
δυνατότητες έξωτερικοϋ δανεισμού καί θά 
βελτιώσει, σέ ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις σημαντικά, τούς δρους τού 
δανεισμού αύτοϋ. Πέρα άπ' αύτό, όπως θά 
άναφέρω καί πιό κάτω, ό άμεσος σχηματι
σμός κεφαλαίου άπό ξένους έπενδυτές έχει 
καί τό πλεονέκτημα δτι συνήθως συνοδεύε
ται καί άπό βελτιωμένες τεχνολογικές με
θόδους παραγωγής μέ δλα τά εύεργετικά 
πλεονεκτήματα. Καί είναι προφανές δτι 
αύτή ή άμεση έπενδυτική δραστηριότητα 
άπό ξένους έπενδυτές θά ένισχυθεΐ μέ τήν 
ένταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ.

Περαιτέρω, δπως θά δείξω σέ λίγο, ή έν
ταξη τής 1 Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά προωθή
σει τήν οικονομική άνάπτυξη, μέ άποτέλε- 
σμα τήν αύξηση τής άποταμιεύσεως πού 
είναι, δπως είπα, ή άπαραίτητη προϋπόθε
ση καί γιά τήν αύξηση τού κεφαλαίου τής 
οικονομίας καί γιά τήν βελτίωση τών τεχνολο
γικών μεθόδων παραγωγής. Ή  δέ αύξηση 
τής άποταμιεύσεως θά είναι μάλιστα άνα- 
λογικά μεγαλύτερη άπό τήν αύξηση τού 
εισοδήματος, άφοϋ ή μέση ροπή πρός άπο
ταμίευση αύξάνεται, αύξανόμενου τού εισο
δήματος.

Πρέπει έδώ νά πώ δτι δταν σχεδιάζουμε 
τή στρατηγική τής οικονομικής άναπτύξεως 
καί ιδιαίτερα τής έμπορικής πολιτικής μιάς 
χώρας, δύο βασικές λεωφόρους έχουμε νά 
άκολουθήσουμε: Είτε θά άκολουθήσουμε 
μία πολιτική προωθήσεως τών έξαγωγών, 
εϊτε θά άκολουθήσουμε μιά πολιτική ύπο- 
καταστάσεως τών εισαγωγών. Καί μέ τις δύο 
αύτές πολιτικές προωθούμε τήν έγχώρια 
παραγωγή: μέ τή μέν πρώτη δίνοντας κίνητρα 
στούς "Ελληνες έπιχειρηματίες γιά νά άντα- 
γωνιστούν τούς ξένους στις διεθνείς άγο- 
ρές, ένώ μέ τήν πολιτική τής ύποκαταστά- 
σεως τών εισαγωγών έξασφαλίζουμε τήν 
προστασία τής έγχώριας παραγωγής άπό 
τόν άνταγωνισμό τών ξένων έπιχειρημα- 
τιών.

Οί περισσότεροι άνθρωποι πού δέν έχουν 
έξειδίκευση στά οικονομικά θέματα τείνουν 
νά θεωρούν τή δεύτερη πολιτική ώς τήν 
πιό κατάλληλη. Ή  πολιτική δμως ύποκατα- 
στάσεως τών εισαγωγών έχει έφαρμοστεΐ 
εύρύτατα στις χώρες τής Λαηνικής ' Αμερι
κής καί σέ όρισμένες χώρες τής Ν. ' Ασίας 
('Ινδία, Πακιστάν) καί κατά κανόνα δέν είχε 
έπιτυχία. Καί δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει 
κανείς τό γιατί,

"Οπως άναφέραμε ήδη, ή άνάπτυξη βασί
ζεται τόσο στήν αύξηση τού συντελεστή 
παραγωγής πού συνεργάζεται μέ τήν έργα
σία όσο (άν δχι καί περισσότερο) στή βελτίω
ση τών μεθόδων παραγωγής καί όργανώ- 
σεως. Καί είναι γενικά παραδεδειγμένο δτι 
ό άνταγωνισμός είναι έκεϊνος πού δημιουρ-
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γεϊ τό καταλληλότερο κλίμα γιά τήν υιοθέ
τηση βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής καί 
τήν ύψωση τής παραγωγικότητας. Αντί
θετα, ή έξασφάλιση τής μονοπωλιακής 
έκμεταλλεύσεως τής έσωτερικής άγοράς 
δέν μπορεί νά έχει θετικά αποτελέσματα 
στήν ανάπτυξη τής χώρας γιατί περιορίζει 
τόν άνταγωνισμό μεταξύ τών έγχωρίων βιο
μηχανιών (άν είναι περισσότερες τής μιας). 
' Η τεχνολογική όμως στάθμη καί τό έπίπεδο 
όργανώσεως τών έγχωρίων βιομηχανιών δέν 
διαφέρουν τόσο πολύ ώστε ό άνταγωνισμός 
νά τις ώφελήσει. 'Αντίθετα, ή μονοπωλιακή 
έκμετάλλευση τής έγχώριας άγοράς, πού 
τούς έξασφαλίζει ή πολιτική τής ύποκατα- 
στάσεως τών εισαγωγών, τούς έπιτρέπει νά 
έπαναπαυθούν καί νά διαμοιράσουν τήν έγ- 
χώρια άγορά, χωρίς νά ένδιαφέρονται ιδιαί
τερα γιά τή βελτίωση τών μεθόδων παραγω
γής καί όργανώσεώς τους.

Μέ άλλα λόγια: άπό δυναμική άποψη, 
ή πολιτική προωθήσεως τών έξαγωγών ύπε- 
ρέχει γιατί έπιταχύνει τή βελτίωση τών τε
χνολογικών μεθόδων πού έφαρμόζει ή έγχώ- 
ρια βιομηχανία ύπό τήν πίεση τού άνταγω- 
νισμού τών ξένων προηγμένων βιομηχα
νιών. ' Αντίθετα, ή πολιτική ύποκαταστάσεως 
τών εισαγωγών ύστερε! γιατί άφαιρεΐ τά κίνη
τρα υίοθετήσεως προηγμένων μεθόδων τε
χνολογίας καί όργανώσεως καί καθυστερεί 
τή βελτίωση τής παραγωγικότητας καί τήν 
ύψωση τού βιοτικού έπιπέδου. Όπως προ- 
σφυώς έχει λεχθεί, στή μέν πρώτη πολιτική ό 
έπιχειρηματίας ένδιαφέρεται γιά τήν έπι- 
χειρηματική του δραστηριότητα, δηλαδή γιά 
τήν ορθολογικότερη δυνατή οργάνωση τής 
παραγωγής του, γιά νά μπορέσει έπιτυχώς 
νά άνταγωνιστεϊ τούς ξένους έπιχειρημα- 
τίες. Αντίθετα, έάν ή ύποκατάσταση τών 
εισαγωγών είναι ή πολιτική πού άκολουθεΐται, 
τότε ό έπιχειρηματίας μεταβάλλεται σέ πολι
τικό μηχανορράφο έπιδιώκοντα τή διαιώνιση 
τής θερμοκηπιακής του έπιβιώσεως.

Πέρα όμως άπό τήν έπιθυμητή αύτή 
στροφή τής παραγωγής πρός τις έξωτερι- 
κές άγορές, ύπάρχουν καί άλλοι άντικειμε- 
νικοί λόγοι πού έπιβάλλουν τό «άνοιγμα» 
τής οικονομίας πρός τό έξωτερικό, ιδίως 
όσον άφορά τις μικρές χώρες. Πράγματι, 
δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι οί μικρές 
χώρες είναι πολύ πιό πολύ έξωστρεφεΐς άπ 
ό,τι οί μεγαλύτερες χώρες, όπως άποδει- 
κνύουν όρισμένα στοιχεία πού θά σάς άνα- 
φέρω: Εάν, π.χ. πάρουμε τό ποσοστό τού 
συνόλου τών εισαγωγών μιάς χώρας ώς πρός 
τό άκαθάριστο έγχώριο προϊόν της, παρα
τηρούμε ότι τό ποσοστό αύτό είναι μεγαλύ
τερο γιά τις μικρές χώρες σέ σχέση μέ τις 
μεγάλες χώρες. Πράγματι, ένώ τό ποσοστό 
αύτό (εισαγωγές διά ΑΕΠ) είναι μόνο 
8% γιά τις Η.Π.Α., 16% γιά τήν Ιαπωνία, 
18% γιά τήν Γαλλία, 20% γιά τήν Δ. Γερμα
νία, κλπ., άνέρχεται σέ 44% περίπου γιά τήν 
' Ολλανδία, σέ 50% γιά τό Βέλγιο, 55% περί
που γιά τήν Ιρλανδία κ.ο.κ. Στήν Ελλάδα 
τό ποσοστό αύτό άνέρχεται σέ 27% περίπου 
καί προφανώς θά αύξάνεται μέ τήν προώθη
ση τής οίκονομονικής άναπτύξεως.

' Η συνέχεια στό έπόμενο τεύχος
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κ. Μ ΙΧ Α Λ Α Κ Η  Π Α Χ ΙΤ Η  

(τή ς  Κ υ π ρ ια κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς )

κληματολόγους στήν Αμερική καί Αγ
γλία, ώς καί σέ άλλες χώρες, κατάδει- 
ξαν άτι μόνο ένα σχετικά μικρό ποσο
στό τών Αστυνομικών ' Υπηρεσιών ά- 
φορά ούσιαστικά ατήν έφαρμογή τοϋ 
νόμου per se (καθ’ έαυτό).

α) Ό  Epstein (Ά μερ . 1962), άπο- 
κάλυφε μέ τήν έρευνά του ότι 85% 
περίπου τής άστυνομικής έργασίας ά- 
φοροϋσε ένέργειες πού δέν είχαν σχέ
ση μέ τόν έλεγχο τού έγκλήματος ή 
τήν έφαρμογή τοϋ νόμου.

β) Ό  Raymon Parmas ( Αμερ. 
1967), άφοΰ μελέτησε γιά ένα μήνα 
τίς καταχωρήσεις τής Αστυνομίας τοϋ 
Σικάγο, άναφέρει ότι 80% τών άστυνο- 
μικών υπηρεσιών άναφέροντο σέ μή 
έγκληματικές περιπτώσεις.

γ) Ό  Cumming (Ά μερ . 1965) ά- 
ναφέρει ότι σχεδόν 60% τών περιπτώ
σεων πού ή 'Αστυνομία σέ ένα άπό 
τά τμήματα μιας πόλης κλήθηκε νά 
προσφέρει ύπηρεσίες, οι ύπηρεσίς αύ- 
τές άφοροϋσαν μάλλον οικογενειακά 
προβλήματα ή προσωπικές δυσκολίες 
πού δέν είχαν σχέση μέ τήν έγκλημα- 
τικότητα.

δ) Στην Αγγλία (Essex, 1972), μιά 
έρευνα πού έγινε άπό τούς Punch καί 
Naylor, έφερε σέ φώς ότι άπό τίς 981 
τηλεφωνικές κλήσεις πού καταγράφη- 
καν καί άναλήφθηκε άπό τό Αστυνο
μικό Τμήμα ένέργεια, 59% ήταν ύπηρε-

ΥΝΑΤΑΙ νομίζω νά λεχθεί, ότι κα
τά γενική όμολογία σήμερα, τό 

έργον τής Αστυνομίας καί ειδικότερα 
τοϋ κάθε Αστυνομικού, είναι έξαιρετι- 
κά δύσκολο, σύνθετο, πολύπλοκο καί 
λεπτό. Είναι ταυτόχρονα έξ ίσου άναμ- 
φισβήτητο τό /ενονός ότι τό έργον 
τούτο ένέχει γιά κάθε κοινωνία, ώς 
έκ τής φύσεώς του, ιδιαίτερη πάντοτε 
σπουδαιότητα.

Ό  ρόλος τοϋ Αστυνομικού, άνό- 
μοιος μέ όλους σχεδόν τούς άλλους 
έπαγγελματικούς ρόλους, είναι ώς έκ 
τών πραγμάτων άμφίβολος, καί κατά τό 
πλεϊστον ό άκριβής καθορισμός αύτοϋ 
διά τοϋ γράμματος τού νόμου σχεδόν 
άδύνατος, είς τήν πλήρη αύτοϋ έφαρ- 
μογή.

Ό  Αστυνομικός είναι ό φίλος καί ό 
προστάτης. Αυτός έπιβεβαιώνει τήν 
άσφάλεια ατούς δρόμους καί διατηρεί 
τήν τάξη. Τόν καλεϊς όταν βρίσκεσαι 
σέ όποιονδήποτε κίνδυνο ή όταν άκόμα 
οί γείτονές σου σέ ένοχλοϋν κάμνον- 
τας μεγάλο θόρυβο. Τήν ίδια όμως στι
γμή, ό Αστυνομικός είναι έχθρός καί 
καταπίεσές. Σού περιορίζει τήν έλευ-

θερία, σέ καταγγέλλει γιά τίς διάφορες 
παραβάσεις, σέ συλλαμβάνει καί σέ 
άνακρίνει όταν ύποψιάζεται δτι ένέχε- .  
ααι σέ κάποια παράνομη ένέργεια. Αύ- 
τός ό άμφίβολος ρόλος τοϋ καταπιεστι
κού καί συγχρόνως τοϋ βοηθού ή προ
στάτη, περιπλέκει τό ’Αστυνομικό έ- 
πάγγελμα.

Ή  κοινή όντίληψη γιά τό έπάγγελμα 
τοϋ Αστυνομικού σήμερα είναι αύτή 
τοϋ έφαρμοστοϋ τοϋ νόμου. Κατ’ αυ
τήν ό Αστυνομικός είναι υπεύθυνος 
γιά τήν προστασία ζωής καί περιουσίας, 
τήν πρόληψη τής παρανομίας καί τή 
σύλληψη, όπου αύτή έπιβάλλεται, τών 
παρανομούντων. Είναι, ώς έκ τούτου, 
γεγονός δτι ό ‘Αστυνομικός είναι υ
πεύθυνος γιά τήν έφαρμογή τοϋ νό
μου. Είναι όμως συνχρόνως άληθές, δτι 
ό ‘Αστυνομικός κατά τήν έκτέλεση τών 
καθηκόντων του, βρίσκεται συχνά άντι- 
μέτωπος μέ πλεϊστες άλλες περιπτώ
σεις, πού δέν άφοροϋν τήν έφαρμογή 
τοϋ νόμου, άλλά είναι, τίς περισσό
τερες φορές ύπηρεσίες κοινωνικής 
φύσεως. Αριθμός έρευνών πού έγιναν 
άπό γνωστούς κοινωνιολόγους καί έγ-
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Ή  άστυνομία έχει έπωμισθεϊ ένα ευρύτατο 
κύκλο προσφοράς κοινωνικής φύσεως υ
πηρεσιών. Έτσι μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ ώς 
ή μόνη υπηρεσία, πού προσφέρει στό κοι
νωνικό σύνολο όλόκληρο τό 24ωρο.

αίες κοινωνικής φύσεως καί μόνο 41% 
άφοροϋσαν τήν έφαρμογή τοϋ νόμου. 
Σ ' αυτή τήν έρευνα, 30 άτομα ρωτήθη
καν γιατί κάλεσαν τήν Άστυνομία άντί 
τής άρμοδίας γιά τό πρόβλημά τους 
ύπηρεσίας. Πέντε άπό αύτά άπάντησαν 
ότι μόλις προέκυψε τό πρόβλημα, μόνο 
τήν Άστυνομία έπέλεξαν ώς κατάλλη
λον γιά τήν έπίλυσή του. Δώδεκα άπό 
αύτούς άνέφεραν ότι έγνώριζαν δτι 
κάποιος άλλος όργανισμός ήταν υπεύ
θυνος γιά τήν περίπτωσή τους, άλλ' 
δτι δέν μπορούσαν νά έλθουν σέ έπα- 
φή μέ αυτόν τόν όργανισμό ή άκόμα 
δτι δέν γνωρίζανε πού θά τόν έντοπί- 
σουν. Γενικά άπάντησαν ότι έκριναν πιό 
εύκολο καί πιό γρήγορο νά καλέσουν 
τήν Άστυνομία παρά οίονδήποτε άλ
λον.

ε) Παρόμοια περίπου άποτελέσματα 
άπέφεραν καί έρευνες πού έγιναν στή 
Γαλλία, Καναδά, Δυτική Γερμανία καί 
άλλες χώρες.

Έτσι, λόγω τών ποικιλοτρόπων υπη
ρεσιών -  πού καλύπτουν τά κοινωνικά 
προβλήματα τού άνθρώπου, άπό τή 
γέννηση μέχρι τόν θάνατό του -  ή Α
στυνομία σταδιακά καί κατά τό πλείστον 
άκούσια, έχει έπωμιστεϊ ένα εύρύτατο 
κύκλο προσφοράς κοινωνικής φύσεως 
ύπηρεσιών. Είναι λοιπόν γεγονός δτι 
ή Άστυνομία δύναται νά χαρακτηρι
στεί ώς ή μόνη κοινωνικής φύσεως 
ύπηρεσία πού παρέχει τήν προσφορά 
της έπί πλήρους 24ώρου βάσεως. 
Διαπιστούται έτσι, δτι παρ' όλο πού ή 
κοινή άντίληψη γιά τόν Αστυνομικό 
σήμερα είναι έκείνη τοϋ έφαρμοστού 
τού νόμου, έν τούτοις ένα μεγάλο 
ποσοστό τού Αστυνομικού ρόλου είναι 
μάλλον κοινωνικού περιεχομένου. Ειδι
κά όσον άφορά τούς άνήλικους παρα
βάτες τού νόμου, ό Αστυνομικός σ ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, θέτει σχεδόν 
πάντοτε παράπλευρα τόν ρόλο τού 
έφαρμοστού τού νόμου καί λαμβάνει

στήν έρευνά του, τόν ρόλο τού κοινω
νικού λειτουργού, προσπαθώντας μαζί 
μέ τούς γονείς τοϋ άνήλικου, νά άνα- 
καλύψει καί θεραπεύσει τά αίτια πού 
όδήγησαν τόν νεαρό στή διάπραξη τού 
άδικήματος, γινόμενος έτσι μέτοχος 
τών προβλημάτων καί τού οικογενεια
κού περιβάλλοντος τού άνηλίκου.

Τό πολυσυζητημένο έπίσης πρό
βλημα τών Αστυνομικών έξουσιών, 
καθώς καί τών Αστυνομικών συνάμα 
περιορισμών, όδηγεί σέ άλλη πολυσύν
θετη όψη τοϋ άστυνομικοΰ έπαγγέλμα- 
τος. Τά μέσα πού χρειάζονται γιά τήν 
έπιτυχία τού άστυνομικοΰ έργου, πιθα
νόν συχνά νά συγκρούονται μέ τή συμ
περιφορά τού άστυνομικοΰ ώς όργά- 
νου έξουαιας. ' Υπάρχουν έκείνοι πού 
πιστεύουν δτι ή Άστυνομία πρέπει νά 
έχει περισσότερες έξουσίες καί περισ
σότερη έλευθερία στήν έφαρμογή τού 
νόμου. Ά πό τήν άλλη πλευρά, υπάρ
χουν έκείνοι πού έμφαντικά ύποστηρί- 
ζουν δτι ή Άστυνομία πρέπει νά περι
ορίζεται αύστηρά στό γράμμα τού νό
μου. Έτσι, τά άστυνομικά όργανα, 
προσπαθούν κάτω άπό συνεχή καί με

γάλη πίεση νά διατηρήσουν τόν νόμο 
καί τήν τάξη, έκτελώντας τις ύπηρε- 
σίες τους, όταν όλα τά μάτια είναι πάνω 
άπό αύτά. Απόλυτα σωστή δύναται 
νομίζω νά θεωρηθεί ή άποψη σύγχρο
νου διάσημου κοινωνιολόγου, δτι συχνά 
τά άστυνομικά όργανα καθίστανται σχό
λιο έντονον κριτικής άν ύπερβοϋν έστω 
καί κατ' έλάχιστο τά όρια τοϋ νόμου 
καί σπάνια λαμβάνουν έπαινο παρ' ού- 
δενός διά τις τόσες καλές τους πρά
ξεις.

Παρά τις πιό πάνω διαπιστώσεις, 
ή άλήθεια είναι δτι στήν πραγματικό
τητα ύφίσταται σήμερα πρόβλημα με
ταξύ τών σχέσεων Αστυνομίας καί κοι
νού. Τό πρόβλημα είναι δτι τό κοινό 
σέ κάθε χώρα παραπονεϊται γενικά γιά 
τήν Άστυνομία. Οί Αστυνομικοί κατη- 
γορούνται δτι συνήθως ένεργούν μέ 
ύπέρμετρη σκληρότητα ή δτι προβαί
νουν σέ καταφανή διάκριση μεταξύ τών 
κοινωνικών στρωμάτων τοϋ λαού, κατά 
τήν έκτέλεση τών καθηκόντων τους ώς 
έφαρμοστές τού νόμου. Τό πρόβλημα 
τούτο καθίσταται μάλλον πιό όξύ, προ
φανώς λόγω τής εϋρέως διαδιδομένης
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έκφράσεως άρνητικής στάσεως έναντι 
τής 'Αστυνομίας καί τής δυσπιστίας 
τού κοινού πρός τό έργο τής Αστυ
νομίας, παράγοντες πού συνήθως κα
ταλήγουν στήν μή συνεργασία τού 
κοινού μέ τήν 'Αστυνομία ή άκόμη καί 
δημιουργούν αίσθημα έχθρότητας στις 
σχέσεις κοινού καί 'Αστυνομίας. Κατά 
τόν Ιδιο σχεδόν τρόπο καί ό ’Αστυ
νομικός παραπονεϊται. Τά άστυνομικά 
όργανα παραπονοϋνται γιά τήν έλλειψη 
σεβασμού άπό τήν πλευρά των πολιτών 
πρός αύτά κατά τήν έκτέλεση τού δύ
σκολου έργου τους, ώς έπίσης καί γιά 
τήν άδικη μεταχείρηση τών άστυνομι- 
κών ένεργειών άπό τόν Τύπο.

'Από τά πιό πάνω καταφαίνεται, ότι 
υπάρχει πράγματι σήμερα ένα μεγάλο 
κοινωνικό πρόβλημα στό ύπό έξέταση 
θέμα, πρόβλημα πού άναβλύζει άπό 
ένα κοινονικο-οικονομικό σύστημα. Αυ
τό τό σύστημα παράγει, διατηρεί καί έκ- 
τρέφει άνισότητες μεταξύ τών άνθρώ- 
πων. Μόνο ένα μέρος τού άστυνομικού 
ρόλου άφορά πράγματι τό έγκλημα καί 
τήν καταστροφή τού νόμου, καί αύτό 
πάλιν περιορίζεται περαιτέρω στό έγ
κλημα μεταξύ άτόμων πού δυνατό νά 
καταπιέζονται άπό τό ίδιο τό σύστημα. 
Τά άστυνομικά όμως όργανα έρχονται 
συνήθως σέ έπαφή μέ τήν τάξη τών 
καταπιεζομένων μέ πολλούς τρόπους. 
Έτσι, καταστάσεις άνάγκης καί προ
βλήματα πού δέν έχουν σχέση μέ τό 
έγκλημα, ειδικά μεταξύ τών άσθενε- 
στέρων οίκονομικώς στρωμάτων τού 
λαού καί πτωχών έντελώς άτόμων, συν
θέτουν περιοχές στις όποιες ή 'Αστυ
νομία άφιερώνει άξιόλογο μέρος τοΰ 
χρόνου της. Καταφαίνεται δέ ότι τό 
μεγαλύτερο ποσοστό τών ύπό τής Α
στυνομίας προοφερομένων γιά τό κοινό 
ύπηρεσιών άφορά μάλλον άνθρωπιστι- 
κές σχέσεις, πού συχνά φέρονται εις 
πέρας κάτω άπό έξαιρετικά δύσκολες 
καταστάσεις.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά τονίσω 
ότι ό 'Αστυνομικός ρόλος δέν είναι 
ούτε μπορεί νά είναι κοινό έπάγγελμα. 
Είναι λειτούργημα καί μάλιστα μεγά
λης σημασίας γιά κάθε κοινωνία. Σ ’ 
αύτό τό ρόλο ό 'Αστυνομικός τίποτε 
δέν θά πετύχει χωρίς τήν άγωγή τού 
πολίτη τού όποιου τάχθηκε προστάτης 
καί βοηθός. Ο 'Αστυνομικός πρέπει 
νά ζεί κοντά στόν πολίτη καί νά μοιρά
ζεται τά προβλήματα καί τις δυσκολίες 
του. Έτσι μόνο θ ' άποκτήσει τήν έμπι- 
στοαύνη τού κοινού, έμπιστοσύνη πού 
άποτελεϊ άναμφισβήτητα, τό θεμέλιο 
λίθο γιά τό πολυσύνθετο έργο του.
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τή συμπεριφορά μας άπέναντι στό παι
δί λέγοντας «Όράτε μή καταφρονή- 
σητε ένα τών μικρών τούτων» (Ματθ. 
18, 10). Εναι μεγάλο λάθος νά νομί
ζουμε, πώς δέν καταλαβαίνει τό παιδί. 
Ίσως βέβαια, λόγω τής ήλικίας του, 
νά μή μπορή νά μάς μιλήση καί νά έκ- 
δηλώνεται μέ κραυγές καί κλάματα. 
Μπορεί μεγαλώνοντας νά κουρνιάζη σέ 
μιά γωνιά καί νά σιγοκλαίη. Μπορεί νά 
δείχνει σά νά μή συμβαίνη τίποτε γύρω 
του ή νά ξεσπά ατούς άλλους καί νά 
γίνεται δύστροπο, βίαιο καί έπιθετικό. 
Τό βέβαιο είναι ότι τό παιδί, όσο μικρό 
κι άν είναι, όλα τά αισθάνεται, όλα τά 
άκούει, όλα τά βλέπει, όλα τά κατα
λαβαίνει. Ό λα χαράσσονται στήν ψυχή 
του καί διαμορφώνουν τόν χαρακτήρα 
του. "Ολα έχουν άνάλογη έπίδρασι 
στή σωματική καί τήν ψυχική του ύγεία. 
Θεολόγοι, Πνευματικοί, ' Ιατροί, Παιδα
γωγοί, Ψυχολόγοι καί άλλοι ειδικοί δια
κηρύττουν ότι:

ΑΝ ΕΝΑ παιδί ζή μέσα στήν κριτική, 
μαθαίνει νά κρίνη.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν έχθρα, μαθαίνει νά 
καυγαδίζει.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν είρωνία, μαθαίνει νά 
είναι ντροπαλό.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν ντροπή, μαθαίνει νά 
αισθάνεται ένοχο.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν κατανόησι, μαθαίνει

νά είναι ύπομονετικό.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν ένθάρρυνσι, μαθαί
νει νά έχη έμπιστοσύνη.
ΑΝ ΖΗ μέσα στόν έπαινο, μαθαίνει νά 
έκτιμά.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν δικαιοσύνη, μαθαίνει 
νά είναι δίκαιο.
ΑΝ ΖΗ μέσα σέ άσφάλεια, μαθαίνει νά 
πιστεύη.
ΑΝ ΖΗ μέσα στήν έπιδοκιμασία, μαθαί
νει νά έχη αύτοεκτίμηση.
ΑΝ ΖΗ μέσα σέ παραδοχή καί φιλία, 
μαθαίνει νά βρίσκη τήν άγάπη μέσα στόν 
κόσμο.

Τά παιδιά μαθαίνουν άπό τόν τρόπο 
πού ζοϋν.

Πάνω άπό όλα είναι σωστή άνατρο- 
φή τών παιδιών μας, «ή έπιμέλεια καί 
ή τελείωσι τής ψυχής» τους. Καί πρέπει 
νά γίνη βίωμα σέ όλους μας ή συμβουλή 
τού ' Αποστόλου Παύλου: «Μή παροργί
ζεται τά ύμών, ά λ λ "  έ κ τ ρ έ φ ε τ ε  
α ύ τ ά  έ ν  π α ι δ ε ί α  κ α ί  ν ο υ θ ε σ ί α  
Κ υ ρ ί ο υ »  (Έφεσ. 6, 4).

"Ενα άκόμη πολύ σοβαρό λάθος, πού 
κάνουμε οί περισσότεροι γονείς, είναι 
ότι, παραγνωρίζοντας τήν ψυχική καλ
λιέργεια τών παιδιών μας, φροντίζουμε 
μόνο γιά τήν έξασφάλιση σ" αύτά 
περισσοτέρων ύλικών άγαθών.

Εναι καιρός όμως νά καταλάβου
με καλά ότι τά παιδιά μας δέν είναι

ζωάκια, γιά νά τά πλένουμε, νά τά 
ταΐζουμε καί νά τά ποτίζουμε μόνο.

"Εχουν ψυχή άθάνατη καί άνόλε- 
θρη. Χρέος τών γονέων δέν είναι 
νά στολίζουν τά παιδιά μέ ώραΐα 
φορέματα καί χρυσά κοσμήματα, 
άλλά άπό τήν τρυφερή τους άκόμη 
ήλικία, νά τό έκπαιδεύουν, στήν 
άρετή νά τά όδηγοϋν, μέ τό λόγο 
καί τό προσωπικό παράδειγμα, κον
τά στό Χριστό.

Τό παιδί είναι ή πιό γόνιμη γή, γιά 
νά σπείρουμε τό σπόρο μιας σωστής 
άναπτύξεως. Εναι σίγουρο ότι τότε θά 
καρποφορήση «καρπούς έκατονταπλα- 
σίονας». ' Ο " Ιερός Χρυσόστομος πολύ 
χαρακτηριστικά λέγει ότι «άν οί άγαθές 
άρχές έντυπωθοϋν στήν ψυχή τού παι
διού όσο άκόμη είναι τρυφερή, κανέ
νας πιά δέν θά μπορέση νά τού τις σβή- 
ση. Θά έχουν έντυπωθή γερά, όπως γί
νεται μέ τό βουλοκέρι. " Εχεις τό παιδί 
άκόμη στά χέρια σου, πού τρέμει καί 
φοβάται καί λογαριάζει τό κάθε τί δο<ό 
σου, τό βλέμμα σου καί τό λόγο σου καί 
όλα. Χρησιμοποίησε τό άξίωμά σου 
όπως πρέπει. " Εσύ θά είσαι ό πρώτος 
πού θά ώφεληθής, άν έχης ένα καλό γιό, 
καί μετά ό Θεός. Γιά τόν έαυτόν σου 
κοπιάζεις». (Χρυσοστόμου, Περί κενο
δοξίας καί όπως δει τούς γονέας άνα- 
τρέφειν τά τέκνα, 20).
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Σ ΤΟΝ Jacques Maritain, πού είναι 
σάν νά βρίσκεται άνάμεσά μας, θά 
ήθελα ν ’ άφιερώσω τις παρατηρήσεις 

πού άκολουθοΰν.
Δέν έχει καμμιά σχέσι τό ότι ύπήρ- 

ξα μαθητής του. Μερικές φορές μά
λιστα ύπήρξαμε άντίθετοι καί φοβού
μαι ότι τόν στενοχώρησα άθελά μου. 
Ά λ λ ' αύτό είναι ένας λόγος έπί πλέον 
γιά νά είπώ σήμερα, ατό φώς τής τρο
μερός κρίσεως πού διέρχεται ή ’Εκ
κλησία ύλόκληρη, ότι αισθάνομαι άπέ- 
ραντο σεβασμό καί θαυμασμό στή σκέψι 
αύτής τής μεγάλης προσπάθειας πρός 
τήν άλήθεια, ατό τέρμα τής όποιας οί 
δογματικές μας άντιθέσεις μου φαίνον
ται, όμολογώ, νά χάνουν πολλήν άπό 
τή σημασία τους.

"Ενας κομφορμισμός τής 
«εμπροσθοφυλακής»

Τό φαινόμενο τής μολύνσεως πήρε 
τά τελευταία χρόνια μιά τέτοια έκτασι, 
πού έγινε, σ ' όλες τις θεωρούμενες 
πολιτισμένες χώρες, άντικείμενον όχι 
μόνον άνησυχίας, άλλά άγωνίας. Πα
ρουσιάζει χαρακτηριστικά άναμφισβή- 
τητα. Υπάρχουν όχι μόνον κριτήρια, 
άλλά καί μέθοδοι μετρήσεως, πού έπι- 
τρέπουν, σέ κάθε ξεχωριστή περίπτωσι, 
νά μετρηθή ύ βαθμός της.

Κανένας, έκτός βέβαια άπό μερι
κούς όπαδούς ώρισμένων σχολών, δέν 
θ ' άμφισβητήση ότι είναι σωστό νά όμι- 
λούμε γιά άτμόσφαιρα ή γιά νερό σχ ε-  
τ ι κ ώ ς καθαρά. ’Εννοώ δτι ή λέξις 
καθαρότης παρουσιάζει έδώ έννοια πού 
πρέπει να προσδιορισθή σαφώς.

’Εάν τώρα ίσχυρισθώ -  καί δέν θά δι
στάσω νά τό κάνω -  δτι βρισκόμαστε σή
μερα ένώπιον άλλων τύπων μολύνσεων 
πού μέ τό νά μή μπορούν νά κατα
μετρηθούν, δέν έπεται δτι έπηρεάζουν 
λιγώτερο καί πού έπηρεάζουν παρα
δείγματος χάριν τά ήθη ή τις νοοτρο
πίες, είναι βέβαιον δτι θά ξεσηκώσω 
παντού -  έκτός άπό τά περιβάλλοντα 
τά θεωρούμενα όπισθοδρομικά -  συ
ναυλία άπό διαμαρτυρίες άγανακτή- 
σεως. Νά τολμά νά όμιλή κανείς γιά τήν 
καθαρότητα τών ήθών, στόν αιώνα τού 
Freud, θά άναφωνήσουν, τί παροξυσμός 
άμαθείας καί άνοησίας.

Ή λέξις ό π ι σ θ ο δ ρ ο μ ι κ ό ς  έχει 
έδώ ειδική σημασία. « Εκείνο πού λογά-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. G. MARCEL

Γύρω Απο 
Την Πνευματική 

ΜοΛυνοι
Τό φ α ιν ό μ ε ν ο  τής μ ο λύ νσ εω ς  π ή ρ ε  τά τ ε λ ε υ τ α ία  χ ρ ό ν ια  μ ιά  
τέτο ια  έκτασ ι, πού  έγ ινε , σ ό λες  τις θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν ε ς  π ο λ ιτ ι
σ μ έ ν ε ς  χώ ρες, ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ν  όχ ι μ ό νο ν  ά νησ υχ ία ς , ά λλά  ά γω 
νίας. Π α ρ ου σ ιά ζε ι χα ρ α κτηρ ισ τ ικά  ά να μφ ισ β ήτη τα . Υ π ά ρ 
χου ν  όχι μ όνο ν  κρ ιτήρ ια , άλλά  κα ί μ έ θ ο δ ο ι μ ετρ ή σ εω ς  πού  
έπ ιτ ρ έ π ο υ ν , σέ κά θε  ξεχω ρ ισ τή  π ερ ίπ τω σ ι, νά μ ετρ ηθ ή  ό β α 
θμός της.

ριάζει σήμερα, θά είπούν οί άντίθετοι, 
δέν είναι νά προχωρής;» Καί έννοούν 
μ ’ αύτό διαρκώς πληρέστερη άπελευ- 
θέρωσι άπό τις προκαταλήψεις, θά έλε
γαν μάλλον άπό τά ταμπού, γιά τά όποια 
εύτυχώς ή έπιστήμη έχει έκφέρει τήν 
κρίσι της.

Θά χρειασθή νά προσέξετε, ότι έκεϊ- 
νο πού άναπτύσσεται έδώ, είναι ένας 
κομφορμισμός «άπό τήν άνάποδη», 
ένας κομφορμισμός τής «έμπροσθο- 
φυλακής», γιά τόν όποιο κάθε μέρα, καί 
σέ όλα τά πεδία, μάς έρχονται καινούρ
γιες έμπειρίες. 'Ο  σύγχρονος προ- 
οδευτισμός δέν είναι άλλο τίποτε παρά 
μία προσπάθεια νά μορφοποιηθή αύτός 
ό κομφορμισμός πού, έννοεϊται, πολύ 
άπέχει άπό τό ν ' άναγνωρισθή σάν τέ
τοιος.

Αλλά, έκείνο πού δίνει σ ’ αύτή τήν 
κατάστασι χαρακτήρα έξαιρετικής σο- 
βαρότητος, είναι τό γεγονός δτι, δχι
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μόνον Χριστιανοί, άλλά καί Εκκλησίες, 
άπό άνεξήγητη πλάνη, νόμισαν ότι θά 
έπρεπε νά οίκειοποιηθούν, δέν θά έ
λεγα μόνον διάθεσι, άλλά έναν δογμα
τισμό αύτοϋ τού είδους.

Γιό νά μπορέσωμε, δχι μόνον νά δια- 
κρίνωμε αύτή τήν πλάνη, άλλά καί 
νά τήν έπανορθώσωμε σέ μερικούς του
λάχιστον άνθρώπους, σ ' δσους δέν 
έχει καταστροφή κάθε ικανό της σκέ- 
ψεως, πρέπει νά σημειώσωμε άμέσως 
δτι ή άρνησις τού προοδευτισμοϋ δέν 
έπιβάλλει καθόλου παραδοχή ένός συν
τηρητισμού πού δέν είναι, άλλοίμονο! 
γενικώς, παρά μία μορφή σκληρύνσεως 
τής θρησκευτικής σκέψεως. Στήν πρα
γματικότητα ή σκλήρυνσις, κάτω άπό 
όποιαδήποτε διμι κι άν παρουσιάζεται, 
είναι έκείνο πού πρέπει νά καταπολε- 
μηθή.

Νομίζω, δτι είναι μεγάλο πλεονέ
κτημα, γιά νά ξεπεράσωμε αύτή τήν

άντινομια μεταξύ τού προοδευτισμού 
καί τού συντηρητισμού, νά άνατρέξωμε 
στήν ιδέα μιας πιστότητος πραγματικά 
δημιουργικής πού μού φαίνεται δτι 
προσδιορίζει τόν βασικό ρόλο τής 'Εκ
κλησίας. Γιά ποιά πιστότητα μπορεί νά 
πρόκειται έδώ, έκτος άπό έκείνην πού 
άφορά σπ)ν κεντρική εισφορά τής Ά - 
ποκαλύψεως; 'Ακόμη πρέπει νά συμ- 
φωνήσωμε γιά τό τί άκριβώς σημαίνει ή 
λέξις «δημιουργικός». Αύτό πού νομί
ζω δτι πρέπει ν ' άποκλεισθή όπωσδή- 
ποτε, είναι ή καινοτομία.

Τό χαρακτηριστικό τής 
καινοτομίας

'Αλλά, καινοτομίες άκριβώς, καί πο
λύ συχνά σφαλερές καινοτομίες, μάς 
προτείνονται σήμερα· καί τό πρώτο έ- 
ρώτημα πού τίθεται συνίσταται εις τό νά 
διερωτηθοϋμε στό δνομα τίνος αύτές 
οί καινοτομίες μάς συνιστώνται. Καί κά
ποτε μάς έπιβάλλονται. Λέγω «συνι- 
στώνται», διότι πρόκειται πράγματι γιά 
μιά δημοσιότητα, ή όποια, άν καί άσκή- 
ται έξω άπό τό έμπορικό πεδίο, δέν 
είναι αισθητά διαφορετικής τάξεως άπό 
έκείνη πού άσκεϊται μέ τίς διαφημίσεις 
παραδείγματος χάριν ατούς περιφε
ρειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή 
στήν τηλεόρασι. Χαρακτηριστικό τής 
καινοτομίας είναι πάντοτε νά κολα- 
κεύη ένα ώρισμένο γούστο ή άκόμη νά 
σαγηνεύ η.

Ά λ λ ’ ή άπελευθέρωσις γιά τήν ό
ποια ώμίλησα προηγουμένως δέν συνί- 
σταται άκριβώς εις τό ν ' άπομακρυν- 
θούν τά έμπόδια στά όποια προσέκρου- 
σαν στό παρελθόν όλοι έκείνοι πού, σ ' 
όλους τούς τομείς, ζητούσαν τήν ευ
κολία; Ή  κεντρική πλάνη έγκειται έ 
δώ στήν ύπερεκτίμησι τής εύκολίας καί 
μού φαίνεται έκδηλο δτι εύρισκόμεθα 
στή ρίζα τής πνευματικής μολύνσεως.

Ά ς  φέρω ένα παράδειγμα: ' Ο γυιός 
μου μού διηγείτο δτι κατά τή διάρκεια 
συνεδρίου θρησκευτικής τέχνης πού 
έγινε στήν UNESCO πριν άπό μερικά 
χρόνια, σκανδαλίσθηκε άκούοντας 
ιερείς νά δηλώνουν δτι δέν ζητούν έκ- 
κλησίες, άλλά άπλώς χώρους. Μία τέ
τοια φράσις μαρτυρεί άναντίρρητα αύτή 
τήν άποδυνάμωσι τού ιερού πού κάθε 
ήμέρα έντείνεται δλο καί περισσότερο 
στίς δυτικές χώρες. Εκείνος πού υπο

νοείται έδώ είναι δτι δέν χρειάζεται νά 
έπικαλούμεθα τό άγιο πού στήν πρα
γματικότητα θεωρείται διαρκώς περισ
σότερο σάν ένα περιττό πλεόνασμα.

Ά λ λ ' άν τό έξετάσωμε μέ προσοχή, 
θά παρατηρήσωμε χωρίς άμφιβολία δτι, 
στό βάθος, άρνούμεθα τήν ίδια τή θεία 
χάρι, χωρίς ν ’ άντιλαμβανώμαστε δτι 
έκεϊ όπου ή χάρις άπουσιάζει, καί ή 
έλευθερία στό τέλος άποδυναμοϋται.

’Ανάμεσα στήν εύκολία καί 
στήν διαφθορά

Συμφωνώ δτι ή σχέσις μεταξύ εύκο
λίας καί διαφθοράς δέν φαίνεται άμέ
σως καί αύτό διότι ύπάρχει μία εύτυχής 
εύκολία πού είναι τό αύθόρμητο άνά- 
βλυσμα τής ζωής. Άλλά στήνπερίπτωσι 
πού μάς άπασχολεί, εύκολία σημαίνει 
έκλυσι.

Ή  έκλυσις τών ήθών είναι έδώ τόσο 
σημαντική όσο καί δυνατή. Θά μπορού
σαμε νά πούμε, νομίζω, δτι ή έκλυσις 
είναι ή παθολογική μορφή τής χαλα- 
ρώσεως, μιάς χαλαρώσεως πού θά ήταν 
κατά κάποιον τρόπο διάστροφος, καί 
αύτό θέλει νά ε'ιπή δτι θά ήσκεϊτο 
πρός τήν έννοια, άκόμη, τού θανάτου.

Δέν μπορώ νά σκεφθώ ν ' άναζητή- 
σω τώρα πώς είναι δυνατόν ν ’ άντι- 
στραφή αύτή ή πορεία, θά είπώ μόνον 
δτι μιά τέτοια άντιστροφή μού φαίνεται 
δτι προϋποθέτει πολύ περισσότερα άπό 
πρωτοβουλίες πού προέρχονται άπό τή 
θέλησι μόνον. "Ολα μέ κάνουν νά πι
στεύω δτι στήν πραγματικότητα δέν 
μπορεί νά είναι παρά χαρισματικής τά
ξεως.

Ά λ λ ’ έπιμένω νά σκέπτωμαι -  καί 
αύτό είναι στό βάθος τό νόημα όλου 
τού έργου μου -  δτι τό χαρακτηριστικό 
τής σκέψεως, τής πραγματικής έλευθε- 
ρίας δηλαδή, συνίσταται εις τό νά φέ
ρεται κανείς έμπρός άπό τέτοιες χαώ
δεις τάσεις, ν ' άναγνωρίζη δηλαδή 
πρώτα τή δυνατότητά των καί, κατόπιν, 
νά εύνοή στόν έαυτό του τήν δεκτικό
τητα πού είναι ώθησις καί πρόγευσις 
εύγνωμοσύνης καί μέ τήν όποια -  ιδίως 
άσφαλώς έάν σάς έχη δοθή τό δώρο 
τής προσευχής -  είμαστε σέ θέσι, 
άκόμη καί τώρα, νά συμπεριλαμβανώμα- 
στε στό άμέτρητο πλήθος τών έκλε- 
κτών.

Άπόδ. Κ. Δ. Σπηλιωτακοπούλου
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Οί άρχές πού έμπνέουν τή στάση καί τίς έπιθυμίες πολλών όμάδων ή άτόμων, όποιες κι άν 
είναι οί πολιτικές τους προτιμήσεις, είναι άρχές πού δέν μπορεί παρά νά έπιταχύνουν τήν 
κατάπτωση τής κοινωνίας.
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ΕΙΜΑΣΤΕ μιά χώρα πλούσια καί κον
τεύομε νά γίνουμε μιά χώρα φτω

χή. "Οχι γιατί μάς λείπει ό ύλικός πλού
τος, άλλά γιατί μάς λείπει κυρίως μιά 
ύγιής άντίληψη τών άνθρώπων καί τών 
πραγμάτων: μάς λείπει κυρίως άνθρώ- 
πινο βάθος καί ηθική δύναμη. Πολλοί 
άνθρωποι στερούνται εύθύτητα, διαύ
γεια καί χαρακτήρα.

Πώς θά μπορούσαν τά διάφορα πολι
τικά κόμματα νά μάς πείσουν δτι, αύτό 
πού βεβαιώνουν πώς είναι ό άγώνας 
τους, γιά τόν άνθρωπο, δέν θά κατα- 
λήξει νάναι ένας άγώνας ένάντια στόν 
άνθρωπο; Μπορούν νά μάς άποδείξουν 
πώς ό ύψιστος σεβασμός τού άνθρώπου 
καί τών βασικών του έλευθεριών τούς 
ένδιαφέρει περισσότερο άπό τήν θέ
ληση νά διατηρήσουν ή νά πάρουν τήν 
έξουσία;

Οί άρχές πού έμπνεύουν τή στάση 
καί τίς έπιθυμίες πολλών όμάδων ή 
άτόμων, όποιες κι άν είναι οί πολιτικές 
τους προτιμήσεις, είναι άρχές πού δέν 
μπορεί παρά νά έπιταχύνουν τήν κατά
πτωση τής κοινωνίας.

-  Πού θά σταματήσει ό συναγωνι
σμός τών ύποσχέσεων; Πού θά μάς 
όδηγήσει ή αίρεση τής εύκολίας, πού 
διαχέει σ ' όλα τά μέσα τόν φόβο τής 
προσπάθειας καί τού κινδύνου; Πώς θά 
έπιτύχουμε τήν άνόρθωσή μας, χωρίς 
νά κυριαρχούμε στις όρέξεις μας, χωρίς 
νά σταματούμε τήν έπιθυμία, τή ζηλοτυ
πία καί τό μίσος;

-  Πόσοι άνθρωποι βασανίζονται άπό 
τό δικαίωμα νά έχουν διαρκώς περισ
σότερα δικαιώματα! Πότε θά δούμε 
μιά όμάδα έργαζομένων, σπουδαστών

ή έργοδοτών πού θά ύπογραμμίζουν 
έξ ίσου ή καί περισσότερο τά καθήκον- 
τά τους παρά τά δικαιώματά τους;

-  Καί πώς νά ξαναδώσουμε στήν 
οικογένεια τό στήριγμα τής άγάπης; 
"Οχι βέβαια μέ τή χαλάρωση τών άρ- 
χών καί τών ήθών. Τό χρήμα, ή άφθο- 
νία τού χρήματος, δέν άρκεϊ ούτε αύ
τό. Ή  άγάπη είναι άπό μιάν άλλη τά
ξη. Καί χωρίς αύτήν δέν ύπάρχουν πιά 
έκεΐνες οί έστίες πού είναι σέ θέση 
νά δώσουν στούς μεγάλους καί στούς 
νέους τό άπέραντο καί πολύτιμο έφόδιο 
τής άγάπης, χωρίς τό όποιο κι ή πιό θαρ
ραλέα προσπάθεια γιά τήν οικονομική 
άνόρθωσή δέν θά κατορθώσει καθόλου

νά μειώσει τόν άριθμό τών άνήσυχων 
καί τών δυστυχισμένων.

' Ο πρώτος κανόνας γιά νά έξυγιανθεϊ 
ή άνησυχητική κατάσταση, γιά νά άνορ- 
θωθεϊ ή οικονομία καί νά μειωθεϊή κρίση 
τής ένεργείας -  ό πρώτος κανόνας πού 
έπιβάλλεται γιά όλους -  είναι νά μή λέμε 
πιά ψέματα. Εναι ν ' άρνηθοϋμε τό 
ψέμα πρώτα σέ μάς κι ύστερα στούς άλ
λους.

Μιά άλλαγή στις δομές δέν είναι 
ένα μαγικό φάρμακο. "Αν θάχει άξια 
έξαρτάται άπ ' αύτούς πού θά τήν έφαρ- 
μόσουν. Καί γι' αύτό πρέπει νά δώσου
με μιά συνείδηση στούς άνθρώπους. Τό
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ήθικό τους κίνητρο έχει σπάσει, τού- 
λάχιστον σ' έναν μεγάλο άριθμό άνά- 
μεσά τους. Κι έκεϊ βρίσκεται ή άρχική 
ρίζα τής δυσκολίας μας.

Τό νά άποκαταστήσουμε τό έσωτε- 
ρικό μας κίνητρο, τό ήθικό μας κίνη
τρο, είναι πρώτα πρώτα νά βγούμε άπό 
τήν οίκομονική φυλάκιση. «Ούκ έπ ' 
άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος...».

Ή  άποκατάσταση τού ήθικοϋ μας 
κινήτρου σημαίνει ν ' άρνηθοΰμε νά 
μεταμφιέζεται ή έλευθερία σέ αύθά- 
δεια καί άδιαντροπιά. "Οταν κανείς 
τολμά νά μιλά γιά άνεκτική ήθική 
είναι άπόδειξη πώς δέν ξέρει πιά τί 
είναι ή ήθική. Δέν έπανορθώνει κανείς
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τή συνείδηση μιάς χώρας, άφήνοντας 
νά όργανωθεΤ ή ύποτίμηση τού άνθρώ- 
που καί κυρίως τής γυναίκας.

Ή  άποκατάσταση τού ήθικοϋ μας 
κινήτρου δέν σημαίνει ν ' άντικαταστή- 
σουμε μέ τό πάθος γιά τή δικαιοσύνη 
τήν άγάπη τού πλησίον. Ή  δικαιοσύ
νη, γιά νάναι στ' άλήθεια δίκαιη, έχει 
άνάγκη νά έμπνέεται άπ' τήν άγάπη.

Δέν έπανορθώνει κανείς τήν συνεί
δηση μιάς χώρας χωρίς μιά πελώρια 
προσπάθεια ν ' άντισταθεϊ ένάντια στή 
βία, τό έμπόριο τής ψευτιάς καί τήν 
κυκλοφορία τής βρωμιάς.

*

Πού βρίσκεται σ' δλα αύτά ή άπο- 
στολή τής 'Εκκλησίας; Δέν είναι νά 
πάρη τή θέση τού οικονομολόγου ή τού 
πολιτικού. Ή  Εκκλησία δέν έχει τό 
κλειδί τών συγκεκριμένων λύσεων καί 
μεθόδων. Αύτά πού μπορεί, καί πού έχει 
χρέος νά κάνει, είναι νά βοηθήσει τούς 
άνθρώπους νά φτάνουν στήν ρίζα τού 
κακού.

Αύτά πού είναι δικό της έργο είναι νά 
μάς δώσει άπόλυτη βεβαιότητα πάνω 
στήν κατεύθυνση πού πρέπει ν ' άκο- 
λουθήσουμε, θεία βεβαιότητα πάνω 
στήν άξια τού άνθρώπου καί τό νόημα 
τής άνθρωπίνης ζωής. Αύτό πού τής 
άνήκει, είναι νά μάς δώσει κριτήρια δια- 
κρίσεως, πού έρχονται άπό πιό ψηλά 
καί πού έπιτρέπουν νά σημαδέψουμε 
καλύτερα αύτό πού είναι καλό κι αύτό 
πού είναι κακό. ' Η άποστολή της είναι 
νά συνδέει τούς άνθρώπους μ ' ένα 
ρεύμα πού ξεκινάει άπό ψηλά. Είναι

έκεϊ γιά νά φέρει μέσα στις συνειδή
σεις μιά πνευματική ζύμη κι έναν νέο 
δισταγμό.

Ή  άποφασιστική άπόδειξη τής χρι
στιανικής πίστης είναι ή πίστις στό Σταυ
ρό. Μία ύπόθεση, γιά τήν όποια κανείς 
πιά δέν πεθαίνει, είναι μιά χαμένη ύπό
θεση. Κι είναι γι' αύτό πού βεβαιώνου
με δτι ή ύπόθεση τής θυσίας τού Σταυ
ρού είναι σήμερα λιγώτερο άπό άλλοτε 
μιά χαμένη ύπόθεση. Οί πολυάριθμοι 
μάρτυρες σ' δλο τόν κόσμο βεβαιώνουν 
δτι ή ζωντάνια τής Πίστεως στις μέρες 
μας είναι έξ ίσου δυνατή μέ τά πρώτα 
χρόνια.

Σέ συμπέρασμα:
Μπορεί κανείς ν ' άναρωτηθεΐ άν 

γιά πολλούς άνθρώπους πού δέν είναι 
πιά Χριστιανοί παρά στό όνομα, άν άκό- 
μη καί γιά τούς πιστούς καί τούς κληρι
κούς, ή σύγχρονη κρίση τής κοινωνίας 
μας δέν είναι μία πρόσκληση νά ξανα
ζήσουν τήν παραβολή τού άσώτου υιού. 
Είναι ιδιαίτερα ή παραβολή τού καιρού 
μας.

Όπως ό άσωτος υιός, ζήσαμε άρκε- 
τό καιρό μέσα στήν ψευδαίσθηση τής 
άφθονίας καί τής εύκολίας καί σπατα- 
λήσαμε τήν πνευματική μας κληρονο
μιά.

Καί νά πού ξεπέσαμε νά ζοϋμε στή 
δουλεία, στή δουλεία τής άνεσης καί 
τών τεχνικών μας κατακτήσεων. Όπως 
ό άσωτος υιός ύποφέρουμε άπό πείνα, 
τήν πείνα τής καρδιάς καί τού πνεύμα
τος. Όπως ό άσωτος υιός πρέπει νά 
βρούμε τό θάρρος νά ξεκινήσουμε τό 
δρόμο τού γυρισμού.

Μετάφρ. ΕΛΣΑΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
τον
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
Μιά άπό τίς άμεσες συνέπειες τής τεχνολογικής έξε- 
λίξεως, τής ανόδου τοΰ βιοτικού επιπέδου, τής ευρύ
τερης συμμετοχής στήν Μέση κ α ί ' Ανωτέρα ’ Εκπαίδευ- 
σι, τής διαδόσεως των μαζικών μέσων έπικοινωνίας, τής 
διεθνοποιήσεως καί αμέσου μεταδόσεως τών ειδήσεων 
(καί διαστρεβλώσεως τών γεγονότων) είναι καί ή τάσις 
πού έκδηλώνεται τόν τελευταίο καιρό μέ τήν καταγγε
λία κάθε έξουσίας καί κάπως γενικώτερα κάθε είδους 
πρωτείων.

Σ ΤΙΣ άρχές τοΰ 1970, ό Φρανσουά Ντελ- 
μάς, δήμαρχος τού Μονπελλιέ, έστηνε 
σέ κάποιο δημοτικό κήπο, στήν καρδιά τής 

πόλεως, ένα «πίνακα έλευθέρας έκφρά- 
σεως», σάν κι αύτούς πού υπάρχουν σέ 
ορισμένα βρεταννικά ή σκανδιναβικά οικι
στικά κέντρα καί έπιτρέπουν σέ όποιον θέ
λει νά έκφράση τίς άπόψεις του, πολιτικές, 
θρησκευτικές ή έρωτικές, νά άνοιξη τήν καρ
διά του μέ κάθε ειλικρίνεια καί μέ άπόλυτη 
άτιμωρησία.

Μιά άπό τίς πρώτες έπιγραφές πού έμ- 
(ρανίσθηκαν στόν πίνακα τού Μονπελλιέ είχε 
αύτή τήν προκλητική διατύπωσι: « Ο Θεός 
πέθανε». Τήν άλλη ήμέρα κιόλας, ένας άλ
λος άνωνυμογράφος άπαντοΰσε στόν ίδιο 
έκεϊνο πίνακα, πώς ό Θεός δέν πέθανε, ύ- 
πάρχει, άλλά δέν είναιϊσως ό Παντογνώστης. 
"Ετσι, δυό άγνωστοι δημότες τοΰ Μονπελλιέ 
είχαν άμφισβητήσει άπεριφράστως καί άλ- 
ληλοδιαδόχως ό ένας τήν ϋπαρξι καί ό άλ
λος τήν νοημοσύνη τού Δημιουργού.

Είναι φανερό ότι ό πρώτος δέν είχε πιστέ
ψει ποτέ ή, έν πόση περιπτώσει, είχε πάψει 
νά πιστεύη, ένώ ό δεύτερος, έστω καί μέ τήν 
μορφή τής ύβρεως, δεχόταν, κι άς μή τό έ
λεγε, τήν ϋπαρξι μιάς Άνωτέρας Δυνά- 
μεως.

Πέρα όμως άπό αύτή τήν διαφορά άπό- 
ψεων, τό σημαντικό είναι ότι οι δύο διαφω- 
νοϋντες συμφωνούσαν σέ ένα σημείο: νά 
διατυπώσουν τήν άκροτάτη άμφισβήτησι άπό 
όσες μπορούμε νά διανοηθοϋμε. Σημάδι 
όσο θέλετε άσήμαντο, οπωσδήποτε όμως 
ένα κι αύτό άπό τά χίλια δυό σημάδια τής άν- 
ταρσίας πού ξεσηκώθηκε έναντίον τής έξου
σίας ή, μάλλον έναντίον κάθε είδους πρω
τείων. ' Η άνταρσία αύτή, τελευταίο άβατάρ 
τοΰ Δυτικού μας πολιτισμού, άπειλεϊ νά τόν 
καταπόντιση.

" Ετσι,όπως τά χρόνια τοΰ Σαράντα ήσαν τά 
χρόνια τού θερμού πολέμου καί τά χρόνια τού 
Πενήντα τά χρόνια τοΰ ψυχρού πολέμου, 
μπορούμε νά πούμε ότι τά χρόνια τού ' Εξήν
τα (μάλιστα καί ή δεκαετία τού ' Εβδομήντα), 
είναι τά χρόνια τής άμφισβητήσεως, γιά νά 
χρησιμοποιήσωμε τόν βασικό όρο τής σύγ
χρονης κοινωνιολογίας ή, άν προτιμάτε, τά 
χρόνια τής άναθεωρήσεως τών άξιών καί τής 
διατυπώσεως διεκδικήσεων.

Αναμφισβήτητα δέν ύπάρχει άνθρώπινη 
κοινωνία χωρίς έσωτερικές συγκρούσεις καί 
θά δούμε σέ όλη τήν διαδρομή τής ιστορίας 
τήν διαλεκτική αύτή σύγκρουσι τής έξουσίας 
μέ τήν έλευθερία, τής προοδευτικότητος μέ 
τόν συντηρητισμό, πού μεταφράζεται σέ μιά
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Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: «Στιγμιότυπο» άπό τήν έξέγερση των φοιτητών στό Παρίσι τό 
1968. Κάτω: 'Η κρατική έξουσία άντιμέτωπη μέ τήν νεολαία. Σ ' αύτή τή σελίδα έπά νω :"Ενα 
άπό τά μεγαλύτερα «κύματα» άμφισβητήσεως. Ή  φοιτητική έξέγερση στό Παρίσι 1968.

αδιάκοπη αναπροσαρμογή καί σέ μιά πάντα 
πρόσκαιρη άποκατάστασι νέων ισορροπιών.

Αλλά τότε άκριβώς, μέσα σέ αύτό τόν 
κύκλο των νοσηρών ή άνωμάλων περιόδων, 
τότε είναι πού ό ένας άπό τούς δύο όρους 
τής διαλεκτικής άντιθέσεως ύπερισχύει τού 
άλλου καί είτε ή κοινωνία έπιβάλλει άνελέη- 
τα τούς κανόνες καί τίς άπαγορεύσεις της 
στά άτομα πού τήν συγκροτούν -  όπως συμ
βαίνει σήμερα στις χώρες τού σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου -  είτε, άντιθέτως, ή έξουσία 
κάθε είδους καί κάθε έπιπέδου έχει πάψει 
κατά βάθος νά πιστεύη στήν άποστολή της 
καί στήν τάξι πού ύποτίθεται ότι άνέλαβε νά 
έξασφαλίση -  όπως συμβαίνει στις ήμέρες 
μας μέ ορισμένες χώρες δυτικοευρωπαϊκού 
τύπου καί ιδιαίτερα μέ τήν Γαλλία ή τήν Με
γάλη Βρεταννία.

Στήν πρώτη περίπτωσι, ή καταπίεσις τής 
έξουσίας θά έχη ώς μοιραία συνέπεια νά 
έκραγή κάποια ήμέρα ή έπανάστασις.

Στήν δεύτερη περίπτωσι, όλες οί κλει
δαριές θά σπάσουν ή μιά μετά τήν άλλη ύπό 
τήν πίεσι τών άμφισβητήσεων, άφήνοντας 
έτσι τό πεδίο έλεύθερο στούς καταστρο- 
φεϊς τής «καθεστηκυίας τάξεως», ώσπου νά 
έλθη ή ώρα τής άντιδράσεως. Τό κάπως ά- 
πλουστευμένο αύτό σχήμα προϋποθέτει

φυσικά ότι κανένα άπό τά δυό στρατόπεδα 
δέν άνακατεύεται στις ύποθέσεις τού άλλου 
καί δέν έπεμβαίνει γιά νά έπηρεάση τήν φυσι
κή έξέλιξι τών πραγμάτων.

Η δυσκολία είναι δτι ό άνθρωπος, ώς ά
τομο, θά έχη πάντα τήν τάσι νά άπαιτή ένα 
μάξιμουμ έλευθερίας, ένώ ώς κοινωνικό όν 
θά έχη πάντα άνάγκη άπό ένα μίνιμουμ 
κανόνων κοινών άποδεκτών. Ό  άνθρωπος 
χωρίς έλευθερία καταπιέζεται, άλλά μιά κοι
νωνία χωρίς κανόνες ή χωρίς ύπερασπιστάς 
τών κανόνων της είναι καταδικασμένη.

' Υπάρχει πάντα σέ κάθε χώρα ένα φθορο
ποιό στοιχείο, κατά τόν ίδιο τρόπο, πού τό 
κορμί μας είναι μόνιμα έκτεθειμένο στις 
προσβολές τών μικροβίων, αύτές όμως δέν 
έκδηλώνονται μέ τήν μορφή θεαματικών 
νικών, παρά μόνο όταν ό έξααθενημένος 
όργανισμός μας παύη νά παράγη άντισώματα.

Γιατί τάχα ή γαλλική μοναρχία κατέρρευ- 
σε μέσα σέ τρία χρόνια ύστερα άπό τριών 
αιώνων ζωή, κατά τήν διάρκεια τής όποιας 
είχε ξεπεράσει κρίσεις, πού φαινομενικά 
ήσαν πολύ πιό δύσκολο νά ύπερνικηθοϋν. 
Γ ιατί οί έπαναστατικοί ήγέτες προχώρησαν 
πολύ πιό γρήγορα καί πολύ πιό πέρα άπό όσο 
περίμεναν καί άπό όσο οί ίδιοι έπιθυμοϋ- 
σαν; Γιατί, άπλούστατα, δέν συνάντησαν

καμμιά σοβαρή άντίστασι, γιατί έφθανε νά 
σπρώξης μέ τό δάχτυλο τό σκωροφαγωμένο 
οικοδόμημα γιά νά καταρρεύση, γιά μιά φα- 
τριάζουσα κάστα δημοσίων λειτουργών, ένας 
άμφιταλαντευόμενος κλήρος, μιά φιλελεύ
θερη άριστοκρατία είχαν πάψει νά ύπερα- 
σπίζουν τίς βασικές προνομίες. Ο ήθικός 
παράγων, ό άνθρώπινος παράγων είναι πάντα 
καθοριστικός.

"Ενα άπό τά κύρια φαινόμενα τής έν- 
τελώς πρόσφατης περιόδου είναι τό φαινό
μενο τής έξαλείψεως τής άποικιοκρατίας. 
Κάτι τέτοιο άς μή κρυβόμαστε, θά ήταν άδύ- 
νατον νά πραγματοποιηθή, χωρίς τήν κρίσι 
συνειδήσεως τού Δυτικού κόσμου, πριν γίνη 
ένα άπό τά κύρια στοιχεία καί ένα πρότυπο 
μέσα στήν κρίσι άξιών πού συγκλόνισε τήν 
Δύσι.

Στό τέλος τού 1945, οί δύο μεγάλες ι
μπεριαλιστικές δυνάμεις είχαν θέσει καί πάλι 
ύπό τήν κυριαρχία τους τό σύνολο τών 
κτήσεών τους, πού άπειλήθηκαν γιά μιά στι
γμή έξ αίτιας τού πολέμου. Δέκα χρόνια 
άργότερα καμμιά άπό αύτές τίς κτήσεις 
δέν τούς άπέμεινε. "Αν ό έθνικισμός άπλώ- 
θηκε άπό τήν ' Ασία ώς τήν ' Αφρική καί τήν 
Λατινική Αμερική, όπως ή φωτιά σέ μιά 
αύλακιά μπαρούτι, αύτό τό κατάφερε μόνο
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Ή  άμφισβήτησις έχει κατακτήσει, μαζί μέ 
τούς νέους, καί τούς μεγάλους. Στήν φωτο
γραφία αύτή: Στελέχη τής δημοσίας ζωής 
στό Παλαί ντέ Σπόρ τού Παρισιού: «Δέν δε
χόμαστε νά γίνωμε στιμμένες λεμονόκου
πες». 'Απέναντι: δάσκαλοι καί καθηγηταί: 
« Αρνούμεθα νά διαδώσωμε μιά [εύθυγραμ- 
μισμένη] παιδεία».

ϊιστερα άπό τίς έπιτυχίες πού σημείωσε εις 
βάρος της νωχέλειας τών μητροπόλεων.

Πού δφείλονταν δμωςαύτέςοίέπιτύχίες; 
Πόσο συνετέλεσαν σέ αύτές ό «όφθαλμός 
τής Μόσχας», ή συνδρομή τού Μάο ή δ άμε- 
ρικανικός ιδεαλισμός, καί πόσο ή ευψυχία 
καί τό πείσμα τών έθνικιστών άγωνιστών, πού 
ούτε κάν άντελήφθηοαν δτι όλες οί μάχες 
γιά τήν όνεξαρτησία κερδήθηκαν δχι στό 
πεδίο τής μάχης, άλλά στό Παρίσι καί στό 
Λονδίνο;

Τόν καιρό πού μάς έπαιρναν τά αύτιά 
γιό τό άναπόφευκτο τέλος τών άποικια- 
κών αύτοκρατοριών, ή Ε.Σ.Σ.Δ. είχε γίνει ή 
μεγαλύτερη άποικιακή δύναμις τού κόσμου, 
ή Κίνα έπέβαλλε τήν κυριαρχία της στό άπέ- 
ραντο Θιβέτ, άκόμη κι αύτή ή μικρή Πορτο
γαλία κατάφερνε νά διατηρή άνέπαψη τήν 
Αύτοκρατορία της. Κι αύτό μόνο καί μόνο για
τί τό ήθελε.

Γιατί μιά άποικιακή αύτοκρατορία δέν νο
είται χωρίς τήν μητρόπολί της, μέ άλλα λόγια 
στηρίζεται πρώτα-πρώτα στήν ήρεμη συνεί- 
δησι τού άποικισμοϋ. Τότε όμως, τέσσερα 
ιδεολογικά ρεύματα, έξαιρετικώς ισχυρά, 
έρχονται νά ταράξουν τίς συνειδήσεις στίς 
άποικιακές αύτοκρατορίες καί νά έπιταχύ- 
νουν τήν κατάρρευσι τών άποικιών, πρίν 
παίξρυν τόν ρόλο τους στήν κρίσι τού Δυτι
κού πολιτισμού.

Πρώτα-πρώτα οί μαρξισταί πού, πιστοί 
στήν διδασκαλία τού Λένιν, δέν έκαναν 
καμμιά διάκρισι άνάμεσα στούς άγώνες λαών 
πού είχαν άναπτύξει ή δέν είχαν άνατττύξει 
πάλη τών τάξεων.

"Υστερα τά διάφορα θρησκευτικά δόγμα
τα, πού, θέλοντας νά ξεχωρίσουν τήν θέσι 
τους άπό τά κυβερνητικά καθεστώτα, έχαναν 
ταυτόχρονα -  ή προσπαθούσαν νά χάσουν -  
τόν καθαρώς ούδέτερο χαρακτήρα τους καί 
πίστευαν δτι έκληρώνουν τήν έγκόσμια άπο- 
στολή τους ύποστηρίζοντας τούς έγχρώ- 
μους λαούς καί τήν κοινωνική άποστολή 
τους, ύποστηρίζοντας τούς καταπιεζομέ- 
νους λαούς.

Τρίτον, δέν θά έπρεπε νά παραλείψωμεν 
όλες τίς σύγχρονες κοινωνιολογικές καί 
καλλιτεχνικές σχολές πού, σάν ένα δεύτερο 
σκέλος τού κινήματδς τους, άποκαθιστοϋ- 
σαν τίς άξιες τών αύτοχθόνων πολιτισμών 
καί άμφισβητούσαν τά άγαθά τού βιομηχα
νικού πολιτισμού, πλήττοντας έτσι άμεσα τό 
σύμπλεγμα άνωτερότητος, πού άποτελοϋσε 
τήν δικαίωσι τής ήγεμονίας τού Λευκού.

Τέλος -  κι αύτό ισχύει ιδιαίτερα γιά τήν 
Γαλλία -  όταν όλες οί ύπηρεσίες προπαγάν
δας καί δλη ή έπίσημη μυθολογία έξυμνοϋ- 
σαν τήν άντίστασι στόν κατακτητή, δταν 
όλα τά σχήματα πού βρίσκονταν στήν έξου- 
σία είχαν «προέλθει άπό τήν Άντίστασι», 
όταν τό δικαίωμα τών λαών νά αύτοδιοικη- 
θοϋν ήταν τό λάιτ μοτίβ τής πολιτικής καί 
πανεπιστημιακής μας διδασκαλίας, ήταν 
ψυχολογικά καί ήθικά δύσκολο νά ύποστηρί- 
ξης τόν άγώνα τής άποικιοκρατίας καί συν
επώς νά έπιβάλης τό καθεστώς αύτής εις 
βάρος τών κινημάτων πού, άπό πολλές άπό- 
ψεις, συγγένευαν μέ τά άντιστασιακά.

Ά πό  τήν στιγμή πού ένα μεγάλο μέρος 
τής κοινής γνώμης στήν Γαλλία καί στήν 
Μεγάλη Βρεταννία θεωρούσε τό άποικιο- 
κρατικό καθεστώς άδικο, άνάξιο ύποστηρί- 
ξεως καί άπηρχαιωμένο, τό ζήτημα δέ ήταν 
πιά στρατιωτικό, ούτε κάν πολιτικό. Γινόταν 
ζήτημα ήθικό καί ήταν αύτόματα λυμένο.

Τήν πάλη τών ύπό άποικιακό καθεστώς 
χωρών (πού ζητούσαν τήν άνεξαρτησία, 
χωρίς καί νά διαθέτουν τά άπαραίτητα ύλικά 
καί πνευματικά μέσα κι ήσαν τόσο πιό άπο- 
φασισμένες νά τήν έξασφαλίσουν, όσο πιό 
πολύ άγνοούσαν τίς νέες μορφές ύποδουλώ- 
σεως), έναντίον τών δίχως πίστι, δίχως θεω
ρητικό έξοπλισμό καί δίχως ψυχική άντοχή 
μητροπόλεων, διαδέχθηκε στό έσωτερικό 
τών έξελιγμένων καί φιλελευθέρων χωρών 
ή άμφισβήτησις κάθε είδους πρωτείων 
(όπου κι άν στηρίζονταν αύτά, στήν ήλικία, 
στό χρήμα, στίς γνώσεις, στά φυσικά χαρί
σματα ή καί στήν θρησκεία), άπό παρακατια
νούς, πού βρίσκουν ότι ή ύπεροχή αύτή στη
ρίζεται σέ άπηρχαιωμένες βάσεις, δτιάσκεΐ- 
ται εις βάρος τους κι ότι τούς έμποδίζει νά 
άπολαύσουν τήν ζωή καί τά άγαθά της σέ όση 
έκτασι δικαιούνται.

Πραγματικά, ένα είδος σύμπλεγμα τού 
καταπιεζομένου άπό τόν νεοαποικισμό άνα-

πτύχθηκε μέσα στήν δεκαετία τού Πενήντα.
' Η άνοδος τού βιοτικού έπιπέδου σέ καθο
λική κλίμακα, ή έλάττωσις τών άνισοτήτων, 
ή συνεχής δημιουργία νέων άναγκών έκα
ναν πιό άνυπόφορες τίς διαφορές πού άπέ- 
μεναν, άκόμη καί τίς δικαιολογημένες, τούς 
άνθρώπους πιό άνυπόμονους νά έπωφελη- 
θούν πλήρως άπό τήν άφθονία. ' Η ψυχρό- 
της καί ή άσχήμια τής ζωής τών πόλεων άνέ- 
πτυξαν τήν έπιθετικότητα. ' Η έλεύθερη γιά 
όλο τόν κόσμο παιδεία καί πρό πάντων ή ένη- 
μέρωσις τών μαζών, πλάταιναν τούς όρί- 
ζοντες καί τίς γνώσεις, έδιναν μέτρα συγ- 
κρίσεως, έκαναν λιγώτερο άξιόπιστες καί 
λιγώτερο σπουδαιοφανείς τίς φωνές πού έρ
χονταν άπό ύψηλότερα, έτρεφαν τίς φιλο
δοξίες, άκόνιζαν τήν δίψα γιά άναγνώρισι 
τής προσωπικότητος, πλήθαιναν τά «γιατί 
δχι έγώ» καί τά «ποιός σέ όρισε καπετάνιο;»

' Ως «μητροπόλεις» αύτοΰ τού νεοαποικι- 
σμοϋ, ύποκείμενες στίς πιέσεις τών άγωνι- 
ζομένων γιά χειραφέτησι, μπορούν θά θεω
ρηθούν: τό Κράτος, ή ' Εργοδοσία, ή Ρώμη 
καί οί έπίσκοποί της, τό Πανεπιστήμιο, ή 
Οικογένεια, οί πλούσιοι, ή συνδικαλιστική 
ήγεσία, οί πτυχιοΰχοι, οί ισχυροί, οί Λευκοί, 
ή Αστυνομία, οίδικασταί, οί άνεπτυγμένες 
χώρες, οί ' Ηνωμένες Πολιτείες.

" Αλλά δέν ξεσηκώνονται μόνοι οί πολίτες 
έναντίον τού κράτους ή οί παπάδες έναντίον 
τών έπισκόπων ή οί σπουδασταί έναντίον 
τών καθηγητών, οί Μαύροι ένατίον τών Λευ
κών, όλος ό κόσμος έναντίον τών ' Ηνωμέ
νων Πολιτειών κ.λ.π., τό σπουδαίο είναι ότι -  
κλασικό φαινόμενο τού πολέμου φθοράς -  
συνειδητά ή άσυνείδητα οί φορείς τής έξου- 
σίας ή οί ιθύνοντες βοηθούν συνήθως νά 
ύπονομευθή ή νά κλονισθή τό οικοδόμημα 
τού όποιου ύποτίθεται ότι είναι τά στηρίγμα
τα, ότι οί καθηγηταί είναι οί πρώτοι πού κριτι
κάρουν τήν παιδεία, ή ό ένας τόν άλλο, οί έπί- 
σκοποι είναι οί πρώτοι πού άμφισβητούν τά
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Πρωτεία τού πάπα, οί Αμερικανοί είναι οί 
πρώτοι πού καταγγέλλουν τήν Αμερική, 
οί Λευκοί τούς Λευκούς, κ.λ.π.

Κι όταν έκεΐνοι πού βρίσκονται στήν έξου- 
σία δέν έχουν τό θάρρος νά τήν ύπερασπί- 
σουν, δταν ντρέπωνται οί ίδιοι γιά τόν έαυτό 
τους καί γιά τήν άποστολή τους, πολλές 
φορές μάλιστα χωρίς λόγο, τότε είναι πού μιά 
άμφισβητούμενη έξουσία γίνεται πραγματικά 
άμφισβητήσιμη.

Σέ τελευταία άνάλυσι, τό μέλλον ένός έ
θνους ή μιας κοινωνίας έξαρτάται όχι μόνο 
άπό τό τί είναι, άλλά άπό τό τί σκέπτεται 
ότι είναι. Στήν σύγκρουσι μέ τις άποικίες, 
ή Γαλλία καί ή Μεγάλη Βρεταννία ψήφισαν 
ύπέρ τής έλευθερίας καί έναντίον τής 
τυραννίας, δηλαδή ύπέρ τού τρίτου κόσμου 
καί έναντίον τού παρελθόντος τους. Γώ τό 
ίδιο θέμα καλείται νά ψηφίση κανείς καί μέ
σα σέ αύτή τήν κρίση τού πολιτισμού πού ζοϋ- 
με. Είτε πρόκειται γιά τόν καπιταλισμό είτε 
γιά τήν ' Εκκλησία, γιά τό Πανεπιστήμιο ή γιά 
τήν Οικογένεια, όφείλει νά ψηφίση ύπέρ τής 
έξουσίας ή ύπέρ τής χειραφετήσεως. Τό 
έρώτημα είναι άν, μπροστά στις διεκδικήσεις 
έκείνων πού πιστεύουν ότι ζοϋν ύπό άποικια- 
κό ζυγό, οί «μητροπόλεις» θά ύποστείλουν 
ή όχι τήν σημαία.

Ζοϋμε -  μάς τό κανοναρχούν κάθε μέρα -  
σέ μιά κοινωνία στόν ύπέρτατο βαθμό άδικη, 
καταπιεστική, παράλογη: στήνάποκρουστική, 
τήν φρικτή καταναλωτική κοινωνία. Μέ αύτό 
τό έπίθετο άλήθεια, ύβριστικό, καθώς βλέπο
με, στολίζουν τώρα τελευταία τό καπιταλι
στικό σύστημα, τό σύστημά μας, πού στηρί
ζεται στήν άρχή δτι τά μέσα παραγωγής άνή- 
κουν σέ ιδιώτες, τού «έργοδότες».

Κοινωνία καταναλωτική; Στήν πραγματι
κότητα τό σύστημα αύτό έφθασε, τά τελευ
ταία χρόνια, στις Δυτικές χώρες τουλάχι
στον νά ύπόσχεται μιά κοινωνία τής άφθο- 
νίας. "Εχει πιά δημιουργήσει μιά κοινωνία

μέσα στήν όποια ή πείνα έπαψε νά ύπάρχη, 
ή δυστυχία είναι λιγώτερη καί στιγματίζεται 
ή άδικία. Κοινωνία, μάλιστα, μέσα στήν ό
ποια τό κεφάλαιο δίνει πολύ μικρότερο εισό
δημα άπό κάθε άλλη έποχή. Είναι μιά μεγάλη 
πρόοδος. Οί πατέρες μας, οί έργάτες τού 
1936, ή οί παππούδες μας, οί έργάτες τού 
1900, θά θεωρούσαν φυσικά παράδεισο (κά
πως βιαστικά, είναι άλήθεια) τόν κόσμο 
μέσα στόν όποιο έχομε τήν άτυχία νά ζοϋμε. 
' Εκείνοι έκαναν άγώνα έπιβιώσεως: οί κοινω
νικές άσφαλίσεις, ή έτησία άδεια ήσαν ό 
όρίζοντάς τους. Τό αύτοκίνητο, ή τηλεό- 
ρασις, τά όργανωμένα ταξίδια στό έξωτερικό, 
ήσαν πολύ πέρα άπό τόν όριζόντά τους.

'Εκείνα τά χρόνια, λοιπόν ό έργοδότης, 
τό «άφεντικό», έγωιστής καί ύπερόπτης, 
θρονιασμένος στό γραφείο του, κυβερνούσε 
δεσποτικά, πρόσταζε, έκοβε κεφάλια. ΊΗταν 
ό άνθρωπος μέ τό πούρο, μέ τις ιδιο
τροπίες, μέ τά λόκ άουτ, ιδρυτής ή συνεχι
στής δυναστειών, ένας «έλέω Θεού άφέν- 
της».

Καί τί βλέπομε σήμερα; Μιά άγορά όλο 
καί πιό πολύπλοκη, πού άποκαλύπτει συχνά 
τήν πνευματική άνεπάρκεια τών έργοδο- 
τών, έχει προωθήσει στήν διοίκησι τά τεχνικά 
στελέχη, έχει οδηγήσει σέ ένα άπίθανο κατα
κερματισμό τής έξουσίας πού παίρνει τις 
άποφάσεις, ένώ ταυτόχρονα έχει διαλύσει 
οριστικά τό μύθο γιά τό άλάθητο τού 
έργοδότη.

Δέσμιος τής κοινωνικής νομοθεσίας, 
ύπό τόν άγρυπνο έλεγχο τής έπιτροπής τού 
προσωπικού, έξαντλημένος άπό τήν φορολο
γία, αιχμάλωτος τής σχεδιασμένης οικο
νομίας, έπιτηρούμενος άπό τά συνδικάτα, 
ό έργοδότης δέν έχει πιά άλλη φιλοδοξία, 
παρά νά καταφέρη νά φανή ένας έπιτυχη- 
μένος «διαχειριστής», πού ύπερασπίζεται 
όσο καλύτερα μπορεί τά συμφέροντα τά δικά 
του, άλλά καί τού προσωπικού του, τό όποιο

δέν μιλά πιά γιά τίποτε άλλο, παρά γιά 
καλοπέρασι, γιά κοινωνική πρόοδο, γιά «άνοί- 
γματα» καί γιά συμμετοχή στήν διοίκησι. "Αν 
γινόταν μιά σφυγμομέτρησις, στούς έκατό 
έργοδότες οί ένενήντα θά έλεγαν πώς είναι 
προοδευτικοί καί μόνο οί δέκα συντηρητικοί 
(κατά πόσον θά ήσαν ειλικρινείς είναι μιά 
άλλη ιστορία).

Καί τήν στιγμή πού ή χορωδία τών έργο- 
δοτών ψάλλει τό τροπάριο «"Ας κάνωμε διά
λογο, άς συνεννοηθοϋμε», γίνεται στόχος 
γενικής έπιθέσεως, «άμφισβητεΐται» διασύ
ρεται, δέχεται άπό παντού καταγγελίες, 
βαρειές δσο ποτέ άλλοτε.

Τόν καιρό πού τά άφεντικά πρόσταζαν 
νά παρουσιασθή τό κοπάδι, έμεναν μέ τό 
καπέλλο στό κεφάλι κι οί άλλοι έκαναν βα- 
θειές ύποκλίσεις βγάζοντας τόν σκούφο 
τους: «Καλημέρα σας, κύριε Ρενώ», «Καλη- 
μέρα σας, κύριε Σνάιντερ». Από τό 1968 
κι έδώ βλέπομε τά άφεντικά νά τρέμουν, νά 
ταπεινώνωνται, νά διαπραγματεύωνται, νά 
διασύρωνται. ' Ο σημερινός έργοδότης είναι 
ένας άνθρωπος πού τόν έχουν φυλακίσει στό 
γραφείο του, πού τόν σέρνουν δεμένο άπό 
τόν λαιμό μέσα στήν αύλή τού έργοστασίου 
του. Διαμαρτυρήθηκε κανείς γι' αύτό; Τό 
κατήγγειλε κανείς; "Οχι.

Ζούμε μέσα σέ ένα καπιταλιστικό σύστη
μα, όπου ή λέξις «καπιταλισμός» είναι πομ- 
πεμένη, μέ μιά τάξι έργοδοτών πού δέν πι
στεύει πιά στόν έαυτόν της καί πού προσ
φέρει έθελοντικά τήν ράχι της γιά νά τήν 
ραβδίσουν, νά τήν καταδικάσουν, σέ «άμφι- 
σβήτησι» σήμερα, σέ θάνατο αύριο.

Ο έργοδότης δέν είναι μόνο ό στόχος 
τής κατακραυγής τού έργατικοϋ κόσμου καί 
τών κομμάτων τής άριστεράς («διεφθαρμέ
νοι», «δολοφόνοι» έργοδότες). Τά τεχνικά 
στελέχη, τάάνώτερα πολλές φορές μέ μεγά
λες οικονομικές άπαιτήσεις, μέ ικανότητες 
καμμιά φορά, είναι έτοιμα πάντα νά άμφισβη- 
τήσουν δίκαια ή άδικα, μιά έξουσία πού τήν 
θεωρούν δτι στηρίζεται άποκλειστικά καί 
μόνο στό γεγονός δτι διαθέτει τό κεφάλαιο.

Αύτοί πάλι άναγκάζονται νά άμυνθοΰν 
άπέναντι στούς κατωτέρους τους, πού είναι 
έτοιμοι νά άμφισβητήσουν καί τήν άξια τους 
καί τό δικαίωμά τους νά παίρνουν μεγαλύ
τερο μισθό.

Όλοι σχεδόν οί μή έργοδότες είναι πρό
θυμοι, κάποια στιγμή, νά άμφισβητήσουν έν 
σώματι τήν άνωτάτη άρχή. Εύτυχώς γι' αύ- 
τήν, ή ένότης δέν στηρίζεται στά ιδιαίτερα 
συμφέροντα τής κάθε κατηγορίας. Είναι ή 
περίπτωσις τών Αράβων καί τού 'Ισραήλ, 
τών άριστερών καί τής μπουρζουαζίας, τού 
γκωλλισμοϋ καί τής άντιπολιτεύσεως.

Όπως ό έργοδότης έτσι καί τό κράτος πο
τέ δέν έχει προσφέρει στούς ύπηκόους του 
τόσα πολλά. Διαλέγοντας τήν έλευθερία καί 
τόν διάλογο, σκύβοντας κοντά στόν πολίτη 
γιά νά συννενοηθή μαζί του, ύποχρεώνεται 
νά άκούη έπικρίσεις, διαμαρτυρίες, κατά- 
ρες, πού τού έρχονται πότε άπό τήν μιά, 
πότε άπό τήν άλλη καί πότε άπό όλες μαζί 
τις μεριές.
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Καί καθώς οέ όλες τις χώρες τοϋ κόσμου 
τό κράτος όλο καί έπωμίζεται εύθΰνες, πού 
είναι αδύνατον νά τις φέρη εις πέρας κατά 
τρόπο ικανοποιητικό γιά όλους, ή ασθενής 
πλευρά πού προσφέρει ατούς άνικανοποίη- 
τους όλο καί εύρύνεται.

Μή μπορώντας νά ίκανοποιήση όλα τά 
αιτήματα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
πού συνοδεύονται πάντα κι άπό τήν άρνησι 
κάθε έπιβαρύνσεως, μπαλώνει όπως-όπως 
τις τρύπες άνοίγοντας άλλες.

Μέ τούς δισταγμούς τους, μέ τά «άνοί- 
γματα» σέ όλα τά μέτωπα, οί κυβερνώντας 
έχασαν κάθε άξιοπιστία καί κύρος καί περιό
ρισαν τά περιθώρια τής δράσεώς τους. Κι ή 
παραμικρή έλλειψις άνοχής ξεσηκώνει θύελ
λες διαμαρτυριών έναντίον τών «καταπιέ
σεων» καί «καταδυναστεύσεων». Όσο μεγα
λύτερες παραχωρήσεις κάνει τό κράτος, 
τόσο μεγαλώνουν καί οί άπαιτήσεις.

«Άπαίτησις», αύτή ή λέξις πού κρύβει 
τόση αύταρχικότητα, δέν χρησιμοποιείται πιά 
άπό τά έπάνω πρός τά κάτω μά άπό τά κάτω 
πρός τά έπάνω.

Η Ρωμαιοκαθολική ' Εκκλησία, ή μεγάλη 
αύτή μητρόπολις , ήθικό βάθρο τής Δυτικής 
κοινωνίας, είχε τούς δικούς της άντάρτες. 
Ό  κατώτερος κλήρος, έπηρεασμένος άπό 
τήν συμπεριφορά καί τις τάσεις τής έποχής, 
άπό τά μαρξιστικά ρεύματα καί άπό τήν διά
χυτη περιφρόνησι σέ κάθε ίεραρχική κλίμακα 
καί κάθε παράδοσι, έθεσαν ύπό σοβαρή άμφι- 
οβήτησι όχι μόνο τις έξουσίες τών έπισκό- 
πων, άλλά καί του ιερού χαρακτήρος του πρό 
πάντων, καθώς καί τής άποστολής τους, τής 
άποστολής τής ' Εκκλησίας γενικώτερα, 
μέχρι καί αύτών άκόμη τών βάσεων τής δι
δασκαλίας της. Καί βρήκαν κάποια άπήχησι 
σέ όλες τις βαθμίδες τής ιεραρχίας. Τό 
1789, ή τρίτη τάξις καί ό κατώτερος κλήρος 
είχαν έπίσης έπηρέασει άριστοκράτες καί 
έπισκόπους.

' Επί αιώνες ή Ρωμαιοκαθολική ' Εκκλησία 
συνδεόταν μέ όλες τις κοσμικές δυνάμεις: 
τό χρήμα, τόν στρατό, τήν έξουσία. Ήταν 
μέ τό μέρος όλων τών Καισάρων. Σπαθί καί 
άγιαστούρα, ήγεμονικός θρόνος καί Αγία

Τράπεζα... Καί τό άποκορύφωμα: άφού έ
χασε τήν κοσμική έξουσία του, κάποιος πά
πας, έδώ κι έκατό χρόνια, μετέτρεπε τό 
θυσιαστήριο σέ νέο ήγεμονικό θρόνο καί ή 
Α ' Σύνοδος τού Βατικανού διατύπωνε τό δό
γμα γιά τό άλάθητο τοϋ ποντίφηκος.

Καί τότε βλέπομε τήν ' Εκκλησία νά σπά- 
ζη τούς δεσμούς μέ τις πιό άξιοσέβαστες 
ή πιό άξιοκατάκριτες παραδόσεις της, νά 
έγκαταλείπη τήν λατινική γλώσσα, τό πομπώ
δες τυπικό καί τις μεσαιωνικές τελετουρ
γίες, νά άπλώνη τό χέρι στούς άδελφούς 
μαρξιστές, νά πλησιάζη τούς ταπεινούς, 
τούς φτωχούς, τόν κόσμο τών κοινών θνη
τών. Βλέπομε τόν πάπα νά κατεβαίνη άπό τό 
βάθρο, όπου τόν είχε στήσει ή σύνοδος τοϋ 
1870 (ή Α ' έν Βατικανώ Σύνοδος, Σ.Σ.) καί νά 
άναγνωρίζη ότι οί άποφάσεις τής συνόδου 
τών έπισκόπων λαμβάνονται, όπως καί οί 
δικές του, μέ τήν έπιφοίτησι τού Αγίου 
Πνεύματος καί συνεπώς νά παραιτήται άπό 
τήν μονοπώλησι τοϋ άλαθήτου.

Οί άποφάσεις τής Β ' έν Βατικανώ Συνό
δου, περί Θείας ' Αποκαλύψεως, δέχεται τήν 
προσέλευσι τών κάθε είδους φιλελευθέρων, 
τών κομμουνιστών καί άλλων μή Καθολικών, 
κρίθηκαν ώστόσο έξαιρετικά συντηρητικές 
άπό τούς προοδευτικούς. "Υστερα άπό λίγο 
ήσαν κιόλας ξεπερασμένες.

' Η άμφισβήτηση δέν ξεκίνησε άπό τούς 
άπλούς πιστούς, άλλά άπό τού ίδιους τούς 
κόλπους τής Μιας, Άποστολικής καί Ρωμαϊ
κής Εκκλησίας.

"Ολες οί παραχωρήσεις στά ήθη τών και
ρών έρμηνεύθηκαν ώς ισάριθμα σημάδια ά- 
δυναμίας. Μέ τις έριδες γύρω άπό τό άντι- 
συλληπτικό χάπι, τήν άγαμία τοϋ κλήρου, 
τούς κληρικούς -  έργάτες, τό τυπικό τής 

Εκκλησίας, τήν πολιτική, είδαμε νά σχημα- 
τίζωνται καί νά ξεσηκώνονται ή μία έναντίον 
τής άλλης ένα πλήθος φατρίες.

Καρδινάλιοι ξεσηκώθηκαν ένατίον τοϋ 
πάπα, έπίσκοποι έναντίον καρδιναλίων, παπά
δες έναντίον παπάδων. Αντί άνταλλαγής 
άπόψεων καί διαλόγου, τό μόνο πιά πού 
άκοϋς, άπό δεξιά κι άπό άριστερά, μέ τήν 
ίδια χολή, είναι οίάμφισβητήσεις.' Ακόμη κιό 
' Ιησούς Χριστός έχει πάρει σήμερα διάφορα 
πρόσωπα. Είδαμε νά τόν κάνουν άμφισβητία, 
μαρξιστή, γκεριλλέρο. Είδαμε κληρικούς 
πού, στήν προσπάθειά τους νά έξευμενίσουν 
τήν έρυθρή βάσι, δέν δίστασαν νά χρησιμο
ποιήσουν μιά γλώσσα άσυμβίβαστη μέ τόν 
χαρακτήρα τοϋ Θείου, γιά νά διακηρύξουν: 
« Ό  Θεός δέν είναι συντηρητικός».

Είδαμε τούς ' Ισπανούς ίησούΙΤες νά άρ- 
νοϋνται νά δεχθούν τόν στρατηγό τοϋ τάγμα
τός τους, γιατί έκανε τό έγκλημα νά έπισκε- 
φθή ένα άλλο στρατηγό: τόν Φράνκο. Μέσα 
στούς ίδιους τούς κόλπους τής ' Εκκλησίας 
γίνεται προπαγάνδα γιά τήν εισαγωγή τής 
τζάζ στήν λειτουργία, γιά τόν δοκιμαστικό 
γάμο, γιά τήν πάλη τών τάξεων.Οί ίδιοι οί πα
πάδες ένθαρρύνουν, ένισχύουν ή ύποθάλ- 
πουν τά άντάρτικα κινήματα τής Λατινικής 

Αμερικής.
Τή στιγμή πού ένας Γκαρωντύ, σέ ιδεο

λογική διάστασι ό ίδιος διατηρεί άκέραιη τήν 
έπαναστατική του πίστι, ή Εκκλησία παύει 
νά πιστεύη στόν έαυτό της.

Κι όταν οί κληρικοί, έν όνόματι τοϋ «άνοί- 
γματος», πού θά τούς φέρη πλησιέστερα 
μέ τόν κόσμο, ύποστηρίζουν ότι είναι κιαύτοί 
«άνθρωποι σάν τούς άλλους», καί πρέπει 
νά κάνουν τήν ίδια ζωή μέ τούς κοσμικούς, 
οί άνώτεροί τους σπάνια τολμούν νά άπαντή- 
σουν ότι ή άποστολή, στήν όποια άφιερώθη- 
καν, άποκλείει μώ τέτοια έξομοίωσι, γιατί τό 
αίτημα γιά «πλήρη δικαιώματα» δέν συμβι-
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"Οχι μόνο οί άπλοι πολίτες άλλά καί οί ιερωμένοι τής Καθολικής ' Εκκλησης έκδηλώνουν τήνάμφισβήτηοί τους (όπως στήνφωτογραφία άρι- 
στερά), έναντίον τού κράτους ή των άνωτέρων τους. Στήν φωτογράφο κάτω, τής άριστεράς σελίδος: «γυαλιά - καρφιά» σέ ένα σχολείο άπό 
άμφισβητίες μαθητάς. Κάτω, έδώ: «Τόπο ατούς νέους».

βάζεται μέ τά έξαιρετικά αξιώματα καί καθή
κοντα τής ίερωσύνης.

Καιρό τώρα, οί καθηγηταί ήσαν άπό τά πιό 
στέρεα στηρίγματα τής κοινωνίας. Πίστευαν 
ότι άποστολή τους ήταν νά μεταδώσουν 
τίς γνώσεις τους, μέ όσο μπορούσαν μεγαλύ
τερο πάθος, άλλά καί όσο μπορούσαν μακριά 
άπό τά πάθη τους, άφιερώνοντας όλη τήν 
δραστηριότητά τους, άλλά ξεχνώντας κάθε 
προσωπική τους προτίμησι.

Πολλοί έβλεπαν τίς άτέλειες τού συ
στήματος τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας, 
πολλοί άσπάζονταν τίς ιδέες καί συμπα
θούσαν τά κόμματα τής άριστεράς, άν όμως, 
ώς πολίτες, έργάζονταν γιά τήν άναμόρφωσι 
ή τήνάναδιάρθρωσι τής κοινωνίας, ώς έκπαι- 
δευτικοί περιορίζονταν νά ύπηρετοΰν.

Ί-Ιταν γνωστό δτι κακοπληρώνονταν, δέν 
παραπονιόνταν όμως γι' αύτό δημοσίως. Οί 
άπεργίες τους, φαινόμενο σπάνιο, ήσαν άθό- 
ρυβες καί τά αίτήματά τους καθαρώς έπαγ- 
γελματικά. Κι ύστερα ή δημογραφική πλημ
μυρίδα, άλλά πρό πάντων ό αυξανόμενος έκ- 
δημοκρατισμός τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
ήλθαν νά κατακλύσουν σχολεία, γυμνάσια, 
άμφιθέατρα.

Μέσα στις ξέχειλες αίθουσες διδασκα
λίας, μπροστά σέ ένα κοινό πού δέν ήταν πιά 
τό ίδιο ούτε άριθμητικά ούτε ποιοτικά, 
μέσα σέ ένα οικονομικό κόσμο όλο καί 
γρηγορώτερα έξελισσόμενο, πλημμυρισμέ
νο άπό τεχνικούς, διαβρωμένο άπό έμπρη- 
στικές θεωρίες, έξακολουθοϋοαν νά μετα
λαμπαδεύουν τά ιδεώδη τή ίδιας ούμανι- 
στικής παιδείας. Διαβλέποντας όμως τήν 
πολιτική κρίσι μέσα άπό τόν χορό τών προ
γραμμάτων, κατευθύνσεων, κυβερνητικών 
καί έκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων έχαναν 
τίς πεποιθήσεις τους, έθεταν στόν έαυτό 
τους έρωτήματα πού άμέσως φρόντιζαν νά 
τά άπωθήσουν στό ύποσυνείδητο.

' Η θύελλα τών γεγονότων τού 1968, στήν 
Γαλλία καί άλλοΰ, γκρέμισε τά είδωλα, κατέ
λυσε τά προστατευτικά ταμπού. “ Καθηγηταί, 
μάς κάνετε νά γερνάμε», «Ούτε γέρος, 
ούτε δάσκαλος». Φωτιά, λοιπόν, στά τετρά
δια καί ρίξετε μέσα τούς δασκάλους. Κάτω ή 
Χρηστομάθεια!

Όταν πήγαν στά σχολεία, μαθηταί καί 
σπουδασταί τούς πληροφόρησαν, χωρίς νά 
μασούν τά λόγια τους, ότι ή μόρφωσις καί ή 
πείρα τους ήσαν άχρηστο κουρέλι, δτι τό 
άρτηριοσκληρωμένο Πανεπιστήμιο ήταν μιά 
καταπιεστική μητρόπολις, κι ότι άν έξακο- 
λουθοΰσαν νά τό ύποστηρίζουν, θά ήσαν 
συνένοχοι τών έκμεταλλευτών.

Τά παιδιά άπαιτούοαν συμμετοχή στήν 
έξουσία καί μετέτρεπαν τήν πάλη τών γε
νεών σέ πάλη τών τάξεων. ' Από τούς έκπαι- 
δευτικούς, άλλοι έσκυψαν παθητικά τό κεφά
λι καί κατάπιαν τόν έξευτελισμό. "Αλλοι, γιά 
διαφόρους λόγους, ένώθηκαν μέ τούς δη

μίους τους κι άρχισαν νά έχουν κι αύτοί άν- 
τιρρήσεις γιά τήν ίδια τήν διδασκαλία τους 
καί γιά τά ύπερπρονόμια τού κλάδου τους. 
Βοηθοί ξεσηκώθηκαν έναντίον έκτάκτων 
καθηγητών, έκτακτοι καθηγηταί έναντίον 
τακτικών καθηγητών. Κι έδώ, μέ άλλα λόγια, ή 
νοοτροπία τού τρίτου κόσμου. Μόνο μιά μι
κρή μειοψηφία πρόβαλε άρνησι σέ αύτή τήν 
δημόσια αύτοκριτική.

Γιά νά μή μακρηγορούμε, οί έκπαιδευ- 
τικοί άλληλοτρώγονται κατά τό πρότυπο 
τών κομμάτων, τών συνδικάτων, τής Εκ
κλησίας. Κι έβλεπες παλαιές φιλίες νά χα
λούν, οί έκπαιδευτικοί τής άκρας άριστεράς 
νά ύποστηρίζουν τήν έπανάστασι, τήν πολι
τική τής εισβολής στά γυμνάσια καί στις 
πανεπιστημιακές σχολές. "Εβλεπες τούς 
πρυτάνεις, τούς κοσμήτορες, τούς γυμνα
σιάρχες νά διασύρωνται, τήν πειθαρχία νά 
χάνεται. "Εβλεπες έφήβους νά έπαναστα- 
τούν μπροστά στήν παραμικρή άντίρρησι, 
μπροστά στήν παραμικρή άρνησι πού θά 
προβαλλόταν στά αίτήματά τους.

Φυσικά ή άκαταστασία είναι άκόμη μεγα
λύτερη στά πανεπιστήμια. Πόσοι πρυτά- 
νεις ομολόγησαν δτι οί έξετάσεις γίνονται 
ύπό άνώμαλες συνθήκες; Μονάχα ό κ. Ζα- 
μανσκύ είχε τό θάρρος νά ζητήση τήν ά- 
κύρωσι τών έξετάσεων, κατά τις όποιες, ύπό 
τήν έπίβλεψι τού καθηγητού Σεβαλλέ, 100% 
ύποψήφιοι είσήχθησαν μέ τόν ίδιο βαθμό. 
Στήν Ρέν, τόν Ιούνιο 1969, οί πτυχιακές 
έξετάσεις στό μάθημα τής συγχρόνου λογο
τεχνίας άπελήθηκαν μέ μποϋκοτάζ. Γιά νά 
τό άποφύγουν έδωσαν τά θέματα στούς 
φοιτητάς άπό τό Σάββατο. Οί φοιτηταί πήγαν 
στά σπίτια τους καί παρέδωσαν τά γραπτά 
τους τήν Δευτέρα τό πρωί. ' Η έξέτασις θεω
ρήθηκε έγκυρη άπό τήν Φιλοσοφική Σχολή!

« Ορισμένους, όπως φαίνεται, οί μεταρ
ρυθμίσεις τούς ένδιαφέρουν μονάχα όσο 
χρειάζεται γιά νά έξευτελίσουν τήν παιδεία 
καί τά πτυχία. Ό  μόνος σοβαρός τρόπος 
έπιλογής είναι οί γραπτές έξετάσεις».

"Οπως προχθές μέ τίς άποικίες πού περ
νούσαν τήν νόσο τής άνεξερτησίας, όπως

σήμερα μέ τήν Λατινική Αμερική, όπως μέ 
τούς Μαύρους στις ' Ηνωμένες Πολιτείες, 
οί σπουδασταί πού ξεσηκώνουν άνταρσία 
είναι μειοψηφίες, τό ίδιο κι οί έρυθροί παπά
δες στούς κόλπους τής ' Εκκλησίας. Δροΰν 
όμως μέσα σέ ένα περιβάλλον άδρανές, 
άπογοητευμένο, διηρημένο ή τουλάχιστον 
άμήχανο.

Μέ τήν στάσι τους νά δεχθούν σκύ
βοντας τό κεφάλι τίς έπικρίσεις πού έκτο- 
ξεύονταν έναντίον τους τόν Μάιο 1968, νά 
έπανέλθουν άργότερα καί νά τίς άναλύσουν, 
νά κάνουν τίς έδρες τους ρητορικό βήμα, τά 
γυμνάσιά τους φόρουμ, τίς πανεπιστημια
κές σχολές τους «έρυθρές βάσεις», μερικοί 
καθηγηταί πίστεψαν ότι προσφέρουν ύπηρε- 
σία στήν νεολαία, δτι ύποκλίνονται μπρο
στά της. Ή  νεολαία είναι ένα βαρέλι μπα
ρούτι, έτοιμο πάντα νά πάρη φωτιά. ' Εκείνος 
πού πιστεύει ότι μπορεί νά βάλη τά σπίρτα 
κι ύστερα νά σβήση τή φωτιά, παρασταίνει 
τόν βλάκα. Ποιός διαμαρτύρεται, άξιώνει, 
έξεγείρεται;

"Αν έξατάσωμε τό πράγμα σέ παγκόσμια 
κλίμακα θά δούμε δτι τά άδύνατα κράτη είναι 
έναντίον τών ισχυρών κρατών καί οί έγχρωμοι 
έναντίον τών Λευκών. "Αν τό έξετάσωμε σέ 
έθνική κλίμακα, καί ιδιαίτερα σέ χώρες, όπως 
ή Γαλλία: όλος ό κόσμος, λίγο-πολύ, στούς 
δρόμους, στις έφημερίδες, στά σαλόνια, στά 
καφενεία. Οί πιό παραγκωνισμένοι είναι έ- 
κείνοι πού δέν διαμαρτύρονται γιατί δέν ξέ
ρουν, δέν έχουν συνειδητοποιήσει τήν δύ- 
ναμί τους. Οί έργάτες, οί μικρέμποροι, οί 
ύπάλληλοι, οί άγρότες, οί πλανώδιοι, οί 
τεχνικοί, όλοι «οί μή κατέχοντες όσα οί άλ
λοι», κ.λ.π., τά βάζουν κάθε τόσο μέ τούς 
φορείς τής έξουσίας. ' Αλλά οί ώριμοι σέ ήλι- 
κία ξέρουν ότι αύτή ή τεράστια μηχανή, όπως 
είναι ό κόσμος πού έφτιαξε ό άνθρωπος, 
πρέπει δίχως άλλο νά λειτουργήση, ότι δέν 
είναι δυνατόν δλοι νά κυβερνούν, κι ότι μέ 
τήν έξέγερσι τής κάθε κατηγορίας δέν ξεπε- 
ρνιοϋνται κι οί είδικώτεροι λόγοι τής δυσφο
ρίας της. Στό τέλος δλοι καταπίνουν τήν 
όργή τους.
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ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Φ ί ύ Τ Η ί .

Κ β  v Z r t e
Β. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗ

' Ο Κόντογλου άφοσιώθηκε στήν έλληνική πραγματικότητα καί έ
δωσε νέο πνευματικό περιεχόμενο, έλληνικώτατο σέ κάθε παρα
δοσιακό στοιχείο πού έπαιρνε, έπαναφέροντας στό προσκήνιο τήν 
έλληνική παράδοση μέ τήν άντιγραφή σέ επαναλήψεις τής Βυζαντι- 
νογραφϊας.

Η ΕΘΝΙΚΗ Πινακοθήκη μέ μιά ανα
δρομική έκθεση έτίμησε τήν μνή

μη τού κορυφαίου ζωγράφου-άγιογρά- 
φου μας Φώτη Κόντογλου, ό όποιος 
σκοπό τής ζωής του είχε τάξει τήν άνα- 
βίωση τής έλληνικής παραδοσιακής 
άγιογραφίας καί είδικώτερα τής Βυζαν
τινής.

Είναι άλήθεια πώς μετά τήν άπελευ- 
θέρωση τού 1821 ή Ελληνική Τέχνη 
μέ τήν άφιξη έδώ τών Βαυαρών έπη- 
ρεάστηκε άπό τήν τέχνη τής Δύσεως. 
Οί ξένοι καλλιτέχνες πού έφθασαν έδώ, 
βρήκαν πλούσιο καί παρθένο έδαφος 
ν ’ άναπτύξουν καί νά έφαρμόσουν 
στ' άνεγειρόμενα κτίρια, άρχιτεκτο- 
νικά έξωτερικώς καί διακοσμητικά 
έσωτερικώς, τά πρότυπα τής Δύσεως, 
τά όποια ήταν ξένα πρός τις έλληνικές 
παραδόσεις. Έτσι μπορούμε νά πούμε 
ότι ό 19ος αιώνας είναι έπηρεασμέ- 
νος, στόν έλληνικό χώρο, άπό τήν Τέχνη 
καί μόνο τής Δύσεως. Γιατί κι οί δικοί 
μας καλλιτέχνες, πού τύχαινε νά σπου
δάσουν στό έξωτερικό, είχαν άπόλυτα 
προσαρμοσθή στις άπαιτήσεις καί τις
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άντιλήψεις τής Δυτικής Τέχνης, είχαν 
ξεχάσει τήν παραδοσιακή καί λαϊκή μας 
Τέχνη -  άν τήν είχαν γνωρίσει -  καί άπέ- 
φευγαν κάθε προσπάθεια προσαρμο
γής αύτών πού έμαθαν στήν έλληνική 
παράδοση καί διατήρηση τών πολυτίμων 
στοιχείων της, άρχιτεκτονικών καί εικα
στικών. Τέτοια παραδείγματα έχουμε 
έδώ στήν Αθήνα πολλά, όπως στόν 
"Αγιο Βασίλειο τής όδοϋ Μετσόβου 
άπό τόν Κ. Άρτέμη, στόν Ά γ ιο  Γεώ
ργιο Καρύτση άπό τόν Δ. Γεωργαντά 
καί τόν Πολ. Λεμπέση κι άκόμη στόν 
Μητροπολιτικό ναό πού ζωγράφισε ό Λ. 
Θείρσιος, ό όποιος έπηρεάσε καί τόν 
Νικηφ. Λύτρα, άν κρίνουμε άπό τόν 
Παντοκράτορα τής Ρωσικής έκκλησίας 
τής όδοϋ Φιλελλήνων. ' Ο Θείρσιος πί
στευε, ότι έχοντας ώς πρότυπα τά 
ψηφιδωτά τού Δαφνιού, μπορούσε νά 
τά προσαρμόσει στήν Δυτική τεχνοτρο
πία.

' Η άνατολή τού 20ου αιώνα μέ τήν 
έπικράτηση τής άφηρημένης Τέχνης 
έδωκε τήν χαριστική βολή σέ κάθε 
παραδοσιακό. Πρίν περάσουν όμως τά

πρώτα τριάντα χρόνια, λίγοι στήν άρχή 
καλλιτέχνες άντιλήφθηκαν τό άδιέξοδο 
τής άνεικονικής Τέχνης κι άναζήτησαν 
στήν παράσταση καί πάλι τίς αισθητικές 
τους συγκινήσεις άντλώντας παραδεί
γματα άπό τήν παράδοση. Κι έδώ στόν 
τόπο μας ή κίνηση αύτή βρήκε τούς 
φωτισμένους καλλιτέχνες, πού θέ
λησαν νά συνδέσουν τήν τέχνη τους μέ 
τό στοιχείο τής έλληνικότητας καί τής 
παραδόσεως μέ άνανεωμένο πνεύμα.



Καί στήν έπάνω φωτογραφία, ή σύγχρονη νεολαία άντιμέτωπη μέ τήν Κρατική έξουσία.

Μένουν όμως οί νέοι, άπειροι, άνώριμοι, 
άνεύθυνοι, αδιάφοροι καί άνυπότακτοι. Ή  
άναρίθμητη νεολαία, πού προσφέρει τόν έ- 
αυτό της, πού παθαίνεται γιά έλευθερία, γιά 
διασκεδάσεις, γιά τό άπόλυτο, πού άναζητά 
ένα καινούργιο κόσμο, πάντα ήταν έτοιμη νά 
ριχθή σέ κάθε είδους περιπέτεια. Πάντα 
ήταν έτοιμη νά πιστέψη ότι ή έξουσία βρισκό
ταν μπροστά στήν κάννη ένός τουφεκιού 
κι ό παράδεισος στήν γωνιά κάποιου δρόμου.

Τό καινούργιο πού μάς έφερε ή δεκαετία 
τού Εξήντα, είναι αύτή ή, άς πούμε,, Διε
θνής τής έπιθετικότητος, τής άρνήσεως, 
τής άνάγκης γιά μιά έπιβεβαίωσι τού έγώ. 
Καμμιά κοινωνική κατηγορία δέν έμεινε ά- 
συγκίνητη. Είδαμε νά γεννιέται μιά πραγμα
τική τάξις γενιάς.

Οί νέοι άπέκτησαν έδώ καί είκοσι χρόνια 
τεράστιες έλευθερίες, έχουν χρήματα, συ
νεπώς άνεξαρτησία, μαθαίνουν πρόωρα, άλ- 
λά χωρίς προετοιμασία, τί είναι ή ζωή, έχουν 
τήν αϊσθησι δτι ξέρουν όσα καί οί μεγάλοι, 
πιστεύουν, άπό άδιαφορία γιά τό παρελθόν, 
ότι ή έποχή τους σπάζει τά ρεκόρ τής άδι- 
κίας, τρέμουν τά έτοιμα καλούπια πού έχει 
πάρει ή ζωή μέσα στήν κοινωνία τής άφθο- 
νίας καί ταυτόχρονα ζητούν μέ άγωνία νά 
τούς έξασφαλισθή δτι θά μπορούν νά άπο- 
λαύσουν τά άγαθά της. Γιά τούς λιγώτερο 
ισορροπημένους, γιά τούς πιό ίδεαλιστάς, γιά 
τούς πιό φιλόδοξους, γιά τούς πιό κατηχη
μένους άπό τήν διαφώτισι, γιά τούς πιό ύπερ- 
φίαλους, κάθε ήγεσία ή έξουσία, πολιτική, 
πατρική, έπαγγελματική, έργοδοτική, συν
δικαλιστική, είναι καί μιά έτοιμόρροπη Βα- 
στίλλη, θεμελιωμένη έπάνω σέ γνώσεις 
ξεπερασμένες.

Μέ τήν έπίγνωσι τής άριθμητικής τους 
δυνάμεως μέ τις άνησυχίες τους γιά τό μέλ
λον, μέ τις κολακείες τών έμπόρων, τών 
διανοουμένων καί τών κοινωνιολόγων, οί νέοι 
όλων τών κοινωνικών στρωμάτων, οί άστοί

πρό πάντων, είναι οί σιδερένιες αιχμές τών 
κονταριών τής άμφισβητήσεως.

Στό κουκκούτσι όλων τών παραιτήσεων 
καί όλων τών παραχωρήσεων, ύπάρχει ό θά
νατος τού πατέρα, βασικής μητροπόλεως, 
χωρίς τήν όποια τό Κράτος, ή ' Εκκλησία, τό 
Πανεπιστήμιο έχουν πόδια άπό μπαμπάκι.

Σέ κάθε έποχή τά παιδιά έθεταν στούς 
γονείς τους τό έρώτημα: «Τί κάνατε στήν 
έποχή σας; Τί κόσμο μάς άφήνετε;».

Σέ αύτά τά έρωτήματα πού θέτει έτσι, 
άπλά ή νεολαία μέ τά φωτεινά μάτια καί τήν 
σκληρή καρδιά, ποτέ δέν ήταν εύκολο νά 
δοθή άπάντησις. Αλλά καί ποτέ οί πατέρες 
δέν έδωσαν άπάντησι σκύβοντας τό κεφάλι 
καί κοιτάζοντας άλλοϋ.

Σήμερα οί πατέρες θέλουν νά είναι στε
νοί κι άχώριστοι φίλοι μέ τά παιδιά τους, όχι 
γονείς. Νομίζουν ότι είναι άρκετό νά τούς 
έξασφαλίσουν μιά καλή ζωή, φαγητό, άνέ- 
σεις, σπουδές, ένα ρολόι, μόλις άρχίσουν νά 
μεγαλώνουν, μιά μοτοσυκλέττα γιά νά βγαί
νουν βόλτα, μιά γκαρσονιέρα ιός άνταμοιβή, 
γιατί κατάφεραν νά πάρουν τό πτυχίο τους. 
Μά τά σημερινά παιδιά δέν ζήτησαν νά 
είναι τά παιδιά τής άνεξάντλητης έπιει- 
κείας, τής άσυδοσίας, τού κόρου, τής τη- 
λεοράσεως, τού γουήκ-έντ καί τού δια
ζυγίου.

Τά σημερινά παιδιά έχουν άνάγκη άπό 
πολλή άγάπη κι άπό πολλή αύστηρότητα. 
Όπως θά έπασχαν άπό έλλειψι βιταμίνης, 
πολλά άπό αύτά πάσχουν άπό έλλειψι γο
νέων, κι ή άνάγκη νάάκουμπήσουν κάπου τόν 
σεβασμό τους, τήν πίστι τους, ή άνάγκη νά 
βρούν πρότυπα, τά σπρώχνει νά άναζητή- 
σουν στήν άνταρσία αύτό πού έπαψε πιά νά 
τούς προσφέρη ή οικογένεια: πλαίσια κανό
νων, πεποιθήσεις, μιά ιδεολογία, τήν τέχνη 
νά ζήσουν. Πιστεύουν ότι αύτά τά βρίσκουν 
στόν μαρξισμό, στόν άναρχισμό, στόν 
τροτσκισμό, χωρίς, στις πιό πολλές περι

πτώσεις, νά έχουν διαβάσει τόν όλέθριο 
σωρό τών έργων τού Μάρξ ή τού Μπακοΰ- 
νιν, περισσότερο άπό όσο διάβαζαν άλλοτε 
οί νεαροί Καθολικοί τήν ' Αγία γραφή ή τούς 
Πατέρες τής Εκκλησίας.

Βρέθηκαν στήν άνάγκη νά άντικαταστή- 
σουν τούς νεκρούς θεούς μέ άλλα είδωλα, 
κάπως λιγώτερο φθαρμένα καί τόν άπόντα 
πατέρα μέ τόν πατέρα Μάο. Δέν είναι ένοχοι, 
είναι θύματα. Πρόσφατα, σέ κάποιο δείπνο, 
στό Παρίσι, κάποιος κύριος διηγόταν: «Τήν 
πρώτη φορά πού ό γιός μου χτύπησε τήν μη
τέρα του, δέν μπόρεσα νά τό άνεχθώ... ση
κώθηκα κι έφυγα άπό τό τραπέζι». Τό φρού
το τής έπιεικείας, μέ άλλα λόγια τής άσυδο
σίας στις σχέσεις τής οικογένειας, μάς ήλθε 
άπό πς Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις 
' Ηνωμένες Πολιτείες έπίσης μάς ήλθαν ή 
θεοποίησις τού σέξ, ή μουσική πόπ, τά ναρ
κωτικά, όλες αύτές οί μορφές φυγής πού 
δέν θά μάς τρόμαζαν καί τόσο, άν δέν ξέ
ραμε ότι είναι, μέ τόν τρόπο τους, άρνήσεις 
τής κοινωνίας καί άπειλές γιά τήν κοινωνία.
' Από πς ' Ηνωμένες Πολιτείες μάς ήλθε καί 
ή άμφισβήτησις.

Καί όχι άπό τόν Τρίτο Κόσμο. Ο Τρίτος 
Κόσμος μάς έφερε ήρωες άγνούς καί ά
φθαρτους, όλη αύτή τήν φάλαγγα τών φλο
γερών δημεγερτών, τών ΛουμούμΠα, τών 
Γκεβάρα, τών Χό Τσί Μίνχ, τών Μάο, ήρώων 
άνελέητων, ικανών νά άνταποκριθοΟν σέ μιά 
άνάγκη ειδώλων καί νά γεμίσουν αύτό τό 
κενό τού άπωθημένου έρωτα, πού έκφράζει 
ή άμφισβήτησις. Ά π ό  πού, άλήθεια, νά 
ξεκινά αύτή ή γενική έχθρότης, πού περι
βάλλει τις Ηνωμένες Πολιτείες; Επι
καλούνται πολλοί ώς άλλοθι τήν βία πού 
βασιλεύει έκεϊ κάτω, τά άπάνθρωπα ήθη, 
τις δολοφονίες, τό φυλετικό μίσος, τόν πό
λεμο τού Βιετνάμ. Θά μπορούσαμε νά άνα- 
ρωτηθούμε καμμιά φορά άν ή άντιπάθεια 
όλων τών λαών, γιά τήν τρομακτικώτερη δύ- 
ναμι άπό όσες γνώρισε ποτέ ό κόσμος, δέν 
όφείλεται άκριβώς στήν μετριοπάθειά της.

Διαθέτοντας χρήμα, πηγές, βόμβες σέ 
ποσότητες άρκετές, γιά νά άποικιοποιήση 
ή νά ύποδουλώση όλόκληρο τόν πλανήτη, οί 
' Ηνωμένες Πολιτείες δέν σκέφθηκαν ποτέ 
νά παίξουν αύτό τόν ρόλο τού σκληρού 
πατέρα, πού περιμένει καί φοβάται ή άνθρω- 
πότης χωρίς νά τό δείχνη. Πάει καιρός πού 
έκεϊ κάτω πέθαναν οί πατέρες καί πού άντί 
νά πλησιάσουν τό πρότυπο τού Ρωμαίου 
«πάτερ φαμίλιας» είναι κάτι σάν έξατομι- 
κευμένα στοιχεία κάποιου άκατάβλητου, 
καλόκαρδου καί άψυχου γίγαντα. Πλέομε 
πάντα άνάμεσα στήν ύπερβολική έξουσία 
καί στήν ύπερβολική έλευθερία. Ά ν  ό Δυτι
κός κόσμος βρίσκεται σήμερα σέ κρίσι, είναι 
ίσως γιατί, μέσα στό χάσμα πού άνοιξε μιά 
άσύλληπτη πρόοδος, ψάχνει νά βρή ένα 
όδηγό καί δέν βρίσκει παρά ένα Νίξον, 
ψάχνει νά βρή κάποιο πρότυπο καί δέν 
βρίσκει παρά τό τελευταίο μοντέλο τής 
Κράισλερ, ένα δάσκαλο ή ένα άφέντη καί δέν 
βρίσκη παρά τις ' Ηνωμένες Πολιτείες.

DOMINIQUE JAMET
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Η αρετή
Τ η !
ηταπηι
Γοϋ Διδασκάλου 
c. I. Δ. Παπαναγιώτου

Η ΑΓΑΠΗ, ή βασική αύτή άρετή 
τής χριστιανοσύνης, πού κα

τά τή ρήση τού Ίησοΰ μας «όλος 
ό Νόμος καί οί Προφήται κρέμον
ται», ό χρυσός αύτός κρίκος, πού 
μάς συνδέει πρός τό καθήκον καί 
τήν άλήθεια καί φέρνει τούς άνθρώ- 
πους σέ μιά άμοιβαία ψυχική έπαφή, 
ή ύψίστη αύτή άρετή, πού κατέβηκε 
άπό τόν ούρανό σάν συμπλήρωμα 
τοΰ Νόμου, γιά νά άνέβει ό άνθρω
πος ύψηλότερα καί ή όποια άποτέ- 
λεσε τήν άρχή καί τό τέλος τής δι
δασκαλίας τοΰ Θεανθρώπου, ΠΡΕ
ΠΕΙ νά είναι τό κυριότερο θεμέλιο 
πάνω στό όποιο θά οίκοδομηθεΐ ή 
Α Γ Ω Γ Η .

Ή  άγάπη, κατά τόν άείμνηστο 
Ν. ' Εξαρχόπουλο, είναι ή βάση τής 
ήθικής, τό θεμέλιο τής φιλοπα
τρίας, τό ισχυρότατο παιδαγωγικό 
μέσον, πού όδηγεϊ σέ κάθε άρετή 
καί δέν μπορεί νά άναπληρώσουν 
αύτήν ούτε οί γνώσεις, ούτε κάποια 
άλλη έμπειρία ή ικανότητα. Στήν 
ψυχή έκείνου, όπου ρίζωσε ή άγά
πη, θραύεται ή φιλαυτία καί δέ βρί
σκει σ ' αύτή έδαφος γιά βλάστηση 
ό φθόνος, γιατί τό έλατήριο πού 
κινεί τή βούληση αύτοϋ είναι τό δια- 
φέρον, ή έπιθυμία, ή βούληση του 
πλησίον.

Ή  καλλιέργεια τοΰ πνεύματος 
τής άγάπης είναι ε ύ γ ε ν έ ς άλλά 
καί β α σ ι κ ό  κ α θ ή κ ο ν  ΤΗ ΣΣΧΟ -

Ό  ποιητής έπ ιμένει, δτι «μέσα 
στό λατρευτό κτίριο -  κρύβεται τό 
φώς καί τής άγάπης τό μυστήριο.

Τό σχολείο έπομένως, πρέπει νά 
συνεχίσει τό έργο κατά τρόπο βιω
ματικό, γιατί καλλιέργεια τοΰ πνεύ
ματος τής άρετής τής άγάπης, δέ 
σημαίνει ματάδοση ξηρών γνώσεων 
καί άπαρίθμηση ήθικών παραγγελ
μάτων καί άπαγορεύσεων, άλλά 
βιωματική κατάσταση, συναισθημα
τική έπίζηση, δράση, ένέργεια καί 
πρό πάντων πράξη.

'Ω στόσο δμως τίποτε δέν είναι 
σέ θέση νά έμπνεύσει καί νά έμ- 
πεδώσει στήν ψυχή τοΰ παιδιού τήν 
άγάπη τόσο, δσο ή ισορροπημένη 
Σχολική Ζωή, στήν όποια κυριαρ
χεί κατά τόν CLAPAREDE, δχι τό 
ένστικτο τής έπικρατήσεως, άλλά 
τό ένστικτο τής άλληλεγγύης, καί 
δπου ή άρετή τής δικαιοσύνης 
άποτελεΐ τό στημόνι προκειμένου 
νά ύφανθεΐ ό χιτώνας τής άγάπης 
μέ μοναδικό ύφάδι τις κοινωνικές 
άρετές, συνεργασίας καί αύταπαρ- 
νήσεως, έπιεικείας καί γενναιοφρο- 
σύνης, άγαθοεργίας καί εύγνωμο- 
σύνης, φιλανθρωπίας καί εύσπλα- 
χνίας, τάξεως καί φιλαλήθειας καί 
μέ διάκοσμο τις άτομικές άρετές....

Μιά τέτοια ένύφανση τών κοινω
νικών άρετών στήν ψυχή τοΰ παι
διού θά άποτελοΰσε, πράγματι, 
κατάκτηση τής άρετής καί τή θριαμ
βευτική είσοδο τής άγωγής στόν 
ιερό της χώρο, γιατί ή άγάπη είναι ή 
πηγή καί τό σκεΰος όλων τών άρε
τών. Είναι ή άρετή, πού κατά τόν 
άπόστολο Παύλο «μακροθυμεί, χρη- 
στεύεται, ού ζήλοι, ού φυσιοΰται, 
ούκ άσχημονεϊ, ού ζητεί τά έαυτής, 
ού παροξύνεται, ού λογίζεται τό 
κακόν, ού χαίρει έπ ί τή άδικίρ, συγ
χαίρει δέ τή άληθείρ...».

Ας φροντίσουμε μέ κάθε θυσία, 
καί έχουμε πρός τούτο πλούσια καί 
πρόχειρα τά μέσα, γιά νά άποβεΐ ή 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ, πηγή άγάπης καί 
μάλιστα τελείας άγάπης, ή όποια 
«έξω βάλλει τόν φόβον», έλευθε- 
ρώνει τήν ψυχή τοΰ παιδιού, οίκοδο- 
μεΐ καί έχει τή δύναμη νά συσφίξει 
τούς άνθρώπους καί νά τούς κατευ
θύνει σέ κοινούς όραματισμούς 
καί ύψηλές έπιτεύξεις!...

ΔΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, γιατί ή άγάπη άπο- 
τελεί τή ρίζα τών άγαθών, άπό τήν 
όποια ώς κλάδοι άναφύονται οί άλ
λες άρετές, ώς άνθη εύωδιάζουν 
οί άγαθές πράξεις, ώς καρποί τρέ
φουν τήν ψυχή ή γλυκύθυμη συνεί
δηση καί ή ένδόμυχη χ α ρ ά .

' Η καλλιέργεια δμως τής άρετής 
τής άγάπης «άρχεται έξ  άπαλών 
όνύχων», άρχίζει άπό τά πρώτα βή
ματα τοΰ παιδιού. Οί πρώτοι δά
σκαλοι αύτής είναι οί γονείς καί 
μάλιστα ή μητέρα.
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Ο ΡΩΣΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΟΥΖΝΕΤΣΩΦ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Η Ουοη fluoiTSi Τα ΣτρΒΌοηεάο Τηι,

ΣΙΒΗΡΙΑΣ
«Τό Κ ρ ε μ λ ϊν ίτ ν ά ς  σ υ λλα μ β ά νε ι, α λλά  ή Δ ύσι μάς ά π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι» : Αυτή ε ίν α ι ή ά γ α π η μ έ ν η  
έ κ φ ρ α σ ι -  κΓ ^α π όκρ υ φ η  ελ π ίδ α  μαζί -  τω ν εκα το ντά δ ω ν  π ο λ ιτ ικώ ν  κ ρ α το υ μ ένω ν  στά στρ α 
τ ό π ε δ α  τής Σ ιβηρ ίας. Οί δ έ σ μ ιο ι τοϋ κα θεσ τώ το ς  έ κ ε ί  ά ντλο ΰ ν  τό Κ ουρ άγ ιο  τους ά πό  τήν 
σ κ έ ψ ι ότι ύ πά ρ χου ν ά νθ ρ ω π ο ι πού  νο ιά ζοντα ι γ ιά  τήν έ λ ε υ θ ε ρ ία  τους.
Τά λό γ ια  αυτά ά ν ή κ ο υ ν  στό γνω στό Ρώσο ά ντ ικα θ εσ τω τ ικό  Κ ουζνέτσω φ  πού  έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς  σ ή 
μ ερ α  στό Π αρίσι -  μετά  16 χρ όν ια  στό κά τερ γο  -  ά π ο κ α λ ύ π τ ε ι πώ ς «ζοϋν» στά σ τρ α τό π εδ α  
ό σ ο ι το λμ ο ύ ν  κα ί λ έ ν ε  «όχι» στό σ η μ ε ρ ιν ό  σ ο β ιε τ ικ ό  καθεστώ ς.

ΔΕΚΑΞΙ χρόνια στό κάτεργο καί στά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μία 

ξαφνική άνταλλαγή μέ δύο κατασκό
πους, μία μακρυά περιπλάνησι άπό τήν 
Μόσχα στήν Νέα ' Υόρκη καί στήν ' Ιε
ρουσαλήμ καί ό "Εντουαρντ Κουζνέ
τσωφ έφθασε έπί τέλους στό Παρίσι. 
' Ελεύθερος, γεύεται κάθε στιγμή αύτή 
τήν πολυπόθητη έλευθερία. Στήν γαλ
λική πρωτεύουσα, ό Σοβιετικός άντι- 
καθεστωτικός συναντήθηκε μ' έναν 
παλιό του φίλο πού, όμως δέν είχε δή 
ποτέ: τόν Ζάν Καταλά, μεταφραστή 
τοϋ περίφημου βιβλίου του «Τό ήμερο- 
λόγιο ένός καταδικασμένου σέ θά
νατο».

' Η συζήτησι πού άκολουθεϊ άνάμεσα 
στούς δύο άντρες, άποκαλύπτει μία 
άναπάντεχη πλευρά τοϋ «παραδειγμα
τικού άντικαθεστωτικοϋ»: Οϋτε ό ά- 
γώνας, οϋτε οί στερήσεις, οϋτε τά προ
βλήματα, οϋτε ή άναμονή τοϋ θανάτου, 
μπόρεσαν νά κάνουν αύτόν τόν ' Εβραίο 
Σοβιετικό νά χάση τήν αϊσθησι τοϋ χιού
μορ... ' Αλλά κι' άν ό Κουζνέτσωφ άπο- 
καλύπτει τήν έμπειρία του, κΓ άν έξηγεί 
γιατί ή δημοκρατία δέν μπορεί νά ύπάρ- 
ξη στήν Σοβιετική "Ενωσι κι άν περι- 
γράφη τί έχει άλλάξει άπό τήν έποχή 
τοϋ Στάλιν, κι άν άναλύση τό ρόλο τών 
Δυτικών χωρών ή τό μέλλον τών άντι- 
φρονούντων, στ' αύτιά μας φτάνει ή 
τρομερή φωνή, σχεδόν άβάσταχτη, ή

φωνή ένός καταδικασμένου πού είπε 
όχι στό θάνατο.

Ε.: ’  Οταν έφθασαν στά χέρια μου τά 
πρώτα χειρόγραφα σέ χαρτί ύγείας, τά 
χειρόγραφα τοϋ « Ημερολογίου ένός 
καταδικασμένου σέ θάνατο», φοβήθηκα 
ότι, έξ αίτιας τής έκδόσεώς τους, θά 
περνάγατε στά κάτεργα μερικά άκόμα 
χρόνια. Μοϋ άπάντησαν ότι, εϊσαστε έ
τοιμος νά διακινδυνεύσετε, όποιο κι 
άν ήταν τό τίμημα. Είναι άλήθεια;

Α.: Απόλυτα.

Ε.: Καί γιατί πήρατε ένα τέτοιο κίν
δυνο;

Α.: Γιατί ήμουνα άποφασισμένος νά 
δοκιμάσω τά πάντα γιά νά ένημερωθοϋν 
στό έξωτερικό. "Αν ή μοίρα ήταν νά 
ψοφήσω στό στρατόπεδο, τόσο τό χει
ρότερο. ' Αλλά θά έπέμενα στό σκοπό 
μου: νά πώ τήν αλήθεια, όποιες κι άν 
ήταν οί συνέπειες. Αύτό πού θά μπο
ρούσε νά μοϋ συμβή μόνον ό Θεός τό 
ήξερε.

Ε.: Στά κείμενά σας τοϋ 1971, στήν 
άρχή τής δεύτερης φυλακίσεώς σας, 
μοιάζεται άπαλλαγμένος άπό θρησκευ
τικά συναισθήματα. "Αλλαξε τίποτε άπό 
τότε, όπως συχνά συμβαίνει, ψάξατε νά 
βρήτε καταφύγιο στήν θρησκεία; Μιλώ, 
φυσικά, γιά τήν ιουδαϊκή θρησκεία.

Α.: Ήμουνα ό μόνος ' Εβραίος στό 
στρατόπεδο. Από τήν άλλη πλευρά 
ή θρησκευτική φιλολογία ήταν αύστηρά 
άπαγορευμένη καί δέν ύπήρχε τρόπος 
νά τήν προμηθευτής. Μπόρεσα νά πάρω 
μία ιδέα γιά τόν ιουδαϊσμό μέσω τής

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΟΥΖΝΕΤΣΩΦ.

624



έπιστήμης, άντιθρησκευτικής φιλολο
γίας, γιά παράδειγμα τό περιοδικό « 'Ε
πιστήμη καί Θρησκεία».

Ένας τρόπος άρνητικός γιά νά μορ- 
φωθής. άλλά όχι άπόλυτα άχρηστος. 
Στήν πραγματικότητα, οί σχέσεις μου 
μέ τούς ούρανούς είναι πολύ μπερδε
μένες. Νοιώθω λίγο όπως ό Ντοστο- 
γιέφσκι, πού όμολογοϋσε ότι ήταν 
άνίκανος νά πιστεύη άπό τό πρωί ώς τό 
βράδυ. Περνάω περιόδους πίστης καί 
περιόδους άπιστίας. Θάπρεπε μιά μέρα 
νάχω μιά σοβαρή έξήγησι μέ τόν καλό 
Θεό.

Ε.: Δίνετε τήν έντύπωση ότι, βαθειά 
μέσα σας, είστε όρθολογιστής. Κάνω 
λάθος;

Α.: Κατά μιά έννοια όχι. Ο τρόπος 
μέ τόν όποΤο βλέπω τόν κόσμο είναι 
όρθολογικός.

Ε.: Εϊσαστε, έπίσης, ή άπόδειξι δτι, 
ό άνθρωπος μπορεί νά άντισταθή στόν 
συγκεντρωτικό μηχανισμό, νά τόν έξου- 
σιάση. Τί σάς βοήθησε;

Α.: Τό γεγονός δτι δέν ύπάρχει παρά 
μόνον μία έπιλογή: νά σπάσης ή νά μει- 
νης άνθρωπος. "Αν σέ πετάξουν στό 
νερό, πρέπει νά κολυμπήσης, είτε 
έχεις μάθει είτε όχι. Κι αύτό πού άκόμη 
μέ βοήθησε είναι τά βιβλία, τά λιγοστά 
βιβλία πού κατάφερα νά προμηθευτώ, 
μέ τις δυσκολίες πού μαντεύετε. Κυ

ρίως τά ιστορικά βιβλία γιατί μοϋ έπέ- 
τρεπαν νά ξεπεράσω τό γεγονός: νά 
καταλάβω τήν άναγκαιότητα τού συστή
ματος καί συγχρόνως νά συνειδητοποιή
σω ότι ή μοίρα μου δέν ήταν ή χειρό
τερη, ότι δέν παρουσίαζε τίποτα τό έ- 
ξαιρετικό στή Ρωσία κι ότι τελικά ήμουν 
σχεδόν τυχερός. Χάρις στήν ιστορία, 
μπόρεσα νά δώ τόν έαυτό μου σάν θεα
τής, σά νά ήμουν κάποιος άλλος, χωρίς 
νά θρηνώ.

Πρώτο στάδιο ό κυνισμός
Ε.: ' Από τούς πολιτικούς, είναι πολ

λοί αύτοί πού καταθλίβονται;

Α.: Τό ποσοστό δυστυχώς είναι πολύ 
ύψηλό. Γιατί ή κατάστασι μοιάζει, χωρίς 
έλπίδα, γιατί καμμιά βοήθεια δέν έρχε
ται άπ' έξω, γιατί ό όρίζονας μοιάζει 
κλειστός, γίνονται στήν άρχή κυνικοί. 
Λένε, έξω άπό τά σίδερα, οί άλλοι ζοϋν 
μιά φυσιολογική ζωή. Λένε, ότι στή 
Δύσι δέν νοιάζονται καί τόσο γιά 
μάς (πράγμα πού δέν άληθεύει σή
μερα). Καί καταλήγουν στό συμπέρα
σμα: τή στιγμή πού ό κόσμος δέν νοιάζε
ται γιά μένα, γιατί πρέπει νά ένδιαφέρω- 
μαι έγώ γι' αύτόν;

' Αλλά ό κυνισμός δέν είναι παρά τό 
πρώτο στάδιο. Μετά καταλήγουν στό 
σκεφτικό τού Ντοστογιέφσκι, άν ό Θεός 
μου δέν ύπάρχει, όλα μοϋ έπιτρέπονται. 
Καί ναυαγούν ό νοϋς καί τό σώμα.

Ε.: Τί είναι αύτό, πού βοηθάει τόν 
πολιτικό κατάδικο ν ' άντέξη: Τό έθνικό 
αίσθημα: Ή  θέληση νά διασώση τήν 
άνθρώπινη άξιοπρέπειά του;

Α.: 'Όλοι αύτοί οί παράγοντες με
τράνε. Ή  θρησκεία, γιά παράδειγμα, 
είναι ένα στήριγμα μιάς έκπληκτικής 
άποτελεσματικότητας. Ξέρετε τή ρώ- 
σικη παροιμία: «Εύτυχής αύτός πού 
πιστεύει γιατί γνωρίζει τήν ζεστασιά 
τού κόσμου». Ό  κρατούμενος πού πι
στεύει, έχει μία ικανότητα άντοχής έκ- 
πληκτική. 'Αλλά άκόμη πιό άποτελε- 
σματική είναι ή βεβαιότητα, ότι άπό 
τήν άλλη πλευρά, άντιδροϋν. Είναι τό 
αίσθημα ότι οί προσπάθειές μας δέν 
ήταν άκαρπες, ότι κάτι κινείται, κυρίως 
τά νειάτα.'  Εχει πρωταρχική σημασία τό 
γεγονός ότι στή Δύσι άρχισε ένα κίνημα 
γιά τήν ύπεράσπισι τών πολιτικών κρα
τουμένων. «Το Κρεμλϊνο μάς συλλαμ
βάνει, άλλά ή Δύσι μάς άπελευθερώνει» 
είναι ή άγαπημένη έκφρασι στά στρατό
πεδα. ' Η Δύσι, βλέπετε, είναι ή έλπίδα. 
Αύτό πού έχει άκόμα σημασία, είναι ότι 
τά σύνορα άνοίγουν. «Όταν θάχω έ- 
κτίσει τήν ποινή μου σκέφτεται ό κρα
τούμενος, θάχω ίσως τόν καιρό νά φύγω 
άπό τήν ΕΣΣΔ, πριν μέ συλλάβουν 
ξανά». Ό  φίλος μου Τσουμούκ, έχει 
34 χρόνια φυλακή πίσω του: στήν Πο
λωνία σάν κομμουνιστής, στούς Γερ-
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μανούς σάν Ρώσος παρτιζάνος, καί 
στοάς Ρώσους σάν Ούκρανός άντιστα- 
σιακός. Κι όμως, έλπίζει! "Οταν περά
σουν τά δέκα χρόνια πού τού άπομένουν 
στήν φυλακή καί τά πέντε στήν έξορία, 
θάχη κλείσει τά 70. Λίγο τόν νοιάζει: 
θά προσπαθήση νά φύγη. Γιά νά πεθάνη 
έλεύθερος.

Θέλω νά γράψω άφοβα

Ε.: Ή  έρώτησι, πού μου καίει τά χεί
λη, είναι άδιάκριτη. Συγχωρέστε με προ
καταβολικά. Είχατε καταδικασθή σέ 
θάνατο. Ζήσατε μέ τήν άναμονή τής 
έκτελέσεως. Τί έπιδράσεις είχε πάνω 
σας αύτή ή έμπειρία;

Α.: Μέ σκλήρυνε." Εκανε άμετάκλη- 
τη τήν γνώμη πού έχω γιά τό σύστημα 
πού θέλησε νά μέ στείλη στό θάνατο.

Αλλά μ' έκανε άκόμη νά μπορέσω νά 
κρατήσω τό κεφάλι ψηλά. Σέ παρόμοιες 
στιγμές ό άνθρωπος συνειδητοποιεί τή 
σχέσι του μέ τόν κόσμο καί τή θέσι του 
στόν κόσμο. Θά σκέφτεται γιά πάντα: 
συνειδητά,άσυνείδητα, χωρίς τή μάσκα 
τών συμβόλων. Καί στίς στιγμές τής ά- 
δυναμίας, τής άπογοητεύσεως, αύτή 
ή σκέψι θά τόν έμποδίζη νά λυγίση. 
Κανείς δέν πεθαίνει παρά μόνο μία 
φορά. Γιατί νά φοβάται τή δεύτερη;

Ε.: Στό « Ημερολόγιο ένός κατα
δικασμένου», γράψατε πολύ, γιά τήν 
έλευθερία μέ τήν φιλοσοφική της έν
νοια. Πώς τήν άντιμετωπίζατε στό

στρατόπεδο; "Η μήπως, δέν τήν σκε
πτόσαστε ποτέ;

Α.: Όπως είναι φυσικό, ονειρευό
μουνα νά είμαι έλεύθερος! 'Αλλά γιά 
μένα ή έλευθερία σημαίνει νά μπορέσω 
νά συνεχίσω τό σκοπό μου, νά γράφω 
χωρίς τό φόβο ότι θά μοϋ κατάσχουν τά 
χαρτιά μου, νά δουλεύω έλεύθερα στόν 
τομέα πού έχω διαλέξει.

Ε.: Νά δουλεύετε, έννοεΐτε νά σκέ- 
φτεσθε;

Α.: Ναί. Νά σκέφτομαι, χωρίς άπώ- 
τερη σκέψι. Καί νά διαβάζω αύτά πού 
θέλω: όχι αύτά πού μοϋ δίνουν.

Ε.: Στήν Δύσι, συζητούν πολύ γιά τήν 
έλευθερία. Πιστεύετε πώς, ένας άν
θρωπος πού δέν πέρασε ό,τι έσεΐς, 
μπορεί πραγματικά νά συλλάβη τήν 
έλευθερία;

Α.: Ό  άνθρωπος δέν μπορεί νά συλ
λάβη πραγματικά παρά μόνο αύτό πού 
τού στέρησαν. Δέν έχει συνειδητο
ποιήσει ούτε ότι ό άέρας τού είναι 
άπαραίτητος. Φράξτε του τό λάρυγγα 
καί θά τό συνειδητοποιήση άμέσως.

Ε.: Ποιές ήταν οί πρώτες άντιδρά- 
σεις σας, όταν πληροφορηθήκατε πώς 
είστε έλεύθερος; Μήπως ύπήρξε κά
ποια στιγμή πού, ή έλευθερία σάς φόβι
σε;

Α.: Δέν φοβίζει: σαπίζει. Καί μετά 
καταλαβαίνεις πώς πρέπει νά τήν ξανα- 
μάθης. Γιατί τό βάρος τής έλευθερίας 
σημαίνει εύθύνη: εύθύνη στήν συμπερι
φορά σου, εύθύνη στήν μελλοντική

σου ϋπαρξι, εύθύνη στή ζωή σου.
Ε.: Ή  άφιξι στήν Νέα ' Υόρκη, πρέ

πει νά σάς έντυπωσίασε.

A.: "Α, ναί! Μάς οδήγησαν στό «Πλά- 
ζα» σ' ένα τεράστιο δωμάτιο μέ τρία 
μεγάλα κρεββάτια. Γιά πέντε πού εί
μαστε, ήταν θαυμάσιο. Γδυθήκαμε καί 
ξαπλώσαμε. ' Εκείνη τήν ώρα έφθασε ό 
άντιπρόσωπος τού ύπουργείου ' Εξωτε
ρικών πού έπληκτος μάς ρώτησε: «Γιατί 
δέν πήγατε νά κοιμηθήτε στά δωμάτιά 
σας;» Φαίνεται πώς έκεϊνο τό δωμάτιο 
ήταν μόνο γιά μένα, κι ότι ό καθένας μας 
είχε ένα ίδιο γιά τόν έαυτό του. Είναι 
άπό τά πράγματα πού πρέπει έπίσης νά 
ξαναπάθης!

Ε.: Γιά ένα μήνα, ταξιδέψατε άνά- 
μεσα σέ έλεύθερους άνθρώπους! Πι
στεύετε ότι είμαστε, πραγματικά έ- 
λεύθεροι;

Α.: Καί πώς! Είναι τό ' Ισραήλ πού μέ 
έντυπωσίασε περισσότερο. "Εχοντας 
ζήσει μέσα στό ψέμα, ό ' Εβραίος Σο
βιετικός φοβάται πάντα μήπως τόν 
κοροϊδέψουν. Ο Ίσραηλινός Εβραί
ος, αύτός περπατάει μέ τό κεφάλι ψηλά.

Ε.: Μιλήσαμε στήν γαλλική τηλεό- 
ρασι, γιά τήν διαφορά πού ύπάρχει, άνά- 
μεσα στά σταλινικά στρατόπεδα καί στά 
σημερινά. Σέ τί συνίσταται αύτή ή δια
φορά;

Α.: Κατ' άρχήν, στό ότι στήν έποχή 
τού Στάλιν έκατομμύρια άνθρωποι βρί
σκονται στά στρατόπεδα, ένώ σήμερα

Αριστερά. Ή  γυναίκα τού ρώαου άνηκαθεστωπκού Ορλώφ, κατά τή δίκη τού συζύγου της. Δεξιά: ' Ο Γίιότρ Γιακίρ, ένας άπό τούς μεγά
λους άνηστααακούς καί άγωνιστές γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα στή Σοβ. ‘ Ενωση.
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δέν είναι παρά χιλιάδες. Δέν πρέπει κα
νείς νά συμπεράνη ότι τό καθεστώς 
έξανθρωπίστηκε. Αλλά πρέπει νά λά- 
βη ύπ' όψι του τήν παγκόσμια γνώμη, 
στό μέτρο πού έχει άνάγκη τή Δύσι, 
τις πιστώσεις της, τήν τεχνολογία της, 
τις έπιστημονικές της άνακαλύψεις.

' Η δεύτερη διαφορά είναι ότι οί κρα
τούμενοι τού Στάλιν, ήταν άθώοι, συ
χνά κομμουνιστές χωρίς μομφή. Οί κρα
τούμενοι σήμερα, οί πολιτικοί κρα
τούμενοι, όσο δυσανάλογες κι άν είναι 
οί ποινές τους, έχουν τουλάχιστον 
πολεμήσει τό σύστημα.

' Η τρίτη διαφορά, ή προσωπική μου 
περίπτωσι, πού δίνει μία εικόνα: άν είχα 
κατηγορηθεϊ γιά τούς ίδιους λόγους 
τό 1930, 1950 ώς τό 1960, θά είχα ά- 
πλώς έξαφανισθεΐ χωρίς νά άφήσω τό 
παραμικρό ίχνος. 'Αλλά σήμερα, οί 
σιλουέτες μας είναι ορατές στή Δύσι. 
Περνάμε γιά ήρωες. Άλλοτε, έκατον- 
τάδες άνθρωποι πού άξιζαν περισ
σότερο άπό μάς, παραδείγματα θάρ
ρους, έντιμότητος καί πνευματικής διά
νοιας, έξολοθρεύθηκαν χωρίς κανείς νά 
μάθη ποτέ τίποτα. Τόν καιρό έκεϊνο, ή 
συμπάθεια τού δυτικού, τού δημοκρά
τη δυτικού, άφοροϋσε ένα άφηρημένο 
σύνολο. Σήμερα άναφέρεται σέ άτομα, 
κι είναι αύτό γιά μάς, μεγάλη παρηγοριά.

Ε.: Καί σέ ό,τι άφορά στόν πολιτικό 
κρατούμενο, στόν τρόπο μέ τόν όποιο 
έκτίει τήν ποινή του, ύπάρχει έπίσης 
διαφορά;

Α.: Σημαντική δοαφορά. Σήμερα 
όπως καί χθές, ό κρατούμενος είναι ένα 
όν χωρίς δικαιώματα, μόνο του άπένα- 
ντι στή μηχανή, στίς δυνάμεις κατα- 
πιέσεως, στό Κράτος. 'Αλλά άλλοτε, 
αύτό τό Κράτος, αύτές οί δυνάμεις, 
αύτή ή μηχανή, μπορούσαν νά τό σκο
τώσουν: ό κόσμος δέν θά μάθαινε ποτέ 
τίποτα, συχνά ούτε καί ή οίκογένειάτου. 
Σήμερα, αύτό τό όν χωρίς δικαιώματα 
ξέρει, πώς άν πεθάνη, θά μάθουν 
τουλάχιστον τό όνομά του. Άλλοτε ό 
κρατούμενος, άνάμεσα σέ χιλιάδες άλ
λους ζοϋσε συχνά άγνοημένος κι άπό 
τήν ίδια τήν διοίκησι. Σήμερα τόν κάθε 
κρατούμενο, ή διοίκησι τόν πλησιάζει 
μέ ένα συγκεκριμένο τρόπο: ψυχο
λογικό σχεδιασμό, ήθική πίεσι, έκμηδε- 
νισμό τής προσωπικότητος. Άλλοτε ό 
άντικειμενικός, ό φυσικός πόνος ήταν 
φριχτός. Σήμερα έχει άντικατασταθεϊ 
άπό τόν ύποκειμενικό, τόν έσωτερικό.

10.000 οϊ πολιτικοί 
κρατούμενοι

Ε.: Στό βιβλίο σας, μιλούσατε γιά δύο

χιλιάδες πραγματικούς πολιτικούς κρα
τούμενους. Καί σήμερα;

Α.: Ο Άντρόπωφ, ό άρχηγός τής 
Κά -  Γκέ -  Μπέ, χάραξε μία γραμμή πού 
οί ύφισταμένοι του, έξηγοΰν χωρίς πολ
λή ντροπή: «Δέν θέλουμε νά αύξή- 
σουμε τόν άριθμό τών πολιτικών κρα
τουμένων, ό κόσμος θά έβαζε τις φω
νές. Γι' αύτό θά δικασθήτε μέ τόν κοινό 
ποινικό νόμο.

Έτσι γίνεται φοβερά δύσκολο νά 
καθορίσης έναν άριθμό. Σύμφωνα μέ 
τόν άριθμό πού ό Τσερνοβόϊ καί γώ 
δώσαμε στόν πολιτικό κρατούμενο -  
θεωρούμε τέτοιους όλους έκείνους 
πού κατά τήν διάρκεια τής δίκης τους 
διεκδίκησαν αύτό τόν τίτλο -  άν πούμε 
ότι ύπάρχουν τώρα 10.000 πολιτικοί 
κρατούμενοι διασκορπισμένοι στά διά
φορα στρατόπεδα τής Ε.Σ.Σ.Δ., θά ήταν 
ένας μετριοπαθής ύπολιγισμός, άλλά 
χωρίς κίνδυνο λάθους.

Ε.: 'Ορισμένοι πιστεύουν ότι, πέφ
τετε έξω, πού δέν φουσκώνετε τούς 
άριθμούς.

Α.: Προσπαθώ νά είμαι άκριβής. Στήν 
περίπτωσι άπουσίας σίγουρων στατι
στικών, είναι καλύτερα νά βρίσκεται 
κάτω άπό τήν πραγματικότητα παρά 
νά δίνης φανταστικούς άριθμούς.

Τό δυστύχημα δέν είναι ό ίδιος ό 
άριθμός άλλά ότι αύτός ό άριθμός, άπό 
τή μία μέρα στήν άλλη μπορεί νά φτάση 
τις δεκάδες χιλιάδες. Στήν πραγματι
κότητα τό σύστημα παραμένει άκέραιο. 
Τά στρατόπεδα δέν διαλύθηκαν. Συμ- 
περιλαμβανομένης καί τής Σιβηρίας.
' Απλώς λείπουν οί κρατούμενοι.

Ε.: Ή  έρευνά μας έπισημαίνει τήν 
ϋπαρξι, άνάμεσα ατούς Ρώσους κρα
τούμενους, μιας πλειοψηφίας μοναρ
χικών. ' Ομολογώ πώς, στά τριάντα χρό
νια πού πέρασα στήν ΕΣΣΔ δέν συνάν
τησα ποτέ κανένα έλεύθερο...

Α . : ' Ελεύθερος, ξέρετε, είμαι κι έγώ 
έδώ καί έλάχιστο καιρό...

Ε.: Τί έννοεΐτε, λέγοντας μοναρ
χικοί;

Α.: Τούς οπαδούς ένός ρεύματος, 
άν τολμώ νά πώ, μιας σκέψεως, όπου 
συνυπάρχουν όλες οί τάσεις τής ρώσι- 
κης σλαβοφιλίας, φιλελεύθεροι όσο 
καί άπολυταρχικοί, καί πού φτάνουν ώς 
τόν άπόλυτο μοναρχισμό, σέ ένα είδος 
φασισμού.

Ε.: Πώς έξηγεΐτε, αύτό τό φαινό
μενο;

Α . : ' Από τήν καταπίεσι πού προκαλεΐ

ή έπίσημη ιδεολογία. Οί άνθρωποι είναι 
έτοιμοι νά φτάσουν στά άκρα, χωρίς νά 
άναρωτηθοϋν άν ή έπιλογή τους είναι, 
λογική ή ρεαλιστική, φτάνει αύτή ή έπι- 
λογή νά τούς άπομακρύνη όσο γίνεται 
περισσότερο άπό τόν μαρξισμό.

Ε.: Κατά τήν γνώμη σας, ύπάρχει -  
έστω καί σέ έμβρυακή κατάστασι -  
δημοκρατική άντιπολίτευσι:

Α.: Γνωρίζω όπαδούς κοινοβουλευ
τικού καθεστώτος. Άλλά έφτασαν στά 
άκρα άπό άπελπισία. Τό δημοκρατικό 
ιδεώδες, δέν έχει καμμιά άπήχησι στίς 
μάζες. ' Ο ρώσικος λαός δέν έχει φτά
σει άκόμα στό έπίπεδο τής πολιτικής 
συνειδήσεως.

Ε.: Δέν φοβόσαστε ότι, ή μοναρχία 
είναι τό σύμπτωμα μιας όπισθοδρομή- 
σεως τής σκέψεως;

Α.: Δέν νομίζω ότι μπορεί νά πείση. 
Τό νά άντιμετωπίσης τή μοναρχία σάν 
σχήμα πιθανής διακυβερνήσεως στις 
μέρες μας, μοϋ φαίνεται μάλιστα λίγο 
γελοίο. ' Αλλά πρέπει νά παραδεχθού
με ότι παρόμοιες ιδέες κυριαρχούν. 
Σημαίνει όπισθοδρόμησι; ' Η Ρωσία έχει 
ένα ειδικό χαρακτήρα έναν έθνικό ειδι
κό χαρακτήρα. Μέ τήν προϋπόθεσι ότι 
θά είναι συνταγματική, ή μοναρχία, στό 
κάτω κάτω, δέν θά ήταν ίσως μία κατα
στροφή γιά τήν Ρωσία, ούτε γιά τόν 
κόσμο, ένας κίνδυνος πιό σοβαρός άπό 
τό τωρινό σύστημα.

Ε.: Πιστεύετε άκόμη δτι, ό διωγμός 
τών άντιφρονούντων, είναι χειρότερος 
άπό τήν γενοκτονία;

Α.: Ναι. Τό θεμελιώδες λάθος τού 
άπολυταρχικοϋ συστήματος έγκειται 
στό δτι έπιτίθεται κατ' άρχήν σ' αύτό 
πού κάνει τόν άνθρωπο άνθρώπινο όν: 
τό πνεύμα του, τήν κουλτούρα του. Τό 
είπε ό Χριστός: κάθε έγκλημα μπορεί 
νά συγχωρεθή έκτός άπό τό έγκλημα 
ένάντια στό πνεύμα.

' Ο " Εντουαρντ Κουζνέτσωφ πιστεύει 
πώς ή κλειστή κοινωνία τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
έχει κάπως ξανοιχθεΐ. "Ομως πρέπει, 
όπως λέει, νά γνωρίσουν έκεΐ κάτω, 
άκόμα καλύτερα τή Δύσι;

«Γι' αύτό στηρίζω τόσες έλπίδες 
στήν έξέλιξι τών έπαφών Άνατολής- 
Δύσεως, προσθέτει. Καί στούς Ολυ
μπιακούς άγώνες. Προφανώς τό καθε
στώς θά τούς χρησιμοποιήση γιά νά ύ- 
ψώση τό γόητρό του: δπως ή καί περισ
σότερο άπό τόν Χίτλερ, τό 1936. Καί 
προφανώς θά βάλη τά δυνατά του γιά νά 
άποτρέψη τήν έπαφή μεταξύ φιλάθλων 
καί τουριστών μέ μή έντεταλμένους 
Σοβιετικούς».
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Τ Ο ΚΑΤΩΤΕΡΩ κείμενον άποτελεΐ ά- 
νάλυσιν ένός τών λαμπροτέρων τεμα
χίων τής διαλεκτικής έπιστήμης τής άναπτυ- 

χθείσης καί τελειωθείσης ύπό τών άρχαίων 
Ελλήνων. Μέθοδος τής έπιστήμης αύτής 

ώς καί τό όνομα αύτής δηλοϊ, είναι «τό διά 
τών λόγων σκοπεϊν τών δντων τήν άλήθειαν».

Είδικώς εις τό ύπό άνάλυσιν άπόσπασμα 
έπιχειρεϊται ή άπόδειξις τού αθανάτου καί 
άνωλέθρου τής ψυχής τή βοηθείρ τών ιδεών.

Τό πρόβλημα τής άθανασίας καί άφθαρ- 
σίας τής ψυχής καί παμπάλαιον είναι καί 
σπουδαιότατον έν τή φιλοσοφίρ. ' Αποτελεί 
δ ' έτι τό κέντρον τής θρησκείας καί έκ 
τού τρόπου τής άντιμετωπίσεώς του άπορ- 
ρέουν αί μορφαί τής λατρείας καί οί νόμοι 
τής συμπαρομαρτούσης ήθικής. Ιδιαιτέρως 
δέ ή 'Ελληνική Ορθοδοξία έκ του πυρή- 
νος αύτοΰ τής πίστεως λαμπρότατον λει
τουργικόν καί τελεστικόν διεμόρφωσε καί 
ιερούς λόγους καί ύμνους μεστούς βαθυτά- 
του λυτρωτικού νοήματος κατέγραψεν, διά 
νά άποτελέσουν έσαεί πολυτιμότατον άπό- 
κτημα τών άνθρώπων.

' Η θεωρία τών ιδεών ίστορικώς έν τή φιλο- 
σοφίρ φαινομένη ώς άναπτυχθεϊσα έν τή Α
καδημία τών Αθηνών καί ώς άποκρυσταλ- 
λωθεΤσα ύπό τού Πλάτωνος, πλήν τού ότι 
παρείχε λύσεις εις φιλοσοφικά προβλήματα, 
είχεν έπίσης καί τόν πρακτικόν σκοπόν νά 
καταδεικνύη τό προσφυές νόημα τών λέξεων 
καί συνεπώς νά άποτρέπη τήν τάσιν τής 
μετατοπίσεως τού νοήματος αύτοΰ, μετατό- 
πισιν τήν όποιαν οί πολιτισμοί έπλήρωσαν καί 
πληρώνουν μέ τό τίμημα τής παρακμής καί 
τής καταστροφής των. Τόν πυρήνα τής δια
λεκτικής δομής τής θεωρίας αύτής άποτε- 
λοϋν μία άρχική ύπόθεσις καί τέσσαρες βασι
κοί προτάσεις αί όποίαι θά άναπτυχθοϋν 
κατωτέρω διά νά χρησιμεύσουν πρός άπό- 
δειξιν τού ότι «όντως ή ψυχή έστι άθάνατος 
καί άνώλεθρος».

' Η άρχική ύπόθεσις διατυπούται ώς έξής: 
«Ύποθέτομεν είναι τι καλόν αύτό καθ' αύτό 
καί άγαθόν καί μέγα καί τάλλα πάντα». Τήν 
βασικήν αύτήν ύπόθεσιν θεωροϋμεν όρθήν 
καί έπ' αύτής θά οίκοδομηθή ή διαλεκτική 
άπόδειξις. ' Η πρώτη πρότασις είναι: «εϊ τί 
έστιν άλλο καλόν πλήν αύτό τό καλόν, ούδέ 
δι' έν άλλο καλόν είναι ή διότι μετέχει έκεί- 
νου τού καλού».

Αί δύο αύταί θέσεις μάς λέγουν ότι παρά 
τά πράγματα ύπάρχουν καί έτερά τινα διά
φορα όντα, τά είδη, καί ότι τά πράγματα λαμ
βάνουν τήν όνομασίαν των καί προσδιορί
ζονται άναλόγως τής συμμετοχής των μετά 
τών ειδών. Εις τό έξής λοιπόν θά άγνοήσω- 
μεν τάς λοιπάς αίτιας τάς όποιας δύναταί τις 
νά προσάψη εις τι καί θά θεωρώμεν ότι, έάν 
έν πράγμα είναι καλόν ή κακόν, άγαθόν, δί
καιον ή άδικον, θερμόν ή ψυχρόν, δι' ούδε- 
μίαν άλλην αιτίαν αύτό συμβαίνει εί μή μόνον 
διότι τό πράγμα αύτό μετέχει τού άντιστοί-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

TO Α Β Α Ν Α Τ Ο Ν  
ΚΑΙ

Α Ν Β Α ΕΒ Ρ Β Ν  Τ Η Σ ΙΗΥΚΗΣ
(ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ)

Τοϋ Ύ π α σ τ υ ν . Α ' κ. Απ. Κ α ρ α μα νω λά κη

χου είδους έκ τού όποιου καί έλκει τήν όνο
μασίαν. ’ Εάν λοιπόν εις τό έν, λέγει ό Πλά
των, προστεθή έν δέν θά θεωρήσωμεν ότι ή 
πρόσθεσις είναι αίτια τού νά γίνουν δύο, 
ούτε, έάν έκ τού δύο άφαιρεθή έν, ότι 
ή άφαίρεσις είναι ή αίτια τοϋ νά γίνη έν, διότι 
διά τών πράξεων αύτών δυνάμεθα νά λάβω- 
μεν πλήθος άριθμών άπειρον, ένώ ώς αιτίαν 
θά θεωρήοωμεν ότι τό προκΰπτον πλήθος 
μετέχει παραδείγματος χάριν τής δυάδος ή 
τής μονάδος, δηλαδή τού άντιστοίχου είδους 
έκ τού όποιου προσλαμβάνει καί τήν όνομα
σίαν.

Τελικόν λοιπόν συμπέρασμα έκ τών ιός 
άνω δύο θέσεων, ήτοι τής ύποθέσεως καί 
τής πρώτης προτάσεως είναι ότι ύπάρχουν 
δύο κατηγορίαι δντων, τά πράγματα καί τά 
είδη, καί ότι τά πράγματα άενάως κινούμενα 
λαμβάνουν τήν έπωνυμίαν έκ τών ειδών τά 
όποια ϊστανται έσαεί.

Ή  δευτέρα πρότασις διατυπούται ώς 
έξής: «...μηδέποτε έναντίον έαυτώ τό έναν- 
τίον έσεσθαι». Δηλαδή ότι έν είδος ούδέ- 
ποτε δύναται νά μεταπέση εις τό έναντίον 
είδος, παραδείγματος χάριν τό είδος τοϋ 
καλού ή τό είδος τοϋ άρτιου δέν δύναται 
νά μεταπέση εις τό άντίθετον είδος ήτοι τοϋ 
κακού ή τοϋ περιττού. Ή  τρίτη πρότασις 
λέγει ότι: «πάντα οΰτω γίγνεται έξ έναντίων 
τά έναντία πράγματα». Τό πράγμα δηλαδή τό 
όποιον άνήκει εις έν είδος μεταπίπτει εις τό 
έναντίον, παραδείγματος χάριν ό άριθμός

δύο ών άρτιος δύναται νά γίνη τρία καί νά 
μεταπέση εις τό άντίθετον είδος τού περιτ
τού. Αύτό καθ’ έαυτό δμως τό είδος τοϋ άρ
τιου ούδέποτε δύναται νά μεταπέση εις τό 
άντίθετον περιττόν καί τούτο ισχύει δ ι' δλα 
τά είδη όμοίως.

' Η τετάρτη πρότασις λέγει δτι «ού μόνον 
έκεϊνα τά έναντία άλληλα ού δεχόμενα, άλλά 
καί δοα έκ ούκ δντ' άλλήλοις έναντία έχει άεί 
τάναντία, ούδέ ταϋτα έοικε δεχομένοις έκεί- 
νην τήν ιδέαν ή άν τή έν αύτοΐς οϋση έναντία 
ή, άλλ' έπιούσης αύτής ήτοι άπολλύμενα 
ή ύπεκχωροΰνται».

Ούτω έπί παραδείγματι ή χιών συνυπάρ
χει πάντοτε μετά τοϋ ψυχρού καί τό πϋρ 
μετά τοϋ θερμού καί ούδέποτε συμβαίνει τό 
άντίθετον, δηλαδή νά συνυπάρχουν χιών καί 
θερμόν ή πϋρ καί ψυχρόν, άλλά παρουσίρ 
τού θερμού ή χιών άπόλλυται ή ύπεκχωρεΐ 
εις έτερον είδος. ' Η τετάρτη λοιπόν πρό- 
τασις δέν άναφέρεται εις τά «έναντία» είδη, 
ώς καλόν - κακόν, δίκαιον - άδικον, θερμόν - 
ψυχρόν, περιττόν - άρτιον κλπ, άλλ' εις 
έτέραν κατηγορίαν ειδών τά όποια λέγονται 
«άλλω έναντία». Ταϋτα δηλαδή παρουσιά
ζουν άλλο είδος έναντιότητος, θά έλέγο- 
μεν μίαν έναντιότητα δευτέρου βαθμού κα
τά τό πρότυπον τής συγγένειας δευτέρου 
βαθμού.

Εάν θελήσωμεν νά όρίσωμεν ποϊά είναι 
τά είδη αύτά, θά είπωμεν ότι είναι έκεϊνα τά 
όποια ό,τι τυχόν κατάσχουν τό άναγκάζουν 
νά ένδυθή όχι μόνον τήν ιδέαν αύτών, άλλά
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καί έκείνην έτέρου είδους έξ αύτών τά ό
ποια είναι «έναντία».

"Ας άκολουθήσωμεν όμως ώς σαφέστε- 
ρον τό παράδειγμα τών άριθμών. Τό πλήθος 
τό όποιον θά καθέξη ή ιδέα τών τριών όχι 
μόνον τό κατατάσσει εις τό είδος τής τριά- 
δος άλλά καί εις τό είδος του περιττού.

' Αντίθετον είδος τού περιττού είναι τό τού 
άρτιου, τό είδος όμως τής τριάδος ούδέποτε 
θά δεχθή τό τού άρτιου, τό όποιον βεβαίως 
είναι άντίθετον τού περιττού τό όποιον ή

τριάς πάντοτε συνεπιφέρει. Ά ρ α  τά είδη τής 
τριάδος καί τού άρτιου ούδέποτε συνεπέρ- 
χονται, καίτοι δέν είναι μεταξύ των ένάντια, 
είναι όμως μέσω άλλου τινός έναντία, δηλα
δή μέσω τού περιττού τό όποιον συνεπιφέρει 
πάντοτε ή τριάς. Καί έξ αύτοϋ συμπεραίνο- 
μεν ότι ή τριάς είναι όχι μόνον περιττή άλλά 
καί άνάρτιος, μή έπιδεχομένη δηλαδή τήν 
ιδέαν τού άρτιου. Τά ώς άνω λοιπόν συνοψί
ζονται ώς έξής:

Βασική ύπόθεσις: Υπάρχουν τά είδη αύτά 
καθ' έαυτά.

Προτάσεις: 1) Τά πράγματα μετέχουν τών 
ειδών καί έξ αύτών λαμβάνουν τήν έπωνυ- 
μίαν των.
2) Ούδέποτε έκ τού έναντίου είδους γίγνεται 
τό έναντίον είδος.
3) ' Αντιθέτως έκ τών έναντίων πραγμάτων 
γίγνονται τά έναντία πράγματα.

4) Τά είδη άν καί δέν είναι έναντία, φέρουν 
όμως πάντοτε έν τών έναντίων, καί ούδέποτε 
δέχονται τό έναντίον άντίθετον αύτοϋ τού 
είδους τό όποιον πάντοτε έπιφέρουν. Τό 
συμπέρασμα έκ τών θέσεων αύτών είναι δτι 
έχομεν δύο είδη αίτιων. Τό αίτιον τού είναι 
τι δ είναι καί τό τού γίγνεσθαι τι. Δηλαδή τό 
αίτιον τού νά είναι τι θερμόν είναι τό νά μετέ- 
χη τού είδους τού θερμού καί νά κατέχεται 
ύπό τής ιδέας αύτοϋ.

Τό αίτιον όμως τού νά γίνη τι θερμόν είναι 
τό νά καταληφθή καί νά έπικοινωνήση μετ' 
άλλου τινός είδους, π.χ. τού πυρός, τό ό-

’Αριστερά: Ο Σωκράτης στό δεσμωτήριο, 
τή στιγμή πού πίνει τό κώνειο. ( Ελαιογραφία 
τού Λ. Ντάβεντ, Μητροπολ. Μουσείο Ν. 
Ύόρκης). Κάτω: Ό  Πλάτων. Ο ί δύο μεγά
λοι τής έλληνικής φιλοσοφίας ύπήρξαν οί 
θεμελιωτές τής έρεύνης τής ψυχής.

ποιον πϋρ ώς πρός τό ψυχρόν, άντίθετον τού 
θερμού, παρουσιάζει έναντιότητα δευτέρου 
βαθμού, δηλαδή τό πϋρ ούδέποτε δέχεται τό 
ψυχρόν. Οϋτω τό πϋρ καθίσταται τό όδηγοΰν 
είδος βάσει τής δευτεροβαθμίου άντιθέ- 
σεώς του μετά τού ψυχρού, καί νά άναλάβη 
νά μεταφέρη εις τήν κατοχήν τού θερμού 
τό κατεχόμενον ύπό τού ψυχρού πράγμα. 
Άφορμώμενοι έκ τών θέσεων αύτών τής 
θεωρίας τών ιδεών βαίνομεν πρός τήν άπό- 
δειξιν τής άθανασίας τής ψυχής έπί τή βά
σει τών κάτωθι συλλογισμών:
1) Ή  ψυχή έγγιγνομένη έν τώ σώματι τό 
καθιστά ζών.
2) Τό άνωτέρω συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή 
δ,τι ή ψυχή κατέχει, πάντοτε έρχεται έπ' 
έκεΐνο φέρουσα ζωήν.
3) ' Εναντίον είδος τής ζωής είναι τό τού 
θανάτου.
4) ' Η ψυχή λοιπόν συνεπκρέρουοα τό είδος 
τής ζωής ούδέποτε δέχεται τό έναντίον 
πρός αύτό είδος. Συνεπώς ψυχή καί θάνατος 
παρουσιάζουν έναντιότητα δευτέρου βα
θμού καί όπως ή τριάς είναι άνάρτιος οϋτω 
καί ή ψυχή είναι άθάνατος ώς ούδέποτε 
δεχομένη τό είδος τού θανάτου.

Δειχθέντος τού άθανάτου τής ψυχής δέν 
έπεται άμέσως καί τό άνώλεθρον αύτής. Διό
τι, ώς καί εις τά παραδείγματα τών όποιων 
έγένετο χρήσις άνωτέρω, τό άνάρτιον έπί 
παραδείγματι τής τριάδος δέν τής έξασφαλί- 
ζει καί τό άνώλεθρον ιός καί τό άθερμον δέν 
συνεπάγεται τό άνώλεθρον τής χιόνος.' Εάν 
συνέβαινεν, αύτό, τότε, έάν τις έπί τήν 
χιόνα έπιφέρη τό θερμόν, ή χιών θά ύπε- 
ξήρχετο σώα καί άτηκτος, έάν βεβαίως θεω- 
ρήσωμεν ότι τό άθερμον τής έξασφαλίζει 
καί τό άνώλεθρον καί έφ ' όσον έχομεν 
όμολογήσει δτι ούδέποτε δέχεται ύπομέ- 
νουοα τήν θερμότητα. Τό αύτό θά συνέβαινε 
καί έάν τό άνάρτιον τής τριάδος τής έξη- 
σφάλιζε καί τό άνώλεθρον, δηλαδή έπερχο- 
μένου τού άρτιου τό περιττόν καί ή τριάς 
θά άπήρχοντο. Τά άνωτέρω όμως δέν φαί
νονται συμβαίνοντα διότι καί ή χιών κατα- 
φαγωθεΐσα ύπό τού πυρός τήκεται κατα- 
στρεφομένη αύτή καθ' έαυτήν μή δεχομένη 
τό θερμόν καί όμοίως τό περιττόν καί ή τριάς 
άμα τή προσεγγίσει τού άρτιου.

Τό άνώλεθρον όμως τής ψυχής πρέπει νά 
καταδειχθή έπί πλέον τού άθανάτου αύτής, 
διότι ή ψυχή μή δεχομένη τό άντίθετον τής 
ζωής, τήν όποιαν πάντοτε έπιφέρει, δέν ση
μαίνει άπλώς ότι δέν δέχεται καί άλλο είδος 
καταστροφής. Διά νά δειχθή λοιπόν καί τό 
άνώλεθρον τού άθανάτου άκολουθητέα καί
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έτέρα πορεία μέσω τών αντιθέτων τής κατα
στροφής. "Ο,τι λοιπόν τό άθάνατον κατέχει 
πάντοτε έπερχόμενον έπ' έκεϊνο τό καθιστά 
άίδιον καί ούχί έφήμερον. Ομοίως δ,τι τό 
άίδιον κατέχει τό καθιστά άφθαρτον καί ούχί 
φθαρτόν. Καί τελικώς δ,τι τό φθαρτόν κατέ
χει πάντοτε έπ' έκεϊνο έπερχόμενον φέρει 
τόν όλεθρον, ένώ δτι τό άφθαρτον κατέχει 
τό καθιστά πάντοτε καί άνώλεθρον, διότι ή 
φθορά είναι καί ή μόνη αίτια τής άπωλείας.

"Οθεν ό Θεός καί αύτό τό τής ζωής είδος 
καί δ,τι άλλο άθάνατον είναι έπίσης καί άίδιον 
καί άδιάφθορον καί συνεπώς άνώλεθρον. 
Δέν πρέπει δέ νά διαλάθη τής προσοχής δτι 
πάντα τά άνωτέρω άναφέρονται εις τά είδη 
καί ούχί είς τά πράγματα ή τά σώματα.' Επερ- 
χομένου άρα τού θανάτου έπί τόν άνθρωπον 
τό μέν θνητόν μέρος αύτοΰ, ώς είναι φυσι
κόν, άποθνήσκει, τό δέ άθάνατον σώον καί 
άδιάφθορον άπέρχεται έξελθόν διά τού 
θανάτου. Υπέρ πάν άλλο βεβαίως ή ψυχή 
είναι άθάνατος καί άνώλεθρος, θά ύπάρξουν 
δέ πράγματι αί ψυχαί ήμών έν έτέρω τού έν- 
θάδε τόπω ό όποιος άπ' άρχαιοτάτων χρό
νων κέκληται " Α δ η ς .  Οϋτω καταλήγει ή 
διαλεκτική άπόδειξις περί τού άθανάτου 
καί άνωλέθρου τής ψυχής.

' Η συζήτησις αύτή έγένετο έν τώ δεσμω- 
τηρίω μεταξύ τού Σωκράτους καί φίλων μα
θητών έπιχωρίων καί ξένων ένώ άνεμένετο 
άπό στιγμής είς στιγμήν ή διαταγή τής έκτε- 
λέσεως τής είς θάνατον καταδίκης αύτοϋ.

Αποτελεί δέ ό διάλογος «Φαίδων» τό κύ
κνειον άσμα τού Σωκράτους ώς ό ίδιος δηλοϊ 
άναφέρων δτι θεωρεί έαυτόν ιερόν δοϋλον 
τού Απόλλωνος, ώς άκριβώς έθεωροϋντο 
καί οί κύκνοι ιεροί δούλοι τού Θεού, μάλι
στα διότι εΐλκεν έξ αύτοϋ τό Χάρισμα τής 
μαντικής. Καί ώς οί κύκνοι προακΛανόμενοι 
τό άγγιγμα τού θανάτου κατ' έκείνον άκρι
βώς τόν χρόνον άδουν τά κάλλιστα τών άσμά- 
των έκ χαράς διά τήν έπερχομένην έλευ- 
θερίαν καί ούχί έκ λύπης καθώς νομίζουν οί 
άνθρωποι λόγψ τού φόβου έκ τού όποιου 
διακατέχονται διά τόν θάνατον, οϋτω καί ό 
Σωκράτης διά τής άποδείξεως αύτής τής 
άθανασίας τής ψυχής έτύπωσεν έσαεί έν τή 
μνήμη τών άνθρώπων τήν σφραγίδα τής δια
λεκτικής μεγαλοφυές του.

Πάντες οί παρευρισκόμενοι συνεφώ- 
νησαν δτι τό πρόβλημα λογικώς έξηντλήθη 
ό Σιμμίας δμως ό όποιος είχε διατυπώσει 
καί τάς περισσοτέρας αμφιβολίας έδήλωσεν 
δτι έπείσθη μέν είς τά λεγάμενα, άλλά λόγω 
τοϋ μεγέθους τού προβλήματος άφ' ένός 
καί άφ ' έτέρου λόγω τής άνθρωπίνης άδυνα- 
μίας έχει κάποιαν ένδόμυχον άκόμη άμφι- 
βολίαν.

Ενταύθα θά κλείσωμεν τό παρόν δημο
σίευμα καταλήγοντες μέ τήν παραίνεσιν 
τού Σωκράτους πρός τόν Σιμμίαν καί τούς 
λοιπούς άκροατάς δτι δηλαδή αί άμφιβολίαι 
αί όφειλόμεναι είς τήν άνθρωπίνην άδυνα- 
μίαν πρέπει μάλλον νά έπαυξήσουν τήν προ
σπάθειαν έξευρέσεως πιστοτέρων καί σα- 
φεστέρων αποδείξεων, καί άναμφιβόλως 
«πάν ποιεϊν ώστε άρετής καί φρονήσεως έν 
τώ βίω μετασχείν καλόν γάρ τό άθλον καί ή 
έλπίς μεγάλη».

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡ<

ΟΙ ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΕΣ 

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ

Τοΰ κ. Άρη ' Αγγελόπουλου

Στήν Αμερική οί επιθέσεις κατά πυρηνικών κέντρων χρονο
λογούνται άπό τό 1969 καί συνεχίζονται κατά διαστήματα 
μέχρι σήμερα.

ΗΕΝΩΣΙΣ τών Ατομικών Επιστημό
νων ύπέβαλε στήν κυβέρνησι Κάρτερ 
άπόρρητη έκθεσι, στήν όποια έκφράζει φό

βους, δτι έπαναστατικές ομάδες όπως οί 
ιταλικές Ερυθρές Ταξιαρχίες, έτοιμάζουν 
έπιδρομές κομμάντος σέ πυρηνικά κέντρα, 
μέ σκοπό νά τά καταλάβουν καί νά τά κρα
τήσουν ώς «όμήρους», ζητώντας, ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, τήν ύποδούλωσι τοϋ κόσμου γιά 
λύτρα.

Οί άτομικοί έπιστήμονες προειδοποιούν 
πώς θά έγκαταλείψουν τις πυρηνικές έγκα- 
ταστάσεις έάν δέν ληφθοΰν δρακόντεια 
μέτρα άπόλυτης προστασίας άπό έπιδρομές, 
είτε άπό τήν ξηρά, είτε άπό τόν άέρα.

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει έξη τέτοιες 
έπιδρομές σέ άμερικανικές πυρηνικές βά
σεις, τέσσαρες σέ γαλλικές καί μία σέ πυρη
νικό άντιδραστήρα τής Αργεντινής», άνα- 
φέρει ή έκθεσις.

« Έπίσης άναρχικά στοιχεία ένήργησαν 
μέχρι σήμερα 15 δολιοφθορές κι1 άπόπειρες 
καταστροφής άμερικανικών πυρηνικών κέν
τρων καί τρία σοβαρά σαμποτάζ σέ βρετα
νικές έγακταστάσεις άτομενεργείας».

Τό ποιοι ένήργησαν καί γιά ποιούς λό
γους καί τί φθορές έπέφεραν, τό άναφέρει 
ή έκθεσις λεπτομερέστατα.

Κατάστασι ύπερτάτης άγωνίας

Τήν νύχτα τής 24ης πρός τήν 25ην Μαρ
τίου τοϋ 1973 -  άποκαλύπτεται τώρα στήν 
έκθεσι -  μία ομάδα άπό κομμάντος τοϋ έρυ- 
θροϋ στρατού Έχερσίτο Ρεβολουσιονάριο 
ντέλ Πουέμπλο, έπέδραμε στήν πυρηνική 
βάσι Άτούτσα -  1 καί τήν κατέλαβε, άφοϋ 
έξουδετέρωσε τήν φρουρά!

Οί αναρχικοί έστησαν τά σημεία τοϋ ΕΡΠ 
καί έδημιούργησαν μία κατάστασι ύπερτάτης 
άγωνίας, δχι μόνο στήν Αργεντινή, άλλά 
καί στήν Αμερική ολόκληρη.

Ή  Αργεντινή Κυβέρνησις ήταν έτοιμη 
νά παραδοθή άνευ όρων, νά ίκανοποιήση 
κάθε αίτημα τών κομμάντος, νά τούς παρα- 
δώση τόν Στρατό, τήν ’ Αεροπορία, τόν Στό
λο, δ,τι ζητούσαν.

Τήν χώρα τότε κυβερνούσε ό Έκτωρ 
Καμπόρα, πού ήταν άνδρείκελλο τοϋ Περόν 
καί προετοίμαζε τήν έπάνοδό του στήν 
Αργεντινή (γύρισε στις 20 Ιουνίου τοϋ 

1973, ύστερα άπό 18 χρόνια έξορίας στήν 
Ισπανία). Ο Καμπόρα έστειλε άριστερούς 

απεσταλμένους νά διαπραγματευθοϋν μέ 
τούς κομμάντος τά αιτήματα.
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Εάν οί τρομοκράτες έπττύχουν νά κυριεύ
σουν καί νά κρατήσουν ώς «όμηρο» όλόκλη- 
ρες πυρηνικές βάσεις, τότε οΙ κίνδυνοι θά 
είναι άφάνταστα τρομακτικοί γιά όλη τήν 
άνθρωπότητα.

Ή δη είχαν σημειωθή σοβαρές ζημιές 
στόν πυρηνικό αντιδραστήρα, αλλά διεπιστώ- 
θη πώς ή κατασκευή του δέν είχε όλοκληρω- 
θή καί συνεπώς δέν λειτουργούσε. "Ετσι οί 
κομμάντος έγκατέλειψαν τό λάφυρο, χωρίς 
νά ζητήσουν άντάλλαγμα. Τό έρώτημα όμως 
παρέμενε:

Τί θά γινόταν άν είχαν στά χέρια τους 
πυρηνική βάσι σέ πλήρη λειτουργία;

Άνατριχιαστικά έπικίνδυνες, πού θά μπο
ρούσαν νά καταλήξουν σέ πυρηνικό ολοκαύ
τωμα, ήταν οί άλλεπάλληλες έπιδρομές πού 
σημειώθηκαν στήν Γαλλία κατά τήν περίοδο 
1975-77.

Όπως άποκαλύπτει ή έκθεσις τών άτο- 
μικών έπιστημόνων, στις 27 ΜαΤου 1975 
άναρχικοί τής όμάδος Μάϊνχοφ -  Πούϊγκ 
-  ' Αντίς έπετέθησαν στήν πυρηνική βάσι Φέ- 
σενχαϊμ, λίγο έξω άπό τό Στρασβούργο, μέ 
βόμβες, πού προκάλεσαν έκτενεϊς ζημιές 
άπό πυρκαϊά. Εύτυχώς, καί έκεΐ ό άτομικός 
άντιδραστήρας δέν ήταν ολοκληρωμένος καί 
συνεπώς άπετράπη κίνδυνος πυρηνικού 
ολοκαυτώματος.

"Εκλεισε πυρηνικό έργοστάσιο

Δέκα ήμέρες άργότερα ώστόσο, στις 6 
Ιουνίου 1975, άλλη όμάδα κρούσεως άπό 

τήν όργάνωσι Γκαρμεντία -  ' Αγγέλα -  Λοΰ- 
θερ, έπέδραμε στήν βάσι Φραμαντόν, κοντά 
στό Κουρμπεβουάρ, καί μέ βόμβες κατέ
στρεψε τόν κύριο άντιδραστήρα καί έμείωσε 
έκτοτε τήν παραγωγή ήλεκτρικοϋ ρεύματος 
κατά τό ήμισυ!

"Αλλη έπιδρομή άπό στοιχεία τής Βρετάν- 
νης πού θέλουν ν' άποσχισθή άπό τήν Γαλ
λία ή περιοχή τους, έπέδραμαν στις 15 Αύ- 
γούστου 1975 καί κατάφεραν μέ βόμβες νά 
καταστρέψουν πλήρως τις άτομικές έγκατα- 
στάσεις τού κέντρου Μόν ντ' Ά ρ έε. Ή  
καταστροφή ήταν τόσο έκτενής, ώστε τό 
πυρηνικό έργαστήριο -  πού βρισκόταν σέ 
πλήρη δράσι -  έκλεισε έκτοτε.

Ή  πιό σοβαρή έπιδρομή έσημειώθηκε 
τήν 1η Αύγούστου 1977 έναντίον τής ύπό 
κατασκευήν βάσεως Φοϊνιξ στήν Μαλβίλ. 
Αυτή τήν φορά τήν έπιδρομή ένήργησαν 10

οίκολόγοι - προστάται τού περιβάλλοντος. 
’ Εννοούσαν νά καταστρέψουν τήν βάσι. Στις 
ταραχές πού άκολούθησαν, σκοτώθηκε ένας 
άπό τούς έπιδρομεϊς καί έτραυματίσθηοαν 
έκατό!

Στήν ’ Αμερική οί έπιθέσεις κατά πυρηνι
κών κέντρων χρονολογούνται άπό τά 1969 
καί συνεχίζονται κατά διαστήματα μέχρι 
σήμερα.

Γιά νά μήν προκληθή πανικός στό κοινό, 
δέν γίνεται καμμιά άνακοίνωσις καί ή κυβέρ- 
νησις προσπαθεί νά συγκάλυψη τά γεγονότα. 
"Ετσι, ή ταυτότης τών έπιδρομέων δέν γίνε
ται γνωστή καί λογής - λογής φήμες κυκλο
φορούν.

Μόνο σέ μία περίπτωση όταν κάποια ό
μάδα ύπό τόν Σάμ Λόβτζοϊ κατάφερε 
νά γκρεμίση καί νά καταστρέψη τόν πυρηνικό 
πύργο (ύψους 120 μέτρων) στήν βάσι Μον- 
τάκ τής Μασαχουσέτης, στις 22 Φεβρουά
ριου 1974, τό γεγονός δέν ήταν δυνατόν νά 
μείνη μυστικό.

" Ηδη όμως είχαν προηγηθεϊάλλες δυναμι- 
τιστικές άπόπειρες πού προκάλεσαν σο
βαρές ζημιές στά ήλεκτρονικά μηχανή
ματα έλέγχου στις πυρηνικές βάσεις τού 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας τού Ίλλινόϊς 

(4 ΜαΤου 1969), στό Τού Κρήξ τού Γουϊσκόν- 
σιν (Σεπτέμβριος 1970) καί στό πυρηνικό 
έργαστήριο τού Πανεπιστημίου Στάμφορντ 
στήν Καλκρόρνια (7 Δεκεμβρίου 1971).

ΔολιοφθορεΤς έξαπατοϋν τό 
Έ φ  -  Μπί -  "Αϊ

«Μέχρι σήμερα οί τρομοκράται περιορί
ζονται σέ άπαγωγές άνθρώπων πού κρατούν 
γιά όμήρους μέχρις ότου γίνουν δεκτά τά

συνήθως έξευτελιστικά γιά κάθε κράτος 
αίτήματά τους. Τά αιτήματα αύτά πολλές 
φορές ικανοποιούνται, κι όταν δέν ικανο
ποιηθούν, τότε οί όμηροι θανατώνονται,, 
άνεξάρτητα τού πόσο ύψηλά στέκονται στήν 
πολιτική, τήν κυβέρνησι, τόν έπιχειρηματι- 
κό κόσμο. Παράδειγμα ό Μόρο. ' Εάν όμως 
έπιτύχουν νά κυριεύσουν καί νά κρατήσουν 
ώς «όμηρο» όλόκληρες πυρηνικές βάσεις, 
τότε οί κίνδυνοι θά είναι άφάνταστα τρομα
κτικοί γιά όλη τήν άνθρωπότητα», άναφέρει 
ή έκθεσις.

"Αγνωστη τρομοκρατική όμάδα έπέδραμε 
τήν νύχτα τής 27ης Αύγούστου 1974 καί μέ 
έμπρηστικές βόμβες έπέτυχε σημαντικές 
καταστροφές στήν βάσι τού Πλήμμουθ τής 
Μασαχουσέτης, όπου βρίσκεται έγκατεστη- 
μένος ό γιγαντιαϊος πυρηνικός άντιδραστή- 
ρας Πίλγκριμ -  1. "Αλλη όμάδα άνοιξε πυρά 
τήν νύχτα τής 27ης ΜαΤου 1975 κατά τής 
φρουράς τού έργαστηρίου ένεργείας στό 
Ζιόν τού Ίλλινόϊς. Ό πω ς έγνώσθη οί έπι- 
δρομεϊς άπεχώρησαν όταν ή φρουρά προ- 
έταξε σθεναρά άντίστασι. Αλλά δέν είναι 
μόνον οί κίνδυνοι άπό τις έπιδρομές τρομο
κρατικών όμάδων.

' Η έκθεσις τής ' Ενώσεως τών Ατομικών 
Έπιστημόνων τονίζει τούς άκόμη μεγαλυ- 
τέρους κινδύνους πού έλλοχεύουν σέ κάθε 
διάδρομο πυρηνικού έργαστηρίου, λόγω τής 
διεισδύσεως δολιοφθορέων πού άποδεικ- 
νύεται δτι κατορθώνουν νά παραπλανούν τό 
«’ Εφ -  Μπί - "  Αϊ» πού ένεργεϊ τις άνακρίσεις 
γιά τό ποιόν τους, προκειμένου νά προσλη- 
φθοϋν.

«Καί στόν τομέα αύτόν ή προστασία τών

Συνέχεια στή σελίδα 657
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" Ετσι ό Παντελής Ζωγράφος -  πού πί
στευε ότι ή ζωγραφική μας έπρεπε νά 
πηγάζει άπό τήν Βυζαντινή -  μέ πιστά 
άντίγραφα άπό τοιχογραφίες τών έκκλη- 
σιών τοΰ Μυστρά κι ό Δημ. Πελεκάσης 
-  βαθύς γνώστης τής Βυζαντινής ζω
γραφικής καί τών ύλικών της -  μέ φορη
τή άγιογραφία Κρητικής Σχολής προ
σπάθησαν νά δώσουν μιά νέα άνθιση 
στήν Βυζαντινή άγιογραφία. Σ'αύτούς 
θά πρέπει ν ' άναφέρουμε καί τούς 
Ν. Άσπρογέρακα, Ν. Στρατούλη καί 
Ά γ . Άστεριάδη. Ό  Άναστ. Όρλάν- 
δος πού ήταν τήν έποχή έκείνη Διευ
θυντής εις τό ' Υπουργείο Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί Διευθύνσεως Εκ
κλησιαστικής άρχιτεκτονικής καί άγιο- 
γραφίας, βοήθησε τήν προσπάθεια αύτή 
μέ Νόμο, ό όποιος όριζε ότι οί έκκλη- 
σίες μας πρέπει νά χτίζονται καί νά ι
στορούνται κατόπιν σχεδίων έγκεκρι- 
μένων ύπό τής ώς άνω Υπηρεσίας, 
πράγμα πού άπέκλειε κάθε παρέκ- 
κλησι άπό τά καθιερωμένα Βυζαντινά 
πρότυπα.

Γύρω στά 1930 ό Δημ. Πικιώνης 
στήν άρχιτεκτονική κι ό Κόντογλου στήν 
ζωγραφική καί είδικώτερα στήν άγιο- 
γραφία, άφοσιώθηκαν στήν έλληνική 
πραγματικότητα κι έδωκαν νέο πνευ
ματικό περιεχόμενο, έλληνικώτατο σέ 
κάθε παραδοσιακό στοιχείο πού 
έπαιρναν, έπαναφέροντας στά προ
σκήνιο τήν έλληνική παράδοση μέ τήν 
άντιγραφή σέ έπαναλήψεις τής Βυζα- 
ντινογραφίας.

' Η κίνηση αύτή συνεχίστηκε καί πολ
λές συζητήσεις γίνονταν μεταξύ προο
δευτικών ζωγράφων στά Άσυλο Τέ
χνης τού Νίκου Βέλμου.' Εκεί μαζεύον
ταν ό Σπ. Παπαλουκάς, όΔημ. Πικιώνης, 
ό Άνδρ. Γεωργιάδης ό Κρής καί άλλοι. 
Ά π ό  τις συζητήσεις τους προέκυψαν 
οί άντιλήψεις οί νέες περί Τέχνης κι 
ή έφαρμογή τών προοδευτικών της 
τάσεων πού έπικρατοϋσαν στά έξωτερι- 
κό.

' Η στροφή αύτή πρός τήν παράδοση 
καί τις νέες τάσεις τής ζωγραφικής δέν 
ήταν τυχαία. Έγινε άπό κάποια άνάγκη 
στήν άρχή, πού μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
άνάγκη ζωής, δηλαδή έπιβιώσεως, καί 
τούτο γιατί τήν έποχή έκείνη ζοϋσαν 
οί μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι Νικηφ. 
Λύτρας, Γύζης, Λεμπέσης κ.ά. οί όποιοι

κατόρθωναν νά ζοϋν άπό τήν τέχνη 
τους χωρίς νά άφήνουν περιθώρια μέ 
τήν φήμη τους έπιβιώσεως ατούς νεώ- 
τερους. Έτσι οί νέοι άναζήτησαν τόν 
δρόμο τών νέων τάσεων ή τής παραδό- 
σεως άνακαλύπτοντας στήν δεύτερη 
περίπτωση τήν πηγή τής Βυζαντινής 
Τέχνης. Έ ν τώ μεταξύ άντελήφθησαν 
καί τήν άξια της καί έπεδόθησαν μέ ζήλο 
στήν όσο τό δυνατόν πιστή άντιγρα- 
φή τών Βυζαντινών προτύπων. ' Αξιολο- 
γώτεροι μεταξύ αύτών ήταν ό Φ. Κόν- 
τογλου κι ό Σπ. Παπαλουκάς, ό όποιος 
διατηρώντας τό παλαιό πρότυπο πρό- 
σθεσε μερικά έκφραστικά στοιχεία τής 
έλεύθερης ζωγραφικής (Μητροπολιτι- 
κός ναός Άμφίσσης) έν άντιθέσει 
πρός τόν Κόντογλου ό όποιος διατή
ρησε άκέραιο τό παραδοσιακό σχέδιο 
καί χρώμα.

' Ο Φώτης Κόντογλους ή καί Κόντο- 
γλου, γεννημένος στά Άϊβαλί Κυδω
νιάς τής Μικρός Ασίας τό 1895, ήρθε 
στήν Ελλάδα μετά τήν Μικρασιατική 
καταστροφή. Μαζί του έφερνε τήν 
άγωνιστικότητα τών άνθρώπων αύτής

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, μερι
κά άπό τά χαρακτηριστικότερα έργα τού 
Φώτη Κόντογλου. Στήν άπέναντι σελίδα έπά- 
νω: Κώστας Σδράβος, 1933. Κάτω: Πορτραϊ- 
το γυναίκας. ’Επάνω: Θάνος Βροντόλαλος, 
1946.

τής γής καί τήν άγνότητα τής όράσεως, 
πού τού δημιούργησε τό παραδοσιακό 
περιβάλλον, τό διατηρημένο τόσους 
αιώνες καί μετά τήν καταστροφή τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Δέν ήταν 
όμως ή πρώτη φορά πού ήρθε στήν 
' Ελλάδα. Τό 1913 είχε έρθει νά σπου
δάσει στήν Άνωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, άλλά τόν έπόμενο χρόνο 
έφυγε γιά τήν Γαλλία καί ' Ισπανία καί 
τό 1919 έπέστρεψε στά Άϊβαλί όπου 
έδίδαξε ώς τό 1922 Γαλλικά καί τεχνικά 
στά έκεΐ Παρθεναγωγείο.

Μετά τήν έγκατάστασή του έδώ 
στήν Αθήνα πήγε στά Ά γιον "Ορος 
τό 1923 καί 1926 καί μελέτησε άντι-
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' Η στάσις τοϋ Σωκράτους έναντι τοϋ θανάτου, τόσον κατά τό διάστημα τής ζωής του, 
όσον καί κατά τάς τελευταίας ήμέρας άπό τής δίκης μέχρι τής έκτελέσεως τής θανα
τικής του ποινής υπήρξε πράγματι θαυμασία, υπέροχος καί άνταξία μεγάλου φιλο
σόφου, συνεπούς πρός τάς άρχάς του.

ΚΑΘΕ άνθρωπος άντιμετωπίζει μέ 
διάφορον τρόπον τό πρόβλημα 

τοϋ θανάτου. Ή  στάσις κάθε άνθρω
ποι/ έξαρτάται άπό πολλούς παράγον
τας καί κυρίως άπό τήν κοσμοθεωρίαν, 
τόν χαρακτήρα καί τόν τρόπον τής ζωής 
του. Πάντως οί περισσότεροι άνθρωποι 
φοβούνται τόν θάνατον, τόν βλέπουν 
ώς ένα τραγικόν γεγονός, τό όποιον 
θέτει τέρμα εις τήν ζωήν, ώς κάτι τρο
μερόν, συνυφασμένον μέ τό σκότος 
καί τήν αίωνίαν νύκτα. Οί πιστοί χριστια
νοί τόν βλέπουν ώς ένα στάδιον μετα- 
βάσεως εις μίαν άλλην ζωήν, οί δέ 
ήρωες ώς μίαν πράξιν ήρωϊαμοϋ καί 
αύτοθυσίας δι ’ άνώτερα ιδεώδη, δι ’ ένα 
καλλίτερον μέλλον. Αλλά οί πραγματι- 
κώς πιστοί καί οί ήρωες είναι όλίγοι. 
Οί πολλοί καί αύτοί οί μορφωμένοι καί 
οί διανοούμενοι, ήτοι τό μεγαλύτερον 
μέρος τών ανθρώπων, φρικιοϋν καί 
απελπίζονται μέ τήν σκέψιν τοϋ θανά
του. Τήν φρίκην αυτήν καί τήν άγωνίαν 
τού σύγχρονου άνθρώπου έμπρός εις 
τό μεγάλο αυτό πρόβλημα έκφράζουν 
έντονώτερον σήμερον οί ύπαρξισταί 
φιλόσοφοι καί δή οί άθεοι ύπαρξισταί, 
οί όποιοι δέν πιστεύουν εις τήν ύπαρ- 
ξιν άλλου κόσμου καί μέ έντονον άγχος 
άντιμετωπίζουν τήν αιωνιότητα ώς μίαν

κατάστασιν χάους καί άνυπαρξίας. ’ Εν 
τούτοις υπάρχουν καί αί (ρωτειναί έξαι- 
ρέσεις, οί μεγάλοι καί έκλεκτοί άνδρες, 
οί όποιοι τηρούν κάποιαν διαφορετικήν 
στάσιν είς τό πρόβλημα αυτό καί μέ τό 
παράδειγμά των ένθαρρύνουν καί τούς 
άλλους είς τήν πίστην των είς τήν άλ
λην ζωήν.

"Ενας άπό τούς μεγάλους άνδρας 
τής άρχαιότητος, ό όποιος έτήρησε 
θαυμαστήν στάσιν έναντι τού θανάτου 
είναι καί ό μέγας Αθηναίος φιλόσοφος 
Σωκράτης, ό όποιος άπέκτησε άίδιον 
καί λαμπρόν δόξαν μέ τήν ύπέροχον καί 
γενναίαν στάσιν του κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας τής ζωής του, τόσον μέ 
τήν θαρραλέαν στάσιν του έναντι τών 
δικαστών καί κατηγόρων του, δσον καί 
μέ τήν πλήρη ύποταγήν καί σεβασμόν 
πρός τούς νόμους καί μέ τήν άρνησίν 
του νά δραπετεύση παραβαίνων αυ
τούς, καθώς καί μέ τήν ψυχικήν δύνα- 
μιν καί γενναιότητα, μέ τήν όποιαν αντι
μετώπισε τόν θάνατον, θά έξετάσωμεν 
κάπως λεπτομερώς τήν στάσιν αύτήν 
τού μεγάλου φιλοσόφου τής άρχαιό
τητος, διότι είναι πράγματι αξιοθαύμα
στος καί πολύ διδακτική.

Ή  στάσις τοϋ Σωκράτους έναντι τού 
θανάτου, τόσον κατά τό διάστημα τής

ζωής του, δσον καί κατά τάς τελεuτahς 
ήμέρας άπό τής δίκης μέχρι τής έκτε
λέσεως τής θανατικής του ποινής ύπήρ- 
ξε πράγματι θαυμασία, υπέροχος καί άν
ταξία μεγάλου φιλοσόφου, συνεπούς 
πρός τάς άρχάς του. Αξίζει λοιπόν νά 
έξετάσωμεν κάπως καλλίτερον τήν στά
σιν αύτήν καί νά έξηγήσωμεν: α) Πού 
όφείλεται τό θάρρος τοϋ Σωκράτους 
έναντι τού δικαστηρίου καί ή άδιαφορία 
του δι ’ ένδεχομένην θανατικήν κατα
δίκην, β) Διατί δέν έστενοχωρήθη κα
θόλου διά τήν άδικον άπόφασιν τού δικα
στηρίου, ούτε ήθέλησε νά φύγη άπό τήν 
φυλακήν, παρά τάς έπιμόνους παρακλή
σεις τών φίλων του, καί γ) Πώς έξηγεΐται 
ή τόσον ήρεμος άντιμετώπισις τού θα
νάτου έκ μέρους του κατά τήν τελευ- 
ταίαν ήμέρα τής ζωής του.

"Αλλοι άνθρωποι εύρισκόμενοι είς 
τήν θέσιν τού Σωκράτους θά έδείκνυον 
έντελώς διάφορον συμπεριφοράν. Εν 
πρώτοις θά έστενοχωροϋντο διά τήν 
τελείως άναληθή κατηγορίαν καί τήν 
συκοφαντικήν μήνυσιν έπί άθεΤα καί 
διαφθορά τών νέων. Δεδομένου δέ ότι 
τοιαύται κατηγορίαι ήσαν λίαν έπικίν- 
δυναι, όλοι οί μέλλοντες νά δικασθοϋν 
μέ τόσον φοβερός κατηγορίας θά ήσθά-
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ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

' Η μακρά παραμονή τοϋ Σωκρά- 
τους στήν φυλακή καί ή αναβο
λή τής θανατικής έκτελέσεώς 
του έπί τριάκοντα ήμέρας υπήρ
ξε ν ένας μεγάλος πειρασμός, 
μία δοκιμασία διά τήν σταθερό
τητα τοϋ χαρακτήρος, τήν ό
ποιαν δοκιμασίαν ϋπέμεινεν έξ 
ίσου θαυμαστώς καί έδοξάσθη 
περισσότερον.

νοντο μεγάλην άγωνίαν, θά έσκέπτο- 
ντο συνεχώς πώς θά άποδείξουν τήν 
άθωότητά των κατά τήν ήμέραν τής 
δίκης, τί θά ειπουν καί πώς θά έπηρεά- 
σουν τούς δικαστάς. Δέν θά παρέλειπον 
νά ζητήσουν τήν βοήθειαν τοϋ καλ- 
λιτέρου δικανικοϋ ρήτορος, διά νά τούς 
συντάξη μίαν κατάλληλον διά τήν περί- 
στασιν άπολογίαν, θά έφρόντιζον νά 
εύρουν μάρτυρας, μερικοί δέ θά έ- 
φερον εις τό δικαστήριον κλαίοντα τά 
τέκνα καί τήν σύζυγόν των, διά νά προ- 
καλέσουν τόν οίκτον τών δικαστών.

Τίποτε άπό όλα αύτά δέν έκαμεν 
ό Σωκράτης. Ούτε ήγανάκτησεν έναν- 
τίον τών κατηγόρων του ούτε έσκέφθη 
τί θά άπολογηθή ούτε έζήτησεν γρα
πτήν άπολογίαν άπό κανένα ρήτορα. 
Δέν έδέχθη μάλιστα καί τήν άπολογίαν, 
τήν όποιαν συνέταξεν ό περίφημος 
δικανικός ρήτωρ τής άρχαιότητος Λυ- 
σίας μέ δαπάνας τών μαθητών καί φίλων 
του. Έπροτίμησε νά άπολογηθή μέ 
αύτοσχέδιον λόγον κατά τήν ήμέραν 
τής δίκης, χωρίς νά κάμη καμμίαν προ
μελέτην. Είς αύτό όμοιάζει μέ τούς 
χριστιανούς μάρτυρας, οί όποιοι έφαρ- 
μόζοντες τόν λόγον τοϋ Κυρίου: «μή
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προμελετάν άπολογηθήναι», άντιμετώ- 
πιζον μέ θάρρος τούς διώκτας καί δικα- 
στάς των.

Αλλά οί μάρτυρες έπαιρναν θάρρος 
άπό τήν πίστην εις τόν Χριστόν καί τήν 
θεϊκήν διδασκαλίαν Του. Τό θάρρος τού 
Σωκράτους φαίνεται έκπληκτικόν καί έκ 
πρώτης όψεως άδικαιολόγητον. Δύνα- 
ται νά εϊπη τις δτι ό Σωκράτης δένέφο- 
βήθη τήν άπολογίαν, διότι είχε τήν μαρ
τυρίαν τής συνειδήσεώς του, δτι ήτο 
άθώος, δτι δέν είχε κάμει κανένα κα
κόν. Αλλά αύτό δέν ήτο άρκετόν. Ως 
έξυπνος άνθρωπος έγνώριζεν δτι ή 
κατηγορία ήτο βαρε'ια, δτι ό όχλος ευ
κόλως έπίστευεν εις τάς συκοφαντίας 
καί δτι οί κατηγορούμενοι έπί άθεΐρ άν- 
τιμετώπιζον τήν ποινήν τού θανάτου ή 
τό όλιγώτερον τής έξορίας. Ο Σωκρά
της δέν παρεγνώρισε τούς κινδύνους 
καί τήν σοβαρότητα τής καταστάσεως. 
Έγνώριζε πόσον άστατος ήτο ό δήμος 
τών Αθηναίων, πόσον ευκόλως έπί
στευεν εις τάς συκοφαντίας καί πόσον 
συχνά έπέβαλλε τήν ποινήν του θανά
του όχι μόνον εις άθώους, άλλά καί εις 
εύεργέτας τής πόλεως. Καί όμως έ- 
δειξεν άδιαφορίαν δι ' όλα αύτά. Διατί; 
Μήπως δέν έσκέφθη έπαρκώς; Ό χι. 
Ή  στάσις αύτή του Σωκράτους δέν 
ύπήρξε παράλογος, ούτε έπιπολαία, 
είχε τούς λόγους της, τούς όποιους 
πρέπει νά έξετάσωμεν, διά νά κατα- 
νοήσωμεν καλλίτερον τόσον τήν φιλο
σοφίαν όσον καί τήν προσωπικότητα 
τού μεγάλου αύτοϋ φιλοσόφου

’ Εξ ίσου θαυμαστή είναι καί ή ύπομο- 
νή καί ή άταραξία τού Σωκράτους εις 
τήν φυλακήν, όπου έμεινεν έπί τριά
κοντα ήμέρας, έως δτου έπιστρέψη τό 
ιερόν πλοίον έκ Δήλου. Ή  μακρά παρα
μονή του έκεϊ καί ή άναβολή τής θανα
τικής έκτελέσεώς του έπί τριάκοντα 
ήμέρας ύπήρξεν ένας μεγάλος πειρα
σμός, μία δοκιμασία διά τήν σταθερό
τητα τού χαρακτήρος, τήν όποιαν δοκι
μασίαν ύπέμεινεν έξ Ισου θαυμαστός 
καί έδοξάσθη περισσότερον. Διότι οί 
φίλοι του καθημερινώς τόν έπεσκέπτον- 
το καί τόν παρώτρυνον νά δραπευτεύ- 
ση, παρέχοντες τά πρός τούτο μέσα 
καί έξασφαλίζοντες εις αύτόν άνετον 
διαμονήν μετά ταϋτα. Καί όμως ό θαυ
μάσιος φιλόσοφος ήρνεϊτο έπιμόνως 
νά φύγη άπό τήν φυλακήν καί νά σώση 
τήν ζωήν του, άποφεύγων ούτω τήν 
έκτέλεσιν μιάς έντελώς άδικου καταδι- 
καστικής άποφάσεως.

"Αλλοι εις τήν θέσιν του Σωκράτους 
θά έδραπέτευον άπό τήν φυλακήν μέ 
τήν πρώτη εύκαιρον, θά κατέβαλον

πάσαν προσπάθειαν διαφυγής, καί κατά 
τήν κοινήν έκφρααιν «θά έσπαζαν τά 
σίδερα τής φυλακής», διά νά δραπετεύ
σουν. ' Ο Σωκράτης όμως όχι μόνον δέν 
προσεπάθησε νά φύγη, όχι μόνον άπέρ- 
ριψε τάς έπανειλημμένας προτάσεις 
τών φίλων του περί δραπευτεύαεως, 
άλλά καί κλεισμένος εις τήν φυλακήν 
έπί ένα μήνα καί άναμένων άπό ήμέ
ρας εις ήμέραν τόν θάνατον δέν έδει
ξε τήν παραμικρόν ψυχικήν ταραχήν, 
δέν έξέφρασε κανέν παράμονον κατά 
τής πόλεως ή κατά τών δικαστών ή κατά 
τών κατηγόρων κατ’ ούδενός, καίτοι 
ήδικήθη καταφόρως ύπό αύτών. "Αλ
λοι έάν άδικηθοϋν κατ ’ έλάχιστον άπό 
τήν Πολιτείαν, διαμαρτύρονται, φωνά
ζουν, μέμφονται τούς πάντας καί τά 
πάντα. Ό  Σωκράτης όμως ώς άλλος 
μάρτυς πρό Χριστού, άντιμετωπίζει μέ 
άνεξικακίαν τούς έπικριτάς καί τούς 
δικαστάς του καί παρά τήν προσγενο- 
μένην κατάφωρον άδικίαν ύποτάσσεται 
πλήρως εις τούς νόμους τής πόλεως. 
Πώς έξηγεΐται ή γενναία καί εύγενής 
αύτή στάσις τού φιλοσόφου;

Τέλος κατά τήν ώραν τής έκτελέ- 
σεως τής θανατικής του ποινής, ένώ 
όλοι γύρω του κλαίουν, αύτός είναι 
γαλήνιος καί συζητεΐ ήρέμως, ένίοτε 
μάλιστα άστεΤζεται, ώς νά μή συνέβαινε 
τίποτε. Πολλοί άντιμετώπισαν μέ ήρωϊ- 
σμόν τόν θάνατον καί έδειξαν παρο- 
μοίαν στάσιν ένώπιον τών άρχόντων καί 
τών δικαστηρίων. Ό ταν έφθανεν όμως 
ή ώρα τού θανάτου έκάμπτοντο. Ή  
'Αντιγόνη, ένώ άντιμετώπισε μέ ήρωϊσ- 
μόν τόν Κρέοντα, είς τό τέλος έκάμ- 
φθη, όταν ώδηγήτο πρός τόν θάνατον, 
καί ήρχισε νά θρηνή, διότι άφήνει τό 
φώς τού κόσμου. Ό ήρω ς τής Αλαμά
νας Αθανάσιος Διάκος, ένώ πρίνάπέρ- 
ριπτε μέ γεναιότητα τάς δελεαστικός 
προτάσεις τών Τούρκων, όταν ήλθεν ή 
ώρα τής έκτελέσεώς, έλυπήθη διότι 
άφήνει τόν κόσμον είς τήν καλλιτέραν 
έποχήν τού έτους, τήνάνοιξιν. Καί αύτό 
είναι πολύ άνθρώπινον, διότι ό άνθρω
πος έξ ένστικτου άγαπρ τήν ζωήν καί 
φοβείται τόν θάνατον. Πώς ό Σωκράτης 
δέν συνεκινήθη καθόλου; Μήπως ύπήρ
ξεν άφύοικος καί άδικαιολόγητος ή 
συμπεριφορά του; Πώς έξηγεΐται αύτη;

Ή  έξέτασις τών τριών αύτών προ
βλημάτων θά γίνη μέ βάσιν τούς λόγους 
τού Σωκράτους, τούς όποιους άναφέρει 
ό Πλάτων είς τήν Απολογίαν, τόν Κρί 
τωνα καί τόν Φαίδωνα. Εκεί έκδηλώ- 
νεται πλήρως ό θαυμάσιος χαρακτήρ 
τού φιλοσόφου καί άναλύονται οί λόγοι 
τής έξαιρέτου πράγματι συμπεριφοράς 
του.

01 ΜΙΚΡΟΙ 
“ ΕΝΟΧΟΙ»

Τού Ακαδημαϊκού 
κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Ε ύκολα  φ έ ρ ν ε ις  στόν κ ό 
σμο  έ ν α  πα ιδ ί, δ ύ σ κο λα  τό 
μ ε γ α λ ώ ν ε ις . Κι ά κό μ α  π ιό  
δ ύ σ κ ο λ α  τό π ρ ο ε τ ο ιμ ά ζε ις  
γ ιά  νά  γ ίν ε ι ά νθρ ω πο ς  κι 
ό χ ι άλήτης, ό χ ι βάρος τής

γης-

ΚΑΘΕ τόσο πολύς λόγος στίς στή
λες τών έφημερίδων γιά τίς άτα- 

ξίες καί γιά τίς παρεκτροπές τών νέων 
μας. ' Αλλά γιά νά δούμε: Πώς έφτασαν 
αύτά τά παιδιά στήν παρεκτροπή; Έτσι, 
χωρίς λόγο, χωρίς τήν άνοχή ή τήν ένο
χή τού στενού περιβάλλοντος; Τήν ά- 
πάντηση μάς τήν έδωσε, φοβερή, άμεί- 
λικτη, τό έργο πού άνέβασε πριν άπό 
λίγα χρόνια ό θίασος Κούν. Μάς τήν 
πετάνε στά μούτρα «Τά νέα παιδιά» τού 
Λακούρ.

Στά θλιβερά γεγονότα πού σχολιά
ζονται άπό τίς έφημερίδες μας, πολλοί 
πιστεύουν δτι μάς έφερε ή μεγάλη έ- 
λευθερία πού έδώσαμε στά παιδιά. Δέν 
νομίζω δτι έχουν έντελώς δίκιο. Τήν 
έλευθερία τήν χρειάζονται καί οί μεγά
λοι καί οί μικροί. Είναι ή άναπνοή τους, 
είναι άνάγκη γιά όλους. Πολύ όμως 
περισσότερο άπό τούς μεγάλους μαζί 
μέ τήν έλευθερία οί μικροί χρειάζονται 
καί τήν άδιάκοπη έποπτεία. Κι αύτή είναι 
γεγονός δτι έλειψε σέ μεγάλο ποσοστό, 
έλειψε μέ χίλιες -  δύο προφάσεις. "Αλ
λοτε, σέ παλαιότερους χρόνους, τήν 
έποπτεία τήν έλέγαμε άπλώς στοργή. 
' Από τότε όμως πού τή στοργή τήν εί
παμε έποπτεία, τήν συμπιέσαμε, άν δέν
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τήν νεκρώσαμε. Κ ' έδώ πιά δέν έχουμε 
μόνο τήν παρεκτροπή μερικών παιδιών, 
άλλά τήν ένοχή μιας όλόκληρης κοινω
νίας, πού είναι καιρός νά συνέλθει, άν 
θέλει νά κρατήσει τή μορφή της καί νά 
διατηρήσει τά δικαιώματα καί τά άγαθά 
της.

' Ασήμαντο γεγονός είναι οί «τέντυ- 
μπόϋς» μπροστά στή μεγάλη εύθύνη 
των περισσοτέρων ένηλίκων ' Ελλήνων, 
πού φέρνουν νέους άνθρώπους στόν 
κόσμο. Κι άν είμαστε δίκαιοι, πρέπει 
ν ' άφήσουμε στήν πίκρα τους τούς γο
νείς τών παιδιών πού άμάρτησαν καί ν ' 
άναζητήσουμε τούς ένόχους σ' εύρύ- 
τερη κλίμακα. Μοϋ είπε ένας άπλός 
άνθρωπος τού καθημερινού μόχθου:

«- Τά βλέπεις αύτά τά δύο άγοράκια; 
Τέντυ-μπόϋδες θά γίνουν κι αύτά». Καί 
μοϋ έδειξε δυό άγόρια όχτώ καί δέκα 
χρονών, παιδιά καλής οικογένειας, πού 
περνάνε τις περισσότερες ώρες τής ή- 
μέρας στόν δρόμο, -  καί μάλιστα σέ 
κεντρικό δρόμο τής Αθήνας, -  ένώ 
έχουν καί μητέρα καί πατέρα καί χαίρον
ται μιά πλήρη άσυδοσία, άλλά καί μεγα
λώνουν άνάμεσα στούς πιό μεγάλους 
κινδύνους γιά τήν ήλικία τους. Φυσικά 
ό πατέρας δέν μπορεί νά τά παίρνει όλη 
τήν ήμέρα άπό πίσω. 'Αλλά ή μητέρα; 
Πού είναι ή μητέρα τους; Καί πώς δέν 
άνησυχεϊ, πώς δέν τά περιμαζεύει, πώς

δέν κατεβαίνει άπό τό πέμπτο της πάτω
μα νά τά πάρει άπό τ' αύτί ή νά τά πάει 
λίγο περίπατο, στό πλησιέστερο πάρκο; 
Είχα τήν περιέργεια κ ' έμαθα άπό τόν 
ίδιο άνθρωπο τού λαού πού βλέπει, δέν 
συγχωρεϊ κι έλεύθερα κρίνει. Καί ή μη
τέρα έργάζεται. ' Από πρωί - πρωί μάλι
στα: Παίζει χαρτιά δλη τήν ήμέρα, σχε
δόν καί δλη τήν νύχτα. Καί παίζει μέ άλ
λες κυρίες, πού οί περισσότερες είναι 
έπίσης μητέρες κ' έχουν άφήσει σέ 
άλλους δρόμους ή σέ ξένα χέρια τά 
παιδιά τους.

Θυμάμαι τόν άπλό καί αύστηρό λόγο 
μιάς δέσποινας τής προπερασμένης 
γενεάς πού όριζε: « -Ή  μάνα δέν 
μπορεί ν ' άφήνει τό σπίτι της δταν έχει 
παιδιά. "Ωσπου νά μεγαλώσουν, ώσπου 
νά φτάσουν τά δεκαπέντε, πρέπει νά 
είναι μέρα -  νύχτα κοντά τους». Φρίκη 
θά προκαλέσει ή προσταγή αύτή στις 
περισσότερες άπό τις σημερινές μη
τέρες. Πότε θά ζήσουν αύτές, πότε θά 
χαροϋν, άν δώσουν τόσα χρόνια γιά τήν 
άνατροφή τών παιδιών τους; "Ας μήν 
τρομάξουν δμως κι άς μή θεωρήσουν 
ύπερβολική τήν άπαίτηση τής παλιάς 
μάνας, τής άδιάλλακτης καί τής μονο
κόμματης, άλλά κι άς μήν ξεχνάμε πώς 
δποια θέλει νά δοκιμάσει τή χαρά τής 
μητρότητας πρέπει νά είναι έτοιμη καί 
γιά τήν θυσία. Εύκολα φέρνεις στόν κό
σμο ένα παιδί, δύσκολα τό μεγαλώ
νεις. Κι άκόμα πιό δύσκολα τό προετοι
μάζεις γιά νά γίνει άνθρωπος κι όχι 
άλήτης, όχι βάρος τής γής, δχι θλιβερή 
ύπαρξη, δχι «τέντυ-μπόϋ».

"Ας μή φανταστεί ό άναγνώστης δτι 
άπαλλάσσω, δτι άθωώνω τόν πατέρα. Μά 
δταν μιλάμε γιά στοργή, -γιά τή στοργή 
πού κάνει άληθινούς άνθρώπους, -  ή 
σκέψη μας πηγαίνει πρώτα στή μητέρα 
κ' έπειτα σ ' όλους τούς άλλους. Πλάι 
της, φυσικά, ύπεύθυνο καί κατηγορού
μενο βλέπω καί τόν άντρα, μαζί του καί 
τήν κοινωνία όλόκληρη. Καί πολύ θλίβο
μαι, -  άλλοι περιορίζονται ειρωνικά νά 
χαμογελούν, -  δταν άκούω κι δταν δια
βάζω τόσους φιλιππικούς μόνο γιά τούς 
μικρούς ένόχους. Αναμφισβήτητα, σ' 
αύτή τή μονόπλευρη κατακραυγή ύπάρ- 
χει π ο λ λ ή  δ ε ι λ ί α .  Καί δέν διστάζω 
νά πώ δτι, άφοϋ τιμωρήσουμε τά κακο- 
αναθρεμένα αύτά παιδιά, όφείλουμε 
νά τούς άναγνωρίσουμε δτι μάς έκαναν 
νά ύπογραμμίσουμε τίς εύθϋνες τής ά- 
μαρτωλής κοινωνίας μας. Καί νά τρομά
ξουμε.
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c«Ιύ ιήυ άνθρωπίνην φύσιν
(' Ηγουν «Τό άνθρωπίνως φευκτόν»

Τοϋ κ. Δημ. Καλουτά 
Δικαστικού Παρέδρου

ΕΝ ΤΗ ΕΝΝΟΙΑ τής ένοχης ή «του 
ένόχου», καθ' ήμάς, πλήν τοϋ 

καταλογισμού καί τής υποκειμενικής 
ύπαιτιότητος (ήτις ύποκειμενική ύπαι- 
τιότης άποτελεΐται άπό τόν δόλον καί 
τήν άμέλειαν, τοϋ μέν δόλου διακρινο- 
μένου εις DOLUS DIRECTUS ή EVEN- 
TUALIS, τής δέ άμελείας εις έλαφράν, 
βαρεΐαν, ένσυνείδητον καί μή)' έν τή 
έννοίρ λέγω τοϋ ένόχου περιλαμβάνε
ται καί τό ύπό τής Ποινικής ' Επιστή
μης καλούμενον: «άνθρωπίνως φευκ
τόν», ή γουν ή δυνατότης άποφυγής 
ύπό τοϋ ύπαιτίου τής συγκεκριμένης ά
δικου νομοτυπικής συμπεριφοράς του 
(φευκτόν = ήηματ. έπίθετον έκ τοϋ 
βήματος: φεύγω. Φευκτέον ή φευκτόν 
σημαίνει : πρέπει ν ' άποφευχθή τι).

Τό τρίτον τούτο στοιχεϊον τής ένο- 
χής, δπερ υιοθετεί ή Γερμανική Ποινική 

Επιστήμη διά τοϋ όρου: Zumutbarkeit 
καί δπερ άπεδέχθησααν παρ' ήμϊν οί: 
Τζωρτζόπουλος, Χωραφάς καί Γάφος 
καί ό Π. Παπαδάτος, άς λεχθή, ότι τό 
ύπεστήριξεν τό πρώτον ό Αριστοτέ
λης εις τό έργον του: ’ Ηθικά Νικο- 
μάχεια (4, 1, 1110α, 24) διά τών έξής 
λέξεών του: «έπ' ένίοις δΓ έπαινος μέν 
ού γίνεται, συγγνώμη δέ δταν, διά ταϋτα 
πράξη τις ά μή δεϊ, ά τήν άνθρωπίνην 
φύσιν ύπερτείνει καί μηδείς, άν ύπομεϊ- 
ναι».

Παρ' ήμϊν ό Δημ I. Καρανίκας δέν 
παραδέχεται τό τρίτον τούτο στοιχεϊον 
τής ένοχής (τ.έ «τό άνθρωπίνως φευ
κτόν») ύποστηρίζει δέ, δτι «περιπλέκε
ται άσκόπως ή καθ' έαυτό πολύπλοκος 
έννοια τής ένοχής δι' ένός τεχνητού 
στοιχείου, δπερ κατ' ούσίαν ούδένα 
πρακτικόν σκοπόν έξυπηρετεί, έπειδή 
αί περιστάσεις άς έπιδιώκει νά καλύψη, 
δηλονότι τής ψυχολογικής βίας καί τής 
ύπερβάσεως τής άμύνης, λύονται εύ- 
στόχως κατά τόν παραδεδειγμένον 
τρόπον». (Ποιν. Δίκαιον: Δημ.Ι Καρα- 
νίκα, τόμ: Α ’ έκδοσις Β (1960) σελ: 96). 
Σύμφωνος είναι ή γνώμη Μπουροπού-

λου. Υποστηρίζεται προσέτι τό άτο- 
πον τής άποδοχής τοϋ στοιχείου τού
του έν τή έννοίρ τής ένοχής, δυναμέ- 
νου νά άγάγη δήθεν εις τήν χαλάρωσιν 
τοϋ περί δικαίου συναισθήματος, όποιαν 
χαλάρωσιν, κατά τόν Καρανίκαν, έπέ- 
φερεν έν Γερμανίρ ό προρρηθείς θε
σμός τής Zumutbarkeit, εις δσας περι
πτώσεις έφηρμόσθη (όρα καί J. Zissia- 
dew, L' exigibilite, comme elementcon- 
stitutif de Γ imputation έν R. interm, de 
Droit Renal, 1950 (4), σελ: 569 έπ).

Κατά τήν ήμετέραν άποψιν στοι- 
χεΐον τοϋ ένόχου είναι καί τό «άνθρω
πίνως φευκτόν» καί δή δ ε ο ν τ ο λ ο γ ι 
κ ό ν  στοιχεϊον τούτου. ( Ως γνωστόν 
έτερον στοιχεϊον τής ένοχής είναι: (α) 
τό βιολογικόν, τ.έ: ή ήλικία, ώς καί (β) τό 
ψυχολογικόν, τ.έ: ή ύποκειμενική ύπαι- 
τιότης)2. ' Η ένοχή εϊναι μία μομφή, ένας 
ψόγος, τόν όποιον προσάπτομεν εις τό 
ύπαίτιον πρόσωπον, «ένεκεν ώρισμένης 
ύφής ψυχικού συνδέσμου μεταξύ τοϋ 
ψυχικού του κόσμου καί τής άδικου 
νομοτυπικής συμπεριφοράς του». Ίνα 
προσαφθή ή έν λόγω μομφή πρέπει ό 
άνθρωπος νά έπραξεν «ά μή δεϊ πρά- 
ξαι», καϊτοι, συμφώνως πάντοτε πρός 
τάς ά ν θ ρ ω π ί ν α ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ά ς  
του, ήδύνατο (ούτος) νά πράξη άλλέως, 
χωρίς ν ' άποτελεΐ τούτο «ύπερτεΐνον 
τής άνθρωπίνης φύσεως», δπερ «καί 
μηδείς, άν ύπομεΐναι», κατά τήν Άρι- 
στοτέλειον κρίσιν.

' Ρητέον δτι τό δίκαιον δέν άπευθύ- 
νεται εις θεϊκήν τινα κοινωνίαν, άλλά εις 
άνθρωπίνην τοιαύτην καί δέν είναι δυ
νατόν νά άπαιτήση τούτο άπό τούς πρός 
οΰς άπευθύνεται θεϊκήν συμπεριφοράν.
' Αξιοι άπό τούς άνθρώπους νά πράξουν 
συμφώνως πρός τάς ένεργείας τοϋ μ έ- 
σ η ς  σ υ ν έ σ ε ω ς , τ ο ϋ  έ ν σ υ ν ε ι δ ή -  
τ ο υ άνθρώπου καί δή εύρισκομένου 
τούτου ύπό τάς άντικειμενικάς περι
στάσεις τής in  c o n c r e t o περιπτώ- 
σεως, ϊνα χρησιμοποιήσωμεν δόκιμόν 
τινα όρον τοϋ Ιδιωτικού μας Δικαίου 
(τόν τοιτοϋτον τού DILIGENS PATER

υπΕριείνον»
)

FAMILIATE). Τό γράμμα καί τό πνεύμα 
άποφάσεων τοϋ ήμετέρου ' Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου (οΐον ΑΠ: 268/1953, 353/ 
1953 Ποιν. Χρον. τόμος Γ ', σελ: 519, 
ΑΠ:167/1955. Ποιν. Χρον. τόμος Γ ', 
σελ. 370, ΑΠ: 110/1957 Ποιν. Χρον. τό
μος Ζ", σελ: 289 καί ΑΠ 224/1957 Ποιν. 
Χρον. τόμος Ζ ’ , σελ. 395, μάς δίδουν τό 
δικαίωμα νά ύποστηρίξωμεν, δτι τό δί
καιον δέν άπευθύνεται εις τυχόν ύπε- 
ρανθρώπους, άλλά εις τούς μ ε τ ρ ι
ο ύ ς ,  σ υ ν ε τ ο ύ ς ,  έ ν σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ ς  
καί κ ο ι ν ο ύ ς  άνθρώπους, εις οϋς καί 
άποδίδει μομφήν, μόνον δταν ύφίσταται 
«ψυχικός τις σύνδεσμος, συνδέων αύ- 
τούς μέ άδικόν τινα καί ν ο μ ο τ υ π ι κ ή ν  
συμπεριφοράν» ένώ ήτο δυνατόν, ά ν- 
θ ρ ω π ί ν ω ς πάντοτε, ν ’ άποφευχθή ή 
τοιαύτη ψυχική έπαφή τού ύποκειμένου 
μετά τής άδικου καί νομοτυπικής τοι- 
αύτης συμπεριφοράς, οϊαψυχική έ π α 
φ ή  ά ξ ι ο λ ο γ η θ ε ΐ σ α  άπέδωκενμομ
φήν εις τό ύπαίτιον πρόσωπον.

Περαιτέρω ή άποδοχή τοϋ στοιχείου 
τούτου (ήγουν τοϋ «άνθρωπίνως φευ
κτού») εις τήν έννοιαν τοϋ ένόχου, 
καθ' ήμάς, ούτε «άσκόπους περίπλο
κός θά έπιφέρη εις τήν καθ' έαυτό 
περίπλοκον ταύτην έννοιαν», ούδέ «εις 
χαλάρωσιν τοϋ περί δικαίου συναισθή
ματος θά όδηγήση», τούναντίον δέ φρο
νούμε ν, δτι θά συντελέση εις τήν έν- 
δυνάμωσιν καί ούχί εις τήν άπίσχναν- 
σιν τοϋ περί δικαίου συναισθήματος, διά 
τόν άπλούστατον λόγον, δτι θά καταστή 
πλέον συνείδησις πάντων, δτι τό δίκαιον 
προνοεΐ περί τοϋ πεπερασμένου τών 
δυνάμεων τοϋ άνθρώπου, λαμβάνει δέ 
ύπ' δψιν του τόν παράγοντα «άνθρω
πον» καί δέν είναι άνεδαφικόν, ούτε 
έξωπραγματικόν, άλλά τά μάλα ρεαλι
στικόν.

"Εστω καί άν ύποστηρίζεται (Δ.Ι. Κα
ρανίκας Ποιν. Δίκαιον, τόμος Α ' (1960), 
έκδοσις Β ’ , σελ: 96) δτι ή παραδοχή τοϋ 
στοιχείου τούτου έν τή έννοίρ τής ένο
χής: «ούδένα πρακτικόν σκοπόν έξυπη- 
ρετεΐ, έπειδή οί περιπτώσεις άς έπιδιώ-
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κει νά καλύψη, δηλονότι τής ψυχολογι
κής βίας (vis compulsive) καί τής ύπερ- 
βάσεως τής άμύνης λύονται εύστόχως 
κατά τόν παραδεδεγμένον τρόπον» 
συμφώνως δέ τώ Ποινικώ μας Κώδικι, 
διά μέν τήν ύπέρβασιν άμύνης καί 
τήν κατάστασιν άνάγκης ισχύουν αί 
είδικώς έπί τού προκειμένου θεσπισθεί- 
σαι διατάξεις των άρθρων: 23 καί 24 §3, 
διά δέ τήν vis compulsiva, αϋτη καλύ
πτεται νομοθετικώς, είτε ύπό τής περί 
καταστάσεως άνάγκης διατάξεως, είτε 
καί ύπό τών διατάξεων περί καταλογι
σμού, «έν συνδυασμώ πρός τόν μή 
παρακολουθηματικόν χαρακτήρα τής

ήθικής αύτουργίας καί συνέργειας» 
(άρθρα: 25, 32, 34, 35 καί 48 ΠΚ), έστω 
λέγω καί άν ύποστηρίζεται άκόμη ύπό 
μερίδος τινός Ποινικολόγων τό άμοιρον 
πάσης πρακτικής έφαρμογής καί σημα
σίας μιάς τοιαύτης παραδοχής τού 
δεοντολογικού τούτου στοιχείου ώς 
στοιχείου «τού ένόχου», πιστεύομεν, 
δτι ή θεωρητική του, έν τελική άναλύ- 
σει, σκοπιμότης είναι μεγίστη, μεγι- 
στωτάτη, σύν τοΐς άλλοις δέ διά τής έν 
λόγω παραδοχής του υιοθετείται καί 
ύπό τής ήμετέρας Ποινικής Επιστή
μης ή σκέψις τού Σταγειρίτου φιλο
σόφου:

■έπ ένίοις δΓ έπαινος μέν ούνίνεται, συγγνώμη δέύπιν,

διά ταϋτα πράξη τις ά μή δει, ά τήν άνθρωπινην 
φύσιν ύπερτείνει καί μηδείς, άν ύπομεϊναι»

( Ηθικά Νικομ. 4. 1, 1110α. 24) 

Σημείωοις 1: Τά άρια μεταξύ DOLUS EVENTUA- 
LIS καί ένουνειδήτου άμελείας είναι όμολογουμέ- 
νως λίαν Ρευστά καί δυσδιάκριτα. Σχετικήν διάκρι- 
σιν τούτων πειράται έν άρθρω 28 ό ισχύων Π.Κ.

Σημείωοις 2: Εις τά έγκλήμοτα τού σκοπού (ή 
τοιαϋτα ύπερχειλούς ύποκειμενικής ύποστάσεως 
καλούμενα), τό ψυχολογικόν στοιχεϊον ύ π ε ρ -  
τ ρ ο φ ε ϊ. Εις τήν ύποκειμενικήν ύπόστασιν τού
των εύρηταιγεγραμμένηή φ ράσ ις:«έπίσκοπώ », 
ή ή τοιαύτη: «πρός τόν σκοπόν», ή ό τελικός σύν
δεσμος: «Ινα...·. (Σχετικώς έπιστολή μου εις 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ», τόμος:1978, αε- 
λίς 64). "Εγκλημα ύπερχειλούς ύποκειμενικής 
ύποστάσεως φέρ' είπεϊν είναι τό τής κλοπής, 
(... έπί σκοπώ παρανόμου ίδιοποιήσεως ..) άρθρ. 
372 Π.Κ.

Σ κέψ η  μου οταοου
Τοϋ ' Αστυν. κ. Ματθ. Φελώνη

Σ ΤΑΣΟΥ γιά μιά στιγμή, φευγαλέα μου 
σκέψη πού τ' άμέτρητα τής θάλασσας 

νερά θέλεις νά περάσεις γιά νά πάς έκεϊ πού 
σέ όδηγεΐ μιά όρμή τής καρδιάς μου. Σ Τ ά 
σ ο  υ : σέ παρακαλώ, μή φεύγεις άπό κοντά 
μου -  Σ τ ά σ ο υ γιά λίγο άκόμα νά ξεκουρα- 
σθεΐς ν ' άνασάνης, νά ξαποστάσεις νά πά
ρεις μιά άναπνοή καί μετά φεύγεις καί άκο- 
λουθεϊς όποιο δρόμο θέλεις. Αλλά κι' άν 
φύγεις σκέψη μου πού θά πάς: Ποιούς θά 
βρεις: Ποιούς θά συναντήσεις;

Γιατί πιστεύω σκέψη μου άτι, σ ' όποιαδή- 
ποτε γεωγραφικά μήκη καί πλάτη τής ύδρο- 
γείου κι' άν πάς, δέ θά συναντήσεις ποτέ 
έκεϊνο πού έσύ θέλεις καί ποθείς. Δέν θά 
βρεις πουθενά, μά πουθενά, μιά φωνή πού νά 
σου δώσει τό κουράγιο πού έσύ θέλεις καί 
έχεις άνάγκη, γιά νά στεργιωθεϊς, νά γαντζω
θείς, νά σταθείς στά πόδια σου.

Ή  σκέψη μου δέν μ' άκουσε κι έφυγε 
πολύ βιαστικά γιά ένα μεγάλο ταξίδι. "Εφυγε 
γιά νά γνωρίσει κι άλλους κόσμους, κι άλλους 
άνθρώπους. -  Γύρισε παντού γνώρισε ήθη 
καί έθιμα, γνώρισε πολιτισμούς, γνώρισε 
διάφορο τρόπο ζωής, γνώρισε καί είδε πολ
λά -  πουθενά δμως δέν μπόρεσε νά βρει 
αύτό πού ήθελε, αύτό πού ζητούσε, πουθενά 
δέν μπόρεσε νά βρει τή χαρά, τή γαλήνη,τήν 
εύτυχία. Φαίνεται δτι έγιναν κι αύτά σπάνιο 
άγαθό. Παντού άπ' δπου πέρασε είδε κι ά
κουσε άπό κοντά, άπό πολύ κοντά, μά φευ
γαλέα, πονεμένες φωνές, νά βογγοϋν, νά 
σπαράσσουν, νά κλαίνε, άπό πόνο, άπό πίκρα, 
άπό θλίψη, άπό καταφρόνια, άπό άπαγό- 
ήτευση.

Είδε καί γνώρισε πολιτισμούς, είδε θεώ- 
ρατα καί έπιβλητικά κτίρια πού τήν κατέλαβε 
δέος στό άντίκρυσμά τους, είδε καί γνώρισε 
μαγευτικά τοπία καί λιμώνες χλοερούς καί 
δάση καί άλση καταπράσινα πού τής προκα- 
λοΰσαν τόν θαυμασμό, είδε καί θαύμασε άκό

μη πάρα πολλά άλλα πράγματα, παρ' δλα 
αύτά δμως τίποτε δέν τήν έντυπωσίασε, γιατί 
είδε άνθρώπους νά πονούν, νά πεινούν καί 
νά πεθαίνουν γιά λίγο ψωμί, γιά λίγη στοργή, 
γιά λίγη άνθρωπιά. -  Γ ιατί είδε άνθρώπους 
ξαπλωμένους στά δρομάκια, στά παγκάκια 
καί στά στενοσόκακα τών μικρών φτωχογει
τονιών τών πόλεων καί χωριών, νά ύπο- 
φέρουν καί νά μαραζώνουν άπό τήν άνέχεια, 
τήν φτώχεια, τήν άδιαφορία τών συνανθρώ
πων τους. -  Γ ιατί είδε άνθρώπους στούς δρό
μους νά σπαράζουν καί νά πεθαίνουν σάν τά 
σκυλιά, τόσο άπονα καί τόσο άσπλαχνα, λές 
καί δέν ήταν άνθρώπινες ύπάρξεις, λές καί 
δέν είχαν άνθρώπινη ύπόσταση καί κατα
γωγή, λές καί δέν ήταν δημιουργήματα τοϋ 
Θεού, λές καί δέν είχαν καμμιά άξια γιά νά 
βρίσκωνται στή ζωή. δπωε κι' έμεϊς.

Απελπισμένη τότε γύρισε κοντά μου καί 
κλαμένη καί άπογοητευμένη γιά τά όσα είδε 
άκουσε καί γνώρισε, μέ πολύ πόνο καί καϋ- 
μό καί μέ πολλή άγανάκτηση καί άναστάτωση 
μοϋείπε: " Α ν θ ρ ω π έ  μου, έγώπούβγήκα 
άπό σένα καί έφυγα άπό κοντά σου χωρίς νά 
σ' άκούσω, σοϋ διατυπώνω τήν έξής άπορία 
καί νομίζω δτι θά συμφωνείς καί σύ: Τί; καί 
άν σήμερα ή άνθρωπότητα βρίσκεται σέ πολύ 
καλά σημεία άπό άπόψεως προόδου -  πολι
τισμού καί άνέσεων; Τί, καί άν ύπάρχουν άν
θρωποι πού εύτυχοϋν, καί προοδεύουν; Τί 
καί άν ύπάρχουν άνθρωποι, πού διασχίζουν 
τούς αιθέρες, διασπούν τό άτομο, πραγματο
ποιούν διαπλανητικά ταξίδια, περπατούν στό 
Φεγγάρι, άνακαλύπτουν άλλους κόσμους 
άγνώστους, περπατούν στόάχανές σύμπαν; 
τί καί άν οί έπιστήμες, τά γράμματα οί τέχνες 
καί δτι άλλο, προοδεύουν καί οί άνθρωποι 
ζοΰν καλύτερα καί άνετώτερα άπό πριν άφού 
ύπάρχουν άλλοι συνάνθρωποί μας, πού άργο- 
πεθαίνουν, άπό έλλειψη λίγου ψωμιού, λίγων

φαρμάκων, λίγων άγαθών τέλος, τά όποια 
είναι άπαραίτητα νά ύπάρχουν γιά νά κρατη
θούν στή ζωή; 'Αφού ύπάρχουν άνθρωποι 
πού πεθαίνουν κατά χιλιάδες κάθε μέρα, ένώ 
θά μπορούσαν κι έκεϊνοι νά ζοΰν δπως κι έ- 
μεΐς. Καταναλώνονται τόσα χρηματικά ποσά 
γιά τή πρόοδο κάθε έπιστήμης καί κάθε τέ
χνης καί δέν διατίθενται ούτε μερικά ψύ- 
χουλα γιά τήν έπιβίωση τών άνθρώπων, πού 
τόσο πολύ έχουν άνάγκη νά κρατηθούν στή 
ζωή.

Δέν ύπάρχει βλέπετε λογική στή διάθεση 
τοϋ χρήματος πού θά μπορούσαμε άφοβα νά 
τήν όνομάσουμε σπατάλη, δταν τούτο γίνεται 
άπερίσκεπτα. Δέν λαμβάνεται δυστυχώς 
μέριμνα γιά τήν έπιβίωση όλων τών άνθρώ
πων, όποιοι κι άν είναι αύτοί, σ' όποιουσδή- 
ποτε γεωγραφικούς χώρους τής ύφηλίου κι 
άν ζοΰν καί πικραμένη καθώς ήταν είπε 
άκόμη δτι, «άλλη φορά δέν πρόκειται νά άπο- 
μακρυνθώ άπό κοντά σου, γιατί πολύ φοβά
μαι δτι, κι άν άκόμα άνήκω στό χώρο τής φαν
τασίας καί τοϋ πνεύματος, ύπάρχει πιθανό
τητα νά έξαφανκΛώ κι έγώ άκόμα γιά νά μή 
ύπάρχω στό έξής καί βασανίζομαι μέσα στό 
φάσμα τής ζωής».

Αύτά είπε ή σκέψη μου καί έπεσε κατά
κοπη άπό τήν κούραση γιά νά κοιμηθεί, γιά 
νά μή ξαναξυπνήοει πιά, γιά νά μή βλέπει, 
νά μήν άκούει καί νά μή μαθαίνει τά δσα δυ
στυχώς συμβαίνουν μέσα στό μικρόκοσμο. 
Μέσα στούς κόσμους τών όνείρων, μέσα 
στούς κόσμους τής πραγματικότητας, μέσα 
στή κοινωνική ζωή τών άνθρώπων καί μέσα 
στούς κόσμους τού καθαρού πνεύματος.

Αύτά τά λίγα είχαμε νά πούμε γιά τή σκέ
ψη μας, πού δέν είναι άλλη άπό τήν συνεί
δησή μας, άπό τήν συνείδηση τοϋ κάθε λογής 
άνθρώπου, πού ζεϊ καί κινείται μέσα στό χώ
ρο τής ζωής μεταξύ φθοράς καί άφθαρ- 
σίας.
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Στις φωτογραφίες αύτής τής σελί- 
δος, στιγμιότυπα άπό τήν αντίσταση 
δεκάδων αστυνομικών, κατά τών 
Γερμανών. Δεξιά: Ό  'Αστυνόμος 
Λουκάς Παπακωνσταντίνου, μέ Α
ξιωματικούς τού Στρατού, στό γενι
κό κέντρο έκπαιδεύσεως καί Σχο
λών, στή Μέση ' Ανατολή, τήν 
26.5.1944. Κάτω:' Αστυνομικοί, έντε- 
ταγμένοι στό Στρατό τής Μέσης ' Α
νατολής, στό μπαράζ τού Νείλου, 
τήν 26.10.1944. Διακρίνονται οί: Διον. 
Κορωναϊος Αστυνόμος Α ', Λουκάς 
Παπακωνσταντίνου ’ Αστυνόμος Β’ , 
Παναγιωτάκος Κ. ' Υπαστυνόμος Α' 
καί Μιχαηλίδης Δ .1 Υπαστυνόμος Β '. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Αστυφύλα
κες βοηθούν γιά τήν κατάσβεση τής 
μεγάλης πυρκαϊάς, στή διασταύρω
ση τών όδών Πλούτωνος καί ’ Ακτής 
’ Αγίους Δημητρίου στόν Πειραιά, τό 
1927.
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ·

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

1 0

ΙΗ Ι ΑΙΤνίΟΜΙλΙ ΠΟΑΕΙΝ
' Η ιστορία τής ' Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστο
ρία άγώνων, ιστορία προσφοράς πρός τόν ' Ελληνικόν λαόν καί 
τήν πατρίδα. Τής ιστορίας αυτής ελάχιστο δείγμα άποτελεϊ τό 
“ Αλμπουμ τής Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύ
ονται κατ' αποκλειστικότητα παλαιαί άνέκδοτοι φωτογραφίαι.
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Τό ΙΑ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών (Καλλιθέα) στην όδο Δαβάκη. ' Η φωτογραφία είναι τής 5.8.1932.
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' Αριστερά: ' Η επίσημη στολή τών ' Αξιωματικών τής ' Αστυνομίας Πόλεων, όπως ήταν τό 1938. Δεξιά: Μέ τόν τρό
πο αυτό υποχρέωνε, νά ντύνωνται οΐ άστυνομικοί, ό κανονισμός τοΰ Σώματος. Καπέλλο, μαγκούρα, γάντια καί... 
σκαρπίνια.
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' Αριστερά έπάνω: «Αυτοπροσωπογραφία» τού Φώτη Κόντογλου. Μολύβι σέ 
χαρτί. 1913. Κάτω:' Ο '  Αγιος ' Ιωάννης ό Πρόδρομος. Αύγοτέμπερα σέ ξύλο 
1948. Δεξιά: Νικόλαος Χρυσοχόος. "Ενα άκόμα χαρακτηριστικό έργο τού 
Φώτη Κόντογλου.

γράφοντας Θεοφάνη καί Κατελάνο. 
' Εν συνεχεία εργάστηκε ώς συντηρη
τής στό Βυζαντινό Μουσείο. ' Η πολύ
χρονη αύτή μελέτη κοντά στήν παρα
δοσιακή Βυζαντινή άγιογραφία καί ή 
άποκτηθεΐσα πείρα τοϋ έδωκαν τίς 
βάσεις εκείνες πού τοϋ έπέτρεψαν νά 
εξισορροπήσει σέ μιά ένιαία άντίληψη, 
σέ ένα δυνατό έκφραστικό ϋφος τά 
ρεύματα τών άνατολικών έπαρχιών 
τοϋ Βυζαντίου άπ' όπου προερχόταν 
καί έκείνων τής Κωνσταντινουπόλεως.

' Εργασία του μπορούμε νά δούμε σέ 
άρκετές έκκλησίες μας, τίς όποιες 
ιστόρησε μέ περίσσια τέχνη, όπως 
στό έκκλησάκι τής οικογένειας Ζαΐμη 
στό Ρίο τής Πάτρας, στό Ναό τής Ζωο- 
ίόχου Πηγής στήν Παιανία Αττικής, 
στήν Καπνικαρέα, στόν "Αγιο Άνδρέα 
καί στόν "Αγιο Νικόλαο στά Κάτω Πατή
σια, στήν ' Αγία Βαρβάρα στό Αιγάλεω, 
στόν Αγιο Χαράλαμπο στό Πολύγωνο, 
στόν "Αγιο Γεώργιο Κυψέλης καί άλλοϋ 
καί στή Δημαρχία ' Αθηνών όπου ζωγρά
φισε 65 μυθολογικές καί ιστορικές μορ
φές, έργο πού τελείωσε τό 1939. ' Επί
σης έργο του είναι ό καθαρισμός καί ή 
συντήρηση τών τοιχογραφιών τής Περι
βλέπτου τοϋ Μυστρά. Πρέπει έδώ νά 
σημειώσουμε ότι ό Κόντογλου δέν 
άγιογράφησε μόνον, άλλά καί ζωγρά- 
φησε διάφορα άλλα θέματα, προσωπο
γραφίες καί τοπία, τά όποια μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου πήραν τό άγιο- 
γραφικό ϋφος του, δηλαδή τό Βυζαντινό 
άφοϋ ήταν ή μόνη Τέχνη, ή Βυζαντι
νή, πού άνεγνώριζε.

Στήν άγιογράφηση έδωκε περισσό
τερη σημασία στήν διακοσμητική άλ- 
λοίωση τοϋ άνθρωπίνου σώματος καί 
τοϋ φυσικού τοπίου πού περιβάλ
λει τούς άγιους. Στά έργα του αύτά 
βρίσκουμε ένα κράμα άπό τούς τρεις 
ρυθμούς τής Βυζαντινής άγιογραφίας 
( Αρχαϊκό, κλασικό καί ρεαλιστικό). 
Συναντούμε, δηλαδή, τήν μετωπικότητα 
τών προσώπων, τήν άνάκλιση καί κατά
κλιση τών έπιπέδων, τήν σχηματοποίηση 
μέ μονοτονική έπιφάνεια -  έγκατάλειψη 
τής σκληρής γεωμετρίας, όπτικόν ρεα
λισμόν μέ τό πρόβλημα τοϋ όγκου -  
κορεσμό τοϋ εικαστικού χώρου. "Ολα 
αύτά δέν στοιχειοθετούν μιά καί μονα
δική εικόνα, ένα όμοιότυπο έργο. Είναι 
στοιχεία πού τά βρίσκουμε έρευνώντας 
όλο τό έργο του, Είναι στοιχεία πού δα
νείζεται άπό τόν Πανσέλληνο, τόν

Θεοφάνη καί τήν λαϊκή Βυζαντινή άγιο- 
γραφία. Πίστευε στήν Βυζαντινή άγιο- 
γραφία σάν άκατάλυτη πηγή έμπνεύ- 
σεως, σάν μυθοποιημένο παραδοσιακό 
παρελθόν, πού μπορούσε κι έπρεπε 
νά βρεί τήν συνέχειά του, χωρίς νά προ
δίδει τούς βασικούς κανόνες τής 
μνημειακής άνατάσεως, τής άσκητικής 
μορφολογίας, τής στοχαστικής διαθέ- 
σεως καί τής δογματικής θεματογρα
φίας καί χρωματολονίας.

Οί εικόνες του έχουν έπιβλητικότη- 
τα μέ τό αύστηρό τους ϋφος καί έκ- 
φράζουν μέ εύγένεια μιά μυστικιστική 
διάθεση, στερούνται όμως, κατά τήν 
γνώμη μας, λυρισμού. Μπορεί νά λείπει 
ό λυρισμός, δέν λείπει παρά ταϋτα ή 
μαγική έκείνη δύναμη, πού κάνει τήν 
εικόνα σεβάσμια μέ τήν ύπερφυσική 
καί άσαρκη μορφή τοϋ άνθρωπίνου σώ
ματος. Διατηρεί μέ φανατική εύλάβεια, 
μέ πείσμα θά έλεγα, όλα τά στοιχεία τής 
Βυζαντινής άγιογραφίας μέ μοναδικό 
σκοπό νά μή χαθούν αύτά άπό τίς έλλη- 
νικές ορθόδοξες έκκλησίες, στις ό
ποιες προγενέστεροι καί σύγχρονοί 
του είχαν εισαγάγει τήν Δυτική τεχνο
τροπία άγιογραφήσεως. Προσπάθησε 
νά μεταφέρει, μέ τήν θρησκευτικό
τητα πού τόν διέκρινε, τήν πνευ
ματικότητα τών ιερών κειμένων σέ 
οπτική πραγματικότητα. Κι αύτό πού 
προσεπάθησε τό πέτυχε μέ άπλότητα 
κι άσυνήθιστη δύναμη μεταφέροντας σ' 
αύτούς πού έργάστηκαν κοντά του, 
Γ. Γλυάτα, Ί . Τερζή, Παντ. Ό δά- 
μπαση, Σπ. Παπανικολάου, Β. Βαμπού- 
λη, Κ. Γεωργακόπουλο, Ρ. Κοψίδη κ. ά. 
τό άσάλευτο πιστεύω του.

Ό  Κόντογλου έκτός άπό ζωγρά
φος ύπήρξε καί λογοτέχνης. "Εγραψε 
διάφορα άρθρα καί μελέτες πού δη- 
μοσιεύθηκαν σέ έγκυκλοπαιδικά λεξικά, 
έφημερίδες καί περιοδικά, ύποστηρί- 
ζοντας τήν θέση του γιά τήν άσάλευτη 
πίστη του στήν Βυζαντινή ζωγραφική. 
Έξέδωκε τά έργα «Pedro Cazas». 
«Ταξίδια», «Βασάντα», «Πηγή ζωής», 
«Έκφρασις τής ορθοδόξου εικονο
γραφίας» κ. ά. καί ένα λεύκωμα μέ 
τοιχογραφίες τοϋ Αγίου "Ορους.

Πέθανε τό έτος 1965 άφήνοντας 
ένα πολύτιμο έργο καί προπαντός 
τό καί πολυτιμώτερο, τήν άναζωπύρωση 
τής άγάπης γιά τήν κληρονομιά τής 
Βυζαντινής άγιογραφίας.
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. .  I  Ο ΕΤΟΣ 1948», έτσι έγραφε 
' '  /  τότε μιά έλβετική έφημερί- 
δα, «βρίσκεται στό μεταίχμιο, δύο έπο- 
χών». Τά μέτωπα τού κοινωνικού καί 
ιδεολογικού πολέμου είχαν άποσαφηνι- 
στεϊ καί είχε σταθμιστεί ή καθέκαστα 
σημασία των στρατηγικών βάσεων. Σύμ
βολο έκείνου τού σκοτεινού χρόνου 
ήταν ή 'Αερογέφυρα τού Βερολίνου, 
ή έπιχείρηση πού έπί 321 μέρες προμη
θέυσε μέ άερομεταφορές, στούς κα
τοίκους τού Δυτικού Βερολίνου τά ά- 
παραίτητα έφόδια γιά τήν έπιβίωσή 
τους.

Τρία χρόνια μετά τήν κατάπαυση 
τού πυράς στήν Εύρώπη, ή Σοβιετική 
"Ενωση ξεκίνησε μιά νέα πρωτοβουλία. 
Στό μέσον μιας ειρηνικής περιόδου, θέ
λησε νά ένσωματώσει μιά πόλη 2,5 έκα- 
τομμυρίων κατοίκων στή δική της σφαί
ρα έπφροής, χρησιμοποιώντας σάν 
μέσο τήν πείνα καί τό κρύο. Σημειωτέον, 
ότι ήδη άπό τό φθινόπωρο τού 1945 τό 
Βερολίνο, πού είχε άρχικά καταληφθεί 
άπό τό ρωσικό στρατό, βρισκόταν ύπό 
τήν κατοχή άμερικανικών, άγγλικών καί 
γαλλικών στρατευμάτων. Σέ άντάλλα- 
γμα είχαν δοθεί στήν Σοβιετική "Ενωση

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  ΠΡΙΝ 18 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ:

Πριν άπό τριάντα ένα χρόνια, οί κάτοικοι τού Δυτικού Βερολί
νου, άποκλεισμένοι άπό τόν υπόλοιπο ελεύθερο κόσμο, άπέ- 
δειξαν ότι ούτε τό κρύο ούτε ή πείνα μπορούσαν νά τούς δα
μάσουν καί ότι ό σοβιετικός επεκτατισμός μπορούσε νά άνα- 
χατιστεΐ. Δεκατρία χρόνια άργότερα, τόν Αύγουστο τού 1961, 
οί βερολινέζοι άντίκρυζαν τό μεγαλύτερο δείγμα μισαλλοδο
ξίας καί αίσχους πού είδε ποτέ ή άνθρωπότητα: Καταμεσής 
στήν πόλη τους, οί Σοβιετικοί είχαν σηκώσει ένα τείχος πού 
θά χώριζε στά δυό χιλιάδες οικογένειες καί θά βαφόταν στό 
αίμα έκατοντάδων άθώων, γιά νά εξελιχθεί μέ τά χρόνια σέ 
σύμβολο καταπιέσεως άπ’ τή μία, άλλά καί σέ τρανή άπόδειξη 
τού ότι ή λαχτάρα γιά ελευθερία δέν μπορεί νά μαντρωθεί.

τμήματα τής Σαξωνίας, τής Θουριγγίας 
καί τού Μεκλεμβούργου, πού άποτέλε- 
σαν άργότερα τό μεγαλύτερο κομμάτι 
τής Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας. 
Τόν ’Απρίλιο τού 1948, ή Σοβιετική 
”Ενωση θεώρησε ότι είχε έρθει ή στιγμή 
νά πάρει πίσω τό τίμημα πού είχε κατα
βάλλει γιά ν ' άποκτήσει τά παραπάνω 
έδαφικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμέ
να, σκέφθηκε νά έκδιώξει τούς Δυτι
κούς Συμμάχους άπό τούς δυτικούς 
τομείς τού Βερολίνου.

«Μόνο ό πόλεμος θά μας
διώξει»

Στήν άρχή, όλα ξεκίνησαν διατακτι
κά. Τήν 1η 'Απριλίου, ό Σοβιετικός 
στρατάρχης Σοκολόφσκυ άξίωαε τήν 
έποπτεία τών συμμαχικών μεταφορών 
άπό τή ρωσική στρατιωτική Αστυνομία. 
Μερικές έβδομάδες άργότερα, στις 
12 Ιουνίου, ή γέφυρα του "Ελβα, κοντά 
στήν Χόχεϋβαρτα, άπό όπου διεκπε- 
ραιωνόταν τό σύνολο σχεδόν τής δια- 
κινήσεως τών συμμαχικών έφοδίων, 
άποκλείστηκε μέ αίτιολογικό δήθεν
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«έπείγουσες καί άναγκαϊες έπιδιορ- 
θώσεις».

‘Εδώ, πρέπει νά σημειωθεί δτι ή 
λέξη «άποκλεισμός» πού ήταν μιά τρέ
χουσα όρολογία γιά τούς Δυτικούς, δέν 
χρησιμοποιήθηκε ποτέ ούτε άπό τούς 
Ρώσους ούτε άπό τούς έκπροσώπους 
τού Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, 
τής Ανατολικής Γερμανίας.

Στις 24 'Ιουνίου ό άποκλεισμός 
όλοκληρώθηκε. Οί Ρώσοι είχαν σκεφτεί 
τά πάντα: Τούς δρόμους, τις σιδηρο
δρομικές γραμμές, τούς διαύλους τών 
ποταμών. Τό δτι όμως θά μπορούσε 
κανείς νά έφοδιάσει μιά όλόκληρη πόλη 
άπό τόν άέρα, αύτό δέν τό είχε προ
βλέπει ή φαντασία τους, θά έπρεπε, 
ώστόσο, νά είχαν προσέξει τά λόγια 
τού Αμερικανού διοικητή, στρατη
γού Κλαίυ πού έδήλωσε:

«Οί Ρώσοι δέν μπορούν νά μάς έκ- 
διώξουν άπό τό Βερολίνο, παρά μόνο μέ 
πόλεμο».

«’Επιχείρηση Βίτλες»

Τέσσερεις μέρες άργότερα, τά 
πρώτα άμερικάνικα άεροπλάνα γεμάτα 
τρόφιμα άρχισαν νά προσγειώνονται στό 
άεροδρόμιο Τέμπελχοφ τού Δυτικού 
Βερολίνου. Αύτό ήταν τό ξεκίνημα τής 
« ' Επιχειρήσεως Βίτλες», όπως έπονό- 
μασαν Άμερικάνοι καί "Αγγλοι τήν 
άερογέφυρα. ‘Επί ένα χρόνο περίπου, 
ό βόμβος τών άεροπλάνων δονούσε 
24 ώρες τό 24ωρο τήν άτμόσφαιρα τού 
Βερολίνου. Ή  έναέρια γέφυρα μετα
τράπηκε στή μεγαλύτερη έπιχείρηση 
άερομεταφοράς τής ιστορίας.

Γιά νά έπιζήσει τό Δυτικό Βερολίνο 
χρειαζόταν καθημερινά 4.500 τόννους 
τρόφιμα, άνθρακα, πρώτων ύλών καί 
άνταλλακτικών μηχανών. Πρόςτό τέλος 
τής περιόδου διακινοϋνταν καθημερινά 
πρός τήν πολιορκημένη πόλη περί τούς
10.000 τόννους έφόδια. Στά τρία άερο- 
δρόμια τού Δυτικού βερολίνου, ά π ' τά 
όποια τό άεροδρόμιο Τέγκελ κατα
σκευάστηκε κατά τήν περίοδο τής 
άερογέφυρας, προσγειονόταν ή άπο- 
γειωνόταν μέ όποιοδήποτε καιρό, κάθε 
δύο-τρία λεπτά καί ένα άεροπλάνο. 
"Οταν ό καιρός ήταν καλός, ό παρα
πάνω άριθμός γινόταν μεγαλύτερος. 
Συνολικά, 238 άμερικανικά καί 150 βρε
τανικά άεροπλάνα μετέφεραν σέ
200.000 έξορμήσεις, 1,5 έκατ. τόν
νους, τρόφιμα καί άλλα χρήσιμα έφόδια 
στήν άπειλουμένη πόλη. Τελικά, 48 
πιλότοι βρήκαν τό θάνατο σέ άτυχή- 
ματα κατά τή διάρκεια αύτών τών έξορ-

μήσεων.
Γίαρ ’ όλο τόν τεράστιο αύτό όγκο 

τής βοήθειας, ό πληθυσμός τού Δυτι
κού Βερολίνου περιήλθε, έξ αιτίας τού 
άποκλεισμοΰ, σέ έσχατη ένδεια: 'Ανερ
γία, πείνα καί κρύο ήταν οί συνέπειες 
τής σοβιετικής πολιορκίας. «Στό Βερο
λίνο» έγραφε τις μέρες έκεϊνες κά
ποιος Γάλλος δημοσιογράφος «ζεϊ κα
νείς ένα σουρρεαλιστικό έφιάλτη». 
"Οταν, ώστόσο, στις 9 Μαίου 1949 
παραμερίστηκαν τά συγκοινωνιακά έμ- 
πόδια, οί Βερολινέζοι ξέσπασαν σέ μιά 
θριαμβευτική κραυγή. Μέ τή συμπερι
φορά τους μπόρεσαν πρώτοι αυτοί ν ' 
άποδείξουν στόν κόσμο, δτι ό σοβιετι
κός έπεκτατισμός μπορεί ν ' άναχαιτι- 
σθεϊ.

"Οταν στήν δεκαετία τού 1960 ό τότε 
Πρόεδρος τών ΗΠΑ Τζών Κέννεντυ έπι- 
σκέφθηκε τό Δυτικό Βερολίνο, κραύγα
σε άπό τό μπαλκόνι τού Δημαρχείου 
τής μαρτυρικής πόλεως: «Είμαι ένας 
Βερολινέζος!»

Ή  φράση αύτή, περιείχε τόν θαυ
μασμό όλόκληρου τού έλεύθερου κό
σμου γιά τήν στάση τών έλεύθερων 
πολιορκημένων τού 20ου αιώνα. Ά πό

Στήν άπένατι σελίδα έπάνω: Ή  πύλη τοΰ 
Βλαδεμβούργου. Χωρίζει τό Δυτικό άπό τό 
'Ανατολικό Βερολίνο. Κάτω: Ένας ξύλινος 
σταυρός έχει στηθεί κάπου στήν συνορια
κή γραμμή, στή μνήμη τών φαγάδων, πού 
βρήκαν τό θάνατο. Έπάνω: Δεκατρείς Αύ- 
γούστου 1961. Κάτω άπό τό άγρυπνο βλέμ
μα άνατολικογερμανών στρατιωτών, υψώνε
ται τό τείχος του αίσχους.

τά 1949 μέχρι σήμερα, τό ζήτημα τού 
Δυτικού Βερολίνου έχει προκαλέσει 
έπανειλημμένες κρίσεις στις διεθνείς 
σχέσεις καί άρκετές φορές άπείλησε 
νά όδηγήσει τήν Εύρώπη σέ ένα και
νούργιο πόλεμο. Ή  σθεναρή όμως 
στάση τής Δύσεως, άνάγκασε τούς 
Σοβιετικούς νά βάλουν νερό στό κρασί 
τους άλλά καί νά καταφύγουν σέ ένα 
μισαρό καί άπάνθρωπο μέτρο: Στις 13 
Αύγούστου τού 1961, ύψώθηκε κατα
μεσής τού Δυτικού Βερολίνου τό περι
λάλητο Τείχος τού Αίσχους καί διακό-
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πηκε κάθε έπικοινωνία άνάμεσα στις 
δύο Γερμανίες.

Οί ΆνατοΜκοί, δικαιολογήθηκαν δτι 
τό Τείχος στήθηκε γιά νά έμποδιστεί 
ή διείσδυση «πρακτόρων τού ιμπεριαλι
σμού». Στήν πραγματικότητα, ή άνέ- 
γερσή του έγινε γιά νά έμποδιστεί 
διαρροή χιλιάδων Άνατολικο-γερμα- 
γών άπό τόν «σοσιαλιστικό παράδεισο» 
στήν έλεύθερη Δύση. Τό Τείχος αύτό 
όμως πού κατά καιρούς ένιαχύθηκε 
μέ κάθε σύγχρονο θανατηφόρο μέσο, 
δέν τρόμαζε έκείνους πού άποζητού- 
σαν τήν έλευθερία. Μέχρι σήμερα, 
έχουν διαφύγει στήν Δυτική Εύρώπη -  
δχι βέβαια μόνο άπό τό Ανατολικό 
Βερολίνο, άλλά άπό όλόκληρο τό κομ
μουνιστικό μπλόκ -  άνθρωποι διπλάσιοι 
άπό τόν πληθυσμό τής Συρίας.

Τό Τείχος τού Αίσχους όμως, έγινε 
ό τάφος δεκάδων άνθρώπων πού δέν 
έννοοϋσαν νά βλέπουν τήν έλεύθερη 
βούλησή τους νά καταρακώνεται. Παρ' 
όλο πού στά 1972 ύπογράφτηκε μία 
συνθήκη άνάμεσα στις δύο Γερμανίες 
γιά τήν έλευθεροκοινωνία, χιλιάδες 
οικογένειες Γερμανών έξακολουθοϋν 
νά ζοϋν χωμισμένες καί νά μαθαίνουν 
μέ μεγάλη δυσκολία ή μία τά νέα τής άλ
λης. Τά όχυρωματικά έργα τών Ανατο
λικών προεκτάθηκαν ά π ' τή μιά καί τήν 
άλλη πλευρά τού Βερολίνου καί τόν 
περασμένο χρόνο έγιναν «βελτιώσεις» 
τής συνοριακής γραμμής,, πού κόστι
σαν 500 χιλιάδες δολλάρια άνά μίλι. 
Νάρκες, όπλα πού πυροδοτούνται μέ 
ήλεκτρονικά μάτια, άστυνομικά σκυλιά 
καί στρατεύματα πού φρουροϋνται άπό 
άλλες, έπίλεκτες μονάδες -  μιά καί 
άκόμα καί οί φρουροί τού τείχους προ
σπαθούν νά δραπετεύσουν στή Δύση -  
άποτελούν ένα φράγμα πού έχει γιά 
σκοπό ύπάρξεως τό «μάντρωμα» τών 
Άνατολικο-γερμανών καί τήν ματαίωση 
όποιασδήποτε άπόπειρας διαφυγής 
τους πρός τή Δύση. Κι όμως, μέσα 
στόν περασμένο χρόνο μόνο, 573 άτομα 
διέφυγαν πάνω άπό τό Τείχος τού Αί
σχους καί τήν συνοριακή γραμμή. Καί 
μέσα στούς τέσσερις πρώτους μήνες 
τού 1978 άλλα 204 άτομα κατάφεραν 
νά διαφύγουν ά π ’ τόν ίδιο δρόμο. 
Αμέτρητοι άλλοι όμως βρήκαν τόν θά

νατο. Οι Δυτικοί φρουροί είναι άναγκα- 
σμένοι νά παρακολουθούν άδιαμαρτύ- 
ρητα Άνατολικογερμανούς νά σκο
τώνονται άπό τά όπλα τών φρουρών 
τοΰ Τείχους. Αύστηρές διαταγές άπα- 
γορεύουν τήν παροχή όποιασδήποτε 
βοήθειας πρός τούς φαγάδες, άν δέν 
πατήσουν στό έδαφος τής Δυτικής 
Γερμανίας..

Τά σοβαρά μέ γέλιο

ΤΕΡΑΤΑ
ΚΑΙ

ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ

Τού ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

Ε τσι πού καταντήσανε τό Σαρωνικό -  
έλεγε κάποιος κύριος σέ μιά συντρο
φιά απελπισμένος -  τή θάλασσα τώρα πρέπει 

νά τή βλέπουμε άπό μακρυά ή νά τή διασχί
ζουμε μέ πλεούμενο!" Αλλωστε, έδώ πού τά 
λέμε, άν ήταν τό κολύμπι τόσο άπαραίτητο, 
τότε ή φύση θά μάς έκανε... ψάρια!

-  Ξεχάσατε καί τά σκυλόψαρα; παρατή
ρησε ένας νεαρός γιά νά τόν πειράξει. Νά, 
πριν άπό μέρες, όπως διάβασα, ένας καρ
χαρίας στή Μάλτα, παρά λίγο νά κατασπαρά
ξει μιά κοπέλλα, πού βούτηξε στ' άνοικτά 
άπό κότερο γιά νά κολυμπήσει.

Κι όμως άγαπητοί, αύτό δέν είναι ά- 
φύσικο! Η θάλασσα είναι... οικόπεδο τών 
καρχαριών! Τί γύρευε ή δεσποινίς αύτή σέ... 
ξένα οικόπεδα; Τό ίδιο θά λέγαμε, άν ή δε
σποινίς πήγαινε στή ζούγκλα κι έπεφτε στά 
δόντια ένός λιονταριού! Τό λιοντάρι κι ό καρ
χαρίας μπορούμε νά πούμε, πώς έχουν... 
δίκιο, όπως κιέμεϊς θά χαμέ δίκιο, άν συναν
τούσαμε ένα θηρίο στήν...πλατεία Συντάγμα
τος καί τό σκοτώναμε! Καθένας στό σπίτι 
του καί στόν προορισμό του. ' Αλλά, άς άφή- 
σουμε τ' άστεϊα, άν καί τό κάθε θαλάσσιο 
τέρας έχει κάθε δικαίωμα νά έπιτεθεϊ σέ 
κάθε κάτοικο τής ξηρός, πού κολυμπάει στ' 
άνοιχτά τής θάλασσας.

Αλήθεια, όμως, πώς μπορούν νά έξηγη- 
θούν αύτές οί ομαδικές έξορμήσεις τών καρ
χαριών; Κι άπό άλλα μέρη μάς έρχονται κατά 
καιρούς ειδήσεις περί τών περιέργων αύτών 
κινήσεων τών... παραγόντων τής θάλασσας! 
Πολλοί καρχαρίες έγκαταλείπουν τούς βυ
θούς καί συγκεντρώνονται στις άκτές, όπου 
σπέρνουν τόν πανικό στούς λουομένους. 

Αλλά καί στις δικές μας θάλασσες κατά τό 
παρελθόν σημειώθηκαν άπρόοπτες έμφανί- 
σεις τών άνεπιθύμητων αύτών έπισκεπτών! 
Καί ό κίνδυνος είναι μεγάλος. Γιατί, μή βλέ
πετε τί έγινε μέ τόν ' Ιωνά, πού ' μείνε μέρες 
στήν κοιλιά τοΰ κήτους, χωρίς νά πάθει τό

παραμικρό! Τότε, ίσως οί καρχαρίες νάχαν  
. ..φιλάνθρωπο αισθήματα!

Ασφαλώς θά σάς ένδιαφέρει καί σάς, 
όπως καί μένα, νά μάθετε, ή  τέλος πάντων 
συμβαίνει καί σέ τί... άποβλέπει αύτή ή γενι
κή έξοδος όλων τών θαλασσίων τεράτων! 
Μήπως οί περισσότεροι καρχαρίες πλησιά
ζουν σέ μέρη, όπου πολλές γυναίκες μέ τήν 
πρόφαση μιάς ήλιοθεραπείας, κάνουν έπί- 
δειξη τών μοντέρνων τους μαγιώ καί τών... 
σφαιρικών τους θελγήτρων κι οί καρχαρίες 
θέλουν νά συναγωνιστούν τις ώραϊες αύτές 
κυρίες;

Αύτήν τήν ύπόνοια τήν ένισχύει ή έπίσκε- 
ψη τών καρχαριών σέ μέρη πού ύπάρχουν 
άρκετές λουόμενες κυρίες. Υποπτευόμα
στε δηλαδή, πώς τά θαλάσσια τέρατα θύ
μωσαν μόλις πληροφορηθήκανε, ότι άλλα... 
τέρατα καί χαριτωμένα τερατάκια, προερχό
μενα άπ1 τήν ξηρά, μπήκαν στή θάλασσα, 
κάνανε τά σχετικά μακροβούτια καί ξαπλω
θήκανε στή καυτερή άμμουδιά γιά νά... μο- 
στράρουν τά καινούργια μαγιώ τους καί τά... 
γεωγραφικά τους ένδιαφέροντα! Αύτό λοι
πόν ύποπτευόμαστε! Πώς θυμώσανε, κατα
ληφθήκανε άπό φθόνο καί τρέξανε όλο- 
ταχώς πρός τις άκτές πού λούζονται, όπως 
είπαμε, τέρατα καί τερατάκια*·

Οί τυχεροί καρχαρίες άσφαλώς συναντά
νε όμορφα τερατάκια, πού μοιάζουν μέ μπαρ
μπούνια, πού τούς άνοίγουν τήν όρεξη καί 
παίρνουν άρκετούς μεζέδες! Οί άτυχοι, 
όμως, άντικρύζουν τέρατα, πού μοιάζουν 
μέ... φώκες καί τότε γυρίζουν φοβισμένοι 
όλοταχώς στά βάθη τών ώκεανών!

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥ
ΓΟΥΣΤΟΣ

Κάθε χρόνο τό δεκαπενταύγουστο 
δοκιμάζεται ή παρήγορη ακτινοβολία 
τής Μεγαλόχαρης, πού όσο κι άν περ
νούν τά χρόνια κι άλλάζουν τά ήθη, γί
νεται συνεχώς λαμπρότερη μέ τή συμ
μετοχή περισσοτέρων πιστών κάθε 
φορά.

Μεταξύ τών προσκυνητών, πού άνα- 
χωροΰν αύτές τις μέρες, τήν πρώτη
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θέση αναμφισβήτητα έχουν oi πιστοί 
πού επισκέπτονται τό γραφικό αύτό 
νησάκι τού Αιγαίου, γιά νά συμπληρώ
σουν κάποιο τάμα τους. Στά πρόσωπά 
τους διακρίνει κανείς τήν πίστη καί τή 
μεγάλη τους ικανοποίηση, γιά τήν αυ
θόρμητη ύπόσχεσή τους.

Βλέπουμε μανάδες νά κρατάνε μέ 
χίλιες δυό προφυλάξεις τή λαμπάδα 
τού τάμματος, πού' χει τό μπόι τού άγιο- 
ταμμένου άρρωστου παιδιού, γυναίκες 
πού μέσα στις τσάντες τους κουβαλάνε 
τ' άσημένια ή χρυσά όμοιόματα, πού' 
χουν τάξει στήν Χάρη Της, πάνω στήν 
άπελπισία τού άνθρώπινου πόνου...

Βναι τό παρήγορο θέαμα τής βα- 
θειάς πίστης τού άνθρώπου στή θεία 
δύναμη. Ύστερα είναι έκείνοι, πού 
χωρίς νά 'χουν κάνει κανένα τάμα, πη
γαίνουν στ' όμορφο νησί νά περάσουν 
δύο-τρεΐς μέρες εύχάριστες μέσα 
στή μεγάλη κίνηση καί τή φασαρία, 
χαζεύοντας δεξιά καί άριστερά!

-  Κι έκτος άπ' αύτούς, έλεγε πρό 
ήμερών κάποιος άστυνομικός, είναι καί 
μερικοί άλλοι τούς όποιους πρέπει νά 
παρακολουθούμε!

-  Καί ποιοι ε ίν ' αύτοί;
-  Οι διάφοροι λωποδύτες!
-  Μπά; Πηγαίνουν καί λωποδύτες 

στήν Τήνο;
-  Καί παρά πολλοί μάλιστα!
-  Όχι, γιά νά προσκυνήσουν, βέ

βαια!
-  Φυσικά, όχι! Αύτοί δέν είναι προ

σκυνητές, άλλά πάνε γιά τούς... προ
σκυνητές! Πώς είναι δυνατό νά λειψούν 
αύτοί οί... χριστιανοί άπό ένα μέρος, 
όπου ύπάρχει τόσος πολύς κόσμος, 
συνωστισμός, άκαταστασία καί... πολλά 
χρυσαφικά; Δηλαδή όλα τά στοιχεία γιά 
μιά.. καρποφόρα δράση;

"Ας συμπληρώσουμε, λοιπόν, τόν 
κατάλογο αύτών πού έπισκέπτονται 
κάθε χρόνο τήν Τήνο καί μέ τούς. .. 
λωποδύτες!

Ό σο γιά τούς προσκυνητές, πού 
γυρίζουν άπ’ τό νησί, οί έντυπώσεις 
τους είναι στερεότυπες καί συνοψίζον
ται σ' ένα χαρακτηρισμό: Είναι όλοι 
τους... καραβοτσακισμένοι! Στά πρό
σωπά τους, στή στάση τους, στό περ
πάτημά τους, βλέπει κανείς τή μεγάλη 
κούραση. Μιά κούραση, όμως, πού τήν 
άπαλύνει ή ικανοποίηση γιά τήν πραγμα
τοποίηση τού ταξιδιού αύτού.

Εύσεβεϊς προσκυνητές, έκδρομεΐς, 
τίμιοι άνθρωποι καί λωποδύτες γυρί
ζουν άδελφωμένοι άπό τό... καραβο
τσάκισμα!

Γιάννης Πολίτης

ΠΑΛΗ
ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ιστορία πού θά διαβά
σετε πιό κάτω είναι μιά πολύ συ

νηθισμένη δυστυχώς, περίπτωση ένο
πλης έπιθέσεως γιά ληστεία, έχει όμως 
ένα στοιχείο πού τής δίνει σαιξπηρικές 
διαστάσεις...

Ένας τροχονόμος ρύθμιζε τήν κυ
κλοφορία σ ’ έναν έμπορικό δρόμο, στό 
Λήντς τής Αγγλίας. Κάποια στιγμή, 
ήρθε πρός τό μέρος του ένας άνθρω
πος πού διακοσμούσε μιά βιτρίνα έκεΐ 
κοντά.

«Τρέξε, τού είπε. Κάποιος καυγάς 
φαίνεται πώς γίνεται στόν πρώτο όροφο 
έκείνου τού κτιρίου. ' Ενώ έργαζόμουν 
στή βιτρίνα τού καταστήματος, ένα τζά
μι έσπασε κι έπεσε μπροστά μου άπ' 
τό παράθυρο πού βρίσκεται άκριβώς 
άπό πάνω!».

' Ο άστυφύλακας είδε πώς ήταν άνα- 
γκασμένος νά έγκαταλείψει τή θέση 
του γιά νά τρέξει νά δει τί συμβαίνει.

"Αρχισε ν ' άνεβαίνει τήν πλατιά, 
πέτρινη σκάλα πού όδηγοϋσε στόν πρώ
το όροφο. " Αν καί ήταν ή ώρα δέκα καί 
μισή τό πρωί καί έξω ήταν μιά άνοιξιά- 
τικη λιακάδα, ή σκάλα ήταν μισοσκότει
νη. ' Από πάνω δέν άκουγόταν τίποτα.

Καθώς όμως γύρισε στή στροφή τής 
σκάλας έμεινε γιά μιά στιγμή άπολι- 
θωμένος άπ' τό θέαμα πόύ άντίκρυσε. 
Ή  σκάλα ήταν γεμάτη αίματα. Καί, 
λίγα σκαλιά πιό πάνω, δυό άνθρωποι 
συμπλέκονταν, πιασμένοι σ ’ έναν 
πραγματικό θανάσιμο έναγκαλισμό. Τό 
παράξενο ήταν πού δέν έκαναν θόρυβο. 
Ό  ένας ήταν ήλικιωμένος. Ο άλλος, 
πού φαινόταν νά ήταν ό έπιτιθέμένος, 
ήταν ένας γεροδεμένος άθλητικός 
νεαρός. Πάλευαν σιωπηλά, άθόρυβα,

προσπαθώντας ό ένας νά κάμψει τήν 
άντίσταση τού άλλου καί οί λαχανιασμέ
νες άνάσες τους ήταν ό μόνος θόρυβος 
στήν έρημη σκάλα.

Πριν συνέλθει άπό τήν πρώτη έντύ- 
πωση, ό άστυφύλακας είδε τό χέρι τού 
νεαρού νά ύψώνει ένα πιστόλι πρός τό 
κεφάλι τού γέρου.

Τήν ίδια στιγμή, ό νεαρός άντιλή- 
φθηκε τόν άστυφύλακα καί γύρισε τό 
όπλο πρός τό μέρος του. ' Ο άστυφύλα
κας άντέδρασε άστραπιαΐα. Πρόλαβε κι 
άρπαξε τόν καρπό τού οπλισμένου χε
ριού κι έξουδετέρωσε τόν κίνδυνο. ' Η 
λυσσαλέα πάλη μεταφέρθηκε άνάμεσα 
σ ’ αύτούς τούς δύο τώρα. Ό λα έγιναν 
όπως στις σκηνές τών άστυνομικών 
φιλμ.

Τελικά, ό άστυφύλακας κατόρθωσε 
ν ’ άφοπλίσει τό νεαρό. Έβαλε τό πι
στόλι στήν τσέπη του καί τόν έσπρωξε 
μέσα στό πρώτο άνοιχτό γραφείο.

' Η κατάπληξή του τότε διπλασιάστη
κε. Μέ τήν πρώτη ματιά έγινε φανερό 
πώς ή πάλη είχε άρχίσει άπό έκεϊ μέσα. 
Τό γραφείο ήταν πεδίο μάχης. Η εικό
να πού παρουσίαζε φώναζε πόσο φο
βερή ήταν ή συμπλοκή. Αίματα κι έδώ 
παντού, μέσα σέ μιά άπερίγραπτη άκα
ταστασία. Σωστό σφαγείο...

Ο άστυφύλακας, άφοϋ άκινητοποίη- 
σε τό νεαρό, γύρισε καί κοίταξε τό γέρο 
καί δέν πίστευε στά μάτια του. Θά είχε 
χάσει όλο του σχεδόν τό αίμα άπ ’ τά 
φριχτά τραύματα κι όμως, στεκόταν 
πολύ καλά στά πόδια του καί τηλεφώνη
σε μάλιστα μέ σταθερή φωνή στήν 
άστυνομία γιά ένίσχυση, ένώ ό άστυφύ
λακας έπιτηρούσε τόν κρατούμενό του. 
Σ ' αύτή τήν ήλικία -  θά ήταν πάνω 
άπό έβδομήντα -  μέ τόση αιμορραγία 
κι έξάντληση καί νά είναι ικανός γιά μιά 
τέτοια πάλη!

Ή  άστυνομία έφτασε γρήγορα καί 
ή ιστορία πήρε τό συνηθισμένο δρόμο.

Όπως άποδείχτηκε άπό τήν άνάκρι- 
ση, ό γέρος ήταν τοκογλύφος. ' Ο νέος 
ήταν ένας άρχάριος γκάγκστερ, πού θέ
λησε νά έφαρμόσει ό,τι είχε διαβάσει 
σέ ένα άστυνομικό μυθιστόρημα, όπως 
ομολόγησε. Μπήκε στό χρηματομεσιτι
κό γραφείο, φορώντας μάσκα, καί ζή
τησε άπ’ τό γέρο νά τού παραδώσει 
όσα χρήματα είχε.

Δέν είχε φανταστεί πόσο λυσσαλέα 
θά ύπεράσπιζε ό γέρο τοκογλύφος 
τό χρήμα του. Θά τό είχε όμως προβλέ- 
ψει ίσως, άν είχε φροντίσει νά πάρει 
πληροφορίες γι' αύτό τόν άνθρωπο πού 
έξακολουθοΰσε στά έβδομήντα τέσ
σερα χρόνια του, νά είναι ένας πραγμα
τικός σύγχρονος Σάϋλωκ...
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«ΙΣΤΟΡΙΕΣ»
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Το Κει/τρο ΑΑΛοόαπωυ 
"βαίει οοο χερι> 

τα εττραφα Γερμανού 
αριικαταοκοπου

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΙ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Α ΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ άκόλουθος τής 
Γερμανικής Πρεσβείας στήν 

'Αθήνα, ήταν, πρό τοΰ Β' Πολέμου 
ό συνταγματάρχης Λάουμαν άπό 
τούς ίκανώτερους άξιωματικούς 
τοΰ γερμανικού στρατοΰ. ’ Εν δψει 
τής κηρύξεως τοΰ πολέμου, ό Λά
ουμαν σκέφθηκε καί είσηγήθηκε, 
στήν ήγεσία τοΰ Γ  Ράϊχ, ένα πρα
γματικά έξυπνο σχέδιο, τό όποιο 
άπεδέχθη άνεπιφύλακτα ό Γκαϊ- 
ριγκ. Τό σχέδιο τοΰ Λάουμαν ήταν, 
ότι τά πληρώματα τής γερμανικής 
πολεμικής άεροπορίας θά είχαν ά- 
συγκρίτως καλύτερη άπόδοση, έάν 
οί πιλότοι είχαν κάποια γνώση τοΰ 
χώρου, στόν όποιο, έπρόκειτο μελ- 
λοντικώς νά δράσουν. Καί άπό τήν 
άποψη αύτή, σημαντικός γιά τόν 
Χίτλερ ήταν ό χώρος τών Βαλκα
νίων καί τής Μ. ‘Ανατολής. Σύμφω
να λοιπόν μέ τάς προτάσεις τοΰ 
Λάουμαν έπρεπε, γιά ένα χρονικό 
διάστημα, τά άεροπλάνα τής Λούφτ- 
Χάνσα, τής πολιτικής δηλαδή γερ
μανικής άεροπορίας, πού έκαναν 
τό δρομολόγιο άπό τή Βιέννη πρός 
’ Αθήνα καί Κων/πολη νά οδηγούν
ται άπό πιλότους τής πολεμικής 
άεροπορίας, έτσι ώστε, έναλλάξ

νά μπορέσουν όλοι, νά γνωρίσουν 
«άπό κοντά» τόν ' Ελληνικό καί γενι- 
κώτερα τό Βαλκανικό χώρο καί ιδίως 
τά άεροδρόμια έναντίον τών όποιων 
κάποτε θά έστρέφοντο, τή μορφο
λογία τοΰ έδάφους κ.λ.π.

"Οπως προαναφέραμε τό σχέδιο 
τοΰ Λάουμαν έγινε δεκτό άπό τό 
γερμανικό ύπουργεϊο άεροπορίας.
Αμέσως, χίλιοι περίπου πιλότοι καί 

ειδικοί τής άεροπορίας έφωδιά- 
στηκαν μέ πλαστά διαβατήρια καί 
κατά όμάδες άρχισαν νά όδηγοΰν 
τά άεροπλάνα τής Λούφτ-Χάνσα, 
πρός τήν 'Ελληνική πρωτεύουσα 
καί τήν Κων/πολη. "Ετσι, γιά ένα 
διάστημα, μεγαλύτερο άπό τρεις 
μήνες, τά άεροπλάνα τής Λούφτ- 
Χάνσα, πού σημειωτέον πραγματο
ποιούσαν ένα καί δύο δρομολόγια 
τήν ήμέρα τά πληρώματα ένηλλάσ- 
σοντο συνεχώς. Αλλά, τό σχέδιο 
τού Λάουμαν έκτός άπό τήν «έκ- 
παίδευση» προέβλεπε καί τή «σχετι
κή» κατασκοπεία. Τά πληρώματα 
δηλαδή φωτογράφιζαν τά άεροδρό
μια όπου προσεγειοϋντο, τις έγκα- 
ταστάσεις, έκαναν άεροφωτογρα- 
φήσεις τών μελλοντικών στόχων έ- 
πάνω άπό τούς όποιους πετοΰσαν

κ. ά.
Τις φωτογραφίες αύτές, μαζί μέ 

τις έκθέσεις τους, καί τις σχετικές 
παρατηρήσεις καί προτάσεις, οί 
γερμανοί άξιωματικοί ύπέβαλαν στό 
διευθυντή τής Λούφτ-Χάνσα στήν 
Αθήνα Φόν Στροΰζε καί στήν 

Κων/πολη στόν έκεΐ γραμματέα 
τοΰ γερμανικού Προξενείου. Καί οί 
δύο τό ύλικό πού συνεκέντρωναν 
έστελαν στόν Λάουμαν, ό όποιος 
άφοΰ μέ τή σειρά του τό έπεξερ- 
γαζόταν, τό διεβίβαζε έν συνεχείς» 
στόν Γκραίριγκ, πού τότε ήταν ύ- 
πουργός καί άρχηγός τής άεροπο
ρίας. 'Αλλά, αύτή ή συχνή άλλαγή 
στά πληρώματα τής Λούφτ-Χάνσα 
καί ή άσυνήθιστη δραστηριότητα 
τοΰ Λάουμαν «έσπασαν τήν μύτη» 
τής Ελληνικής 'Υπηρεσίας Αλ
λοδαπών τής ' Αστυνομίας Πόλεων, 
στήν όποια τήν έποχή έκείνη είχε 
πέσει καί τό μεγαλύτερο βάρος 
διενεργείας άντικατασκοπείας άπό 
τής πλευράς τοΰ έλληνικοΰ κρά
τους. "Ετσι άρχισε μιά συνεχής καί 
συστηματική παρακολούθηση, τόσο

Κάτω: Δημήτριος Βλαστάρης, ό διευθυντής 
τοΰ Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών. Μέ τήν 
κλοπή τών έγγράφων τοΰ Λάουμαν, άπο- 
καλύφθηκε ή atria τής συχνής άλλαγής τών 
πληρωμάτων τής γερμανικής άεροπορικής 
έταιρείας Λούφτ-Χάνσα. Στήν άπένανπ σελί
δα: Ό  'Αρθουρ ΖάΙτς. Μέ πολλή προσπά
θεια έσωσε τό κεφάλι του Λάουμαν.
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τοΰ Λάουμαν, όσο καί τών πιλότων 
τής Λούφτ Χάνσα. "Ομως, τό έργο 
τών 'Ελλήνων άστυνομικών ήταν 
έξαιρετικά δύσκολο, άφοϋ, έκτός 
τών άλλων είχαν νά κάνουν μέ άξιω- 
ματικούς τοϋ γερμανικού στρατού, 
μυημένους οπωσδήποτε σέ θέματα 
ασφαλείας, οί όποιοι έπιπροσθέτως 
όπως ό Λάουμαν, δέν είχαν διόλου 
«γνωριμίες καί παρέες» στήν 'Αθή
να. Μετά άπό αυτές τις άντικειμε- 
νικές δυσκολίες, ό διεθυντής τοϋ 
Κέντρου ' Αλλοδαπών Δημήτριος 
Βλαστάρης, άποφάσισε νά τά «παί- 
ξη» όλα γιά όλα βάζοντας σέ ένέρ- 
γεια τά «μεγάλα μέσα».' Ο Λάουμαν 
κατά τά συχνά μεταξύ ' Αθηνών καί 
' Αγκύρας ταξίδια του, άς σημειωθή 
ότι ήταν άεροπορικός άκόλουθος 
καί στήν Τουρκική πρωτεύουσα, 
συνήθιζε νά μένη στό ξενοδοχείο 
τής «Μεγάλης Βρεταννίας». Μαζί 
του, έφερε πάντοτε ένα χαρτο
φύλακα καί μία μικρή βαλίτσα ή ό
ποια περιείχε σπουδαιότατα έγγρα
φα. Τή βαλίτσα αύτή «έβαλαν στό 
μάτι» οί ύπάλληλοι τοϋ Βλαστάρη. 
Ένας άπό αύτούς κατώρθωσε, σέ 
συνεργασία μέ τή θαλαμηπόλο καί 
σέ κάποια στιγμή πού ό Λάουμαν 
εύρίσκετο στό λουτρό, νά πάρη τή 
βαλίτσα καί «άδιάφορος» νά φθάση 
στήν Πανεπιστημίου όπου περίμενε 
ένα ύπηρεσιακό αύτοκίνητο. Αμέ
σως, οί άστυνομικοί κατευθύνθηκαν 
στήν ύπηρεσία τους, όπου καί 
φωτογραφήθηκαν όλα τά έγγραφα 
πού περιείχε ή βαλίτσα. Μόλις τό 
μεσημέρι ό Λάουμαν άντελήφθη 
τήν «κλοπή» καί έσπευσε νά είδο- 
ποιήση τή γερμανική πρεσβεία. ' Ε
κείνη μέ τή σειρά της ένημέρωσε 
τήν ' Ελληνική ' Αστυνομία, άπό τήν 
όποια έζήτησε τή συνδρομή της, γιά 
τήν άνακάλυψη καί σύλληψη τών 
«κλεπτών» τής βαλίτσας στήν ό
ποια έφυλάσσοντο, «προσωπικά» 
άντικείμενα τοϋ Λάουμαν. Τό Ελ
ληνικό ύπουργεϊο ' Εξωτερικών χω
ρίς φυσικά νά γνωρίζη περί τίνος 
έπρόκειτο, έδωσε αύστηρές έντο- 
λές στό Αρχηγείο τής Αστυνο
μίας γιά τήν άνεύρεση τής βαλί
τσας.

'Αλλά, δέν χρειάσθηκε νά «ψά
ξουν» πολύ οί "Ελληνες άστυνομι- 
κοί. Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, 
ή βαλίτσα μέ τό πολύτιμο περιεχό
μενο βρέθηκε «μυστηριωδώς» κά
τω άπό τό κρεβάτι τοΰ Λάουμαν. 
Έκλήθη άμέσως ή γερμανική μυ
στική ύπηρεσία καί προσωπικά ό 
άρχηγός της ό πολύς Αρθούρος 
Ζάϊτς, γιά νά έρευνήσουν τήν ύπό- 
θεση. Ή  έξέταση τής βαλίτσας έ
δειξε ότι, όλα τά έγγραφα ήταν 
μέ τήν σειρά πού είχαν τοποθετη- 
θή άπό τόν κάτοχό τους, πλήν ένός 
πού ήταν καί άσημάντου σημασίας. 
Δέν χρειαζόταν τίποτε περισσό
τερο, γιά νά άντιληφθή ό Ζάϊτς, ότι 
κάποιο χέρι είχε μπή στή βαλίτσα καί 
ότι τά έγγραφα είχαν μελετηθή, ή 
φωτογραφηθή. Τό θέμα όμως άπε- 
σοβήθη άπό τή γερμανική πρεσβεία, 
ή όποια έφοβήθη, ότι έάν τυχόν ή 
ύπόθεση έπαιρνε διαστάσεις θά έ- 
δημιουργεϊτο διπλωματικό έπεισό- 
διο, πράγμα πού δέν ήθελε μέ κανέ
να τρόπο ό Χίτλερ. "Ετσι ό γερ- 
μανός πρέσβυς, άρκέστηκε νά «εύ- 
χαριστήση» τήν έλληνική Αστυνο
μία γιά τίς «ένέργειές της» καί νά 
τήν πληροφορήση, ότι ή βαλίτσα

βρέθηκε, άφοϋ ό «κλέφτης» τήν 
παράτησε στό ίδιο σημείο, έπει- 
δή δέν εύρήκε τίποτα πού νά τόν 
ένδιέφερε.

Τό πάθημα τοϋ Λάουμαν δέν 
«έφθασε» ποτέ μέ τίς άκριβεΐς του 
διαστάσεις στά αύτιά τοϋ Γκαϊριγκ. 
Σ' αύτό έβοήθησε κυρίως ό Ζάϊτς, ό 
όποιος έκτός τοϋ ότι έκτιμοϋσε τίς 
ικανότητες τοϋ συνεργάτου του, 
έγνώριζε ότι οί συνέπειες γιά τήν 
άσφάλειά του, θά ήταν ό θάνατος. 
Μέ τήν «παρέμβαση» τοϋ Ζάϊτς, ό 
Λάουμαν έσωσε τό κεφάλι του, άλλά 
μέ τρόπο έτέθη σιγά σιγά στό περι
θώριο.

Αύτή ήταν ή ιστορία τής βαλί
τσας τοϋ Λάουμαν. Μία «λεπτομέ
ρεια» άπό τήν «προετοιμασία» τοϋ 
μηχανισμού, ό όποιος λίγους μήνες 
έπειτα, έξαπέλυσε τήν καταστροφή 
καί τόν όλεθρο σ ' ολόκληρο τόν 
κόσμο. ' Η θετική πλευρά τής άπο- 
καλύψεως τοϋ περιεχομένου της 
ήταν, ότι έμαθαν έπί τέλους οί 
έλληνικές ύπηρεσίες, τό παιγνίδι 
πού παιζόταν σέ βάρος τής χώρας 
μας άπό τό στρατηγείο τοϋ Γκραϊ- 
ριγκ καί τά πληρώματα τών άερο- 
πλάνων τής Λούφτ-Χάνσα.
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Από Το Εξωτερικό Ευΰιαφερουτα
Αοτυνομικα Νεα
«Δέχομαι τήν ένοχή μου καί μετανοιώνω γιά ό,τι έκανα. Είμαι τοξικομανής 
καί έκλεψα γιά νά έξοικονομήσω τά χρήματα πού χρειαζόμουν ν' αγορά
σω ήρωίνη. Παρακαλώ τό Δικαστήριο νά μ' άφήσει έλεύθερο μέ έγγύηση, 
ώστε νά μπορέσω νά όλοκληρώσω τή θεραπεία άποτοξινώσεως πού κάνω».

Αμφεταμίνες «τάϊζε» 
τόν Χίτλερ ό γιατρός του
’ Ο Δρ Λεονάρντ Ήστον, ψυχίατρος 

τοϋ Πανεπιστημίου τής Μινεσότα, έξέ- 
φρασε τήν γνώμη, ότι ό ’Αδόλφος 
Χίτλερ έκανε πιθανότατα, ύπερβολική 
χρήσι άμφεταμινών κατά τήν διάρκεια 
τοϋ Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου καί 
ότι αύτό συνετέλεσε ίσως στήν συντό
μευαη του πολέμου.

Σέ συνέντευξί του πρός τήν τοπική 
έφημρίδα «Μινεάπολις Στάρ,» ό έν λό
γω ψυχίατρος είπε, ότι τά συμπτώματα, 
πού παρουσίαζε ή συμεπριφορά τού Χί
τλερ, ώφείλοντο σέ χρονιά κατάχρησι 
άμφεταμινών.

Στίς άρχές τοϋ Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, τό άριστερό χέρι τοϋ 
Χίτλερ άρχισε νά τρέμει, όπως συνέβη, 
στήν συνέχεια, μέ τήν άριστερή του 
κνήμη, τό δεξί του χέρι καί τήν δεξιά του 
κνήμη, ένώ βαθμηδόν άρχισε νά μασάει 
τις άκρες τις νυχιών του. ' Οταν τά 
ναζιστικά στρατεύματα άρχισαν νά 
συναντούν δυσκολίες στό ρωσικό μέ
τωπο, ό Χίτλερ ύφίστατο κατάθλιψι, πού 
αίφνιδίως μετετρέπετο σέ κατάστασι 
εύφορίας καί μεγάλης αισιοδοξίας. 
Μερικοί άπέδιδαν τήν κατάστασι αύτή 
τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Γ ' Ράιχ σέ συμπτώ
ματα αυφιλίδος στόν έγκέφαλο, ένώ άλ
λοι νόμιζαν ότι πρόκειται περί σχιζο
φρένειας ή μανιακής καταθλίψεως ό 
Δρ Ήστον, όμως, διαφωνεί
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Ό  Αμερικανός αύτός ψυχίατρος 
πού διεξάγει έρευνα γιά τήν ψυχική 
κατάστασι τοϋ Χίτλερ άπό τό 1972, λέ
γει ότι ό ναζιστής δικτάτωρ έπαιρνε 
όκτώ έως 10 χάπια άμφεταμινών καθη
μερινώς καί ότι έκανε καί ένέσεις μέ 
τήν φροντίδα τοϋ προσωπικού ιατρού 
του Δρος Τεό Μορέα. Ό  κ. Ήστον 
ύποστηρίζει, ότι ή χρήσι ναρκωτικών 
άπό τόν Χίτλερ τόν έκανε νά άγνοεί τήν 
γνώμη τών στρατηγών καί νά κάνει λάθη 
τακτικής. Ο κ. Ήστον διευκρινίζει, ότι 
ό Χίτλερ είχε πόνους στό στομάχι καί 
ότι ό γιατρός Μορέλ τοϋ έδινε παυσί
πονα άνάλογα μέ τις σημερινές άμφετα- 
μίνες.

Εξ άλλου, ό ίδιος ψυχίατρος λέγει, 
ότι άπό τις μέχρι τοϋδε μελέτες του 
έχει καταλήξει στό συμπέρασμα, ότι οί 
πόνοι πού δοκίμαζε ό Χίτλερ είχαν αίτια 
πάθησι τής χολυδόχου κύστεως, πού 
πιθανότατα θά μπορούσε νά θεραπευ- 
θεί μέ χειρουργική έπέμβασι, άλλά ό 
Μορέλ, πού χρησιμοποιούσε τήν ισχύ 
του σάν γιατρός τοϋ Χίτλερ γιά νά δη
μιουργήσει μιά μεγάλη χημική βιομηχα
νία, κρατούσε τούς χειρούργους μα- 
κρυά άπό τόν άσθενή δικτάτορα.

’ Οργιώδες πάρτυ φοιτητριών -  
φοιτητών Σεξολογίας

Σαράντα ’Αμερικανοί φοιτητές καί 
φοιτήτριες, πού παρακολουθούσαν 
πανεπιστημιακές παραδόσεις Σεξολο

γίας, άποφάσισαν νά έφαρμόσουν στήν 
«πράξι», τήν θεωρία πού είχαν μάθει.

"Ετσι, όργάνωσαν ένα «ειδικό πάρτυ» 
σέ Πορνό -  Νάιτ Κλάμπ τής Νέας ' νάρ
κης, χωρισμένοι σέ ζευγάρια καί άρχι
σαν νά... διασκεδάζουν, μή παραλείπον- 
τας νά άλλάζουν, κάθε τόσον, καί συν
τρόφους. Ή  πρωτοβουλία, ήταν καθα
ρά προαιρετική γιά τούς φοιτητές καί 
τις φοιτήτριες μου, καί τήν διοργάνωσι
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ζωή καί σέ ένα άνύποπτο διαβάτη.
’ Ο γκάγκστερ Ζάν Λούί Ρινιέρι, έτών 

30, όδηγοϋσε ένα πολυτελές γερμανι
κό αυτοκίνητο όταν δύο άτομα πού έπέ- 
βαιναν σέ Φολκσβάγκεν άνοιξαν έναν- 
τίον του πυρά μέ αυτόματα σκοτώνον- 
τάς τον πάνω στό βολάν. Τό αυτοκίνητο 
τού Ρινιέρι μέ νεκρό τόν όδηγό συνέ
χισε τήν πορεία του άκυβέρνητο έως 
δτου τσακίστηκε σέ ένα τοίχο άφού 
παρέσυρε καί σκότωσε ένα διαβάτη καί 
τραυμάτισε βαριά άλλον ένα. ' Ο συνε
πιβάτης στό αύτοκίνητο τού Ρινιέρι, 
Σέργιος Γκουετζιάν γνωστός στόν κύ
κλο του ώ ς ό «  Άρμένης» τραυματίστη
κε καί αύτός καί μέσα στή σύγχυσι πού 
έπακολούθησε διέφυγε, άλλά πολύ 
γρήγορα άπό τις περιγραφές τών παρι- 
σταμένων συνελήφθη καί κρατείται ώς 
αύτόπτης μάρτυς. 'Ωστόσο ό Γκουε- 
τζιάν βεβαιώνει δτι δέν γνωρίζει τίποτε 
γιά τήν ταυτότητα τών δολοφόνων πού 
διέφυγαν. Ο Ρινιέρι είχε βαρύ ποινικό 
μητρώο καί ήταν γνωστός ώς μέλος τής 
γκαγκστερικής Κορσικανής Μαφίας στό 
Παρίσι.

Τοξικομανής 6 γιός του 
Σαλέρνο

«Δέχομαι τήν ένοχή μου καί μετα- 
νοιώνω γιά δ,τι έκανα. Είμαι τοξικομα
νής καί έκλεψα γιά νά έξοικονομήσω 
τά χρήματα πού χρειαζόμουν ν ' άγορά-

σω ήρωΤνη. Παρακαλώ τό Δικαστήριο 
νά μ ’ άφήσει έλεύθερο μέ έγγύηση, 
ώστε νά μπορέσω νά όλοκληρώσω τή 
θεραπεία άποτοξινώσεως πού κάνω».

Ό  άνθρωπος πού μιλά λέγεται Νικό
λα Σαλέρνο -  οί φίλοι τόν φωνάζουν 
«Κοκό» -  είναι 21 χρόνων, γιός τού γνω
στού Ιταλού ήθοποιού καί σκηνοθέτη 
Ένρίκου Μαρία Σαλέρνο. Καί όδηγή- 
θηκε στό Δικαστήριο τής Φλωρεντίας 
γιατί έκλεψε, τελευταία, τήν τσάντα 
μιάς Γαλλίδας τουρίστριας... "Ας δούμε 
όμως πώς άκριβώς έγιναν τά πράγματα:

Ο «Κοκό» Σαλέρνο, καθισμένος στό 
πίσω κάθισμα τής βέσπας ένός φίλου 
του, τριγύριζε πριν άπό καιρό στοάς 
δρόμους τής Φλωρεντίας. Σέ κάποια 
στιγμή βρέθηκε κοντά σέ μιά Γαλλίδα 
τουρίστρια καί χωρίς νά διστάσει τής 
άρπαξε τήν τσάντα. Στή συνέχεια ή 
βέσπα έσπευσε νά έξαφανιστεί, άλλά 
γιά κακή τύχη τών έπιβατών της έπεσε 
έπάνω σ ’ ένα αύτοκίνητο, ξέφυγε άπό 
τήν πορεία της καί κατέληξε, μετά άπό 
μιά τρελή κούρσα, στό πεζοδρόμιο. 
Στόν τόπο τού άτυχήματος έτρεξαν 
άμέσως οί καραμπινιέροι γιά νά 
βοηθήσουν τούς νεαρούς. Καί βρήκαν 
στά χέρια τού Νικόλα τήν τσάντα...

Στή δίκη του ό νεαρός Σαλέρνο έπα- 
ναλάμβανε: «Κάνω θεραπεία στό κέν
τρο άποτοξινώσεως ναρκομανών καί 
δέν έχω γίνει καλά άκόμα. "Εκλεψα τήν 
τσάντα γιατί χρειαζόμουν χρήματα ν ’ 
άγοράσω ήρωΤνη».

Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ο Χίτλερ, γιά 
τόν όποιο ό δόκτωρ ’Ηστον ισχυρίζεται ότι 
έκανε χρήση ναρκωτικών. Κάτω: ’Εθνική 
πληγή άποτελεϊ γιά τις ΗΠΑ ό άλκολισμός. 
Στήν φωτογραφία «τύπος» Άμερικανίδος 
άλκολικής. Δεξιά: Ο Ενρρίκος Σαλέρνο 
μέ τόν γιό του Νικόλα.

αύτή τήν άνέλαβαν όρισμένοι άπό τούς 
καλύτερους τής τάξεως -  δήλωσε, μέ 
χιούμορ, ό καθηγητής τών «έπιμελών» 
αύτών σπουδαστών. Πρόσθεσε δτι, τό 
πάρτυ δόθηκε, προφανώς, γιά νά γιορ
τάσουν οί φοιτητές τούς καλούς βα
θμούς πού πήραν, κατά τίς άπολυτήριες 
έξετάσεις τού Πανεπιστημίου τής Νέας 
Ίερσέης, μέ θέμα:

Στό πάρτυ πήραν μέρος 40 άπό τούς 
98 σπουδαστές τής τάξεούς καί, πραγμα
τικά, «διασκέδασαν μέ τήν ψυχή τους» 
στό Κλάμπ «Τό άναπαυτήριο τού Πλάτω
να», πού διαθέτει πισίνες, μπάρ, ώραία 
άπαλή μουσική καί κυρίως άθόρυβους 
καί άναπαυτικούς καναπέδες.

«Νομίζω πώς, δέν βρήκαν τόν χρό
νο νά πλήξουν», δήλωσε ένας άπό τούς 
ύπευθύνους τού Νάιτ -  Κλάμπ, προσθέ
τοντας δτι, οί έκκολαπτόμενοι σεξολό- 
γοι, γλέντησαν άρκετά φθηνά, άφού 
κανόνισαν νά πληρώσουν 25 δολλάρια 
τό ζευγάρι, άντί τοΰ κανονικού, τών 
40 δολλαρίων.

Μαφιόζος δολοφονήθηκε 
στό Καρτιέ Λατέν. 

Έκκαθάρισι λογαριασμών

"Ενα μέλος τής Κορσικανής Μαφίας 
δολοφονήθηκε στό Καρτιέ Λατέν σέ 
ένα διακανονισμό λογαριασμών μεταξύ 
άντιπάλων συμμοριών πού στοίχισε τή
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΧΗΡΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
’ Αστυνομικό διήγημα τοϋ Χάνς Μέτερ

Ούτε πού τό ύποψιαζόταν δτι σέ λίγο 
θά υπέγραφε τή θανατική καταδίκη 

της. Καί δτι δίπλα της άκριβώς στεκόταν δ 
δήμιός της.

-  Κύριε Τόμας Φρήντριχ. Σέερ..., άρχισε 
ό υπάλληλος τής δημαρχίας, δέχεστε ώς 
σύζυγο τήν παρούσα "Εβελυν, τό γένος 
Ντόλμαν, διαζευγμένη Βάις, χήρα Μπρόκερ, 
χήρα Στάινμπαχ...

Ο Τόμας Σέερ άφησε ένα χαμόγελο νά 
ζωγραφιστεί στά χείλη του καθώς έρριχνε τή 
ματιά του έπάνω της. Ούτε ό πιό έπιεικής 
καί όλιγαρκής άνδρας στδν κόσμο δέν θά 
μπορούσε νά Ισχυριστεί δτι ή 'Εβελυν ήταν 
άμορφη. Πενηντάρα, μέ δλοστρόγγυλο πρό
σωπο, μέ τό προγουλάκια της καί τά παχάκια 
της. Πάνω άπό τούς χονδρούς μυωπικούς 
φακούς, τά γαλάζια ματάκια της κοίταξαν 
τάν κόσμο σαστισμένα καί λίγο χαζά.

«Μόνο τό διαμαντένιο δαχτυλίδι της πιά
νει πάνω άπό πενήντα χιλιάδες μάρκα», σκά
φτηκε ά Σέερ. «Κι άν προσθέσουμε σ' αύτό 
καί τ' άλλα της κοσμήματα, μερικά κτίρια, 
κληρονομιά άπό τό μακαρίτη τάν Μπρόκερ, 
καί τό πριονιστήριο τού έπίσης μακαρίτη ' Ελ- 
μερ Στάινμπαχ...».

-Τάμ!
Ή  "Εβελυν τού σκούντησε κάπως άνή- 

συχη τά μπράτσο.
-  Πρέπει νά πεις τό «ναί» χρυσέ μου!

Ή  φωνή της άντήχησε γλυκά, γεμάτη 
ύπομονή καί μητρική στοργή.

-  Ναί! είπε ό Σέερ κάπως βιαστικά.
-  Τότε λοιπόν, σάς όνομάζω συζύγους! 

Ό  ύπάλληλος έδειξε στήν "Εβελυν τό 
μέρος άκριβώς πού έπρεπε νά ύπογράψει 
στά πιστοποιητικό τού γάμου.

' Ο Σέερ τήν παρατηρούσε καθώς μέ προ

σοχή καί τέλεια καλλιγραφικά γράμματα ση
μείωνε πάνω στά χαρτί τό νέο της δνομα: 
"Εβελυν Σέερ. Πές πώς ήταν ήδη νεκρή...

' Ο Σέερ δέν μπόρεσε νά μή συγχαρεί τόν 
έαυτό του.

Πέντε όλόκληρα χρόνια τήν περίμενε 
αύτή τή στιγμή. Πέντε χρόνια πού τά είχε 
περάσει στή φυλακή, στό στενό κελί του.' Ε
κεί είχε δλον τόν καιρό νά σκεφτεί. Καί δέν 
δυσκολεύτηκε καθόλου νά φτάσει στό συμ-

πέρασμα δτι τό νά έξαπατά τίς γυναίκες μέ 
ύποσχέσεις γάμου, γιά νά τούς τρώει τά λε
φτά, ήταν δουλειά πολύ έπικίνδυνη. Καί στό 
κάτω-κάτω γιατί νά κουράζεται στήν προσπά
θεια νά τούς άποσπά συνέχεια μικροποσά, 
τή στιγμή πού μπορούσε νά τ' άποκτήσει μο
νομιάς δλα; Καί έντελώς νόμιμα, χωρίς κα
νείς νά μπορεί νά τόν κατηγορίσει γιά τίποτα. 
"Οχι σάν άπαιτητικός ζιγκολό, άλλά οάν νό
μιμος κληρονόμος! Μάλιστα, κληρονόμος 
μέ δλα τά δικαιώματα, ώς άπαρηγόρητος 
χήρος.
Σύζυγος είχε γίνει πρίν άπό λίγες στιγμές, 
μέ τήν ύπογραφή τής "Εβελυν. Θά φρόντι
ζε σύντομα νά γίνει χήρος καί κληρονόμος...

λα άγάπη μου!...
' Ιπποτικότατα, ό Σέερ έτεινε τό μπρά

τσο του στήν "Εβελυν, γιά νά τήν δδηγήσει 
στό αύτοκίνητό του. Αύτοκίνητο πού -  νά 
έξηγούμεθα -  δέν ήταν δικό του. Απλώς 
τό είχε νοικιάσει άπό ένα γραφείο. Δυό - τρία 
τετράγωνα παρακάτω ήταν τό τεράστιο γυά
λινο κτίριο τών « Ασφαλειών Στέρν». Ο 
Σέερ σταμάτησε τό αύτοκίνητο άκριβώς 
μπροστά στήν κεντρική είσοδο.

-  Αγαπημένη μου "Εβελυν, άρχισε ό 
Σέερ μέ έπίσημο τόνο στή φωνή του, θέλω 
πολύ νά σοϋ κάνω ένα άμορφο γαμήλιο δώρο. 
Μιά άοφάλεια ζωής, γιά τήν περίπτωση πού 
θά πάθω ξαφνικά κάτι. Δέν θέλω νά σ' άφήσω 
στούς πέντε δρόμους!

-  Μήν κακομελετάς, χρυσέ μου! τόν 
έκοψε τρομαγμένη ή "Εβελυν, αύτό δέν 
άντέχω ούτε νά τό σκέπτομαι!

-"Ω, άγάπη μου!
"Επιασε τό χέρι της καί χάιδεψε τό δια- 

μαντένιο δαισυλίδι. Καί συνέχισε άπτόητος:
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-  Ξέρω, δέν πρέπει νά μεταβάλουμε τόν 
υπέροχο γάμο μας σέ έμπορική συναλλαγή. 
Όμως, έτσι έπικίνδυνη πού έχει γίνει σή
μερα ή ζωή...
Μισή ώρα άργότερα, ή "Εβελυν έβαζε τήν 
υπογραφή της σ' ένα άλλο έπίσημοχαρτί. Τό 
κείμενο άπό πάνω έγραφε δτι σέ περίπτωση 
θανάτου τού ένός συζύγου, ό έπιζών θά 
είσέπραττε έκατό χιλιάδες μάρκα. Σέ περί
πτωση δυστυχήματος, τό ποσό θά ήταν 
διπλό.

' Ο Σέερ είχε σκοπό ό θάνατος τής ' Εβε
λυν νά φανεί σάν δυστύχημα. Γι' αύτάν ά- 
κριβώς τό λόγο είχε νοικιάσει καί τό μικρό 
σπιτάκι, δπου θά περνούσαν τό μήνα τού 
μέλιτος. "Η, μάλλον τίς μέρες τού μέλιτος, 
γιά νά μήν πούμε τίς ώρες...

Ήταν ένα μοναχικά ξύλινο σπιτάκι, σέ μιά 
έξαιρετικά άπότομη βουνοπλαγιά. Λίγο πιό 
μακριά ύπήρχε μιά κοιλάδα μέ μιά μικρή 
λιμνούλα μέ πεντακάθαρο βουνίσιο νερό. 
Ή  λιμνούλα ήταν άρκετά μικρή, έφτανε 
δμως γιά νά πνίξει άνετα μιά μεσόκοπη γυ
ναίκα πού δέν ήξερε κολύμπι.

Όταν άρχισαν νά ξεφορτώνουν τό πόρτ 
μπαγκάζ, ό ήλιος έγερνε στή δύση του σκορ
πίζοντας όλόχρυσες άκτίνες όλόγυρα.

Ό  Τόμ Σέερ τεντώθηκε τεμπέλικα καί 
πρότεινε άνέμελα:

-  Τί λές, πάμε μιά βολτίτσα; ' Ανακάλυψα 
ένα ύπέροχο μονοπάτι!

"Ενα ύπέροχο μονοπάτι!... Πραγματικά, 
δέν θά μπορούσε νά βρεθεί πιό ιδανικό γιά 
δυστύχημα! Στενό, άπότομο, στήν άκρη τού 
γκρεμού, 200 μέτρα βάθος! "Ενα έλαφρό 
σπρωξίματά» καί...

Τό μέρος τό είχε έξευρενήσει μόλις είχε 
βγει άπό τή φυλακή, πολύ πρίν γνωρίσει τήν 
"Εβελυν. Ήταν προνοητικός.

' Ο ήλιος είχε χαθεί πίσω άπό τά βουνά, 
όταν έφτασαν στήν άρχή τού στενού μονο
πατιού. Ή  "Εβελυν, δμως, σταμάτησε τρο
μαγμένη:

-  'Αγάπη μου, φοβάμαι!
-  " Ελα τώρα, μήν κάνεις σάν μωρό!' Από 

τήν κορυφή ή θέα στήν κοιλάδα είναι ύπέ- 
ροχη! "Ελα, κράτα τό χέρι μου καί πάμε!

-  Δέν μπορώ! Ζαλίζομαι! έκανε έκείνη.
-  "Ελα, λοιπόν! Είναι πολύ δμορφα!
Τήν άρπαξε άπό τό μπράτσο καί τήν τρά

βηξε.
-"Οχι!
Τραβήχτηκε μέ μιά άπότομη κίνηση. Ό  

Σέερ παραπάτησε, έχασε τήν ισορροπία του 
καί κατρακύλισε πρός τό βάραθρο.

-  Βοήθεια!
Τήν τελευταία στιγμή πρόλαβε ν' άρπα- 

χεΐ άπό ένα πουρνάρι. Καί χρειάστηκε δλη 
του τή δύναμη γιά νά μπορέσει νά σκαρφαλώ
σει ώς τό μονοπάτι, μέ τήν ψυχή στά δόντια.

-  Θεέ μου! ψιθύρισε ή "Εβελυν. Παρά 
λίγο συμφορά!

Δάγκωσε τά χείλη της στή σκέψη τής 
συμφοράς πού παραλίγο νά τούς χτυπήσει.

-  Πόνεσες άγάπη μου;
-  Όχι, δέν ήταν τίποτα! άπάντησε έκεϊ- 

νος.
' Ο φόβος τού είχε περάσει κι είχε δώσει

τή θέση του στήν όργή. Ό  Σέερ ήταν 
πολύ θυμωμένος. Θυμωμένος μέ τήν "Εβε
λυν, γιατί ζοϋσε άκόμα.

«Κι αύριο μέρα είναι!» σκέφτηκε καλμά
ροντας κάπως. Πέντε χρόνια μέσα στή φυλα
κή, είχε σκαρώσει μέ τό μυαλό του περιπτώ
σεις άτυχημάτων γιά νά μείνει χήρος τουλά
χιστον είκοσι φορές!

Στά σπίτι, μόλις ή "Εβελυν μπήκε στό 
μπάνιο, αύτός βγήκε έξω καί πήγε στό αύτο- 
κίνητο. Σύρθηκε άπό κάτω καί ξεβίδωσε δυό 
μπουλόνια. "Επειτα, άπόλυτα ήσυχος καί χω
ρίς τήν παραμικρή τύψη, πήγε νά πέσει γιά 
ύπνο.

Τό πρωί ξύπνησε φρέσκος - φρέσκος. Καί 
όταν κάθησαν γιά τό πρωινό του, είπε μέ 
ύφος παιχνιδιάρικο:

-  Ώ ,  τί χαζός πού είμαι! Ξέχασα τό βού
τυρο! Μπορείς νά πεταχτείς μέ τ' άμάξιστό 
χωριό, άγάπη μου ν ' άγοράσεις;

-  μά καί βέβαια, χρυσέ μου, άπάντησε έ 
κείνη μέ τό γλυκό μητρικό της χαμόγελο, άν 
έρθεις κι έσύ μαζί μου!

-  Δυστυχώς, έγώ δέν μπορώ!
Έσπρωξε τό πιάτο του καί κάπως νευρικά

άναψε ένα τσιγάρο.
-  Πρέπει έξάπαντος νά γράψω μερικά 

πολύ σημαντικά γράμματα στήν τράπεζά 
μου!

-  Δέν μπορώ νά σ' άφήσω τόση ώρα 
μοναχούλη! έκανε έκείνη ναζιάρικα. Θέλω 
νά πάω λίγο στή λίμνη. Θά μοϋ έτοιμάσεις 
τή βάρκα, χρυσέ μου;

' Η μικρή λαστιχένια βάρκα βρισκόταν άκό- 
μη στό πόρτ μπαγκάζ τού αύτοκινήτου. Τήν 
είχε άγοράσει γιά τήν περίπτωση πού δλα 
τ' άλλα τού σχέδια θά άποτύγχαναν. Σάν λύ
ση άπελπισίας άς πούμε. Μιά λύση δχι έντε- 
λώς άκίνδυνη. Γιατί κι ό ίδιος δέν ήξερε κα
θόλου κολύμπι.

' Εν πόση περιπτώσει, δέν θά δυσκολευό
ταν καθόλου, νά τήν πετάξει στό νεό, άπό 
τό μικρό πλεούμενο. Καί σίγουρα έκείνη θά 
πήγαινε σάν μολύβι στόν πάτο...

-  Μέ μεγάλη μου χαρά! τής είπε χαμο
γελώντας.

"Ανοιξε τό πόρτ μπαγκάζ, έβγαλε τή λα
στιχένια βάρκα, τήν κουβάλησε μέχρι τήν 
όχθη τής λιμνούλας καί έκεί άρχισε νά τήν 
φουσκώνει μέ τή μικρή τρόμπα. "Οταν τε
λείωσε, τής χαμογέλασε πάλι:

-  Έτοιμοι!
Τοποθέτησε τό κουπί στή θέση του κι έ

συρε τή βάρκα στό νερό. ' Η λίμνη ήταν σάν 
κρυστάλλινη. Καί βαθιά. Πολύ βαθιά καί άπό
τομη!

-  Έ λα, λοιπόν!
' Η " Εβελυν άφησε σ ' ένα βραχάκι τή χον

τρή της τσάντα, καί μέ χίλιες προφυλάξεις 
μπήκε στό άσταθές πλεούμενο. Εύγενικά 
έκεϊνος τής κράτησε τό χέρι γιά νά τή βοη
θήσει. Καί μετά πήδησε κι αύτός μέσα στή 
βάρκα καί μ ' ένα δυνατό σπρώξιμο τήν έδιω
ξε μακριά άπό τήν δχθη.

-  Μά, θά έρθεις μαζί, χρυσέ μου; ρώτησε 
παραξενεμένη ή Εβελυν. Νόμιζα δτι έχεις 
δουλειά!

-  Δέν μπορώ νά σ ' άφήσω μόνη σου μέσα

στή λίμνη! Ά ν  μοϋ πάθεις τίποτα;

Ελα δώστο μου κι έμένα λίγο! είπε άρ
γότερα ή Εβελυν παιχνιδιάρικα, τεν
τώνοντας τό χέρι πρός τό κουπί. Ό  Σέερ 

τής τό έδωσε. Τώρα ήταν πιά άνυπεράσπι- 
στη στά χέρια του...

- Ά ,  έχουμε άπομακρυνθεϊ πολύ άπό τήν 
δχθη! έκανε ή "Εβελυν τρομαγμένη. Μέ 
άτσαλες κουπιές κατάφερε νά γυρίσει τή 
βάρκα καί νά τήν κατευθύνει πρός τά έξω. 
Φαινόταν πολύ φοβισμένη...

«Τώρα!», σκέφτηκε ό Σέερ. Μέ μεγάλη 
προσοχή σηκώθηκε όρθιος, πίσω άπό τήν 
πλάτη τής γυναίκας. ' Εκείνη δέν είχε κατα
λάβει τίποτα. Ξαφνικά, δμως, ένιωσε τά σι
δερένια του χέρια νά σφίγγονται στίς μασχά
λες της καί μονομιάς βρέθηκε μέσα στό 
νερό, μέ τό κεφάλι μισό μέτρο κάτω άπό τήν 
έπκράνεια.

-  Καταραμένο κουπί! σφύριξε ό Σέερ 
άνάμεσα στά δόντια του.

' Η " Εβελυν τό είχε πάρει μαζί της καί τό 
είδε νά βγαίνει στήν έπκράνεια. Αμέσως 
ξεπρόβαλε καί τό κεφάλι τής γυναίκας, με
ρικά μέτρα μακριά του. ' Εκείνη δέν έβγαλε 

.μιλιά. Κρατημένη άπό τό κουπί άρχισε νά 
κολυμπάει πρός τήν δχθη.

Μάλιστα, κολυμπούσε! Μέ τή χάρη μιάς 
άγελάδας, άλλά, διάβολε, κολυμπούσε! 
Δέν βούλιαζε!

-  "Εβελυν! φώναξε ό Σέερ, τρομαγμέ
νος σχεδόν.

' Η γυναίκα τού είχε πεϊ ψέματα! Γιατί νά 
τού κρύψει δτι ήξερε κολύμπι;

-  "Εβελυν!
Μέ τά δυό του χέρια άρχισε νά σπρώ

χνει τό νερό Έκείνη δέν άκουγε τίποτα. 
Κρατούσε μέ τά χέρια τηςκουπί καί μέ τά 
χοντροπόδαρά της κλωτσούσε τό νερό. "Ε
τσι προχωρούσε άργά, πιό γρήγορα δμως άπό 
τήν άβολη, χοντροκαμωμένη λαστιχένια βά
ρκα. "Οταν έφτασε στήν δχθη κι άρχισε 
νά σκαρφαλώνει στά βράχια, έκεϊνος άπεϊχε 
τουλάχιστον είκοσι μέτρα άκόμη.

- " Εβελυν! ούρλιαξε ό Σέερ, ένώ μέ άπε- 
γνωσμένες κινήσεις κωπηλατούσε μέ τά χέ
ρια, προχωρώντας πολύ άργά πρός τήν δχθη! 

-  Θεέ μου, πόσο φοβήθηκα γιά σένα!
-  Τό ξέρω! έκανε έκείνη μέ τό μητρι

κό της χαμόγελο στά χείλη.
Ά νο ιξε  τήν τσάντα της κι έβγαλε άπό μέ

σα ένα μικροσκοπικό άσημί πιστολάκι.
-  Καιρός δμως νά φοβηθείς λιγάκι καί γιά 

τόν έαυτό σου, άγάπη μου! τού είπε. 
Έστρεψε τήν κάννη πρός τό μέρος του. 
-Ε β ελυ ν ! Τί κάνεις έκεί; Τρελάθηκες; 
Κούνησε τό κεφάλι της, χωρίς νά χάσει 

τό χαμόγελό της.
-  Ό χι, έγώ! Έσύ θά τρελαθείς άπό τό 

φόβο σου, τώρα άμέσως!
Ό  Τόμ Σέερ άπόμεινε καθισμένος μέσα 

στή λαστιχένια βάρκα, νά κοιτάζει τό μικρό 
παιχνιδάκι μέσα στή χούφτα τής γυναίκας.

-  Νομίζεις δτι δέν είχα καταλάβει δτι ή
θελες νά μέ στείλεις στόν άλλο κόσμο,

Συνέχεια στή σελίδα 653
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΗΡΑ 
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
Συνέχεια άπό τή σελίδα 651
χρυσέ μου; είπε ή Έβελυν χωρίς νά χάσει 
τό μητρικό - προστατευτικό της ύφος. Ή  
άτυχία σου ή μεγάλη, είναι ότι δέν ήξερες 
ότι έγώ έχω άρκετή πείρα άπ' αύτά τά πρά
γματα. Πώς νομίζεις ότι έμεινα δυό φορές 
χήρα; Έτσι τυχαία;

Γέλασε καί συνέχισε:
-  Τό δυστύχημα τού Μπρόκερ ήταν άκρι- 

βώς όμοιο μ ' αύτά πού λογάριαζες νά πάθω 
έγώ σήμερα τό πρωί, στέλνοντάς με στό 
χωριό τάχα γιά βούτυρο!

-  Έβελυν!
Ο Σέερ άπλωσε τά χέρια του πρός τό 

μέρος της, σέ ύστατη προσπάθεια.
-  Μά δέν μπορείς νά τό κάνεις αύτά! Νά 

μέ σκοτώσεις έν ψυχρώ! Μπορούμε νά 
δουλέψουμε μαζί έμεΐς οί δυό, άφοϋ ταιριά
ζουν τά γούστα μας!

-  Μαζί έ; Ωσπου νά μάς χωρίσει ό θά
νατος! Λάθος, άγαπητέ μου! ' Εγώ έχω μάθει 
νά μή ριψοκινδυνεύω! Παίζω πάντα σίγουρο 
χαρτί!

Γέλασε πάλι ειρωνικά.
-  ' Εξάλλου, έχω άπόλυτη άνάγκη τις δια

κόσιες χιλιάδες τής άσφάλειάς σου! Σέ 
περίπτωση θανάτου σου άπό άτύχημα, άγά- 
πη μου, τό ξέχασες; Τελευταία τδρριξα λίγο 
έξω καί είχα μεγάλα έξοδα. Κατάλαβέ με, 
χρυσέ μου. Έ χω ύποθηκεύσει όλα τ' άκί- 
νητά μου! ' Ακριβή πού είναι ή ζωή! Γι' αύτά 
χρειάζομαι έπειγόντως χρήματα καί μάλιστα 
μπόλικα! Στό κάτω - κάτω, πρέπει νά είμαι 
όμορφη καί καλοβαλμένη, όταν βγαίνω στήν 
πιάτσα γυρεύοντας άντρα. Καί τά ινστιτούτα 
καλλονής στοιχίζουν ένα σωρό λεφτά! "Ασε 
πιά τις μοδίστρες! Δέν είναι εύκολο πράγμα 
ή έπιτυχία, άγάπη μου, έσύ τουλάχιστον πρέ
πει νά μέ καταλάβεις!

’ Η Έβελυν κοίταζε τόν άντρα της χαμο
γελώντας άκόμη, μέ κάποια δόση ειρωνείας. 
Έπειτα έκλεισε τό άριστερό της μάτι γιά 
νά σημαδέψει καλύτερα.

-  "Οχι! οϋρλιαξε ό Σέερ κυριευμένος 
άπό πανικό, καί σέ μιά ύστατη προσπά
θεια άρχισε νά κωπηλατεί σάν τρελός μέ τά 
χέρια του πρός τήν όχθη.

-  "Οχι, Έβελυν! Δέν μπορεί νά μοΰ τό 
κάνεις αύτό!

"Εξι σφαίρες διαπέρασαν τή βάρκα άνοί- 
γοντας ισάριθμες μικρές τρυπούλες. Ό  
άέρας άρχισε νά βγαίνει σφυρίζοντας.

-  Καταραμένη! φώναξε ό Σέερ καθώς έ
νιωθε τή βάρκα νά βουλιάζει σάν κουρελό- 
πανο.

Βρέθηκε ξαφνικά μέσα στό παγωμένο 
νερό. Μέ κινήσεις άπελπισίας προσπάθησε 
νά μείνει στήν έπκράνεια, νά φτάσει στήν 
όχθη, πού βρισκόταν έκεΐ, μπροστά του, σχε
δόν τήν έφτανε μέ τό χέρι...

-  Μήν κουράζεσαι άδικα, άγάπη μου! είπε 
ή Έβελυν. Έτσι κι άλλιώς, δέν πρόκειται 
νά τά καταφέρεις!

Hans Maeter

ΤΑ
ΙΔΑΝΙΚΑ

ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ

ΜΑΣ

Τοϋ Δοκ. ' Υτταστυν. 

κ. Πουλή Φωτίου

IL .  ^

Α ΛΗΘΕΙΑ πόσο μεγάλο δίκιο είχε 
ό μεγάλος έκείνος Βίκτωρ Ούγκώ 

δταν έλεγε τό « Ώ  ιδανικό, σύ μόνον 
ύπάρχεις». Καί τούτο διότι όλόκληρη 
ή ' Ιστορία τού Πολιτισμού μας έδραιώ- 
θη εις τά ιδανικά. Μέ τήν δικήν των δύ
ναμη, ή θρησκεία ή έπιστήμη καί γενικά 
ή τέχνη σέ δλα της τά είδη (ποίηση, πε
ζογραφία, θέατρο, ζωγραφική) έμεγα- 
λούργησαν.

Καθοδήγησαν καί άπέβλεψαν στό 
ξεπέρασμα τού κτήνους τό όποιον ένυ- 
πάρχει μέσα μας. ' Εδίδαξαν σάν βασικό 
τους στόχο τήν καλλιέργεια τοϋ πνεύ
ματος. Τήν πνευματοποίηση τοϋ άνθρώ- 
που, τήν άνύψωσή του σέ έπίπεδα άνώ- 
τερα τοϋ ζώου. Αύτό άκριβώς έξηγεί 
τό γεγονός, δτι τό μεγαλοπρεπές σό
μπαν τών ιδεών τοϋ Πλάτωνος. ' Η άσύ- 
γκριτη μεγαλοσύνη τοϋ Ναζωραίου. 
Τό μεγάλο άλμα τοϋ άνθρωπισμοϋ τών 
νεωτέρων χρόνων καί γενικά δλες οί 
προσπάθειες πού άποβλέπουν στήν 
λύτρωση τοϋ άτόμου άπό τήν δουλεία 
τών ένστικτων καί στήν πνευματική του 
άπελευθέρωση στηρίχθηκαν σέ ιδεώδη.

Καί δλοι οί μεγάλοι άνδρες, τά ιδανι
κά πρότειναν σάν λύση τών καθημερι
νών προβλημάτων τοϋ «καταπιεσμένου 
άνθρώπου». Ό  Σωκράτης λόγου χάρη, 
αύτός ό ιδανικός φιλόσοφος καί όδηγός 
τών ψυχών έζητοϋσε νά μάθει: «Τί είναι 
σοφία, τί είναι εύσέβεια, τί άσέβεια, τί

δίκιο, τί άδικο, τί είναι ικανός άνδρας 
άρχειν». Στό βάθος τών νοημάτων αύ- 
τών διακρίνεται τό καθοδηγητικό πνεύ
μα, πού άγωνίζεται νά ύψώσει τόν άν
θρωπο πάνω άπό τόν έαυτόν του, νά 
τόν κάνει νά νοιώσει πιό άνώτερη τήν 
άντίληψη περί τής ζωής.

Ό μως ό μαθητής του ό Πλάτων, έ- 
προχώρησε περισσότερο.Προσπάθησε 
καί εύλογα άπέδειξε μέ άκλόνητα τεκ
μήρια, δτι ή βασική έπιδίωξη τοϋ κάθε 
άνθρώπου είναι μιά ζωή συντροφιά μέ 
ύψηλές ιδέες. Διότι έλεγε, οί αισθή
σεις μας μάς βοηθούν νάάντιληφθοϋμε 
άντικείμενα καθημερινά καί πεπερα
σμένα. ‘ Αντικείμενα πού άποτελοϋν 
φευγαλέες άπομιμήσεις τών πραγμα
τικών καί άληθινών.

Πιό πέρα όμως άπό τόν νόμο τών 
αισθήσεων, πού τό πλαίσιό τους δλο 
φθείρεται καί μεταβάλλονται, ύπάρχει 
μιά άλλη πνευματική κυψέλη- είναι ό 
μέγας κόσμος τών ιδεών «τά άγέννητα 
καί άνώλεθρα, τά αιώνια καί άναλλοίωτα 
πρότυπα τών φυσικών δντων». Καί πιό 
ψηλά άπό δλες τις ιδέες στέκει ή ιδέα 
τοϋ καλού κάγαθοϋ. Καί είναι εύτυχής 
έκείνος ό όποιος προσπαθεί νά φθάσει 
τήν ιδέα αύτή.

" Ιλιγγος καταλαμβάνει τόν άνθρωπον, 
δταν άναλογιζόμενος τήν μεγάλη ποικι
λία καί πολυμορφία τών ιδεολογικών 
ρευμάτων, αισθάνεται γυμνός καί μόνος 
στό πολυσύχναστο σταυροδρόμι τών 
σκέψεων, στό καθημερινό παζάρι τής 
πνευματικής άναζητήσεως. Ή  φαινο
μενολογία, ό ρασιοναλισμός, ό κριτικός 
ρεαλισμός, ή ύπαρξική φιλοσοφία, ό 
άθεϊσμός, ό μηδενισμός, ό άναρχισμός 
είναι πολλά άπό τά ρεύματα πού έ- 
γνώρισεν ό σημερινός άνθρωπος. Καί 
άκόμη ή πρακτική προέκτασις των, δπως 
ή βία, ή τρομοκρατία, τό φαινόμενο τών 
χίππυς, ό άμοραλισμός, τά ναρκωτικά, 
δλα φαινόμενα μιάς παρηκμασμένης 
καί άλλοπρόσαλλης έποχής.

Λέγεται δτι τήν Ιστορία δέν τήν 
γράφουν οί πόλεμοι άλλά τά ιδεώδη. Καί 
έτσι τίθενται σέ ίση μοίρα τά «φρούτα 
μιάς έποχής» μέ τίς άθάνατες ιδέες, καί 
γεννούν τό έρώτημα: Ποία είναι ή θέση 
καί τό μέλλον τών θεωριών καί τών ιδεών 
στό σημερινό καί στόν αύριανό κόσμο; 
Τό ένα τό ζοϋμε, βάζουμε τό χέρι στόν 
τύπο τών ήλων τό άλλο τό φανταζό- 
μεθα. Στίς ήμέρες μας τά πάντα έλέγ- 
χονται άπό τήν ύλιστική βάση. Καί αύτό 
μάς κολακεύει. "Αγιο δτι έξυπηρετεΐ 
τά συμφέροντά μας. Ή  αύτοσυγκρά- 
τηση, ή πίστη, ή άξιοπρέπεια, έγιναν 
δεύτερα καί τρίτα άν θέλετε, πρόσωπα,
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έάν δέν πετάχθηκαν στά λύματα τής 
'Ιστορίας. Καί μιά παραζάλη πού κατα
λαμβάνει τόν νοΰ τόν καθηλώνει, βρί
σκεται, ήδονιστικά πάνω άπό δλα. Προ
φητικά ό μεγάλος Ούγκώ μάς όμολογεΐ: 
«"Αν εύτυχίσης θά σέ θεωρήσουν με
γάλο. ' Εκτός άπό 5-6 έξαιρέσεις τερά
στιες, πού λαμπρύνουν δλο τόν αιώνα, ό 
θαυμασμός τών συγχρόνων γιά τούς άλ
λους, είναι μιά άληθινή βλακεία. Τό έπι- 
χρύσωμα περνά γιά άληθινό χρυσάφι. 
Ό  χυδαίος ναρκισσεύεται, λατρεύει 
τόν έαυτόν του, σάν τόν μυθικό έκεϊνον 
γυιό τού Κηφισού. Τήν μεγαλοφυΤα τού 
Αίσχύλου, τού Ντάντε, τού Ναπολέο- 
ντα, τό πλήθος τήν μοιράζει άμέσως 
μέ μιά φωνή στόν καθένα πού πετυ
χαίνει τόν όποιονδήποτε σκοπό του.

"Αν ένας συμβολαιογράφος γίνεται 
βουλευτής, άν ένας εύνοϋχος άποκτά 
χαρέμι δικό του, έάν ένας ύπηρέτης 
καφενείου ζευγαρώνεται μέ τήν τοκο
γλυφία καί γίνεται πλούσιος, έάν ένας 
άναγνώστης γίνεται δεσπότης έπειδή 
ψάλει μέ τήν μύτη -  αύτούς όλους οί 
άνθρωποι τούς όνομάζουν μεγαλο- 
φυΐες. "Ετσι μέ τούς άστερισμούς τ' 
ούρανοϋ συγχύζουν τ ' άστέρια πού 
κάνουν οί χήνες μέσα στή λάσπη».

Υπάρχουν δμως καί θετικά δεδο
μένα σέ αύτές τις δύσκολες στιγμές: 
Ο ψυχικός κάματος τού σύγχρονου 

άνθρώπου καί ή άνικανοποίητη δίψα του 
διά τήν άλήθεια. Οί άνθρωποι είναι 
κουρασμένοι. Μετά τόν Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο άνεπτερώθηκαν οί έλπίδες γιά 
μιά ειρηνική ζωή. Γεύθηκαν τά άγαθά 
τής τεχνολογικής έξελίξεως. Μαγεύ- 
θηκαν άπό τόν πλούτο τών ύλικών άγα- 
θών καί έπλευσαν στόν ώκεανό τής 
καταναλωτικής άφθονίας. Έ ν τούτοις, 
αισθάνονται, άγχος καί ψυχική κατα
πίεση. Καί ήδη παρατηρούνται τά πρώτα 
συμπτώματα τής μεταστροφής. Εις τήν 
Εύρώπη πλήθη άνθρώπων έπιστρέφουν 
στό Χριστό. «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΖΕΙ», είναι 
τό νέο σύνθημα. Τό κίνημα προσλαμβά
νει διαστάσεις καί προοιωνίζει μιά ψυχι
κή άνάταση, μιά πνευματική άνοιξη. ' Η 
έκκλησία θά κληθεί νά διαδραματίσει 
τόν σωστικόν της ρόλο, έντός τού Έ 
θνους μας, γιά ένα καλλίτερο μέλλον, 
γιά έναν άναβαπτισμένο άνθρωπο πού 
νά μή άντιπροσωπεύει τό χαμηλό, τό 
ζωώδες, τό κίβδηλο, τό ψέμμα.

Τότε τό μέλλον θά μπορούσαμε νά 
τό προβλέψουμε- ή θά γύριζε στό φώς 
τών ιδανικών, ή θά ’ σβήνε στό ζόφο τής 
ύλης. Οί ιδέες δταν τις άρνούμεθα, έκ- 
δικοϋνται.' Η περιπέτειά τους μεταβάλ
λεται σέ τραγωδία γιά τόν άνθρωπο.

ΓΡΑΦΕΙ #
Ο ΑΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ

I

Θ. ΑΘ. ΛΑΊ ΝΑ: «Τό Μοναστήρι τής Μετα- 
μορφώσεως τών Καμένων Βούρλων». Με
λέτη. ( Αθήνα, 1978, σελ. 87).

Συνεχίζοντας τήν έρευνα γιά τά Χριστια
νικά μνημεία τής Φθιώτιδας στή σειρά «Γνώ- 
ρίστε τή Φθιώτιδα», ό συγγραφέας δίνει 
τώρα τήν ιστορική, αισθητική καί λαογραφική 
περιγραφή τού Μοναστηριού τής Μετα- 
μορφώσεως Καμένων Βούρλων. Μέσα στό 
βιβλίο, έμπεριέχονται παράπλευρα δλα 
τά κειμήλια τού Μοναστηριού, καθώς καί ή 
ιστορική του συμβολή στήν έπανάσταση 
τού 1821. Επίσης προϊόν τής άκάματης 
έρευνάς του, είναι τά παρατιθέμενα ιστορικά 
έγγραφα καί μιά όδοιπορική άνθολόγηση, 
πολύπλευρης γνωριμίας τών παραδοσιακών 
μνημείων τής Φθιώτιδας καί γενικώτερα τής 
Ρούμελης.

ΧΑΡ. Δ. ΠΕΤΣΚΟΥ: « Ή  Πηνελόπη σέ Η
πειρώτικο χωριό». Θέατρο. ( Αθήνα, 1978, 
σελ. 151).

Ό  πολυγράφος Χαράλαμπος Πέτσκος, 
μάς έδωσε τόσα δείγματα γραφής, κυρίως 
στόν πεζό λόγο. Τελευταία κυκλοφόρησε 
καί τέσσερα θεατρικά κομμάτια μέ τόν γενικό 
τίτλο τού πρώτου άπ' αύτά, « Ή  Πηνελόπη 
σέ ' Ηπειρωτικό χωριό». ' Ηθογραφικά είναι 
τά βάθρα καί τών τεσσάρων αύτών θεατρικών 
έπιγραμμάτων τού κ. Πέτσκου. Βέβαια τού
το σέ τίποτα δέν έμποδίζει νά δοθούν καί 
τεχνικά καί μάλιστα μέ πλούσιο ένδιαφέρον. 
Οί διάλογοι καί τά εύρήματα έντυπωσιακά, 
διαδέχονται στή ροή τών έργων τό ένα τό άλ
λο μέ μιά θεατρικότητα, τελείως ίδιάζουσα, 
χαρακτηριστική τής πέννας τού συγγραφέα.

Εκτός άπ' τόν αιώνιο τύπο τής πιστής 
γυναίκας, σκιαγραφεί στό δεύτερο θεατρο- 
γράφημά του, τήν ιερότητα τής ύποσχέ- 
σεως τών παλαιών άνθρώπων μέ τόν τίτλο 
«Μπέσα» καί παρά πέρα μέ τά δυό άδέλφια 
τήν άκατάλυτη άρχή πώς ό κοινός κίνδυνος 
δημιουργεί φίλους καί τό κοινό συμφέρον 
έχθρούς. Τέλος μέ «Τά κούτσουρα», δίνει 
άνάγλυφη τήν έγκατάλειψη τών γερόντων 
στά χωριά μας, πού ξεγυμνώθηκαν μέ τήν 
άστυφιλία.

ΛΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ: « Αδελ
φή τού Σαράντα -  ' Ιριδισμοί». ' Αφηγήματα -

Ψ
Στοχασμοί. ('Αθήνα, «Νέα Σκέψη», 1978, 
σελ. 102).

Είναι άδύνατο νά καταπιαστεί, φαντάζο
μαι, άναγνώστης ή κριτικός μέ δημιουργία 
τής Κας Λούλας Δ. Κωνσταντινίδου καί νά 
μήν άνασύρει άπό τά θηλάκια τής κολακείας 
τις έξυμνηστικές λέξεις του. Είναι ή σαγήνη 
τού ύφους της, ή ιωνική θά λέγαμε, γλυκή- 
τητά του. Είτε στοχασμός είναι αύτός, είτε 
άφήγηση ή δταν καταπιάνεται μέ πρόσωπα, 
μέ περιγραφή περιβάλλοντος καί μέ άνατο- 
μία καταστάσεων. Μύθοι, σκέψεις, μορφές, 
έπεισόδια, άντικείμενα μνήμης καί περιστα
τικά ποΰγιναν προσωπικά βιώματα, είναι τό 
βιβλίο τούτο τής συγγραφέως. Κι όπως προ- 
είπαμε μέ τή σαγήνη τού ύφους, τό κλείνει 
κανένας βαθειά ικανοποιημένος άπό τήν 
έπικοινωνία του.

ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
«' Η δίκη τοϋ Χριστού»

' Υπό τοϋ κ. Νικ. Πετροπούλου, έπιτίμου Γυ
μνασιάρχου, έξεδόθη καί κυκλοφορείήδη εις 
6ην έκδοσιν βιβλίον σπουδαιότατον καί ση- 
μαντικώτατον πραγματευόμενον τό πολί- 
κροτον θέμα τής Δίκης τοϋ Χριστού άπό 
νομικής καί θεολογικής άπόψεως. Έ ν τώ 
βιβλίω τούτω ό συγγραφεύς άνασκευάζει 
καί άνατρέπει μέ νομικά έπιχειρήματα, τά 
όποια Ισχυον τήν έποχήν έκείνην, δλας τάς 
σημειωθείσας κατά τήν δίκην παρανομίας. 
Καί άποφαίνεται τελικά, δτι ή καταδίκη καί ή 
σταύρωσις τοϋ Χριστού περιβεβλημένη 
τυπους μόνον νομικούς άποτελεϊ τό τρανό- 
τατον παράδειγμα δικαστικής δολοφονίας 
εις τά δικαστικά χρονικά.

Τό δλον έργον άπαρτιζόμενον έκ 318 -  
πυκνοτυπωμένων σελίδων πωλείται πρός 
250 δρχ. έκαστον. Οί έπιθυμοϋντες νά τό 
προμηθευθοϋν δέον νά άπευθύνωνται εις 
τόν ίδιον τόν συγγραφέα, όδός Άσημακο- 
πούλου, άριθ. 11. 'Αγία Παρασκευή -  'Ατ
τικής. Τηλέφ. 659.1952

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Γυρίζεται ένα γούεστερν στό Χόλλυ- 

γουντ καί ό νεαρός πρωταγωνιστής άτρόμη- 
τος καί άδάμαστος πολεμιστής τών Ερυ
θροδέρμων έκφράζει στόν παραγωγό ζωη
ρές άνησυχίες του, γιά τήν σκηνή στήν όποια 
κάποιος Ινδιάνος θά ρίξη ένα βέλος πού 
πρέπει νά περάση ξυστά άπό τό κεφάλι του.

-  Μή φοβάσαι, τόν καθησυχάζει ό παρα
γωγός, καί δλα θά πάνε μιά χαρά. Είναι δει
νός σκοπευτής.

-  Ναι... έπιμένει ό νέος, πού δέν φάνηκε 
νά πείσθηκε άπό τήν διαβεβαίωσι καί άν ό 
διάβολος σπάση τό πόδι του καί τό βέλος μέ 
χτυπήση;

Ό  παραγωγός μένει γιά λίγο σκεπτικός 
μασουλώντας τή τσίχλα του, δέν χωράει άμ- 
φιβολία δτι κλονίσθηκε.

-  Έ χεις δίκιο, καταλήγει. Γιά καλό καί γιά 
κακό, άς γυρίσουμε αύτή τή σκηνή τελευ
ταία.
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Ή  κ. Μποϋμσκε, συνεφώνησε μέ τόν 
άντρα της νά κάνουν ό καθένας χωριστά τις 
διακοπές τους. Κι έκεΐνη διάλεξε τόν νότο. 
Γυρίζοντας διηγείται τώρα στόν άντρα της -  
μέ πρόθεσι νά τόν κάνη νά ζηλέψη -  διάφορα 
περιστατικά πού άποδεικνύουν πόσο θερμό
αιμοι είναι οί ντόπιοι. Καί τελικά λέει:

-  Σκέψου, άτι τήν δεύτερη κιόλας νύχτα 
στό πλοίο, μπήκε στήν καμπίνα μου ένας 
ναύτης, ψηλός, μελαχροινός, άρρενωπός 
καί..,

-  Μά, άγαπητή μου, τήν διακόπτει ό σύ
ζυγος άτάραχος, είχες εισιτήριο τουριστικής 
θέσεως. Συνεπώς, δέν μπορούσε νά μπή 
στήν καμπίνα σου ό καπετάνιος.

Άνθρωποφάγοι αιχμαλώτισαν μιά ύπέ- 
ροχη ναυαγό, μιά ξανθά, μέ κάτασπρο δέρμα 
καί μέ ρούχα πού μόλις κάλυπταν τά κάλλη 
της. Ό  βασιλιάς τών καννιβάλων τήν παρα
τηρεί προσεκτικά καί μετά λέει στόν άρχι- 
μάγειρά του:

-  Νομίζω, άτι έξαιρετικά γιά σήμερα, θά 
πάρω τό πρωινό μου στό κρεββάτι.

Δύο φίλοι κουβεντιάζουν.
-  Φαντάσου άτι χθές βράδυ, κατάφερα 

έπιτέλους νά βγάλω βόλτα μιά κοπέλλα μέ 
τό αυτοκίνητο. Τήν νύχτα στό δάσος.

-  Μπράβο, τού λέει ό άλλος καί τήν 
κατάλληλη στιγμή «χάλασε» τό άμάξι, έ;

-  Καί βέβαια.
-  Καί φυσικά έγινε δική σου;
-  'Οχι. Σάν βλάκας, είχα σταματήση κάτω 

άπό μιά πινακίδα πού έλεγε: «Προσοχή στό 
παιδιά».

Στήν αίθουσα άναμονής τού άεροδρομίου 
μιά σπηκερίνα άναγγέλλει στό μικρόφωνο.

-  Τά άτομα πού έχασαν τό πορτοφόλι 
πού περιέχει 3 έκατομμύρια δρχ., παρακα- 
λοϋνται νά σταθούν, άπό τή στιγμή αύτή, στή 
σειρά.

"Ενας νεαρός ήταν τρελλά έρωτευμένος 
μέ μιά κοπέλλα. Τήν ικέτευε:

-  Χριστίνα, γίνετε γυναίκα μου. "Αν μέ 
άπορρίψετε θά πεθάνω.

' Εκείνη άρνήθηκε τήν πρότασι του καί ό 
έραστής της κράτησε τόν λόγο του. Πέθανε. 
Μετά άπό 60 χρόνια.

Πάντοτε πίστευα άτι είχα μιά πιστή σύ
ζυγο, λέει ένας άνδρας σ ' ένα φίλο του. Αλ
λά άρχίζω νά άμφιβάλλω άπό τότε πού μετα
κομίσαμε...

-  Καί γιατί αύτό;
-  Νά. Πήγαμε άπό τήν Πάτρα στήν Θεσ

σαλονίκη καί έχουμε τόν ίδιο ύδραυλικό.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ
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του ώς σευατόν». "Ετσι διαπιστώνομε πώς 
ό Χριστιανισμός μέ τόν ' Απ. Παύλο προσέ- 
φερε στή νομική έπιστήμη, δ,τι ούτε ή έλ- 
ληνική φιλοσοφία, ούτε τό Ρωμαϊκό Δίκαιο 
μπόρεσαν νά προσφέρουν, μιά σύντομη 
τού Δικαίου περίληψη στή συγχωνευτική ιδέα 
τής άγάπης. Ή  γνώμη τού Παύλου πώς ή 
άγάπη άποτελεϊ ύπερτάτη ιδέα «κατακυρι- 
εύουσαν τού Δικαίου» φαίνεται κι άπ' τόν 
άλλο περίφημο κανόνα τού Παύλου «πλή
ρωμα νόμου ή άγάπη». Αν ό λόγος τής ύπάρ- 
ξεως τού Δικαίου βρίσκεται, άλήθεια, στήν 
άνάγκη νά γεφυρωθή τό χάσμα άνάμεσα στό 
«έγώ» καί στό «σύ», στόν «πλησίον» καί τόν 
«σεαυτόν, νά έξισορροπηθοϋν μ άλλα λόγια 
τά άντιτιθέμενα συμφέροντα ύποκοινωνών, 
τότε έξηγεΐται γιατί ό Παύλος έθεσε σάν 
σκοπό τού Δικαίου τήν άγάπη κι όχι τήν δικαι
οσύνη. Προχωρώντας άκόμη παρά πέρα ό 
Παύλος θεωρεί τήν άγάπη σάν διαρκές 
χρέος πρός τόν συγκοινωνόν άνθρωπο πού 
συνεχώς μέν καταβάλλεται, ποτέ όμως δέν 
έξοφλεΐται. «Άπόδοτε ούν πάσιν τάς ό- 
φειλάς... μηδενί μηδέν όφείλεται είμή τό 
άγαπάν άλλήλους». Ή  δικαιοσύνη έξαν- 
τλεϊται στήν άπόδοση τώνόφειλών.' Η άγάπη 
άποτελεϊ ή ίδια όφειλή, άλλά διαφορετική 
άπ' τις άλλες. Είναι διαρκής πρός τό κάθε 
πλησίον, καί ή καταβολή της δέν φέρει τήν 
άπόσβεση άλλά τή διαρκή της άνανέωση. Τό 
λέγει πιό ξεκάθαρα ό ιερός Χρυσόστομος 
έρμηνεύοντας τόν Παύλο: «καί αύτήν (άγά- 
πην) όφείλημα είναι ού μήν τοιοϋτον οϊον τόν 
φόρον... άλλά διηνεκές... άποδίδοσθαι μέν 
άεί βούλεται, ού μήν πληροϋσθαι, άλλ' 
άεί όφείλεσθαι. Τοιοϋτον γάρ έστί τό χρέος 
(τής άγάπης) ώς καί διδόναι καί όφείλει άεί». 
Καί κάτι άκόμα πού κάνει τήν άγάπη άνώτερη 
τής δικαιοσύνης. Ή  άγάπη κλίνει μέοα της 
μιά θετική άδυναμία πρός κατεργασία τού 
κακού άφοϋ όπως λέγει ό Παύλος «τώ πλη
σίον κακό ού κατεργάζεται». ' Η δικαιοσύνη 
δμως δέν άναδίνει παρόμοια ένέργεια πρός 
άποτροπή τού κακού. Αύτή περιορίζεται στήν 
άπόδοση τού «όφειλομένου-προσήκοντος». 
Ποιό δμως είναι αύτό τό «όφειλόμενο»; Τά 
κριτήρια τού καθορισμού του δέν έχουν 
ξεκαθαριστή άκόμα στή νομική έπιστήμη. 
Καί βέβαια δέν μπορούμε ν ' άποκλείοωμε 
τήν περίπτωση τού κακού σάν «όφειλόμε- 
νον». Σάν παράδειγμα ό θάνατος πού θεω
ρείται «όφειλόμενον» στούς άνθρωποκτό- 
νους άπ' τό θετικό Δίκαιο.' Η άπόδοση δμως 
τού θανάτου δέν παύει νά θεωρήται άπόδοση 
κακού. Μέ τήν άγάπη όδηγούμαστε καί στήν 
κατάργηση τής ποινής τού θανάτου άφοϋ 
πρόκειται γιά κακό πού ή άγάπη «ού κατεργά
ζεται». Βέβαια καί στή δικαιοσύνη άναγνω- 
ρίζετοι ό ρόλος κάποιας διάκρισης τού δι
καίου άπό τό άδικο, αύτό δμως δέν έμπόδισε 
μέχρι σήμερα τήν έκδήλωση τού θλιβερού 
φαινομένου τών λεγομένων «άδικων θετι
κών δικαίων»! Αντίθετοι σ' δλη τούτη τή

διδασκαλία τού Παύλου γιά τίς σχέσεις τής 
δικαιοσύνης πρός τήν άγάπη είναι οί κατά 
κόσμο φιλόσοφοι τού Δικαίου. ' Η φιλοσοφία 
τού Δικαίου πιστεύει πώς ή χριστιανική άγά
πη δέν μπορεί νά λογαριαστή σάν ύποκατά- 
στατο τής δικαιοσύνης, άλλά παραμένει μιά 
ύποτελής έννοια, δουλεύουσα διαρκώς γιά 
μιά πληρέστερη έφαρμογή τής δικαιοσύνης. 
Κυριώτερος έκπρόσωπος αύτής τής θεω
ρίας τής ύποτελείας τής άγάπης στή δικαιο
σύνη είναι ό Stemmier πού διδάσκει πώς ή 
άγάπη δέν μπορεί νά ύποκαταστήση τό νόημα 
τού Δικαίου καί τής δικαιοσύνης γενικώτερα.
' Η φιλοσοφική τούτου άντίληψη έχει λαθε
μένη άφετηρία. Θεωρεί δηλαδή τήν άγάπη 
σάν μιά άπλή φιλοσοφικοκοινωνική έννοια 
άγνοώντας πέρα ώς πέρα τόν ξεχωριστό 
χριστιανικό της χαρακτήρα. ' Η άγάπη δμως 
είναι άποκλειστικά έννοια Χριστιανική, μά
λιστα δέ Χριστογενής! Δέν ύπήρχε πρό τού 
Χριστιανισμού. Δέν άκούσθηκε ούτε άπ' τό 
Σωκράτη, ούτε άπ' τόν Πλάτωνα καί Αρι
στοτέλη ούτε άπ' τόν Βούδα καί τόν Κομ- 
φούκιο. Γιά πρώτη φορά άκούστηκε άπ' τό 
στόμα τού Χριστού στήν άπό τού "Ορους 
όμιλία του. "Αν άποσπάσουμε τήν άγάπη άπ' 
τό φυσικό της περιβάλλον, τό χριστιανικό, 
καί θελήσουμε νά τή δούμε σάν άπλή 
φιλοσοφική έννοια, τότε πιά παύει ή άγάπη 
νά έχη όποιοδήποτε νόημα.' Η άρχή τής άγά
πης βρίσκεται πιό πέρα άπ' τήν άνθρώπινη 
φύση. Ή  φιλοσοφία ξεγελάστηκε πάνω σ' 
αύτό, γι' αύτό καί έπεσε έξω στή θεωρία 
της. 'Αντίθετα ή θεωρία τού Παύλου βρί
σκει τή δικαίωσή της άπ' αύτή τήν μελέτη 
τών άποτελεσμάτων τής δικαιοσύνης έν στε
νή νομική έννοίρ άπό τότε πού τέθηκε τό 
δίκαιο μέχρι σήμερα καί πού είναι φτωχά 
καί άποκαρδιωτικά. ' Ο λόγος τής ύπάρξεως 
τού Δικαίου βρίσκεται σέ τελευταία άνάλυση 
στήν άπόσταση πού ύπάρχει άνάμεσα στό 
έγώ καί στό σύ, στήν άντίθεση δηλαδή τών 
συμφερόντων τών κοινωνών άνθρώπων. Καί ό 
σκοπός του είναι νά γεφυρώση αύτή τήν άπό
σταση ή καλλίτερα ή κάλυψή της. Κατευθυν
τήρια πρός τό σκοπό αύτό ιδέα ύπήρξε ή δι
καιοσύνη. Μέχρι σήμερα δμως δχι δέν καλύ
φθηκε αύτό τό χάσμα, άλλά μεγάλωσε καί 
βάθυνε περισσότερο! Αύτό δείχνει τήν άνε- 
πάρκεια τής δικαιοσύνης στό νά έμπνεύση 
τό δίκαιο. Ή  δικαιοσύνη άρκέσθηκε στό 
«άποδιδόναι έκάστω τό ίδιον», χωρίς νά πλη- 
σιάση τόν κοινωνόν άνθρωπο καί νά τόν ό- 
δηγήση στόν συγκοινωνό του. Καί μέχρι πού 
έμφανίσθηκε ό Χριστιανισμός θά μπορούσε 
νά δικαιολογηθή αύτή ή... άντικοινωνική στά
ση τής δικαιοσύνης άπέναντι στόν κοινωνόν 
άνθρωπο, γιατί μέχρι τότε ούτε οί έλληνες 
φιλόσοφοι, ούτε τό ρωμαϊκό δίκαιο, ούτε άκό
μα οί θεμελιωταί τών άνατολικών θρησκειών 
ύπέδειξαν τόν τρόπον τής προσεγγίσεως 
τού έγώ πρός τό σύ. Μέ τήν έμφάνιση δμως 
τού Χριστιανισμού καινούργια έλαμψε στόν 
κόσμο τών ιδεών άξια ή άγάπη πού ή ούσία 
της βρίσκεται σ' αύτή τή θαυμαστή συνταύ- 
τιση τού έγώ καί τού σύ. «'Αγαπήσεις τόν 
πλησίον σου ώς σευατόν». Ή  δικαιοσύνη 
ποτέ ώς τώρα δέν άξίωσε τήν ήρωϊκή τούτη
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συνταύτιση γι' αύτό καί άπέτυχε ατό σκοπό 
της. Τώρα όμως ή άγάπη δίνει στό δίκαιο τήν 
πραγματική του δύναμη γιά τήν σίγουρη έπί- 
τευξη τού σκοπού του πού είναι ή γεφύρωση 
τού χάσματος μεταξύ τών κοινωνών, γιατί ή 
άγάπη δέν έπιτάσσει άπλώς τήν άπόδοση τού 
οφειλώμενου -  μιά καί αύτό άποδείχθηκε στή 
διαδρομή τών αιώνων άνεπαρκής -  άλλά ά- 
ξιώνει τήν πλήρη προσέγγιση τού «πλησίον» 
πρός τόν «σευατόν». "Αν λοιπόναύτή πλέον 
ή ιδέα τής άγάπης τεθή σάν κατευθυντήρια 
άρχή τού Δικαίου τότε τό δίκαιον θά έπιτύχη 
τού σκοπού του. Ο Παύλος πρώτος άπ' 
όλους άντιλήφθηκε τήν άνεπάρκεια τής δι
καιοσύνης σάν κατευθυντήριας ιδέας τού 
Δικαίου καί τήν άντικατέστησε μέ τήν άγάπη.

Τά προβλήματα τού δικαίου τά όποια άντι- 
μετωπίζει ό Παύλος δέν σταματούν έδώ. Κι 
άλλα πολλά έχει νά μάς πή ό θείος ' Απόστο
λος σάν νομικός. Επιθυμία μου, όμως είναι 
νά κλείσω μέ τήν έπανάληψη τού γλυκύτατου 
παυλικού κανόνα «πλήρωμα νόμου ή άγάπη» 
πιστεύντας πώς ό άπόηχος του μπορεί νά 
μάς βάλλει σέ σκέψεις γιά τήν πορεία τού 
θετικού Δικαίου στό σύγχρονο κόσμο

ΕΞ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΦΘΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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σέ τρόπο πού ή ψυχική αύτή κατάσταση 
νά έξασθενίζη καί μειώνη τήν ένεργητι- 
κότητά σας, δοκιμάστε τά άκόλουθα: 
Σχηματίστε μέ τόν έαυτό σας, ότι θά 
μπορέσετε νά κάνετε κάτι, πού είναι 
άνάγκη νά γίνει προτού περάσει ή μέρα 
καί άνταμεϊψτε τόν έαυτό σας άφοϋ τό 
πραγματοποιήσετε.

Δώστε στόν έαυτό σας μιά μέρα ένα 
μεγαλύτερο σκοπό. Κατόπιν έκπληρώ- 
στε τον. Κοιτάξτε όμως γιά τή μέρα 
αύτή νά άπορρίψετε όποιονδήποτε άλ
λο σκοπό. Καθιερώστε μιά μέρα τής έβ- 
δομάδος σάν μέρα «προλήψεως» καί 
προγραμματισμού, ούτως ώστε τις άλ
λες μέρες νά εϊσθε σέ θέση νά τακτο- 
ποιήτε τά περισσότερα μικρά ζητήματα, 
ξεχωρίζοντάς τα άπό τις άλλες τίς πιό 
βαριές ύποθέσεις.

Δώστε στόν έαυτό σας μιά χρονική 
προθεσμία, μέσα στά περιθώρια τής ό
ποιας νά είναι δυνατή ή άποπεράτωση 
ένός έργου. Πολλοί άνθρωποι συγκεν
τρώνουν τό καλλίτερο έαυτό τους, πρός 
ολοκλήρωση τού έργου, όταν ή διορία 
λήξεώς του βρίσκεται μπροστά τους. 
Τότε όμως θά άναγκασθοϋν φυσικά 
νά κάνουν σπασμωδικές ένέργειες εις 
βάρος τής ποιότητος, άλλά καί τής 
ποσότητος τού έργου. Μή θεωρείτε 
τή κάθε μέρα πού περνάει, τή κάθε

μέρα πού διαδέχεται τήν άλλη, σάν προ
έκταση τής προηγουμένης, ώστε κάτι 
πού δέν έχει γίνει σήμερα, νά τό ανα
βάλλετε γιά τήν αύριο.

Οί έπιτυχημένοι άνθρωποι προγραμ
ματίζουν τή ζωή τους, γιά νά στέφεται 
ό χρόνος πού βρίσκεται μπροστά τους 
άπό πλήρη έπιτυχία, όσον άκριβώς ά- 
φορά στήν άκριβή καί τέλεια έκτέλεση 
τού έργου καί αύτή ή έπείγουσα παρορ
μητική άνάγκη, δέν μπορεί φυσικά παρά 
νά όδηγή σέ μιά έπιτεινομένη δύναμη 
συγκεντρώσεως. ΓΓ αύτό μάθετε νά 
βλέπετε τή κάθε μέρα πού μάς έρχεται 
σάν μέρα ζωντανή, σάν χρονικό διάστη
μα ζωτικής σημασίας, σάν άνεξάρτητη 
μονάδα χρόνου καί κρίνετε τά έπιτεύγ- 
ματά σας άπό τό ό,τι έχετε πραγματο
ποιήσει σήμερα -  όχι χθές, όχι αύριο.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ: Ύποβοηθεϊστε τή 
μνήμη σας.

Εάν θέλετε νά έπιτύχετε δέν σάς 
έπιτρέπετε νά ξεχνάτε. Είναι έν τού- 
τοις σπατάλη τής ικανότητας τής μνή
μης μέ τό νά προσπαθείτε νά θυμάσθε 
ό,τι άκριβώς τόσο εύκολα θά μπορού
σατε νά τό είχατε γράψει. ΓΓ αύτό 
πρέπει νά σημειώνετε στό καρνέ σας τίς 
δουλειές πού έχετε νά κάνετε. Πολ
λά έπιτυχημένα άτομα ώθοϋνται άπό 
τήν άνάγκη νά συντάσσουν γραπτούς 
καταλόγους, ιεραρχώντας τίς άνάγκες 
τών έργασιών.

"Ενα άλλο τέχνασμα πού συμβάλλει 
στήν ύποβοήθηση τής μνήμης είναι ή 
συνεχής φροντίδα γιά τίς δουλειές πού 
σάς άπασχολούν. ' Η διαρκής μέριμνα 
γιά ένα θέμα, δέν μπορεί παρά νά όδη- 
γήση στήν έπιτυχία. ' Εάν οί έπιτυχημέ- 
νοι στή ζωή άνθρωποι παρουσιάζουν 
κάποια φαινομενική κρίση, αύτό τό ό- 
φείλουν στό γεγονός ότι είναι καθολικά 
δοσμένοι, ολοκληρωτικά άφοσιωμένοι 
σέ ό,τι καταπιάνονται. Δέν ύπάρχει πρό
βλημα γι' αύτούς νά ένθυμοϋνται γεγο
νότα, φυσιογνωμίες καί όνόματα, τά 
όποια σχετίζονται μέ προηγούμενα έν- 
διαφέροντά τους. Αλλά μιά φορά καί 
δέν κρίνεται ούσιώδες νά ένθυμεϊσθε 
τό κάθε τι, ή πρώτη σας δουλειά είναι 
ή άξιολόγηση, ή ιεράρχηση τών πιό 
σημαντικών σας θεμάτων καί ή άπόφασή 
σας γιά τή σειρά προτεραιότητος.

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ: Κάνετε όνειρα.
Λένε ότι είναι σφάλμα μέ τό νά άσχο- 

λήται κανείς μέ τό παρελθόν. Στήν 
πραγματικότητα όμως έπιτυχημένοι 
είναι έκεΐνοι συνήθως πού έχουν σκε- 
φθή τά λάθη τους καί έχουν διδαχθή άπ ' 
αύτά. "Οταν κάτι δέν πηγαίνει καλά, έ- 
ξετάστε μέ προσοχή τίς συνέπειές του,

κάνετε ό,τι μπορείτε γιά νά διορθωθούν 
τά πράγματα, ύστερα σκεφθήτε πώς 
συνέβη καί πώς θά μπορούσε νά μήν 
έπαναληφθή τό λάθος στό μέλλον.

Πολλά πρόσωπα έπιτυχημένα στή 
ζωή όμολογοϋν έπίσης ότι ονειρο
πολούν καί ότι τά ονειροπολήματα αύτά 
τούς έμπνέουν πρός τόν τελικό σκοπό. 
ΓΓ αύτό δώστε χρόνο στόν έαυτό σας 
νά άσχοληθή μ' αύτό τό σκοπό. Καλ
λιεργείστε τούς ρεμβασμούς, άπολαύ- 
στε τους, κάνετέ τους έποικοδομητι- 
κούς, άφοϋ τούς συνδέσετε μέ τόν 
τελικό σκοπό σας. "Οσα περισσότερα 
όνειρα μπορείτε νά κάνετε γιά τίς ύπο- 
θέσεις σας, τόσο πιό πολύ καί καλλίτερα 
θά έπιτύχετε στις δουλειές σας.

ΤΟ «ΤΡΙΤΟ» ΦΥΛΛΟ
Συνέχεια άπώ τή σελίδα 591
προβλήματα. Οί όργανώσεις αύτές 
είναι ιδιαίτερα «χρήσιμες» στούς πιό 
ήλικιωμένους ομοφυλόφιλους, οί όποιοι 
δέν έχουν πιά τήν δυνατότητα νά ψά
χνουν τό ταίρι τους συχνάζοντας στά 
διάφορα ειδικά μπάρ, ή ντίσκο καί πού 
ό τρόπος ζωής τους πολύ άπέχει άπό τά 
στενά μπλοΰ τζήνς.

Ο ΑΛΛΟΣ τύπος όργανώσεως γιά 
ομοφυλόφιλους είναι έκεϊνος πού παί
ζει τόν ρόλο ένός είδους φορέα κοι
νωνικής προνοίας. Γιά όσους έχουν 
θρησκευτικές τάσεις, ύπάρχει μία έκ- 
κλησία ειδική γιά όμοφυλόφιλους, ή 
Μετροπόλιταν Κομμιούνιτυ Τσέρτς, 
τής όποιας ή έδρα βρίσκεται στό Λός 
"Αντζελες καί συγκεντρώνει 80 περί
που πιστούς, άπό όλα τά σημεία τών 
ΗΠΑ. Στήν Βοστώνη ή κοινοτική ύγειο- 
νομική ύπηρεσία παρέχει συμβουλές 
γιά τά ψυχολογικά προβλήματα τής με
ρίδας έκείνης τών όμοφυλοφίλων, οί 
όποιοι φοβούνται ότι άν καταφύγουν σέ 
όποιονδήποτε άλλο γιατρό, έκεϊνος θά 
άποφανθή ότι ή πηγή όλων τών ψυχολο
γικών τους προβλημάτων είναι τό γεγο
νός ότι είναι όμοφυλόφιλοι.

Στό Μιλγουώκυ ύπάρχουν τρία λου
τρά γιά όμοφυλόφιλους, δείγμα τού 
πόσο μακριά έχει προχωρήσει τό κίνη
μά τους. Ώρισμένοι «φανεροί» ομο
φυλόφιλοι, θεωρώντας τούς έαυτούς 
τους έπαναστάτες έναντι τής ύπόλοι- 
πης συμβατικής κοινωνίας, άναζητοϋν 
έτσι νέους τρόπους ντυσίματος, πρά
γμα πού βρίσκει γενικώτερη άπήχησι 
καί έπηρεάζει τά γούστα τών έτερο- 
φυλοφίλων. Έτσι, έκμεταλλευόμενοι 
τήν κατάστασι, οί σχεδιασταί μόδας κα
θώς καί πολλοί ύπεύθυνοι τών έταιριών
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δίσκων, πολλοί άπό τούς όποιους είναι 
έπίσης όμοφυλόφιλοι, πλασάρουν στό 
κοινό όποιαδήποτε νέα μόδα ή νέο 
είδος μουσικής πρωτοεμφανίζεται στό 
Φάϊαρ "Αϊλαντ ή σέ άλλα μέρη όπου 
ύπάρχουν άντρα όμοφυλοφίλων. "Ο
πως δήλωσε χαρακτηριστικά ό Νταίη- 
βιντ Ρότενμπεργκ, όμοφυλόφιλος καί 
διαφημιστής στό Μπροντγουαίη:

« Ά ν  ήμουν έπιχειρηματίας, θά τρι- 
γυρνοϋσα στήν όδό Κρίστοφερ (πέρα
σμα όμοφυλοφίλων στό Γκρήνουϊς Βίλ- 
λατζ, τού Μανχάτταν», γιατί έκεϊ θά 
άνεκάλυπτα τί πρόκειται νά πουληθή 
τόν έπόμενο χρόνο στό Λάμστονς».

Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τού πώς ή μόδα τών όμοφυλοφίλων 
κατακτά τήν ύπόλοιπη κοινωνία είναι ή 
μουσική ντίσκο, ή όποια είχε σαρώσει 
τά κλάμπ τών όμοφυλοφίλων στό Φάϊαρ 
"Αϊλαντ καί στό Μανχάτταν πολύ πριν 
είσβάλη στή ζωή καί τόν τρόπο τής 
διασκεδάσεως τού ύπόλοιπου κόσμου.

Οί υπεύθυνοι τών έταιρειών δίσκων, 
ξέρουν καλά δτι, τά τραγούδια καί τά 
άστέρια, τά όποια συγκινοϋν κατ' έξο- 
χήν τά άκροατήρια τών όμοφυλοφίλων, 
έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες νά 
«πιάσουν» καί νά κάνουν χρυσές δου
λειές, σέ πανεθνική καί διεθνή κλί
μακα». Τό κίνημα τών όμοφυλοφίλων 
όμως πάσχει άπό βαθειές διαφωνίες 
σέ θέματα πολιτικής καί στρατηγικής. 
Τόν περασμένο Φεβρουάριο παρουσιά- 
σθηκε διάστασι άπόψεων γιά τό άν έ
πρεπε ή όχι νά πραγματοποιηθή μία 
διαδήλωσι στήν Ούάσιγκτων μέ αίτημα 
τήν θεσμοποίησι εύνοϊκών γιά τούς 
ομοφυλόφιλους νόμων. Πολλοί όμως 
άπό αύτούς έτρεμαν άκόμα καί στήν 
ιδέα ότι έκατοντάδες ή χιλιάδες μαχη
τικοί όμοϊδεάτες τους θά μπορούσαν 
νά κατακλύσουν τόν Λόφο τού Καπιτω
λίου καί νά έκτεθοϋν μπροστά στις κά
μερες τής τηλεοράσεως, καί έκτός 
αύτοϋ ύποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θά 
είχε άρνητικό άντίκτυπο στήν κοινή 
γνώμη.

Τό κίνημα όμως διχάζεται καί ώς 
πρός τούς τελικούς στόχους του. Οί 
περισσότεροι ομοφυλόφιλοι έπιθυμοϋν 
άπλώς καί μόνο νά μπορούν νά ζοϋν 
φανερά καί έλεύθερα χωρίς νά έχουν 
συνεχώς τό άγχος ότι θά τιμωρηθούν 
γΓ αύτό άπό τήν κοινωνία. Οί πιό ριζο
σπαστικοί όμως έχουν φτάσει στό ση
μείο νά προβάλουν ώς αίτημα τήν άνα- 
θεώρησι τών νόμων πού θεωρούν σάν 
έγκλημα τήν έπαφή ένηλίκων όμοφυλο
φίλων μέ άνήλικα αγόρια!

Οποιαδήποτε όμως καί άν είναι ή 
έξέλιξι τού κινήματος τών όμοφυλοφί

λων καί όποιεσδήποτε καί άν είναι οί 
νίκες καί οί ήττες του, τό βέβαιο είναι 
ότι ολοένα καί περισσότεροι βγαίνουν 
άπό τό καβούκι τους καί άποκαλύπτον- 
ται. Κάτι περισσότερο: Βρίσκονται σέ 
μία έπίθεσι πού όλο καί δυναμώνει.

ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡΗ
ΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συνέχεια άπό τή σελίδα 631
άτομικών έργαστηρίων, βάσεων καί γενικώς 
πυρηνικών έγκαταστάσεων, έχει άποδειχθή 
άνησυχητικά χαλαρή. Οί έπιστήμονες εργά
ζονται ύπό καθεστώς τρόμου. Συνεχώς ση- 
μειοϋνται πάσης φύσεως δολιοφθορές, σ' 
όλες σχεδόν τις πυρηνικές βάσεις», τονίζει ή 
έκθεσις.

Γιά νά κρούσουν τόν κώδωνα τοΰ κινδύ
νου άκόμη πιό δυνατά, οί πυρηνικοί παραθέ
τουν σωρεία άπό κρούσματα σαμποτάζ σέ 
πλεϊστες όσες βάσεις:

Τά πυρηνικά έργαστήρια Ντόνερ στό 
Μπέρκλεϋ τής Καλιφορνίας έπιασαν φωτιά 
τήν νύχτα τής 12ης ΜαΤου 1971. Έπρό- 
κειτο περί έμπρησμοϋ. Η έκτασις τής ζη
μιάς, άλλά καί τό ίδιο τό γεγονός σκεπά
στηκε, ώστε νά μήν άρχίσουν οί δημοσιογρά
φοι «νά σκαλίζουν» καί νά διαπιστώνουν ότι 
καί στό γειτονικό έργαστήριο πυρηνικών 
έρευνών Λώρενς στό Μπέρκλεϋ, είχαν ση- 
μειωθή όχι ένας, άλλά 7 έμπρησμοί κατά τό 
χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 1969 
καί Μαρτίου 1971, μέ άγνωστες συνέπειες.

' Εκείνον τόν καιρό λογής - λογής σαμπο
τάζ έσημειοϋντο καί στήν Αγγλία, γεγονός 
πού πείθει πώς τ' άναρχικά στοιχειά δέν 
ένεργοϋοαν μεμονωμένα άλλά άπό κοινού 
καί βάσει άριστα προσχεδιασμένου πλάνου.

Στόν άντιδραστήρα Γουίνφριθ ΣΓΗΒ στό 
Ντορσέτ τής Αγγλίας βρέθηκε αίφνης ύ- 
δράργυρος πού είχε ριχτή έπίτηδες στήν 
συσκευή καλαντρία γιά νά έπιφέρη σοβαρές 
βλάβες. Τόν Απρίλιο τού 1970 κάποιος 
έκοψε τά σύρματα έλέγχου τού άτομικοϋ 
άντιδραστήρος στό Γκλώστερσαϊρ, ένώ ταυ
τόχρονα στήν πυρηνική βάσι τού Άγκλεση 
τά κρούσματα βανδαλισμού -  σπασίματα 
τών μετρητών καί τών συσκευών έλέγχου, 
κόψιμο τών καλωδίων ή ξηλώματα -  καί δωδε
κάδες άλλων βανδαλισμών, συνεχίσθηοαν 
έπί ολόκληρη διετία, χωρίς ν ' άνακαλυφθοΰν 
οί ένοχοι.

Αύτήν άκριβώς τήν ολιγωρία γιά τήν ά- 
νακάλυψι τών δολιοφθορέων έπισημαίνουν οί 
άτομικοί έπιστήμονες καί προειδοποιούν 
πώς θ 1 άρνηθούν νά συνεχίσουν τις μελέτες, 
τις έρευνες καί τά πειράματά των, άν δέν 
ληφθοϋν όλα τ' άναγκαία μέτρα γιά τήν προ
στασία όχι μόνον τών ίδιων καί τών μελών 
τών οικογενειών των, άλλά καί πρό παντός 
τών έργαστηρίων, βάσεων καί έγκαταστά
σεων όπου άσχολούνται μέ τήν καταστρο
φικά έπικίνδυνη δουλειά τους.

Σοβαρούς κινδύνους γιά τις πυρηνικές 
βάσεις άποτελοϋν καί τά συλλαλητήρια τών

άντι - πυρηνικών οργανώσεων, καθώς καί οί 
άπεργίες πού ξεσπάνε στις βάσεις.

Πάνω άπό 100 έπεισόδια δολιοφθοράς 
σημειώθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 1973 στήν 
βάσι Τάρκη Πόϊντ τής Φλωρίδας, μέ άποτέ- 
λεσμα σοβαρές βλάβες στούς άτομικούς 
άντιδραστήρες. Οί ζημιές πού προεκλήθη- 
σαν στόν άντιδραστήρα τής * Ιντιαν Πόϊντ έξω 
άπό τήν Νέα ' Υόρκη, τήν νύχτα τής 3ης πρός 
τήν 4η Νοεμβρίου 1971, ύπερβαίνουν τά 10 
έκατομμύρια δολλάρια.

Στό φρούριο Σαίν Βραίν, στήν Πλέϊτβιλ 
τού Κολοράδο, ξήλωσαν τά καλώδια καί βού
λωσαν τις άντλίες πού τροφοδοτούσαν μέ 
τό στοιχεϊον ήλιον. Στό έργαστήριο άτομε- 
νεργείας τής Τζένεραλ ' Ελέκτρικ στήν Νέα 

Υόρκη, έσημειώθη έμπρηστική ένέργεια 
στις 22 Απριλίου 1973, μέ άγνωστες συνέ
πειες.

Τό καλοκαίρι τού 1974 σωρεία βανδαλι
σμών άπετέλεσε πρόβλημα σοβαρώτατο 
στήν κατασκευή τής πυρηνικής βάσεως 
Τρόγιαν στό Ρανίερ τού "Ορεγκον. Τό πυρη
νικά δίκτυα βρίσκονταν κάθε τόσο σπασμένα 
άπό κτυπήματα σφυριών. Οί βαλβίδες καί οί 
ήλεκτρικοί διακόπτες στόν άντιδραστήρα τού 
πυρηνικού έργαστηρίου στό Ζιόν τού Ίλ- 
λινόϊς βρίσκονταν κάθε τόσο κατεστραμμέ
νοι κάτω άπό συνθήκες μυστηριώδεις.

Φοβίζουν πυρηνικούς έπιστή
μονες

Στις 4 Απριλίου 1975 άναρχικά στοιχεία 
ώπλισμένα μέ καραμπίνες έφοδιασμένες μέ 
τηλεσκόπια, κατάφεραν νά σημαδέψουν άπό 
μεγάλη άπόστασι τις τηλεφωνικές γραμμές 
τής πυρηνικής βάσεως Πόϊντ Μπήτς στό 
Γουϊσκόνσιν. Στό έργαστήριο Γούεστ Βάλη 
τής Νέας ' Υόρκης, πού έφοδιάζει μέ πυρη
νική ένέργεια τήν πολιτεία, σημειώθηκε έμ
πρηστική ένέργεια τήν νύχτα τής 23ης ' Ιου
λίου 1975.

Τί κρύβεται κάτω άπό τις συνεχείς καί 
μεθοδικά ώργανωμένες άπόπειρες δολιο
φθοράς άλλά καί καταλήψεως τών πυρηνι
κών βάσεων τού ελευθέρου κόσμου;

Ένας άτομικός έπιστήμων, Έλληνοα- 
μερικανός, ό Δρ. Γεώργιος Φόβος, πού διδά
σκει σήμερα ήλιακή ένέργεια στό Πανεπι
στήμιο Νορθγουέστερν, καί πού γιά πολλά 
χρόνια δούλευε στό πρωτοποριακό κέντρο 
άτομενεργείας Άργκόν τού Ίλλινόϊς (ό
που καί βρέθηκε έδώ καί σαράντα περίπου 
χρόνια ή άτομενέργεια), πιστεύει πώς όλες 
αύτές οί τρομοκρατικές ενέργειες τών 
άναρχικών στοιχείων άποβλέπουν στό νά 
πανικοβάλουν τούς πυρηνικούς έπιστήμονες 
τώρα πού βρίσκονται πολύ κοντά στήν έπι- 
τυχία ένός συστήματος παροχής ένεργείας 
τόσης, ώστε ν ' άπαλλάξη τήν Αμερική καί 
τόν Δυτικό Κόσμο άπό τήν έξάρτησι άπό τό 
πετρέλαιο.

«Σκοτεινές δυνάμεις τά κινούν όλ' αύ- 
τά», μού λέει. «Δυνάμεις πού άποβλέπουν 
στήν έξόντωσι τού έλευθέρου κόσμου καί 
πού δέν θά ήσυχάσουν παρά μόνον όταν 
τήν έπιτύχουν».
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Σπείρα Παραχαρακτών
Σπείρα παραχαρακτών πού έξετύ- 

πωσε πλαστά χαρτονομίσματα 140 έκα- 
τομμυρίων δραχμών καί είχε άρχίσει 
νά τά κυκλοφορή έντοπίσθηκε άπό τή 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Δύο μέλη 
της συνελήφθησαν ήδη -  οί δράστες 
τής παραχαράξεως -  ένώ τά ύπόλοιπα 
καταζητούνται.

Μεγάλος άριθμός χαρτονομισμά
των, πού ύπολογίζεται στό ήμισυ περί
που τού συνολικού ποσού βρίσκεται 
στά χέρια τών ύπολοίπων μελών τής 
σπείρας. Γι’ αύτό ή Γενική Α σφ ά
λεια κάνει έκλησι πρός τά κοινό νά προ- 
σέχη ιδιαίτερα στις συναλλαγές μέ ά- 
γνώστους.

Πρόκειται γιά τήν σπείρα, πού έθεσε 
σέ κυκλοφορία κάλπικα χαρτονομίσμα
τα πρόσφατα στήν Πάτρα, τήν Κόρινθο, 
τά Νέα Λιόσια, τούς Αγίους Αναργύ
ρους, τό Λουτράκι καί άλλοϋ. Οί παρα
χαράκτες πού συνελήφθησαν ήδη είναι 
οί: Ιωάννης Γ. Ζάκκας, έτών 51, άερ
γος, κάτοικος Νέων Λιοσίων (Κ. Παλα- 
μάς 12) πού κάνει τό μέντιουμ, σεση
μασμένος άπατεών μέ σωρεία καταδι
κών, Γρηγόριος Β. Δελής, έτών 41, άπό 
τήν Δράμα, έπιχειρηματίας, κάτοικος 
Βρηλισίων (Μαραθώνος 31).

"Οπως άνακοινώθηκε άπό τόν γενικό 
άστυνομικό διευθυντή Αθηνών κ. Μ.

'Αριστερά: Ο ' Ιωάννης Ζάκκας. Ένας άπό 
τούς παραχαράκτες. Δεξιά: Ο άλλος παρα
χαράκτης Γρηγόρ. Δελής. Στήν άπένανπ 
σελίδα: Παραχαραγμένα χαρτονομίσματα 
καί κέρματα πού κατασχέθηκαν στά χέρια 
τών δραστών. Κάτω: Μπερνάρ Μπυνό, Γάλ
λος 22 έτών, έφερε στήν Ελλάδα ήρωΤνη.

x m  r / i Y T i D i A K  

ΑΠΟ ΤΗΝ Τ>:ΐΛ\ΠΙΑΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Λάο, τόν διοικητή τής Γ ενικής ' Ασφα
λείας κ. Παν. Ραυτόπουλο, τόν ύποδιοι- 
κητή κ. Γ. Σακέττο καί τούς έπιτελεΐς 
τους, ή σπείρα τόν Σεπτέμβριο πήγε 
στό λιθογραφεϊο Σπανούδη -  Γεωργαν- 
τά, έπί τής όδοϋ Θηβών 41 -43 καί τύπω
σε 85.000 φύλλα τών χαρτονομισμάτων 
μέ τήν δικαιολογία ότι ήταν διαφημιστι
κά έντυπα «γιά τήν ένημέρωσι τών του
ριστών», γι' αύτό καί παραπλεύρως 
είχαν καί τις φωτογραφίες τών κερμά
των. ' Η άλλη δψι τών χαρτονομισμάτων 
τυπώθηκε πρό μηνός, μέ τό ίδιο αίτιο- 
λογικό καί τά δύο φύλλα συνεκολλώντο 
μέ άριστοτεχνικό τρόπο άπό τήν σπείρα 
ώστε ήταν δύσκολο νά διαπιστωθή ή 
πλαστότητα.

' Η Γ ενική ' Ασφάλεια ' Αθηνών είχε 
άπό καιρό πληροφορίες πώς κάποιος 
Γιάννης, μαζί μέ ένα άλλο άτομο έτοι- 
μάζονταν νά θέσουν σέ κυκλοφορία 
πλαστά χαρτονομίσματα.' Αμέσως άρχι
σαν οί έρευνες, οί όποιες καί άπε- 
κορυφώθησαν, μόλις κυκλοφόρησαν 
τά πρώτα πλαστά χαρτονομίσματα στήν 
Πάτρα. Έτσι, σέ λίγες μέρες, στόν 
κύκλο τών γνωστών κακοποιών έντο- 
πίοθηκε ότι ό Γιάννης ήταν ό Ζάκκας, 
τόν όποιον οί άστυνομικοί άρχισαν νά 
καταζητούν.

Ό  Ζάκκας έντοπίσθηκε καί όδηγή- 
θηκε στήν Γενική Ασφάλεια, όπου 
έξετάσθηκε, χωρίς νά προκύψη τίποτε

εις βάρος του. Έ ν τούτοις οίάστυνο- 
μικοί συνέχισαν νά τόν παρακολουθούν 
καί πήραν σημαντικές πληροφορίες 
γιά τόν τρόπο ζωής καί έργασίας του. 
’ Η σύλληψι τού Ζάκκα πραγματοποιή
θηκε όταν αύτός έδωσε ένα πλαστό 
χιλιόδραχμο σέ περίπτερο τού Παλαιού 
Φαλήρου καί ό περιπτεριοϋχος άνε- 
γνώρισε τόν δράστή. Ό  Ζάκκας συνε- 
λήφθη μαζί μέ τόν Γρηγόριο Δελή, έπει
τα άπό ένέδρα καί αιφνιδιασμό όμάδος 
τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Απάτης καί 
Πλαστογραφίας.
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Μόλις oi δύο πλαστογράφοι (οδηγή
θηκαν στήν Γενική Ασφάλεια, άρχισε 
ή έρευνα άπό τήν όποια -  μέχρι στιγμής
-  διαπιστώθηκαν τά έξης: Τόν Σεπτέμ
βριο τού 1978, ό Γρηγόριος Δελής, κα
τόπιν μεσολαβήσεως κάποιου Γεωργίου 
Γεωργιάδη, πήγε στό λιθογραφεϊο Σπα- 
νούδη -  Γεωργαντά, στήν όδό Θηβών 
41 -43 καί παρήγγειλε τήν έκτύπωσι των
85.000 πρώτων φύλλων, μέ τήν μία δψι 
τών χαρτονομισμάτων, τών 1.000, τών 
500, τών 100 καί τών 50 δραχμών, κα
θώς καί τών κερμάτων, μέ τήν δικαιολο
γία πού προαναφέραμε.

Οί ιδιοκτήτες του λιθογραφείου, τύ
πωσαν καί παρέδωσαν τά φύλλα αύτά 
έναντι προκαταβολής 50.000 δραχμών 
καί ύποχρέσεως καταβολής 50.000 
δραχμών άκόμη.

Πρό μηνάς περίπου, ό Δελής μέσω 
άλλου προσώπου έδωσε τήν δεύτερη 
παραγγελία γιά 85.000 φύλλα άκόμη, 
πού περιείχαν τήν άλλη όψι τών χαρτο
νομισμάτων καί κερμάτων μέ τά Ιδιο 
πάντα δικαιολογητικό, πώς ήταν κατα
τοπιστικό έντυπο γιά τούς τουρίστες. 
Πριν άπό μερικές μέρες, ό Δελής πήρε 
τόν Ζάκκα καί πήγαν στό Λουτράκι όπου
-  σύμφωνα μέ άγγελία έφημερίδος -  ό 
'Ιωάννης Κοντούλας νοίκιαζε έξοχι- 
κό σπίτι, σέ άπόστασι τριών χιλιομέτρων 
άπό τήν πάλι, άντί 20.000 δραχμών. ' Ο 
Δελής ένεφάνισε τόν Ζάκκα σάν Γιου- 
γκοσλάβο φιλόσοφο καί συγγραφέα, 
πού είχε «άνάγκη ήσυχίας καί άπομονώ- 
σεως γιά νά γράψη βιβλίο». ' Ο ιδιοκτή
της πείσθηκε καί ένοίκιασε τά σπίτι.

Τότε ό Δελής μέ τόν Ζάκκα έγκατέ- 
στησαν έκεί τά έργαστήριο συγκολλή- 
σεως καί γιά μεγαλύτερη άσφάλεια άλ
λαξαν καί τήν κλειδαριά. Σ ' αύτά μετέ
φεραν δύο μικρά χειροκίνητα πιεστήρια, 
ένα χειροκίνητο κύλινδρο, ειδικό ψαλί
δι, κόλλες καί άλλα σύνεργα καί άρχι
σαν τήν συγκόλλησι.

Μόλις κατασκεύασαν τά πρώτα 
πλαστά χιλιόδραχμα, άρχισαν νά πηγαί
νουν σέ διάφορα περίπτερα καί νά άγο- 
ράζουν μιά κούτα τσιγάρα είτε «Νο 22» 
είτε «Άσσο» έδιναν τά πλαστό χαρτο
νόμισμα καί έπαιρναν 800 δραχμές ρέ
στα. Κυκλοφορούσαν μέ τά αύτοκίνη- 
το τού Ζάκκα, τόν τελευταίο άριθμό 
κυκλοφορίας τοϋ όποιου είχαν παρα
ποιήσει μέ μαύρη ταινία άπό «1» σέ «4». 
"Ετσι, μετά άπό κάθε άλλαγή πλαστού, 
χιλιοδράχμου, έβγαζαν τήν ταινία, ώστε 
έάν τά θύμα είχε άντιληφθή τήν άπάτη 
καί είχε κρατήσει τόν άριθμό, νά μπο
ρούν νά διαφύγουν.

"Οταν οί έφημερίδες έγραψαν δτι 
άγνωστοι «πλάσσαραν» πλαστά χαρτο

νομίσματα, ό Δελής είπε στό Ζάππα:
-  Φοβάμαι πώς θά μάς πιάσουν.' Αλ

λά έκεϊνος άπάντησε:
-  Μή φοβάσαι καθόλου. Μπορώ νά 

τινάξω τήν κυβέρνησι στόν άέρα...
Εννοούσε ότι θά προκαλοϋσε πρό

βλημα, θέτοντας σέ κυκλοφορία πλα
στά χαρτονομίσματα 140 έκατομμυ- 
ρίων δραχμών. Οί άνδρες τής Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών, όμως, είχαν 

διαφορετική γνώμη.
Συνέλαβαν τούς δύο δράστες καί 

ήδη καταζητούν καί τούς συνεργούς 
τους.

Στό έξοχικό σπίτι στό Λουτράκι βρέ
θηκε σημαντικός άριθμός πλαστών 
χαρτονομισμάτων, μέσα σέ κιβώτιο,

πού ήταν θαμμένο στή γή, τσιγάρα καί 
τά «σύνεργα». Στό σπίτι τοϋ Ζάκκα βρέ
θηκαν χαρτονομίσματα, «μήτρες», 
μεταλλικές κεφαλές πού κάνουν τήν 
άνάγλυφη εικόνα τοϋ χιλιόδραχμου, 
τσιγάρα καί άλλα. Στό γραφείο του Δε- 
λή βρέθηκε ή γραφομηχανή, μέ τήν 
όποια έγραφαν τούς άριθμούς πάνω στά 
χαρτονομίσματα.

Στό λιθογραφεϊο βρέθηκαν τά φωτο
γραφικά φίλμς καί άλλο ύλικό πού χρησι
μοποιήθηκε στήν παραχάραξι. Ο Δε
λής ίσχυρίσθηκε πώς μερικά μηχανή
ματα καί χαρτονομίσματα, τά πέταξε 
στήν διώρυγα τοϋ ' Ισθοϋ καί ήδη θά 
γίνη έρευνα, γιά νά διαπιστωθή ή άκρί- 
βεια τού ισχυρισμού.
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Χασισέλαιο άπό Γερμανό
Δύο νεαροί Δυτικογερμανοί, πού 

προσπαθούσαν νά πωλήσουν χασισέ- 
λαιο, πρός 1.600 δραχμές τό γραμμά
ριο, στην Πλάκα, συνελήφθησαν άπό 
τήν ' Υπηρεσία Ναρκωτικών τής Γενικής 

Ασφαλείας.
Στις άποσκευές τους, σέ ξενοδο

χείο τού Πειραιώς άνευρέθη καί κατε- 
σχέθη ένα κιλό χασισέλαιο, γιά τήν 
παρασκευή τού όποιου άπαιτοϋνται 33 
κιλά κατεργασμένο χασίς καί 90 κιλά 
οινόπνευμα. Πρόκειται γιά τόν Κάρλ X. 
Βάϊντερ, έτών 28, δακτυλογράφο άπό 
τό Φιερνχάϊμ καί τόν Τόμας Μ. Μπέρ- 
γκερ, έτών 21, μηχανικό αύτοκινήτων 
άπό τήν Στουττγάρδη.

"Οπως έγινε γνωστό, ή Υπηρεσία 
Ναρκωτικών είχε πληροφορίες ότι κά
ποιος νεαρός Γερμανός πούλησε στήν 
Πλάκα 15 γραμμάρια χασισέλαιο. ' Επει
δή πρόκειται περί ίσχυροτάτου ναρκω
τικού, κινητοποιήθηκαν άμέσως οι 
άνδρες τής Γ ενικής ' Ασφαλείας καί σέ 
λίγες μέρες κατάφεραν νά έντοπίσουν 
τόν Γερμανό.

"Ενας άπό τούς άστυνομικούς έμ- 
φανίσθηκε στήν Πλάκα σάν τοξικομανής 
καί ήρθε σέ έπαφή μέ τόν Τόμας Μπέρ- 
γκερ. Συμφώνησαν νά τού πουλήση 40 
γραμμάρια χασισέλαιο άντί 60.000 δρα
χμών. Ο Γερμανός έκλεισε ραντεβού 
στόν άστυνομικό στόν σταθμό τού ' Ηλε
κτρικού στόν Πειραιά καί τού πήγε τό 
χασισέλαιο. Τότε, ό άστυνομικός τού 
πέρασε τις χειροπέδες καί άκολούθως 
τόν ώδήγησε στό ξενοδοχείο «Πει-

'Αριστερά: Μηχάνημα, μήτρες κλπ., μέ τά 
όποια ή σπείρα των παραχαρακτών κατα
σκεύαζε τά κίβδηλα κέρματα. Στήν άπένανπ 
σελίδα έπάνω Συλλογή άπό πλαστά χαρτο
νομίσματα. Σ ’ αυτή τή σελίδα κάτω: Μαλαν- 
δρή Άθηνά. Πήρε «δόση» άπό τό Μπυνό.
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ραιεύς», όπου διέμενε μέ τόν Βάϊντερ.
Στίς άποσκευές τών δύο Γερμανών 

ό άστυνομικός βρήκε καί κατέσχε ένα 
κιλό χασισέλαιο, συσκευασμένο σέ πλα
στικά περιβλήματα τών 20, 40 καί 100 
γραμμαρίων.

' Από τήν άστυνομική έρευνα προκύ
πτει ότι πιθανώς οί δύο άλλοδαποί τοξι
κομανείς άγόρασαν τό χασισέλαιο στήν 

'Ινδία καί τό είσήγαγαν στήν Ελλάδα 
μέσω Πακιστάν στίς 13 ' Ιουνίου άπό τόν 
άνατολικό άερολιμένα ' Ελληνικού.

Ό  Γεώργιος Παηαδόπουλος 21 έτώνάπό τό 
Χολαργό. Πήρε ποσότητα ήρωίνης άπό τόν 
Μπυνό.

«Τεκές» στήν Κυψέλη

Διεθνές άντρο, μέσα στό όποιο γινό
ταν χρήσι «σκληρών» ναρκωτικών άπο- 
καλύφθηκε στήν Κυψέλη. Ανήκε σέ 
Ισπανό τοξικομανή ,πού καταζητείται 

άπό τις άρχές τής χώρας του γιά πολιτι
κά -  πιθανώς -  έγκλήματα.

Μέσα στό άντρο αύτό, πού τό σέξ καί 
τό ναρκωτικό «λατρευόταν» σάν θρη
σκεία, συνελήφθησαν δύο 17χρονες 

Ελληνίδες σπουδάστριες, «έξαιρετι- 
κής καλλονής» -  όπως έλέχθη -  ένας 
νεαρός Γερμανός καί ό ένοικιαστής Ι
σπανός τοξικομανής καί τρομοκράτης.

' Η άποκάλυψι τού «τεκέ» έγινε άπό 
τήν Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών 
καί μέσα σ' αύτόν βρέθηκαν «σκληρά 
ναρκωτικά» όπως ήρωΐνη, μορφίνη, 
χασισέλαιο, καθώς καί χασίς, χάπια ναρ
κωτικά, καί άλλα. Συγκεκριμένα ή ' Υπη
ρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τής Γ ενικής 
' Ασφαλείας ' Αθηνών, είχε άπό ήμερών 
πληροφορίες, ότι «κάπου στήν Κυψέ

λη» βρισκόταν «τεκές» στόν όποιο άλ
λοδαποί καί "Ελληνες, άγόρια καί κορί
τσια, έκαναν χρήσι ναρκωτικών. "Ετσι, 
μιά ομάδα άστυνομικών, ύπό τόν προϊ
στάμενό τους, άστυνόμο κ. Άντ. Ά ν- 
νωνίου άρχισε έκτεταμένες έρευνες, 
πού δέν άργησαν νά καρποφορήσουν.

Οί άστυνομικοί κατάφεραν νά άπο- 
καλύψουν ότι τό άντρο τών τοξικομανών 
βρισκόταν σέ διαμέρισμα τού 6ου ορό
φου, πολυκατοίας τής όδοϋ Κυψέλη 32.

Αμέσως, έκδόθηκε δικαστικό ένταλμα 
έρεύνης καί ή ομάδα τών άστυνομικών 
έκανε έφοδο. Μέσα στό διαμέρισμα 
συνελήφθησαν ό ' Ισπανός Φραντσίσκο 
Αοπέζ-Μουνιός, έτών 27, ένοικιαστής 
τού διαμερίσματος, πού εμφανιζόταν 
μέ πλαστό διαβατήριο, ώς Γάλλος, ό 
Γερμανός Ράλφ Χάρντ, έτών 27 καί οί 
ωραιότατες 17χρονες Ελληνίδες 
σπουδάστριες Θάλεια καί Ελένη. Ε
πακολούθησε έρευνα κατά τήν όποια 
διαπιστώθηκε:

Τό διαμέρισμα είχε ένοικιαστή ειδικά 
γιά νά μετατροπή σέ άντρο τοξικομα
νών. Στούς τοίχους του βρισκόντουσαν 
φωτογραφίες γυμνών γυναικών, καθώς 
καί ζευγαριών σέ άκατονόμαστες στά
σεις. Στά δάπεδα ύπήρχαν φλοκάτες, 
πάνω στίς όποιες ξάπλωναν οί τοξικο
μανείς, σέ κατάστασι πλήρους άποχαυ-
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Μία συλλογή άπό έργα του Φώτη 
Κόντογλου 'Επάνω: « ’Αθανάσιος 
Διάκος -  Κολοκοτρώνης». (Ά π ό  
τό Δημαρχείο Αθηνών). 'Αριστερά: 

Ο Ίορδάνογλου καί ό γιός του Ό 
μηρος, 1937. Δεξιά: Νικόλαος Έγ- 
γονόπουλος, 1934. Κάτω: ‘ Ενα σκί
τσο τού Φ. Κόντογλου, άπό τόν Κα- 
τσουλίδη.
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νώσεως, μετά τήν χρήσι τών ναρκωτι
κών. Περιοδικά «σκληρού πορνό», μέ 
φωτογραφίες κάθε είδους διαστροφής, 
ύπήρχαν πάνω σέ τραπεζάκια. Κηρο
πήγια καί άλλα «σύνεργα» συμπλήρω
ναν τό ντεκόρ τού «τεκέ». Σύριγγες, 
κουταλάκια, κεριά καί άλλα είδη άπα- 
ραίτητα γιά τήν προετοιμασία τών ναρ
κωτικών βρέθηκαν, τέλος, μέσα στό δια
μέρισμα, μαζί μέ μικρές ποσότητες 
ναρκωτικών.

Λαθρέμποροι ναρκωτικών
' Επικίνδυνο ζευγάρι άλλοδαπών 

έμπόρων ναρκωτικών έξουδετερώθηκε 
τήν 23.5.79 άπό όργανα τής Γενικής 
' Ασφαλείας Πειραιώς. Είχαν φέρει στήν 
' Ελλάδα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, 
μεταξύ τών όποιων καί τό παραισθησιο- 
γόνο "Ελ "Ες Ντί.

Στά χέρια τούς ζεύγους κατεσχέ- 
θησαν 3 κιλά κατειργασμένου χασίς, 
30 γραμμάρια ένέσεις μορφίνης καί 
σημαντικός άριθμός έμποτισμένων 
ταμπλετών "Ελ "Ες Ντί πριν προφθά- 
σουν νά τά διαθέσουν στήν άγορά. Οί 
συλληφθέντες είναι ό "Αγγλος Μίτσελ 
Μπράϊαν Μπέρκετ έτών 34 καί ή ' Αγ- 
γλίδα Πρέστον Τζούλι "Αν έτών 34, ή 
όποια είναι καί ναρκομανής.

Συγκεκριμένα πριν άπό μερικές ή- 
μέρες έφθασε καί έγκατεστάθη σέ 
ξενοδοχείο τού Πειραιώς ή Πρέστον 
Τζούλι "Αν προερχομένη άπό τήν Ιν
δία. Στις άρχές έδήλωσε δτι σκοπός 
τής άφίξεώς της ήταν ό τουρισμός. 
' Η δλη δμως συμπεριφορά της μαρτυ
ρούσε άλλες έπιδιώξεις. Οί ύποψίες 
τών άρχών έπιβεβαιώθηκαν δταν διεπί- 
στωσαν δτι ό τουρισμός της περιορί- 
σθηκε στήν περιοχή τής Τρούμπας ό
που είχε ύποπτες έπαφές. Κατόπιν τού
του έτέθη ύπό συνεχή παρακολούθησι. 
ΤΙς πρώτες πρωινές ώρες τής 22 ΜαΤου 
έφυγε άπό τό ξενοδοχείο της καί μετέ- 
βη στό άνατολικό άεροδρόμιο τού ' Ελ
ληνικού συνεχώς παρακολουθουμένη. 

Εκεί ήλθε ό συνεργός της Μίτσελ 
Μπέρκετ, όπου καί συνελήφθησαν.

Στίς άποσκευές τους βρέθηκαν τά 
προαναφερθέντα ναρκωτικά. Τό χασίς 
είχε άποκρύψει ό Μπέρκετ σέ διπλά 
τοιχώματα δύο χειραποσκευών του. 

Επίσης τά παπούτσια πού φορούσε 
ήσαν... χασισοφόρα. Είχαν πολύ ψηλά 
τακούνια καί χοντρές σόλες. Φυσικά 
στό ένδιάμεσο κενό ύπήρχαν ναρκω
τικά. ' Η Πρέστον ένεκλείσθη σέ θερα
πευτήριο λόγω άποστερήσεως ναρκωτι
κών πρός άποτοξίνωσι.

' Ηρωίνη άπό νεαρό Γάλλο
"Ενας νεαρός Γάλλος όδηγός, δύο 

"Ελληνες καί μιά νέα κοπέλλα, δμογε- 
νής άπό τίς Η.Π.Α., συνελήφθησαν τήν 
30.4.79 άπό τήν Γενική Ασφάλεια Α
θηνών γιά κατοχή ό πρώτος καί χρήσι οί 
ύπόλοιποι ήρωίνης.

Στίς άποσκευές τού Γάλλου βρέ
θηκε ποσότητα 30 γραμμαρίων ήρωΤνης, 
τήν όποια σκόπευε νά διαθέση στή χώρα 
μας. Οί συλληφθέντες είναι οί Μπερνάρ 
Π. Μπονό, έτών 22, Γάλλος όδηγός 
αύτοκινήτου, Κωνσταντίνος Ν. Κλαδά- 
κης, έτών 29, άεργος άπό τήν ’ Αλεξάν
δρεια Αίγύπτου, Γεώργιος Ν. Παπαδδ- 
πουλος, έτών 21, άπό τό Χολαργό καί 
Άθηνά Γ. Μαλανδρή, έτών 21, άπό τίς 
ΗΠΑ. ’ Ο Μπονό συνελήφθη στίς 9.30 
τό βράδυ στήν Πλατεία ' Αμερικής, ένώ 
διαπραγματευόταν πρός πώλησι μικρή 
ποσότητα ήρωίνης, άπό άνδρες τής ' Υ
πηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών τής Γ ε 
νικής Ασφαλείας Αθηνών. Άνακρι- 
νόμενος ώμολόγησε δτι στίς άρχές 
ΜαΤου άγόρασε στίς Ινδίες, όπου βρι
σκόταν γιά τουρισμό 40 γραμμάρια 
ήρωΙΥης άντί 200 δολλαρίων. Τήν ήρωΐ- 
νη τήν είσήγαγε λαθραία άπό τό ' Ελλη
νικό στίς 11 ΜαΤου.

Κατά τήν παραμονή του έδώ πού
λησε 8 γραμμάρια πρός 4.000 τό γραμ
μάριο, σέ διάφορους "Ελληνες, μεταξύ 
τών όποιων καί ό ΓΙαπαδόπουλος. Ό  
Μπονό γνωρίστηκε μέ τόν Κλαδάκη καί 
διέμενε στό σπίτι του, στήν όδό Πλειά
δων 54 τού Παλαιού Φαλήρου.
Μέχρι τή σύλληψί του έδωσε διάφορες 
«δόσεις» στόν Κλαδάκη, τόν Παπαδό- 
πουλο καί τήν Μαλανδρή. "Αλλες φο
ρές οί τέσσερις νεαροί τοξικομανείς 
έκαναν όμαδική χρήσι ένέσεων ήρωΐ- 
νης. Οί άστυνομικοί ένήργησαν αιφνι
διαστική έρευνα στό σπίτι τού Κλαδά
κη στό Φάληρο καί βρήκαν στίς άπο
σκευές τού Γ άλλου τήν ύπόλοιπη ποσό
τητα τών 30 γραμμαρίων ήρωίνης σέ 
σκόνη, τήν όποια σκόπευε νά διαθέση 
στήν Ελλάδα.

Βόμβα -  Παγίδα
Παγιδευμένο δέμα - βόμβα έστειλε 

σέ τεχνικό τής Δ.Ε.Η., Χαλκιδαΐος πού 
είχε διαφορές μαζί του καί θέλησε νά 
τόν έκδικηθή, τινάζοντάς τον στόν 
άέρα. Τό δέμα, δμως, θεωρήθηκε ύπο
πτο άπό τόν παραλήπτη, πού ειδοποίησε 
τήν 'Αστυνομία. Τελικά, τό πακέτο τού 
θανάτου παρελήφθη άπό πυροτεχνουρ
γό τής Σ.Δ.Α., ένώ ό άδίστακτος άπο- 
στολέας συνελήφθη, άπό όργανα τής 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών.

Ραμίρεξ Μιράντα, χιλιανός άπό τό Σαντήγκο. 
Επικίνδυνος καί έηιδέξιος «πορτοφολάς».

Πρόκειται γιά τόν Στυλιανό Σ. ' Ανα
στασίου, έτών 33, κάτοικο Χαλκίδος 
(Καρύστου 25). Είχε -  δπως άπέδειξε 
ή άστυνομική έρευνα -  διαφορές μέ 
τόν Λουκά Α. Μπολοβίκη, έτών 32, τε
χνικό τής ΔΕΗ, τόν γαμβρό τού τελευ
ταίου ' Αναστ. Ραζή καί τή συζυγό του 
Κωνσταντίνα, καί άποφάσισε νά τούς 
έκδικηθή.

"Εφτιαξε στό σπίτι του, στήν Χαλκίδα, 
ένα δέμα - βόμβα, μέ αύτοσχέδιο πυρο
δοτικό μηχανισμό, γιά νά τό στείλη στόν 
Μπολοβίκη. 'Αλλά, γιά νά «θολώση τά 
νερά», έγραψε μία έπιστολή πολιτικού 
περιεχομένου καί ύπέγραψε μέ τά άρχι- 
κά «Ε.Λ.Α.» ( Επαναστατικός Λαϊκός 
Αγώνας».

Τό δέμα - βόμβα παρέδωσε στόν 
Μπολοβίκη, ό Γεώργιος Α. Μύαρης, 
έτών 36, όδηγός τής ΒΧ 533 Δ.Χ. μοτο- 
συκλέττας, λέγοντάς του δτι τού τό είχε 
δώσει κάποιος άγνωστος, στήν Πλατεία 
' Αττικής καί τόν πλήρωσε μέ 300 δραχ
μές γιά νά τό μεταφέρη. Ο Μπολο- 
βίκης, πού έργαζόταν σέ ύπό άνέγερσι 
κτίριο, στήν όδό Άριστείδου 5, δταν 
παρέλαβε τό δέμα, πού έγραφε έπάνω 
σάν παραλήπτη άγνωστο -  άνύπαρκτο -  
άτομο, ύποπτεύθηκε πώς «κάτι ύποπτο 
συνέβαινε», άφοϋ ό μοτοσυκλεττι- 
στής τού είπε, πώς είχε έντολή νά τό 
δώση στόν ίδιο. Κατόπιν αύτού, ό τεχνι
κός ειδοποίησε τήν ' Αστυνομία, ή όποια 
καί ένημέρωσε σχετικώς τή ΣΔΑ, πού 
έστειλε ειδικό πυροτεχνουργό καί 
παρέλαβε τό δέμα. ' Η βόμβα μετεφέρ-
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Κων/νος Κλαδάκης 22 έτών, άεργος. «Συν- 
εργάσθηκε» μέ τόν Μπυνό στή διακίνηση τής 
ήρωΤνης.

Στυλιανός ‘Αναστασίου. Έστειλε βόμβα-πα- 
γίδα στόν Λουκά Μπολοβίκη. Μέ τόνΜπολο- 
βίκη είχε προσωπικές διαφορές.

θη στό ειδικό πεδίο καταστροφών καί 
άνατινάχθηκε. Από τήν έξέταοι τών 
υπολειμμάτων, διαπιστώθηκε πώς ήταν 
αύτοσχέδιος έκρηκτικός μηχανισμός 
καί άρχισε ή άναζήτησι τού δράστου.

Ο Μπολοβίκης έξέφρασε υπόνοιες, 
άτι άποστολεύς ήταν ό ' Αναστασίου.

Η Γενική Ασφάλεια παρέλαβε τήν 
έπιστολή πού συνώδευε τό δέμα - βόμ
βα καί συνέκρινε τόν γραφικό χαρα
κτήρα μέ έκεϊνο τού Αναστασίου, πού 
βρήκε σέ άφιέρωσι, πάνω στό έξώφυλλο

δίσκου, πού παλαιότερα είχε στείλει ό 
δράστης στό ζεύγος Ραζή. Έτσι, άπο- 
καλύφθηκε ή ταυτότητα τού ' Αναστα
σίου, ό όποιος καί συνελήφθη σπ'ιν Χαλ
κίδα.

Ο δράστης άνακρινόμενος στή Γε
νική ' Ασφάλεια, ώμολόγησε τήν ένοχή 
του καί είπε ότι τό έκανε γιατί είχε 
προηγούμενα μέ τόν Μπολοβίκη τόν 
γαμβρό του καί τήν σύζυγό του. Τόν 
είχαν μηνύσει γιά άπειλές έναντίον 
τους, γιά κλοπή καί έμπρησμό τής μοτο- 
συκλέττας τού Ραζή, μέ άποτέλεσμα 
νά καταδικασθή σέ φυλάκισι 3,5 έτών.

λείας Αθηνών συνελήφθη έπίσης έπ' 
αύτοφώρω ό Λουσίνι Μπεντεζοϋ, έτών 
49, άπό τή Λίμα τού Περού, γιατί σέ 
τρόλλεϋ τής γραμμής Πλατείας Αττι
κής -  Καλλιθέας άφήρεσε άπό τό παν
τελόνι έπιβάτου δέσμη μέ έκατοντά- 
δραχμα.

Τήν Τετάρτη, τέλος ή όμάδα διώ- 
ξεως «πορτοφολάδων», συνέλαβε τόν 
Νοβόα Γιάνες, έτών 37, άπό τήν Χιλή 
γιατί στόν σταθμό τού ήλεκτρικοΰ στήν 
' Ομόνοια άφήρεσε άπό τήν τσάντα ήλι- 
κιωμένης κυρίας τό πορτοφόλι της μέ 
σημαντικό χρηματικό ποσόν.

Νοτιοαμερικανοί πορτοφο
λάδες

« Επιδρομή» Λατινοαμερικανών 
«πορτοφολάδων» στήν Αθήνα διαπι
στώνεται άπό τήν Γενική Ασφάλεια. 
Οί ξένοι «πορτοφολάδες» δροϋν κυ
ρίως μέσα στά τρόλλεϋ, τά λεωφορεία 
καί στούς συρμούς τού ήλεκτρικοΰ 
σιδηροδρόμου, κατά τις ώρες «αιχμής», 
πού παρατηρεϊται συνωστισμός.

Σέ ένα άπό τούς συλληφθέντες, 
μάλιστα, άνευρέθη καί κατεσχέθη ση
μείωμα στό όποιο άνεγράφοντο οί τόποι 
όπου παρατηρεϊται συνωστισμός, όπως 
ή Γιορτή τού Κρασιού στό Δαφνί, ή 
Πανήγυρις τής Παναγίας τής Τήνου κ.ά. 
Συγκεκριμένα, ή ειδική όμάδα διώξεως 
«πορτοφολάδων» τής Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών συνέλαβε στις 10.40 
τό βράδυ τής 30.5.79 στόν σταθμό τού 
' Ηλεκτρικού στό Μοναστηράκι, τόν 
Ραμίρεζ Μιράντα, έτών 51, άπό τό 
Σαντιάγκο τής Χιλής έπ ' αύτοφώρω, 
ένώ είχε κλέψει άπό τό παντελόνι τού 
Εύτυχίου Μουρατίδη 1.850 δρχ.

Ό  Χιλιανός «πορτοφολάς», άνακρι- 
νόμενος στήν Γενική Ασφάλεια, ώμο
λόγησε ότι στό ίδιο σημείο είχε κλέ
ψει τό πορτοφόλι τής Μαρίας Δουζίνα 
μέ 150 δρχ. καί τήν ταυτότητά της. ' Α- 
πεκάλυψε άκόμη ότι στις 25 Μαΐου, 
στόν σταθμό τής Πλατείας ' Αττικής έ
κλεψε άπό τήν τσάντα τής Στυλιανής 
Άλεξάκη τό πορτοφόλι της μέ 1.300 
δρχ.

Οί άστυνομικοί έκαναν έρευνα στό 
δωμάτιο τού ξενοδοχείου όπου διέμενε 
ό Μιράντα καί βρήκαν τά πορτοφόλια, 
καθώς καί μία άνδρική περρούκα, τήν 
όποια χρησιμοποιούσε ό άλλοδαπός 
κακοποιός γιά νά μεταμφιέζεται ώστε 
νά μήν μπορούν νά τόν άναγνωρίσουν τά 
θύματά του. Στίς άποσκευές του βρέ
θηκε έπίσης καί τό σημείωμα πού προ- 
αναφέραμε μέ τούς τόπους όπου παρα- 
τηρεΐται συνωστισμός. Από άνδρες 
τής ίδιας όμάδος τής Γενικής Άσφα-

Μεγάλη σπείρα διαρρηκτών
' Από τήν ' Ασφάλεια ’ Αθηνών συνε- 

λήφθησαν οί Ιωάννης Γ. Κωτσάλας 19 
έτών, Εύάγγελος I. 'Αβδαμαλινός 19 
έτών, Αλέξανδρος Κ. Νάκας 19 έτών, 
Γ.Π. 16 έτών, Κωνσταντίνος Θ. Παντε- 
λέων 26 έτών, ένώ καταζητούνται οί 
συνένοχοί τους Ιωάννης Κ. Τσαού- 
σογλου 19 έτών καί Γεώργιος Κ. Κιού- 
σης 26 έτών.

Οί έπτά κακοποιοί άπό τόν Σεπτέμ
βριο τού 1979 πού όργανώθηκαν σέ 
σπείρα διέπραξαν 28 κλοπές καί διαρ
ρήξεις. «Άνοιξαν» 19 διαμερίσματα, 
5 καταστήματα, αύτοκίνητα κλπ. καί 
έκλεψαν κοσμήματα, γούνες, στερεο
φωνικά συγκροτήματα, συλλογές γραμ
ματοσήμων, συλλογές νομισμάτων, 
έργόχειρα καί χρήματα. Τά κλοπιμαία -  
τά περισσότερα τών όποίων βρέθηκαν -  
υπολογίσθηκαν άπό τούς κατόχους 
τους σέ 30.000.000 δρχ.

Κυρίως οί διαρρήκτες προτιμούσαν 
διαμερίσματα πού βρίσκονταν στά ρετι
ρέ τών διαφόρων πολυκατοικιών στίς 
περιοχές τής Πλάκας, τών Ίλισίων, 
τής Καισαριανής, τού Παγκρατίου, τής 
Κυψέλης κ.τ.λ. Ανέβαιναν σ' αύτά 
άπό τίς διπλανές ταράτσες άφού προ
ηγουμένως είχαν σιγουρευθή δτι οί ιδιο
κτήτες άπουσίαζαν. Έμπαιναν στό 
διαμέρισμα, τό «έγδυναν» στήν κυριο
λεξία, φόρτωναν τά κλοπιμαία σέ μεγά
λες βαλίτσες καί μετά έφευγαν μέ τό 
άσανσέρ τής πολυκατοικίας προ
σποιούμενοι τούς ένοικους ή τούς έπι- 
σκέπτες. "Οταν έβγαιναν στόν δρόμο 
σταματούσαν τό πρώτο περαστικό ταξί 
καί έπιβιβάζονταν σ’ αύτό. Αρχικά 
έλεγαν στόν όδηγό νά τούς πάη μέχρι 
τόν Σταθμό Λαρίσης γιά νά «θολώσουν 
τά νερά». "Οταν έφθαναν έκεΐ, έπαιρ
ναν άλλο αύτοκίνητο καί έπέστρεφαν 
στό Παγκράτι όπου διατηρούσαν γκαρ- 
σονιέρα. Έκεΐ άποθήκευαν τά κλοπι
μαία καί έκαναν τήν μοιρασιά τών χρημά
των.
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Τό αύτοκίνητο έτρεχε μέ μεγάλη ταχύ

τητα μέ άλα τά φώτα του σβηστά.' Ο αύτοκι- 
νητόδρομος ήταν κατασκότεινος. Ξαφνικά 
τό άμάξι σταμάτησε στήν στροφή τού Πύρ
γου Μόντεϋ, δύο άνδρες βγήκαν, πάταξαν 
ένα πτώμα σέ μιά χαράδρα πού βρισκόταν 
στό σημείο αύτό, ξαναμπήκαν στό αύτοκίνη
το καί έξαφανίστηκαν. Εκείνη τή στιγμή 
άρχισε νά βρέχη. Αύτά ήταν δσα περίπου 
είπε ένας ψηλός μελαχροινός άνδρας μέ 
ένα μαύρο παλτό, στόν Επιθεωρητή Μάκ 
Κένναν. ·

' Ο ' Επιθεωρητής καί ό βοηθός του Μπόμπ 
Πόρτερ, κατέβηκαν τήν γλιστερή πλαγιά τής 
χαράδρας μέ μεγάλη δυσκολία καί προσοχή, 
γιατί τό έδαφος έκρυβε πολλές παγίδες. 
"Ολα τά φώτα τού αύτοκινήτου ήταν άναμ- 
μένα γιά νά φωτίζουν τήν περιοχή. Τό σώμα 
τού άγνωστου είχε σφηνωθή μεταξύ δύο 
βράχων καί τό πρόσωπό του είχε τελείως 
παραμορφωθή.

Μετά άπό μιά έρευνα στις τσέπες τού 
νεκρού πού δέν άπέδωσε τίποτα, ό ' Επιθεω
ρητής άνέβηκε καί πάλι στό δρόμο. ' Ο άν
θρωπος μέ τό μαύρο παλτό καθόταν άτάραχα 
πάνω σέ μιά πέτρα καπνίζοντας τό τσιγάρο 
του.

-  Εϊααστε ό μόνος άνθρωπος πού μπορεί
τε ένδεχομένως νά μάς βοηθήσετε, τού 
είπε ό ' Επιθεωρητής, Πρόκειται γιά έγκλημα. 
Μήπως μπορείτε νά θυμηθήτε καμμιά πρό
σθετη λεπτομέρεια;

-  Τώρα πού τό σκέφτομαι, άπάντησε ό 
άλλος, ό άριθμός τής πινακίδας τού αύτοκι- 
νήτου πού ώδηγούσαν οί δύο άγνωστοι ήταν 
0377.

-  Καί πώς συμβαίνει νά βρίσκεστε έδώ 
τέτοια ώρα;

-  Πάντοτε κάνω έναν περίπατο μετά τό 
φαγητό. Μένω στόν Πύργο τού Μόντεϋ.

-  Καί άπό πού μού τηλεφωνήσατε;
-  ' Από τόν πύργο. Μόλις είδα τί συνέβη, 

έτρεξα πίσω στό σπίτι, σάς ειδοποίησα καί 
έπέστρεψα έδώ νά σάς περιμένω.

-  Κάνατε πολύ καλά, τόν έκοψε ό Μάκ 
Κένναν. "Ετσι δέν θά χρειαστή νά πάμε μα- 
κρυά γιά νά ψάξουμε γιά τό δολοφόνο. 
Μπόμπ πέρασε τις χειροπέδες σου σ ' αύτόν 
τόν κύριο. Θά μάς πή τούς λόγους πού σκό
τωσε τόν άνθρωπο αύτό καί τόν πέταξε στήν 
χαράδρα, δταν φθάσουμε στήν πόλι.

Μπορείτε νά μάς πήτε πώς ό Επιθεω
ρητής Μάκ Κένναν κατάλαβε δτιό άνθρωπος 
μέ τό μαύρο παλτό ήταν ό δολοφόνος;

Μπορείτε ν ’ άπαντήσετε;

1) Πώς λέγονται οί κάτοικοι τού Μονα
κό; 2) Ποιός είσήγαγε τά ' Ελευσίνια Μυστή
ρια; 3) Πού βρίσκονται τά νησιά Καμπρέρα; 
4) Τί σημαίνει ή λέξις «μήτις»; 5) Ποιοι είναι 
οί Κουακέροι; 6) Σέ ποιό νομό ύπάγεται ή 
έπαρχία Θυάμιδος; 7) Ποιό προστάτη "Αγιο 
έχει ή ' Ιρλανδία; 8) Ποιός ήταν ό Ντάριους 
Μυλώ;

Αριστερά: Οάστυφ. Άνδρ. Γραμματικός. 
Μέ θάρρος, έτοιμότητα, άποφασιστικότητα 
καί κίνδυνο τής ζωής του, έσωσε άπό βέβαιο 
θάνατο τόν μικρό Δημήτριο Νιώρα. Ή  έτπ- 
στολή τού πατέρα τού μικρού Δημήτρη πού 
δημοσιεύεται κάτω, άποτελεΐ τίτλο τιμής γιά 
τόν άστυφύλακα κ. Γραμματικό καί γιά τό 
Σώμα τής Άστυν. Πόλεων.

mi ΛΙΓΕΣ ΓΡΠΠΜΕΣ 
νΠΗΡΕΣΙΠΚΠ HER
Τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων 
' Αθήνα.

Κύριοι,
Επιτακτική ύποχρέωσή μου θεωρώ 

ν ' άπευθύνω καί σέ σάς τίς θερμές 
εύχαριστίες καί τήν εύγνωμοσύνη μου 
γιά τίς ύπηρεσίες πού προσφέρουν 
καθημερινά ατούς πολίτες Τά "Οργανα 
τής Υπηρεσίας σας.

Συγκεκριμένα στις 19.6.79, ήμέρα 
Τετάρτη καί ώρα περίπου 12.30 ό ΙΖ-43 

Αστυφύλακας κ. Γραμματικός Ά ν - 
δρέας, πού έκτελοΰσε ύπηρεσίαν στήν 
είσοδο τού Α ' Γυμνασίου Θηλέων 
Περιστεριού έσωσε τό τρίχρονο παιδί 
μου Δημήτριο μέ κίνδυνο τής ζωής του. 
Τό περιστατικό μέ λίγα λόγια έχει ώς 
έξής: Ό  γυιός μου καί έγώ βρισκόμα
σταν έντός τού προαυλίου τού ώς άνω 
Σχολείου μαζί μέ τρεις ή τέσσερις άλ
λους συναδέλφους μου (είμαι καθηγη
τής φιλολογίας). Ό  μικρός έπαιζε μέ 
τήν μπάλλα του, ή όποια σέ μιά στιγμή 
τού ξέφυγε καί βγαίνοντας άπό τήν έξώ- 
πορτα σφηνώθηκε κάτω άπό Ι.Χ. αύτο
κίνητο, πού ήταν παρκαρισμένο στήν 
άκρη τής άσφάλτου. Ό  μικρός άνα- 
ζητώντας τήν μπάλλα του καί διαφεύ- 
γοντας τήν προσοχή μου (κλάσμα λε
πτού!!!) βρέθηκε νά «παλεύει» κάτω άπό 
τό αύτοκίνητο, κάθετα πρός τό μπρο
στινό τροχό. Τή στιγμή όμως έκείνη ή 
όδηγός τού ύπ' άριθ. ΡΑ-3241 Ι.Χ. αύτο-

κινήτου «έβαζε μπροστά» χωρίς κάν 
ν ' άντιληφθή τό παιδί, πού κυριολεκτικά 
βρισκόταν κάτω άπό τό αύτοκίνητο. 
Τότε άκριβώς ό ώς άνω άστυφύλακας 
μέ πραγματικό σάλτο μπλονζόν άρπαξε 
τό παιδί τή στιγμή πού ή ρόδα τού αύτο- 
κινήτου άρχιζε νά κινείται! Τό μεγάλο 
κίνδυνο συνειδητοποίησα ύστερα άπό 
τήν πρώτη μεγάλη τρομάρα μου. Τό παι
δί μου τό έχω σώο καί άβλαβές χάρι στήν 
έτοιμότητα καί τό θάρρος τού ΙΖ-43 
άστυφύλακα. Αύτόν καί τό ένδοξο σώμα
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Ασφαλείας, πού φέρει τήν τιμητική 
όνομασία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, εύ- 
χαριστώ άπό τά βάθη τής ψυχής μου.

' Ο ' Αστυφύλακας κ . ' Ανδρέας Γραμ- 
ματικός (ΙΖ-43), στόν όποιο άξίζει κάθε 
έπαινος, άποτελεϊ παράδειγμα εύσυνει- 
δησίας, έτοιμότητας καί άφοσιώσεως 
στήν έκτέλεση του καθήκοντος. Ή  Α 
στυνομία μας είναι φίλη τών πολιτών, 
είναι άσπίδα προστασίας τους.
Εύγε σου κ. Άνδρέα Γραμματικέ.

Νιώρας Ιωάννης 
Φιλόλογος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ 
Δ/ΝΤΟΥ Δ.Ε.Υ_________

Τήν 30.6.79 άπεχώρηοεν έκ τής Δ/νσεως 
' Εγκ. ' Υπηρεσιών καί έκ τής Δημοσίας ύπη- 
ρεσίας γενικώτερον λόγω συμπληρώσεως 
τού όρίου ήλικίας, ό μέχρι τής ώς άνω ήμερο- 
μηνίας ύπηρετήσας παρά τή Δ.Ε. 'Υπηρε
σιών ώς Δ/ντής αυτής, Είσαγγελεύς έφετών 
κ. Δημητριάδης Γεώργιος.
' Επί τή άναχωρήσει τού ώς άνω κ. Είσαγγε- 
λέως, τήν 2.7.79, έλαβε χώραν εις τά γρα
φεία τής υπηρεσίας άποχαιρετιστήριος 
συγκέντρωσις τών υπαλλήλων της, ιός έκ- 
πρόσωπος δέ τών 'Αστυνομικών καί Διοι
κητικών Υπαλλήλων τής Άστυν. Πόλεων, 
ώμίλησεν ό άστυν. Δ/ντής Α' κ. Ρερρές 
Περικλής, ό όποιος είπε μεταξύ τών άλλων:

« Ιδιαίτερα συγκεκινημένος, σάς εύχα- 
ριστώ μέ όλη μου τήν καρδιά διά τάς μέχρι 
σήμερον προσφερθείσας είδικώτερον εις 
τήν Δ.Ε.Υ. υπηρεσίας σας, διά τάς ώραίας 
ύποθήκας τάς όποιας μόλις πρό όλίγου μάς 
έξεθέσατε καί άκόμη δΓ όσα καλά ύπέρ 
ήμών έπράξετε. Καί είναι αύτά πάρα πολλά 
καί σημαντικά.

Εις τό πρόσωπόν σας, εύρίσκαμε πάντοτε 
τόν στοργικό προϊστάμενο, τόν δικαιότατο 
καί άμερόληπτο κριτή τών ύποθέσεών μας 
κ.λ.π., ό όποιος μέ τήν μεγάλη του δικαστική 
έμπειρία καί γνώση, διέκρινε άμέσως πού 
εύρίσκετο ή άλήθεια καί τό δίκαιο καί έδιδε 
τήν πλεόν σωστήν καί δίκαιον λύσιν.

Όμως, όλα αύτά άκριβώς τά προσόντα 
σας κ. Είσαγγελεϋ, είναι αύτά πού σάς έξα- 
σφαλίζουν σήμερον τήν χαράν καί άγαλλία- 
σιν, ν ' άποχωρήτε έκ τής ένεργοΰ ύπηρε- 
σίας, έχοντες ώς έκ τούτου ήρεμον τήν 
συνείδησίν σας, δτι ώς ήγέτης, ώς δημόσιος 
γενικώς λειτουργός καί ώς άνθρωπος, έπε- 
τελέσατε λίαν εύόρκως τό χρέος καί τό κα
θήκον σας.

' Επειδή δέν θέλω νά σάς κουράσω περισ
σότερον φοβούμενος μήπως προσκρούσω 
καί εις τήν έμφυτον μετριοφροσύνην σας, 
σάς άποχαιρετώ μέ βαθύτατο σεβασμό έκ 
μέρους όλων μας σφίγκωντάς σας το χέρι, 
εύχόμενος όλοψύχως όπως ό Θεός σάς 
χαρίζη εις τό μέλλον, ύγείαν, ϊνα οϋτω διέρ- 
χεσθε τάς ήμέρας σας μέ ήρεμίαν, γαλήνην 
καί χαράν, κοντά πλέον εις τήν οίκογένειάν 
σας, μακράν τών μέχρι τοΰδε ύπηρεσιακών 
φροντίδων.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Οί έπισκέψεις τών Γυμνασίων, στήν Ύ - 
ποδ/νση Γεν. 'Ασφαλείας Κερκύρας, συνε- 
χίσθηκαν μέ άμείωτο ρυθμό. Τούτη τή φορά 
τό Α ' Γυμνάσιο Άρρένων καί τό Γυμνάσιο 
Θηλέων τής Πόλεως. Στά παιδιά δόθηκαν, 
άπό τόν Άστυν. Δ/ντή καί τούς Άξ/κούς 
του, ώφέλιμα στοιχειά, γύρω άπό τήν δρα
στηριότητα καί τή λειτουργία τών Υπηρε
σιών ' Ασφαλείας καί έπιδείχθηκαν εύρήμα- 
τα άπό τή δράση τών κακοποιών (άμφίστομα 
μαχαίρια, ναρκωτικά, έκρηκτικοί μηχ/σμοί). 
Στις έκδηλώσεις πού έκλεισαν μέ μικρές 
δεξιώσεις καί διανομή τού περιοδικού «Α.Χ», 
άκούστηκαν τά πιό κολακευτικά λόγια γιά τό 
Σώμα τής ' Αστυνομίας Πόλεων.

Ή  "Ενωση Εφοπλιστών έπιβατηγών 
πλοίων, μέ έπιστολή της εύχαριστεΐ τό ' Αρ
χηγείο καί τήν Υ.Γ.Α, Κερκύρας γιά τό έν- 
διαφέρον τους στόν τουριστικό τομέα. ' Εν
διαφέρον πού προέρχεται άπό τή φιλοτιμία 
καί τις σωστές έκτιμήσεις τού Σώματος. Για- 
τί Τουρισμός -  Κέρκυρα -  Αστυνομία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα καί ό δεσμός αύτός 
κάθε χρόνο όλοένα καί αύξάνεται. Δέν 
μπορεί κανείς νά άντιληφθεί αύτό τό ένδια- 
φέρον έάν δέν έπισκεφθεί τις ' Υπηρεσίες 
'Ελέγχου Διαβατηρίων Λιμένος καί Ά ερο- 
λιμένος τής Άστυν. Δ/νσεως Κερκύρας, 
τής μόνης άνάμεσα στις τέσσερις, όπως 
είναι γνωστό, πού έχει δύο τουριστικές 
πόλεις (Λιμάνι καί ' Αεροδρόμιο).

' Από τήν «Ντόλτσε βίτα» στήν ' Ανάληψη,

άναστατώθηκε ή περιοχή Κανονιού Κερκύ
ρας, τις μεταμεσονύκτιες ώρες τής 4.4.79. 
Πρωταγωνιστές ό άλλοδαπός Μάϊκελ Βένγκ, 
42 έτών, ταξιδιωτικός πράκτορας καί οί 
Σπ. Λώμης, 19 έτών, φωτογράφος, Νικ. Που
λημένος, 25 έτών, χειριστής έκσκαφέα καί 
ό Σπ. Γλυκιώτης, 26 έτών, ίδιωτ. ύπάλληλος. 
' Επί τόπου τό «100». Στή συνέχεια ή ' Ασφά
λεια, πού βρέθηκε μπροστά σέ βρώμικη ύπό- 
θεση. Ανώμαλοι έρωτες, κλοπές καί ψευ
δορκίες σέ συνύπαρξη. Τελικά, οί παραπάνω, 
μαζί μέ ένα αύθορμήτως προσελθόντα 
ψευδομάρτυρα στρατιώτη, στόν Εισαγγελέα.

«Σωκράτη, Σούπερ Στάρ», έλεγαν τόν 
«Άρχικανονιέρη τής γιαούρτης» τά μέλη 
τής σπείρας άνηλίκων, πού άγόραζε κεσέ
δες γιαούρτια καί μέ αύτά γιαούρτωνε τούς 
ήλικιωμένους. Πρώτα ήταν πέντε- μετά οί 
δουλειές πήγαιναν καλά καί έγιναν ένδεκα 
τά μέλη της. Έμπνευστής ό 17χρονος τής 
παρέας Σωκράτης, τού όποιου ό «δυναμι
σμός» καί ή «άκρίβεια» στό στόχο, τού έ
δωσε, άνάμεσά της, τόν έπίζηλο τίτλο, πού 
κράτησε, όμως, μόνο δύο μήνες. Ό σ ο  ή 
έρευνα τής Ασφάλειας. Παθόντες ό Κολ- 
λάγγης Γεώργιος, 57 έτών, καθηγητής, ό 
Βελλιανίτης Αλκίνοος, 65 έτών, κτηματίας 
καί ό Μιχαλόπουλος Θεόδωρος, 34 έτών, 
ιδιωτικός ύπάλληλος.

«Μέτρα ποιότητος», όπως είπαν, έλαβε 
ή ' Αστυνομία Κερκύρας, άπό 1 8 - 3 0 '  Απρι
λίου, γιά τά όποια άπέσπασε τά συγχαρητήρια 
τών έπισήμων καί τού Κοινού. Τά έπίκεντρα 
ήταν δύο. ' Η Πασχαλινή έπίσκεψη τού 
Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή καί άρκετών 
μελών τής Κυβερνήσεως, στήν Κέρκυρα 
καί μετά τρεις μέρες (28-30) ή έπίσκεψη 
τού Προέδρου τής Λαϊκής Δημοκρατίας

Εκδρομή πραγματοποίησε στό όμορφο Καρπενήσι ή 18η Διμοιρία τών Μ. Α.Τ. Τό στιγμιότυπο 
είναι άπό τήν κατάθεση στεφάνου στό Μνημείο τού Μάρκου Μπότσαρη.
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τής Βουλγαρίας κ. Ζίβκωφ καί τής άκολου- 
θίας του, γιά συνομιλίες, μέ τόν έλληνα 
Πρωθυπουργό.

«Λασκενέ» έπαιζαν 8 άτομα, πού συνε- 
λήφθησαν ύστερα άπό έφοδο τής Υ.Γ.Α. 
Κέρκυρας παρουσία τού Εισαγγελέα, σέ δια
μέρισμα τού β ' όρόφου τής πολυκατοικίας 
Ξεν. Στρατηγού 5. Ήταν τό αποτέλεσμα συ
στηματικής παρακολουθήσεως, σύμφωνα μέ 
τήν όποιαν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί 
Παρασκευή, άπό τις 3 τό μεσημέρι μέχρι 
άργά τό βράδυ, κάποια άτομα, μέ ειδικές 
προφυλάξεις έμπαιναν στό άνωτέρω διαμέ
ρισμα, πού ούτε λίγο -  ούτε πολύ, είχε μετα- 
τραπεϊ σέ χαρτολέσχη.

Ξένα σώματα, στό περιεχόμενο πορτοκα
λάδας, βρέθηκαν άπό τόν αιφνιδιαστικό 
έλεγχο πού ένήργησε ή ' Αγορανομία Κερ- 
κύρας καί οί άγορανομικώς ύπεύθυνοι τής 
έταιρείας Galaxy μηνύθηκαν.

Επιβλαβές καί έπικίνδυνο, γιά τή δημό
σια ύγεια, ήταν τό κρέας πού κατέσχε καί 
κατέστρεψε ή Αγορανομία Κερκύρας, ύ
στερα άπό αιφνιδιαστικό έλεγχο πού ένήργη- 
σαν οί ύπάλληλοί της στό κρεοπωλείο τής 
όδοϋ Πολ. Κωνσταντό 6 τού Μονοπώλη 
Άνδρέα.

Στό Λονδίνο ό Δ/ντής τής ' Αστυνομίας 
Κερκύρας, ' Αστυν. Δ/ντής Α ' -  νϋν Γενικός 
-  κ. Κοντογιάννης, μετέβη τήν 9.5.79, προ- 
κειμένου νά έκπροσωπήσει τήν ' Αστυνομία 
Πόλεων τής Χώρας μας, στό Διεθνές ' Αστυ
νομικό Συνέδριο, πού συνήλθε στήν ' Αγγλι
κή Πρωτεύουσα,

Θανάσιμη καί μοιραία, ήταν ή τελευταία 
σφαίρα, πού είχε μείνει στό περίστροφο τού 
έν ύπερεσία συναδέλφου τής ' Αμέσου Δρά- 
σεως Αστυφύλακα (24726) Μπότση Κων/- 
νου, 28 έτών, τήν νύκτα πρός 27.5.1979. 
Γιατί, οάν άδειο καί σάν άστεϊο, τό έδωσε 
στήν Άγγλίδα τουρίστρια Coman Gillian - 
Marrie, πού στά χέρια της, όμως έγινε θανα
τηφόρο, στό κέντρο «Παύλος» τής περιοχής 
Κανονιού. Ή  κηδεία του έγινε στις 7 μ.μ. 
τής 27.5.79 στόν Ί . Ν. Ά γ . Νικολάου τού 
χωριού Κανάλια -  Κερκύρας, στήν όποια 
παρέστη άντιπροσωπεία τής Διευθύνσεως.

Αναστάσιος Γαστεράτος 
Ύπαστυνόμος Α'

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
' Εξοχώτατον Κύριον 
' Αναστάσιον Μπάλκον 
Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 

' Ε ν τ α ύ θ α

Έξοχώτατε κ. Υπουργέ,
' Επιτρέψατέ μου διά τής παρούσης νά σάς 

έκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια, διά 
τήν ύφ' ύμάς ύπηρεσίαν έλέγχου διαβατη
ρίων Αεροδρομίου Αθηνών.

Διότι, σήμερον Σάββατον καί περί ώραν 2 
καί 30' άπογευματινήν, ένώ άνέμενον μετά 
τίνος συνεργάτου μου, εις τόν πρό τού έλέγ
χου διαβατηρίων χώρον τού Ανατολικού

Αεροδρομίου, διά νά ύποδεχθώ σημαίνον
τα φίλο μου Αμερικανόν, είδον τόν χώρον 
αύτόν αίφνιδίως νά πλημμυρίζη άπό 1.000 
καί πλέον έπιβάτες πού κατέφθαναν μέ άλ- 
λεπάλληλες κανονικές καί έκτακτες πτήσεις 
έκ τού έξωτερικοϋ.

Βλέποντας τήν αίθουσα αύτήν κατά
μεστη, διερωτήθην καί άπευθυνόμενος εις 
τόν συνεργάτην μου, πόσες ώρες θά χρεια
στούν γιά νά περάση ό κόσμος αύτός άπό 
τόν έλεγχον διαβατηρίων, μείναμε σύμφωνοι 
καί οί δυό μας, άπό τήν πείρα μας στό έξω- 
τερικό, συγκρίνοντες τά έκεί δεδομένα μέ τά 
έδώ, ότι θά χρειασθοϋν περίπου 2 ώρες. Καί 
όταν μετά άπό 15-20 λεπτά τής ώρας είδαμε 
ό χώρος αύτός νά έχη άδειάση, τά μάτια μας 
δέν τό πίστευαν.

Κύριε ' Υπουργέ, πιστέψατέ μας άπό τόν 
ένθουσιασμό μου δέν κρατήθηκα καί έτρεξα 
στόν προϊστάμενον άξιωματικόν καί τόν συν- 
εχάρην, διότι δλοι αύτοί οί 5-6 ύπάλληλοί 
τών διαβατηρίων, πού τά χέρια τους καί τά 
μάτια τους δούλευαν σάν μηχανές κομπιού- 
τερ, έκαναν τήν δουλειά τους πολύ σωστά 
καί άθόρυβα καί μέσα σέ λίγα λεπτά τής 
ώρας έτελείωσαν δλον τόν κόσμον, πού στήν 

Αμερική ή τήν Αγγλία θά έχρειάζοντο, 
όπωσδήποτε τριπλάσιοι ύπάλληλοί καί τρι
πλάσιος χρόνος.

Κύριε Υπουργέ μου, δΓ αύτήν τήν Υ 
πηρεσίαν, δΓ αύτούς τούς ύπαλλήλους, πού 
είδα μέ τά μάτια μου, πόσον σκληρά καί ύπεύ- 
θυνα έργάζονται καί πιστεύω πώς καί οί άλ
λες ύπηρεσίες σας έργάζονται έ ξ ’ Ισου 
καλά, ένοιωσα μεγάλον θαυμασμόν καί έκτί- 
μηαν καί σάν "Ελλην είμαι ύπερήφανος καί 
τούς θαυμάζω.

ΔΓ αύτό τούς άξίζει κάθε στοργή καί 
φροντίδα, τόσον άπό τήν Κυβέρνησιν, όσον 
καί άπό τό κοινό, άγάπη καί κατανόησιν.

Σάς συγχαίρω 
Μετά τιμής 

Thomas A, Pappas

Πρός
Τό Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων 
όδός Γ. Σεπτεμβρίου 11 
' Αθήναι

' Αξιότιμοι Κύριοι,
Επιτρέψατέ μου δΓ όλίγων νά σάς άπα- 

σχολήσω διά τών κατωτέρω:
Τήν 2.6.79 άπέθανεν ό πατήρ μου Κων

σταντίνος Παν. Καλόγερός, Αστυνόμος Α ’ 
έ.ά. έτών 78. Τήν έπομένη ήμέρα κατά τήν 
ώρα τής κηδείας εις τό Νεκροταφείο Καλ
λιθέας έκπληκτος παρετήρησα τήν παρου
σία πολυμερούς άντιπροσωπείας τής Α

στυνομίας Πόλεων, καίτοι ό πατήρ μου είχε 
έξέλθει τού Αστυνομικού Σώματος, συν- 

ταξιοδοτηθείς, πρό 27 έτών. Τό γεγονός 
έσχολιά(£η εύμενώς άπ' όλους τούς πα- 
ρευρισκομένους εις τήν κηδεία πολυπλη
θείς φίλους καί συγγενείς μας.

Ή  άνωτέρω άντιπροσωπεία κατέθεσε 
βαρύτιμο στέφανο στή σωρό τού έκλιπόντος,

I

ό δέ έπικεφαλής της έξαίρετος Διοικητής 
τού ΛΓ' Αστυνομικού Τμήματος κ. Νικό
λαος ' Αρκουδέας τόν προέπεμψε μέ συγκι
νητικά καί παρήγορα λόγια, συντελέσας στό 
ν ' άπαλύνει τόν πόνο μας.

' Επειδή ή έν λόγω ένέργεια τιμά καί έξυ- 
ψώνει τήν Αστυνομία Πόλεων, παρακαλώ 
δπως μοϋ έπιτρέψητε καί άπευθύνω, μέσψ 
τής Υπηρεσίας σας, εις δλους τούς άνω
τέρω τις πλέον θερμές καί έγκάρδιες εύχα- 
ριστίες τής οικογένειας μου καί έμοϋ προσω- 
πικώς, εύχόμενος άμα εις δλο τό 'Αστυνο
μικό Σώμα, άπό τού Αρχηγού του μέχρι τού 
κατωτέρω όργάνου του, ύγεια, εύτυχία, χαρά 
καί μακροημέρευση. Εσωκλείω συμβολικό 
ποσό έκ δραχμών 5.000, ϊνα τό διαθέσετε, 
κατά τήν άπόλυτο κρίση σας, ύπέρ κοινω
φελών σκοπών, εις μνήμη τού πατρός μου.

Θερμώς εύχαριστώ 
Μετά φιλικών αισθημάτων 

Βασίλης Καλόγερός

' Υποσημείωσή: Τό ώς άνω ποσόν διετέθη 
διά τις άνάγκες τού περιοδικού μας, πρά

γμα γιά τό όποιο τά «' Αστυνομικά Χρονικά» 
εύχαριστοΰν τόν κ. Καλόγερό.

Πρός
Τό 'Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
3ης Σεπτεμβρίου 11 
Αθήνας

Τό ' Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού καθ' 
ήμάς Ιερού Ναού θείας Άναλήψεως Δρα
πετσώνας Πειραιώς αισθάνεται τήν άνάγκην 
νά Σάς εύχαριστήση θερμότατα διά τήν όλο- 
πρόθυμον άποστολήν τμήματος μουσικής 
τής ' Αστυνομίας Πόλεων καί νά σάς έκφρά- 
ση τάς πλέον θερμός συγχαρητηρίους 
εύχάς.

Ή  όλοπράθυμος συμπαράστασή σας εις 
τήν πανήγυριν τού ' Ιερού Ναού μας έλάμ- 
πρυνεν τήν δλην τελετήν καί ένεθουσίασεν 
τόν Δραπετσωνίτικον λαόν, ό όποιος έξε- 
φράζετο ενθουσιαστικά διά τήν ύμετέραν 
συμμετοχήν εις τήν έτησίαν Πανήγυριν τού 

Ιερού Ναού μας.
Τέτοιου είδους παραστάσεις δίδουν τήν 

εύκαιρίαν εις τόν λαόν νά βλέπη καί μέ άλλο 
πρίσμα τούς φρουρούς τής τάξεως καίεύνο- 
μίας καί μάλιστα είς τήν άπομεμακρυσμένην 
συνοικίαν ήμών.

Καί πάλιν σάς εύχαριστοϋμεν θερμότατα 
εύχόμενοι πάσαν παρά τού Άναληφθέντος 
Σωτήρος εύλογίαν είς όλόκληρον τό σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Πρόεδρος

τού ' Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
(ΑΡΧΙΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ)

Κύριε Αρχηγέ,
Δεχθήτε τά θερμά συγχαρητήρια μου διά 

τούς άστυνομικούς τής Ύποδ/νσεως Γενι-
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κής Ασφαλείας άφ' ένός, καί τών διμοιριών 
ειδικών άποστολών άφ' έτέρου διά τήν άνα- 
κάλυψιν καί σύλληψιν άντιστοίχως τών δύο 
μεγάλων έπικηρυγμένων έγκληματιών Ν. 
Παναγοπούλου καί Α. Πρωτοπαπά, οί όποια 
δπως άπεδείχθη έκ τοΰ Ολικού τό όποιον εί- 
χον είς τόδντροντουό καθ' ένας, είχον σκο
πόν νά συνεχίζουν νά διαπράττουν φοβερά 
έγκλήματα είς τήν χώραν μας. "Ενας μεγά
λος έπαινος άνήκει είς τούς άστυνομικούς 
οί όποιοι είχον τό θάρρος καί τήν τόλμην νά 
πληαάσουν πολύ κοντά, νά έξουδετερώ- 
σουν άστραπιαίως καί νά συλλάβουν τούς 
έν λόγω άδίστακτους έγκλπματίας καί νά 
σώσουν οΰτω τις ψυχές πολλών άθώων πολι
τών άφ ' ένός καί άφ' έτέρου νά διαφυ
λάξουν τό δημοκρατικόν πολίτευμα τής 
χώρας μας άπό τις μελλοντικές έγκλημα- 
τικές ένέργειες τούτων.

Μετά τιμής 
' Ελένη Χριστοδούλου 

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσης 
Άναχαρσίδος 3 Άθήναι

Πρός τό
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 
Ρ  Σεπτεμβρίου 11 
Άθήναι Τ.Τ. 102

Θέμα: Διαβατηριακός έλεγχος Κρουαζιερο- 
πλοίων.

Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμεν δπιος δεχθήτε τάς εύχα- 

ριστίας μας διά τήν έκ μέρους τού Αρχη
γείου τής Αστυνομίας Πόλεων έπιδειχθεϊ- 
σαν έπί τού ύπερθεν θέματος κατανόηαν 
καί δοθεΐσαν λύσιν.

Επίσης ή έκ μέρους τού Διοικητοϋ ' Α
σφαλείας τής ' Αστυνομίας Πόλεων Κερκύ- 
ρας κ. Κωνσταντίνου Κωστοπούλου όρθή 
έκτίμησις τής πραγματικότητας, έν τψ πλαι- 
σίω τού γενικωτέρου κραπκού ένδιαφέρον- 
τος είς τόν τουριστικόν τομέαν, άποδεικνύει

τήν συνέπειαν τού άνωτέρω Αξιωματικού 
πρός τό καθήκον τής διασφαλίσεως καί έξυ- 
πηρείήσεως τού δημοσίου συμφέροντος 
ώς καί τήν συναίοθησιν τής ύπευθυνότητος 
τής θέσε ιός του.

Μετά τιμής
' Ο Προέδρος ' Ο Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΙΓΓΑΣ Β. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 
Πρός τόν
Άξιότιμον 'Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων. 

Κύριε Αρχηγέ,
Θέλω νάεύχαριστήσω τόν Δόκιμον Άρχι- 

φύλακα Σ.Α. 133 Προβατάν Χριστόδουλον 
καί Αστυφύλακα ΙΣΤ 77 Γιαννοϋκον Πανα
γιώτην, διότι μόνοι τους, έθελοντικά, βλέ- 
ποντες ότι ή κόρη μου καί ό γαμβρός μου 
εύρίσκοντο σέ άμεσο κίνδυνο άπό έλλειψη 
αίματος στό Νοσοκομείο Βούλας, πήγαν 
καί έδωσαν τό αίμα τους.

Σχοινάς Νικόλαος 
Νιρβάνα 4 Κ. Πατήσια

Πρός τόν
Διοικητήν τού 10ου Άστυν.
Τμήματος.

Κύριε Διοικητά,
Αισθάνομαι έπιβεβλημένη τήν άνάγκη 

νά έκψράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια 
καί τις άπειρες εύχαριστίες μου, τόσον πρός 
έσάς προσωπικά, όσον καί πρός τούς κ.κ. 
Άξ/κούς καί ύπαλλήλους τού Τμήματός 
σας, γιά τήν μεγάλη τιμή καί χαρά πού μάς 
προσφέρατε μέ τήν τόσο έπιτυχημένη καί 
γεμάτη άγάπη συνεστίαση, πού πραγματο
ποιήθηκε τήν 29.4.1979 στό κέντρο «CAPA- 
REUS* στήν ' Ιτέα Φωκίδος.

Νά είσθε βέβαιοι ότι ή έκδήλωσή σας 
αύτή, στέφθηκε άπό μεγάλη έπιτυχία καί 
άπέσπασε τόν θαυμασμό όλων τών προσκα- 
λεσμένων σας πού παρευρέθηκαν καί έγινε 
άφετηρία γιά εύμενή σχόλια μέσα στό εύρύ

κοινό τής περιοχής, ύπέρ τοΰ ' Αστυνομικού 
Τμήματος πού Διοικήτε.

Φιλικώτατα 
' Ο Διοικητής 

Εύστάθιος Γεωργούσης 
' Υποπυραγός

Στις 20 Ιουνίου τρ. έτους ή 18η Διμοι
ρία τής Μηχανοκινήτου Αστυνομικής Ύ - 
ποδ/νσεως Αθηνών μέ έπικεφαλής τόν 
Ύπαστυνόμον κ. Εύθύμιον Τσατσαράγκον 
πραγματοποίησε μονοήμερη έκδρομή στό 
Καρπενήσι, τήν Πρωτεύουσα τοΰ Νομού 
Εύρυτανίας.

Ή  έπιλογή τού Καρπενησιού άπό τούς 
παραπάνω διοργανωτάς της άσφαλώς τιμά 
τήν πόλη άλλά έκείνο πού ιδιαίτερα τιμά τούς 
ίδιους, ήταν ή έμπνευσμένη, ώραία καί πολύ 
συγκινητική πρωτοβουλία τους νά πραγματο
ποιήσουν προσκύνημα μέ κατάθεση στεφά
νου καί σχετική όμιλία στό ' Ιστορικό «ΚΕΦΑ- 
Λ0ΒΡΥΣΟ» 2 χιλ,έξω άπό τήν πόλη, τοπο
θεσία στήν όποια στις 9 Αύγούστου 1823 
έπεσε ήρωϊκά μαχόμενος κατά τών Τουρκαλ- 
βανών ό σεμνότερος στρατηγός τής Έπα- 
ναστάσεως θρυλικός «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ- 
ΡΗΣ». Μετά τήν άναβάπτιση τών μετασχόν- 
των στήν Κολυμβήθρα τής άστείρευτης ' Ε
θνικής μνήμης άπό τήν έκδήλωσή, έπακο- 
λούθησε 6/ωρο γλέντι μέ Τοπικό Μουσικό 
συγκρότημα στή μαγευτική τοποθεσία κάτω 
άπό ένα τεράστιο πλατανοσκέπαστο θόλο 
άσύγκριτο σέ όμορφιά καί χάρη.

Στις 7 τό άπόγευμα οί έκδρομεϊς άνα- 
νεωμένοι καί κατενθουσιασμένοι άναχώρη- 
σαν γιά τήν ' Αθήνα άφήνοντας καί παίρνον
τας τις καλύτερες έντυπώσεις. Τούς άξί- 
ζουν συγχαρητήρια.

Θά χαρούμε νά φιλοξενήσουμε στόν τό
πο μας καί άλλους συναδέλφους των.

Ό  Αναπληρωτής 
Δήμαρχος Καρπενησιού 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΟΥΚΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήναι 19-7-79
' Αξιότιμε κ. ’ Αρχηγέ
Διά τής προύσης μου θέλω νά ευχαριστήσω καί ύμάς διά τήν υψηλήν κοινωνικήν άποστολήν τοΰ 
’ Αστυνομικού Σώματος.
Πράξεις αυτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως όπως τού άστυφύλακος κ. θεοδώρου Καλύβα τοΰ Ε’ 
Παραρτήματος, Ασφαλείας Αθηνών, ό όποιος, έσωσε τήν ζωήν τής οικογένειας μου καί, τών 
ένοικων τής πολυκατοικίας κατά τήν πυρκαϊάν τής, 12-7-79 (είς τήν συμβολήν τών όδών Μομφε- 
ράτου κα ί ' Αν. Γενναδίου -  Γκύζη) ένδυναμώνουν τούς δεσμούς τών πολιτών καί τής ' Αστυνο
μίας.
Κατά τήν αύθόρμητον έπέμβασίν του τό έξαίρετο αύτό άστυνομικό όργανο έτραυματίσθη στούς 
όφθαλμούς καί τό άριστερό χέρι, «ς "Ελλην πολίτης καί πατέρας πολυμελούς οικογένειας 
αισθάνομαι εύγνώμων πρός όλόκληρο τό ’ Αστυνομικόν Σώμα καί θεωρώ ύποχρεωσίν μου νά 
άποτείνω θερμάς εύχαριστίας καί πρός ύμάς.

Μέ έκτίμηση 
ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
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Στήν ειδική τελετή οί LIONS Αθηνών έβρά- 
βευσαν τήν 31.5.79 τό πλήρωμα περιπολι
κού αυτοκινήτου, τό όποιο έπέδειξε Ασυνή
θη δραστηριότητα, κατά τήν άσκηση των 
καθηκόντων του.

Αγιασμός έγινε, τις πρωινές ώρες τής 
7.7.79, στις κατασκηνώσεις τού Αρχη
γείου 'Αστυνομίας Πόλεων, στήν "Αγιο Ά ν- 
δρέα Αττικής, μέ τήν ευκαιρία τής ένάρ- 
ξεως τής νέας κατασκηνωτικής περιόδου. 
Τιj  σεμνή αυτή τελετή έτίμησε μέ τήν παρου
σία του ό άρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Λεμονής.

Π οτυυομιι
επικαΐι

Τήν 30.5.79 oi POTARY Πειραιώς έβράβευ- 
σαν τόν τροχονόμο Καταληματία Αντώνιο 
τής ' Υποδ/νσεως Τροχαίας τής γείτονος, γιά 
τήν έξαιρετική έπίδοσή του, κατά τήν άσκη
ση τού δύσκολου έργου του.

"Ενα άκόμα στιγμιότυπο άπό τήν όρκωμοαία 
τών γυναικών Αστυφυλάκων. Οί νέες άστυ- 
φυλακίνες σέ παράταξη πρό τού κτιρίου τής 
Σχολής.

Τούς νέους άρχιφύλακες δέχτηκε στό γρα
φείο του, όπου τούς έδωσε γενικές όδηγίες, 
γιά τήν καλύτερη έκτέλεση τών καθηκόντων 
τους, ό Διευθυντής 'Αστυνομίας Αθηνών 
Πόλεων, Γενικός ' Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Λάος.



Ημερήσια έκδρομή στή Ιερά Μονή Άγά- 
θωνος ' Υπάτης, πραγματοποίησαν οί υπάλ
ληλοι τού ΚΒ Αστυνομικού Τμήματος, μέ 
μέλη των οικογενειών των. Στή φωτογραφία 
οί έκδρομεϊς πρός τού άγάλματος τού Λεω
νίδα, στις Θερμοπύλες.

'Εξαιρετική έπιτυχία άσημείωσαν οί παρα
στάσεις τού διεθνούς συγκροτήματος "HO
LIDAY ON ICE", πού έδόθηκαν ατό Πανα
θηναϊκόν Στάδιον καί οί όποιες συνεκέντρω- 
οαν χιλιάδες κόσμου κάθε βράδυ, άπό 
29.6.79 έως 22.8.79. Τό έκλεκτό αύτό συγ
κρότημα είχε τήν ώραία πρωτοβουλία νά δια- 
θέση τις εισπράξεις τήςπρώτης ήμέρας, γιά 
τά άπροσάρμοστα παιδιά των Αθηνών. 
’Ανωτέρω, ό Πρόεδρος τής έπιτροπής 
’Ολυμπιακών Αγώνωνκ. Γεώργιος Άθανα- 
οιάδης, προσφέρει άνθοδέσμη ατήν διακε
κριμένη πρωταγωνίστρια τού συγκροτήμα
τος καί έπτά φορές παγκόσμια πρωταθλή- 
τρια Καλλιτεχνικής Παγοδρομίας, Έλβετί- 
δα δίδα KARIN KUNZLE.

Τό ΣΤ ’ καί τό Ζ ’ Δημοτικό σχολείο Βύρω
νος έπιοκέφθηκε άντιπροοωπεία Αξιωμα
τικών τού Α Ζ ’ Αστυνομικού Τμήματος καί 
έμοίρασε διάφορα δώρα, μέ τήν ευκαιρία τού 
έτους τού παιδιού.



Λογοτεχνική
στήλη

ΤΑ
ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ

Τοϋ Δοκ. ' Υπαστυν. 

κ. ’ Ηλ. Χαλυβοπούλου

ΗΤΑΝ μιά χαρούμενη συντροφιά άπό 
πιτσιρίκια, πού χαλούσε τόν κόσμο μέ 
τις φωνές της καί δέν άφηνε τήν γειτονιά 

διόλου, νά ήσυχάσει. Πέντε έως δέκα περί
που ππσιρίκια δλα-δλα, μαζευόντουσαν έκεΐ 
στά στενά τής γειτονιάς καί πότε μέ «πόλε
μο», πότε μέ τούς «κλέφτες καί άστυνό- 
μους», τά πλέον προσφιλή τους παιχνίδια, 
δέν άφηναν τήν γειτονιά στήν ήσυχία της. 
Ήταν δέ, μιά γειτονιά, στή συνοικία Κερα- 
τσίνι τού Πειραιά, όχι καί τόσο πολύ πυκνο- 
κατοικημένη, μέ άνθρώπους ώς έπί τό πλεϊ- 
στον έργατοϋπαλλήλους, πού ξυπνούσαν 
πρωί-πρωί καί σιγά-σιγά ξεκίναγαν γιά τήν 
δουλειά τους, άλλοι γιά τά τριγύρω έργοστά- 
σια, άλλοι λίγο πιό μακριά, ίσως σέ κάποιο 
γραφείο. Τό μεσημέρι γυρνοϋσαν κουρα
σμένοι άπ' τις δουλειές τους καί προσπα
θούσαν νά ήρεμήσουν άπ' τόν κόπο τής ή- 
μέρας. "Ομως πού! Οι φωνές, άπ' τούς μι
κρούς «διαβολάκους», δέν τούς άφηναν. 
Πεταγόταν έξω άπό τό σπίτι ό Κύρ-Παναγιώ- 
της, -  ό άγιος άνθρωπος, όπως τόν έλεγε ή 
γειτονιά -  καί μέ ήρεμη φωνή, συνιστοϋσε 
στά παιδιά νά σταματήσουν. ' Από τήν άλλη 
μεριά, ή κυρά-Αίκατερίνη, μιά γυναίκα πλη
θωρική, πεταγόταν κι' αύτή άπό τό σπίτι καί 
μέ δυνατές φωνές, έλεγε στά παιδιά νά πάνε 
μακριά γιά νά παίξουν.

Ούστ! πηγαίνετε πιό μακριά. Δέν έχετε 
σπίτια; Πηγαίνετε πιό μακριά νά παίξετε, 

βρίστε μας!
Καί μέ μιά δυνατή σπρωξιά, έκλεινε τήν 
πόρτα τοϋ σπιτιού της καί έμπαινε μέσα. 
"Ομως πλήν άπ' αύτούς καί άλλοι διαμαρτυ- 
ρόντουσαν γιά τά μικρά «διαβολάκια». "Ολη 
σχεδόν ή γειτονιά. "Αλλοι μέ καλό καί ήρεμο 
τρόπο, άλλοι μέ άγριοφωνάρες καί άτσαλες 
χειρονομίες. ' Αλλά οί πιτσιρίκοι τήν δουλειά 
του. "Εφευγαν άπό τό ένα στενό καί νόσου 
ήσαν στό άλλο. "Εφευγαν κοντά άπό τό σπί
τι τής κυρά-Αίκατερίνης καί νά σέ λίγο στό

σπίτι τοϋ κύρ- 'Αλέκομ.
Αρκετές φορές άφοϋ σταματούσαν τό 

παιχνίδι, άφηναν καταμεσίς τοϋ δρόμου καί 
τά άπομεινάρια τοϋ παιχνιδιού τους, διάφορα 
ξύλα άπό οικοδομές, ξεριζωμένα δενδράκια, 
άπό τις πρασιές τών σπιτιών, τενεκεδάκια, 
τόξα χαλασμένα -  πού μόνοι των έφτιαχναν -  
καί άλλα πολλά.

Οί πιτσιρίκοι ήσαν περί τούς δέκα: Ήσαν: 
ό Κώστας, ό Πέτρος, ό Εύθύμης, ό Γιωρ- 
γάκης, καί ό Νίκος, ήλικίας δέκα περίπου 
έτών, ό Ήλίας, ό Θανάσης ήλικίας έννέα 
έτών καί άκόμη δύο, πού δέν θυμάμαι τά 
όνόματά τους, άλλά οί όποιοι ήσαν σχεδόν 
τής ίδιας ήλικίας μέ τούς άλλους. Αύτοί 
δλοι άποτελοΰσαν μιά παρέα καί προέρχον
ταν άπό μιά γειτονιά. Αύτοί δλοι μαζί έδι
ναν καί τούς «πολέμους» μέ άλλους πιτσι
ρίκους, άπό άλλες γειτονιές.

Δίπλα άκριβώς άπό τό σπίτι τοϋ κύρ -' Αν- 
τώνη -  ένός άλλου, έκεϊ γείτονα -  ύπήρχε 
ένα οικόπεδο, μ ' ένα έρειπωμένο σπίτι. 
Τελευταία, ήλθε μιά οικογένεια Ελλήνων 
άπό τήν Γερμανία, οί όποιοι είχαν πάει νά 
έργασθοϋν έκεΐ, καί μέ τις οικονομίες πού 
έφεραν μαζί τους, άγόρασαν τό οικόπεδο 
καί άπεφάσισαν νά κτίσουν ένα διώροφο 
σπίτι.

Οί έργασίες τής κατεδαφίσεως είχαν άρ- 
χίσει ήδη καί οί πιτσιρίκοι τής γειτονιάς έ
κριναν σκόπιμο νά στήσουν έκεΐ τό «στρα
τηγείο» τους. Τήν ιδέα τήν έρριξε στούς άλ
λους τής παρέας ό Κώστας. Οί άλλοι άπε- 
δέχθησαν τήν πρόταση τοϋ άρχηγοϋ τους, 
καί σέ λίγο, δλοι ήσαν συγκεντρωμένοι έκεΐ 
καί έπαιρναν τις άποφάσεις γιά τά παιχνίδια 
τους, ένώ συγχρόνως έσκαβαν λάκκους καί 
γκρέμιζαν τούς έτοιμόρροπους τοίχους. "Ω
σπου κάποτε μεσ' τά παιχνίδια τους, ήλθε τό 
κακό. Ή σαν έκεΐ καί έπαιζαν ό Κώστας, 
ό ' Ηλίας, ό Πέτρος, ό Θανάσης καί ό Νίκος. 
Χαλούσαν κάποιο τοίχο στό γιαπί καί οί φωνές 
τους άκούγονταν στή γειτονιά. Σέ λίγο όμως 
ό τοίχος ύποχώρησε καί ένα κομμάτι πλάκω
σε δύο άπό αύτούς. Ένα σύννεφο σκόνης 
ύψώθηκε καί κραυγές πόνου άκούσθηκαν.
-  Μανούλα μου!, τό πόδι μου! "Αχ!

Οί άλλοι πιτσιρικάδες έντρομοι, μέ ούρ- 
λιαχτά ξεσήκωσαν τήν γειτονιά στό πόδι καί 
σέ λίγο, οί γείτονες είχαν συγκεντρωθεί στό 
γιαπί, μή ξέροντας άπό πού νά άρχίσουν γιά 
νά σώσουν τά παιδιά, μέ κίνδυνο μή χάσουν κι 
αύτοί τή ζωή τους, άπ' τό ύπόλοιπο μέρος 
τοϋ έτοιμόρροπου τοίχου!
-  Νά φωνάξουμε τό «100» είπε ή κυρά-Αίκα
τερίνη.

Σέ λίγο, είχε κιόλας φθάσει στό γιαπί, τό 
περιπολικό αύτοκίνητο τής Αστυνομίας. 
Μέ μιάς οί δύο άστυφύλακες πετάχθηκαν 
άπό μέσα καί έτρεξαν πρός τό μέρος, άπ' 
όπου άκουγόντουσαν οί έπικλήσεις βοή
θειας τών παιδιών, άψηφώντας τόν κίνδυνο 
τής καταρρεύσεως τοϋ τοίχου. "Εφθασαν 
κοντά στά παιδιά καί μέ δλες τις δυνάμεις 
τους, σκονισμένοι καί ίδρωμένοιι, παλεύον
τας προσπαθούσαν νά ξεθάψουν τά παιδιά. 
Καί σέ λίγο νά! κατάφεραν νά ξεθάψουν τά 
παιδιά άπό τό βάθος τών χωμάτων.

Ο ένας άστυφύλακας έτρεξε πρός τό 
αύτοκίνητο, έχοντας στήν άγκαλιά του τόν 
Κώστα καί άκολουθοϋσε ό άλλος άστυφύλα
κας έχοντας κι αύτός στήν άγκαλιά του τόν 
άλλο πιτσιρίκο τόν Νίκο. Μπήκαν στό περι
πολικό καί μέ ταχύτητα ξεκίνησαν πρός τό 
νοσοκομείο.

-  '  Ας είναι καλά τά παιδιά, ό Θεός νά τούς 
δίνει πάντα δύναμη! είπε βουρκωμένη ή κυρά 
Αικατερίνη.

Τήν άλλη μέρα, δλη ή γειτονιά ήταν συ
γκεντρωμένη στό νοσοκομείο, πάνω άπό τά 
κεφαλάκια τών μικρών. Σέ λίγο έφθασαν καί 
οί δύο σωτήρες τους, άστυνομικοί μέ δύο 
ώραϊες άνθοδέσμες, μία στόν καθένα. Χαμο
γέλασαν, τοποθέτησαν τις άνθοδέσμες δί
πλα τους στούς μικρούς, χάϊδεψαν τά κεφα
λάκια του καί είπαν σχεδόν μέ ένα στόμα.

-  Ελπίζουμε, νά μή ξαναπαίξετε πιά «πό
λεμο», έτσι;

-  Ναι κύρ-άστυνόμε,, τό ύποσχόμεθα! 
είπε ό άρχηγός τής παρέας Κώστας. Σάς 
τό ύποσχόμεθα καί σάς εύχαριστοϋμε, πού 
μάς σώσατε τή ζωή! είπε, καί γύρισε στό 
πλάι νά μή δοϋν τά δάκρυα πού άρχισαν νά 
κυλούν στά μάγουλά του!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1. Περιορίζει τήν δράσιν τοϋ ύποκόσμου.
2. Σημαίνει τούς έπί κεφαλής (ξενικώς» -  

'Υποδηλώνουν τά εύκόλως έννοούμενα
(συντομ.).

3. ' Ημπορεϊ νά έλεγχθεΐ άπό τάς ' Υπηρε
σίας Τροχαίας (δημ)

4. Είδος Αιγυπτιακού βάμβακος -  Διαρρέει 
τό αύστριακόν (τυρόλον).

5. ' Η άφαίρεσις των έχει σκοπόν τήν προ
στασίαν τών όδηγών πού ύπακούουν εις 
τούς κανόνες τής Τροχαίας (γεν ).

6. ' Αντιστρ. φθόγγος τής μουσικής -  Φυγό
πονη τεμπέλα (δημ.).

7. Σ ' αύτούς κατέχει έξέχουσαν θέσιν ό Σου- 
ρής (αίτ. δημ.).
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8. Σύμβολον Χημικού Στοιχείου -  ' Αποτρε
πτικών μώριον.

9. Βναι άπαραίτητος εις τούς νέους υποψη
φίους Τροχονόμους.

ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Χαρτοπαικτικός όρος (δημ.) -  Συντομο- 

γραφία έπεξηγηματικού (τής καθαρ.).
2. Τό έπιδιώκουν συχνά ώρισμένοι άμετα- 

νόητοι κρατούμενοι (δημ.).
3. ΔΓ αυτήν πασχίζουν καί μοχθούν οί άν- 

δρες τής Αστυνομίας (αίτιατ.) -  'Εκφρά
ζει δισταγμόν (είς τήν δημοτ ).

4. 'Αντίστοιχος πρός τόν ύπολοχαγόν βα
θμός τού ιππικού.

5. Τοιαϋται γνώσεις χρειάζονται συχνά είς 

τούς 'Αστυνόμους.
6. 'Αποτελεί σήμερα τούς Σ.Ε.Κ. καί τούς 

Σ.Π.Α.Π (Άρχικ.) -  Ό ρος τής Μεσση
νίας.

7. Βγάζει τό ψωμί του μέ μεγάλον κίνδυνον.
8. Δι άλλους είναι τόπος έργασίας καί δι άλ

λους τόπος θανάτου.
9. ' Ελληνική νήσος Β.Α. τής Σκοπέλου.

Βλ. Τσουραπάς 
' Αστυν. Α '.

' Η λύσις στό έπόμενο

ΑΥΓΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 β 7 8 9
1 1 Τ τ ε Ρ \β ]Τ [οί 1*
2 0 ε ·» I Γ 1 Α Α \
3 9 Λ Α £ ■ ¥ * 1 ζ
4 Τ • IS 1 ή ί * Λ
5 ε ι Α τ ■ Α ε Ο Τ
β Λ □ π π ι
7 C η Α ¥ [χ] 1 Α is Α
8 1 0 ϊ 1 Α Α 0 r*
9 Σ C Τ Α [5 1 Ο α Α

ΟΙ ΑΥΓΕΣ

Λύση αστυνομικού προβλήματος
"Αν ή νύχτα ήταν τόσο σκοτεινή καί τά 

φώτα τών ύποτιθεμένων δολοφόνων σβηστά, 
τότε πώς ό άνθρωπος μέ τό μαύρο παλτό 
κατάφερε νά δή καί νά διαβάση τήν πινακίδα 
τού αύτοκινήτου; Συνεπώς έλεγε ψέματα...

Μπορείτε ν ’ απαντήσετε;
1) Μοντεγάσκοι, 2) ' Ο μυθικός βασιλιάς 

τής Αθήνας, Έρεχθέας, 3) Στή Δυτική 
Μεσόγειο καί άνήκουν στήν ' Ισπανία, 4) Εύ- 
φύία, πονηριά, 5) Προτεσταντική αϊρεσι πού 
ιδρύθηκε τό 1849, 6) Στό νομό Θεσπρωτίας, 
7) Ό  "Αγιος Πατρίκιος, 8) Γάλλος συνθέτης 
(1 8 9 2 - 1974).

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

Τήν 3-6-79 έκηδεύθη είς τό Νεκροταφεΐον 
Καλλιθέας όέ.σ . Αστυνόμος Α ' Καλόγερός 
Κων/νος τού Παναγιώτου.
Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1901 είς Καμίνια 
Λήμνου Λέσβου. Είς τό Αστυνομικόν Σώμα 
κατετάγη τό 1923, μέ τό βαθμό τού Άστυ- 
φύλακος. Τό 1933 προήχθη στό βαθμό τού 
' Υπαστυνόμου Β ’ , τό 1937 στό βαθμό τού 
' Υπαστυνόμου Α ’ , τό 1943 στό βαθμό τού 
'Αστυνόμου Β ’ καί τό 1952 στό βαθμό τού 
'Αστυνόμου Α '. Από τό Σώμα έξήλθε τό 
1953. Ή το έγγαμος καί πατέρας τεσσάρων 
παιδιών.
Τήν κηδεία του παρηκολούθησαν φίλοι του 
καί άστυνομικοί ύπάλληλοι έν ένεργεία καί 
συντάξει. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη 
δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ό
ποιας κατέθεσε στέφανον τιμής ένεκεν.

ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τήν 15-6-79 έκηδεύθη είς τό Νεκροταφεΐον

Ζωγράφου ό έ.σ. Αστυνόμος Β ', Μάλλιος 
Νικόλαος τού Κων/νου.
Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1899 είς Βράχα 
Εύρυτανίας. Είς τό 'Αστυνομικόν Σώμα κατε
τάγη τό 1925, μέ τό βαθμό τού Άστυφύλα- 
κος. Τό 1943 προήχθη σέ Άνθυπαστυνόμο. 
Τό 1944σέ ΎπαστυνόμοΒ', τό 1947 σέ Ύ - 
παστυνόμο Α ' καί τό 1953 σέ ' Αστυνόμο Β '. 
Άπεχώρησε τό 1954, καταληφθείς άπό τό 
όριο ήλικίας. Ή το έγγαμος καί πατέρας δύο 
παιδιών.
Τήν κηδεία του παρηκολούθησαν φίλοι του 
καί άστυνομικοί ύπάλληλοι έν ένεργεία καί 
συνταξιούχοι. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέ
στη δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσε στέφανον, τιμής ένεκεν.

ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Τήν 4-6-79 έκηδεύθη στό Νεκροταφείο 
' Αναστάσεως τού Πειραιώς, ένας άκόμη 
έν ένεργεία έκλεκτός συνάδελφος, ό άστυ- 
φύλαξ Παπαδοδήμας Ήλίας τού Παναγιώ- 
του.
' Ο έκλιπών γεννήθηκε τό 1938 στό Πέραμα. 
Είς τό Αστυνομικό Σώμα κατετάγη τό έτος 
1963 καί διεκρίνετο διά τό ήθος καί τόν χαρα
κτήρα του. Ή το άγαπητός σέ όλους καί 
έχαιρε βαθειάς έκτιμήσεως 
Στήν κηδεία του παρέστησαν πολλοί φίλοι 
του καί άστυνομικοί ύπάλληλοι. Τό 'Αστυ
νομικόν Σώμα παρέστη δΓ άντιπροσωπείας 
άπό ένα ' Αστυνόμο, ένα ' Υπαστυνόμο, τρεις 
Άρχιφύλακες καί δώδεκα Αστυφύλακες. 
Ό  έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας κατέ
θεσε στέφανο καί προέπεμψε τόν νεκρό διά 
συγκινητικών λόγων.

Τά «' Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται είς τούς 
οικείους τών μεταστάντων τήν έξ ύψους πα
ρηγοριάν, είς δέ τούς προσφιλείς νεκρούς 
μας, άς είναι έλαφρό τό χώμα πού τούς σκέ
πασε καί ή μνήμη των αίωνία.
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Οι φυσικές όμορφιές, ή θάλασσα, τά νησιά μας, άποτελούν γιά τή ν ' Ελλάδα τά μεγάλα άτού προσελκύσεως ξένων έπι- 
σκεητών. Ό  τουρισμός, στόν όποιο ή συμβολή τής Αστυνομίας είναι γνωστή, άποτελει χωρίς άμφιβόλια πηγή πλού
του καί προβολής τής χώρας μας.



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΠΛΗΓΗ ΙΟΥ 
ΜϊΝΤΙΟΥΜΝΙΚΟΥ ΑΓΟΥΣ

Κ. ΑΝΤΩΝΑΚΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

‘ Ο εποχιακός σκοταδισμός φέρει τούς άνίδεους πρός ολισθήματα, 
πλήν όμως αί άρμόδιαι άρχαί τοϋ κράτους έχουν ύποχρέωσιν έξα- 
λείψεως τού μεντιουμνικοϋ άγους έκ τής χώρας μας, δεδομένου 
ότι αυτό έχει προσλάβει έπικινδύνους διαστάσεις.

#
»

ΠΑΡΗΛΘΕΝ έτος καί πλέον άπό 
τής άναγγελθείσης συσκέψεως 

άρμοδίων, τών υπουργείων Δικαιοσύ
νης καί Δημοσίας Τάξεως, καθ' ήν έ- 
μελετήθη ή άνάγκη λήψεως μέτρων 
διά τήν πάταξιν τοϋ παγανιοτικοϋ άγυρ- 
τισμοϋ, πλήν δμως ό χρόνος έκύλι- 
σεν άπράκτως, πρός όφελος τών άσυ- 
δότως θησαυριζόντων μάγων ψυχο
ερευνητών, άστρολόγων καί λοιπών 
μαγγανιστών, αί δέ πρωτοβουλίαι αί γνω- 
στοποιηθεϊσαι διά τοϋ τύπου έγκατε- 
λείφθησαν, χάριν άλλων προβληματι
σμών μείζονος ίσως σημασίας. ' Εν τού- 
τοις, άναγκαία παραμένει ή ύποχρέωσις 
τών κρατικών ' Υπηρεσιών διά τήν ορι
στικήν άλλαγήν, τόσον τής διανοητικώς 
νοσούσης κοινωνίας μας, όσον καί τής 
ύγειοϋς τοιαύτης, έκ τών έλλοχευόν- 
των θηρίων τού παγανιοτικοϋ υποκό
σμου, ούχί μόνον έκ τής μέχρι τοϋδε 
άποδεδειγμένης έγκληματικής συμ
περιφοράς του, άλλά καί άνάγκης προ
στασίας τοϋ πολιτιστικού περιβάλλον- 
τός μας, τοϋ τόσον προσβαλλομένου 
καί έξ αύτών μόνο τών διαφημιστικών 
άγγελιών τών μάγων, εις τρόπον ώστε 
νά προστατευθοϋν καί οί έμπλεκόμενοι 
εις τάς παγίδας τών μεντιουμνικών ι
στών, άφελείς ή έν πόνω περιεχόμε
νο), οί μή δυνάμενοι νά διαχωρίσωσι τήν 
άλήθειαν άπό τή άπάτην τοϋ μεντιουμνι- 
κού ύποκόσμου.

Ό  παγανισμός, ό άναπτυχθείς άπό 
πολλών αιώνων, δυστυχώς έπί τών ή- 
μερών μας εύρίσκεται έν έξάρσει, διότι

ώς μέσον καταλύσεως τής εύπιστίας 
τών άνοήτων ή τών έν ψυχικώ πόνω 
περιελθόντων, χρησιμοποιείται ό περιο
δικός τύπος, κυρίως, μέσω τοϋ όποιου 
αύτοδιαφημίζονται οί πολυτιτλοϋχοι 
ψυχοερευνηταί, άστρολόγοι καί παντο
ειδείς μάγοι, έπί άπραγματοποιήτων 
θαυμάτων, τούς όποιους πιστεύουσι καί 
έπισκέπτονται, κατά μεγάλον ποσοστόν, 
άτυχεϊς νεάνιδες, εις τρόπον ώστε έ- 
κεΐνοι μέν νά θησαυρίζουσι λυμαινό- 
μενοι αύτάς, έκείναι δέ νά μεταβάλλον
ται καί εις συνεργούς καββαλιστικών 
τελετουργιών.

Παρά τάς όλίγας καταγγελίας καί 
τάς έλαχίστας μηνύσεις, ό πραγμα
τικός άριθμός τών θυμάτων καί κρου
σμάτων άπάτης, είναι μέγας, άνερ- 
χόμενος εις πολλάς έκατοντάδας κατά 
μήνα, λυπηρά δέ φαινόμενα στιγματί- 
ζοντα τόν πολιτισμόν μας άποκαλύπτον- 
ται καί ιός έκ τούτου ή άνάγκη έξα- 
λείψεως τοϋ μεντιουμνιστικοϋ μιάσμα
τος καθίσταται έπιτακτική καί ύποχρεω- 
τική διά τάς άρμοδίας κρατικός Υπη
ρεσίας. Ό  μεντιουμνικός άγυρτισμός, 
ό δραστηριοποιούμενος διά μεντιουμνι- 
κών σωματείων, έχει έξαπλωθή εις πό
λεις καί χωρία καί ούδεμία έπίσημος 
μέριμνα άναχαιτίσεώς του ύπάρχει, 
παρά τό άνεγνωρισμένον ένδιαφέρον 
τών 'Αρχών πρός άποκοπήν τής γαγ
γραινικής καί έγκληματικής δραστηριό- 
τητός του. Επίσημον κινητοποίησιν 
τών κρατικών Υπηρεσιών, διακρίνο- 
μεν κατά τήν χρονικήν περίοδον τών

έτών 867 -  886, ότε διά τών ένεργειών 
τοϋ Βασιλείου Α' τοϋ Μακεδόνος, ό 
παγανιστικός άγυρτισμός έτέθη έν διω- 
γμώ, διά τήν προστασίαν τοϋ Λαού.

Έκτοτε, διά τής έκάστοτε άναπυ- 
ρουμένης διαστροφής τών διδασκάλων 
του καί τής παρ' αύτών άναθέσεως ρό
λων έγκληματικής δραστηριότητος, εις 
άτομα ύπόπτου παρελθόντος καί δια
γωγής, ή έκμετάλλευσις τών άφελών 
διά καββαλιστικών μεθόδων έθεωρήθη 
τρόπος προσφόρου πλουτισμού τοϋ 
ύποκόσμου καί έν προκειμένω τών 
αύτοτιτλοφορουμένων ώς διδασκάλων
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τής μαντικής καί πάσης μαγιστικής 
έπιδοτικότητος. 'Ε άν διά νόμων, 
ειδικών, προεβλέπετο ή τιμωρία τών 
προαγωγών τοϋ μεντιουμνιστικοϋ κυ
κλώματος, τών ψευδώς φερομένων 
ώς κατεχόντων ξένα ή ελληνικά 
διπλώματα σπουδών καί άλλους τί
τλους, τότε ή παρ' αύτών έμφύτευσις, 
διά διδασκαλίας, τών ιδιοτήτων τοϋ ά- 
στρολόγου, τοϋ μάντεως, τοϋ ψυχο- 
ερευνητοϋ, κλπ. δέν θά άπετέλει γαγ
γραινικήν πληγήν, ίσως δέ νά μή άνε- 
ζητεΐτο άλλη μέθοδος έξαρθρώσεως 
τοϋ μαγιστικοϋ άγυρτισμοϋ, δεδομένου 
ότι καί κατά παράβασιν τοϋ νόμου περί 
σχολών καί σχολείων, πρέπει νά τιμω
ρούνται οί παρέχοντες μαγιστικά διπλώ
ματα καί οί χρησιμοποιοϋντες αύτά.

Έπί αύτών, Δικαστική εύθυκρισία, 
κατά μίαν ύπόθεσιν έκδικασθεϊσαν κατά 
τό έτος 1971, μετέβαλε διά τής ύπ' 
άριθ, 2880 άποφάσεως τοϋ έν ' Αθήναις 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, τόν 
μηνυτήν εις κατηγορούμενον, τόν έν 
συνεχεία καταδικασθέντα καί εις τά 
έξοδα, διά τών ύπ' άριθ. 745/71 τού έν 
' Αθήναις ' Εφετείου καί ύπ' άριθ. 62/72 
τοϋ ' Αρείου πάγου άποφάσεων, διά τών 
όποιων έπεκυρώθη ή έναντίον τοϋ 
μηνυτοϋ άπόφασις καί όχι τοϋ κατηγο- 
ρηθέντος παρ' αύτοϋ. Διά τών έν λόγω 
άποφάσεων, άπεδείχθη ή παρά τοϋ 
μηνυτοϋ χορήγησις διπλωμάτων έπαγ- 
γελματικής δραστηριότητος μάγων, 
μέντιουμ, κλπ. καί έγένετο δεκτόν ότι: 
....δέν φαίνεσαι καί άφίσταται τής άλη- 
θείας ότι διά τών έν λόγω έταιριών έχο- 
ρηγήθησαν 2.000 διπλώματα. ' Εγράφη 
δέ, έν τή ύπ' άριθ. 2880/71 άποφάσει 
καί τοϋτο:...“ Αν ληφθή δέ ύπ' όψιν ότι 
πολλάκις άφελεϊς καθίστανται θύματα 
άπάτης τών διαφόρων μέντιουμ, πολ
λοί δέ ύποθέσεις, τοιαύτης φύσεως, 
άγονται καί ένώπιον τών Δικαστηρίων 
ό χαρακτηρισμός τοϋ «μεντιουμνικοϋ 
άγυρτισμοϋ» εις τήν ' Ελλάδα, όν δια
λαμβάνει τό ύπό κρίσιν δημοσίευμα 
(σημ. δημοσίευμα τοϋ κατηγορηθέν- 
τος ύπό τοϋ μηνυτοϋ) άνταποκρί- 
νεται πρός τήν πραγματικότητα. Πέραν 
τούτων, κατ' άρθρον 367 § 1 Π.Κ. δέν 
συνιστώσιν άδικον πράξιν έκδηλώσεις 
λαμβάνουσαι χώραν έκ δεδικαιολογη- 
μένου ένδιαφέροντος ή εις άναλό- 
γους περιπτώσεις, έκτός έάν έκ τοϋ 
τρόπου τής έκδηλώσεως ή έκ τών περι
στατικών ύφ' άς έλαβον χώραν αύται, 
προκύπτει σκοπός έξυβρίσεως (άρ. 367 
§ 2 Π.Κ.) ώς δεδικαιολογημένον δέ έν- 
διαφέρον θεωρείται ό σκοπός έκεΐνος 
όστις δέν άντίκειται πρός τό δίκαιον 
ή τήν ήθικήν ή έπιδοκιμάζεται άπό

τό αίσθημα τής εύπρεπείας καί τό 
ύγιές περί τό δίκαιον συναίσθημα καί 
κατατείνει εις τήν προστασίαν συμφέ
ροντος τοϋ ίδιου τοϋ πράττοντος ή 
καί τρίτου προσώπου ή άκόμη καί τής 
όλότητος. "Εν όψει συνεπώς τής ά- 
θρόας χορηγήσεως διπλωμάτων μέν
τιουμ, παρά τών διαφόρων συναφών 
σωματείων, μέ άποτέλεσμα οί διάφοροι 
έπιτήδειοι νά έκμεταλλεύωνται τήν 
εύπιστίαν καί δεισιδαιμονίαν τών άφε- 
λών, θεωρείται δεδικαιολογημένον τό 
ένδιαφέρον τοϋ κατηγορουμένου, ό- 
στις δικαιούται νά σχολιάση δυσμενώς 
τό φαινόμενον τοϋτο, χάριν τοϋ γενι- 
κωτέρου συμφέροντος τής όλότητος, 
έπί τώ τέλει όπως περιορισθή ή χορή- 
γησις τοιούτων διπλωμάτων καί γίνη 
σχετικός έλεγχος παρά τών άρμοδίων 
'Υπηρεσιών. 'Επειδή κατ' άκολουθίαν 
τούτων δέν στοιχειοθετείται κατά τήν 
ήμετέραν κρίσιν τό δέ όπερ έδιώχθη 
ό κατηγορούμενος άδίκημα, τής συκο
φαντικής δυσφημίσεως, ούδέ τής ά- 
πλής τοιαύτης ή τής έξυβρίσεως κατά 
διάφορον νομικόν χαρακτηρισμόν κλπ. 
κλπ. δέον νά γίνη δεκτή ή πρότασις τοϋ 
κ. Είσαγγελέως, άποφανθή δέ τό Συμ- 
βούλιον ότι δέν πρέπει νά γίνη κατη
γορία κατά τοϋ μνησθέντος κατηγορου
μένου, έπί τή πράξει ταύτη, κλπ. Διά 
ταϋτα, δεχόμενον τήν Είσαγγελικήν 
πρότασιν άποφαίνεται ότι δέν πρέπει 
νά γίνη κατηγορία τοϋ κατηγορουμένου 
(σημ. άναφέρονται πάντα τά στοιχεία 
τοϋ κατηγορουμένου) έπί συκοφαντική

Ό  μεντιουμνικός άγυρτισμός έχει έξαπλω- 
θεϊ αέ πόλεις καί χωριά καί καμμιά έπίσημος 
μέριμνα άναχαιτήσεώς του υπάρχει, παρά τό 
άνεγνωρισμένο ένδιαφέρον τών 'Αρχών 
πρός άποκοπήν τής έγκληματικής δράστη- 
ριότητός του.

δυσφημίσει, διά τοϋ τύπου φερομένη 
τή 21η 'Ιουλίου 1970, εις βάρος τοϋ 
έγκαλοϋντος (σημ. άναφέρονται καί τά 
στοιχεία τοϋ μηνυτοϋ) κατά τοϋ όποιου, 
δΓ έπιστολής, σχολιάζεται δυσμενώς ή 
δραστηριότης αύτοϋ, καθ' οϋ γίνονται 
ύπαινιγμοί ότι «έπενόησε» τήν χορή- 
γησιν 2.000 περίπου διπλωμάτων, βάσει 
τών όποιων έξασκεϊται ό μεντιουμνι- 
κός άγυρτισμός στήν ' Ελλάδα.

Μεταξύ τών ποικίλλων δημοσιευμά
των, τοϋ ήμερησίου άλλά καί τοϋ 
περιοδικού τύπου, στοιχεία τοϋ συντε- 
λουμένου μεντιουμνικοϋ άγυρτισμοϋ 
παρέχει καί τό δημοσίευμα τοϋ ' Υπα- 
στυνόμουΑ' κ. ' Αλκ. Παπαμίχου, εις τό 
ύπ' άριθ. 442/1973 τεύχος τών Αστυ
νομικών Χρονικών, ύπό τίτλον: -Μία κοι
νωνική πληγή -Μάγοι Μέντιουμ- Μάν
τεις. Τόσον έν αύτώ, όσον καί εις τάς 
πολλάς έκατοντάδας τών άλλων δημο
σιευμάτων, τοϋ τύπου, σαφείς μαρ- 
τυρίαι παρέχονται περί τοϋ όλεθρίου 
έργου τών μεντιουμνικών σωματείων,
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Τις πρωινές ώρες τής 18.6.79, έγινε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων, ή όρκωμοσία 170 νέων γυναικών Αστυ
φυλάκων. Στή φωτογραφία έπάνω, χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Οι νέες Αστυφύλακες πρό τού κτιρίου τής Σχολής, μέ τόν 
Αρχηγό Α.Π. κ. Λεμονή, τόν Β ' Υπαρχηγό κ. Ψυχογιό, τόν Διευθυντή τών Σχολών κ. Κουβέλη καί τόν Διοικητή τής Σχολής 

γυναικών κ. Δημόπουλο. Κάτω: Στιγμιότυπο άπό τήν άπονομή τών πτυχίων στους ' Ανθυπαστυνόμους πού άπεφοίτησαν άπό 
τό Σεμινάριο έπιμορφώσεως. Τήν άπονομή έκανε ό Β ' ' Υπαρχηγός Α.Π. κ. Ψυχογιός.
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άλλά καί τών παρ’ αύτών έπιβραβευο- 
μένων, εις τρόπον ώστε ούδεμία αμφι
βολία χώρε! πλέον περί τής ύφισταμέ- 
νης άνοχής, άλλά καί τοϋ νοσηρού μιά
σματος, κατά τού όποιου καί ό άείμνη- 
στος ναύαρχος "Αγγελος Εύαγγελίδης 
(Τανάγρας) τοσοϋτον έπετέθη, αύτάς 
δέ τάς έπισήμους καταγγελίας τού Τα
νάγρα όφείλουν νά μελετήσουν αί άρμό- 
διαι Ύπηρεσίαι, διά νά άντιληφθοϋν 
έπί ποιων υποδείξεων πρέπει νά χαρα- 
χθή ή όρθή αύτών κατεύθυνσις. Οϋ- 
τω, εις τάς σελίδας 44, 45,46, τοϋ 3ου 
τεύχους -μηνός Μαρτίου 1935- τού 
περιοδικού Ψυχικαί" Ερευναι (τοϋ Τανά
γρα) τό σχετικόν δημοσίευμα ύπογρά- 
φεται ύπό τών έξης προσωπικοτήτων, 
τής τότε έποχής: Αγγέλου Τανάγρα -  
ναυάρχου, Σπυρίδωνος Λιβιεράτου -  
καθηγητοϋ Πανεπιστημίου, Παύλου 
Νιρβάνα -  'Ακαδημαϊκού, Αλεξάν
δρου Φιλαδελφέως -  διευθυντοΰ ' Αρ
χαιολογικού Μουσείου, Μιλτιάδου Βλα
στού -  ψυχιάτρου, Κωνσταντίνου 
Κωνσταντινίδη -  ψυχιάτρου καί ύποδι- 
ευθυντού τού Δημοσίου Ψυχιατρείου 
' Αθηνών, Σίμωνος Βλαβιανοΰ -  νευρο
λόγου ψυχιάτρου, καί πολλών άλλων 
συνιστώντων τήν μελέτην τής έν λόγω 
καταγγελίας. Παρομοία, έντυπος, κα
ταγγελία ύπάρχει καί εις τάς σελίδας 
93, 94 τοϋ αύτοϋ περιοδικού, εις τό 
6ον τεύχος -  ' Ιουνίου 1932, είναι δέ 
περίεργον δτι έκ τοιούτων μιασματο- 
γόνων φυτωρίων έξεπορεύθη καί έγέ- 
νετο άνεκτός ό μεντιουμνικδς άγυρτι- 
σμός, ό κατευθυνόμενος ύπό άνθρω- 
παρίων, μεταξύ τών όποιων καί ύπό 
ένός πρώην νεκροθάπτου, τοϋ Γ  Νε
κροταφείου ' Αθηνών, παρά τοϋ όποιου 
έχορηγήθησαν περισσότερα τών 3.000 
διπλωμάτων έπαγγελματικοϋ άγυρτι- 
σμοϋ καί τού όποιου ή μαγιστική έπί- 
δοσις, ή κατά βρωμερόν τρόπον συνε- 
τελεσθεϊσα καί κατά τήν έποχήν τής 
ύπαλληλίας του, μετεφέρθη εις Κανα
δόν καί Γερμανίαν.

Χρήσιμος θεωρείται έπί τούτοις, ή 
παράθεσις έλαχίστων μόνον τίτλων, έκ 
πολλών έκατοντάδων παλαιοτέρων 
δημοσιευμάτων, τοϋ τύπου, διά τόν σχη
ματισμόν έντυπώσεως περί τό όλέθριον 
έργον τών μάγων, έν ' Ελλάδι.

(Άκρόπολις)... Μάγοι στήν 'Αθήνα -  
500 άριστοκράτες καί στρατιά άνεπι- 
ήμων.
( ' Ακρόπολις)...' Η μαγεία όργιάζειστήν 
'Αθήνα -  8.000 μάγοι.
(Άκρόπολις)... Δύο καί μισό χρόνια 
φυλακή στό μάγο τού Περιστεριού. 
Κατηγορεΐτο δτι έξαπάτησε άφελεϊς 
καί τούς άπέσπασε χρήματα καί τι-
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Ό  παγανισμός, ό άναπτυχθείς άπό πολλών 
αιώνων, δυστυχώς έπί τών ήμερών μας εύρί- 
σκεται έν έξάραει.

μαλφή.
(Άκρόπολις)... Διπλωματούχοι καί δό- 
κτορες πλουτίζουν άπό τούς άφελεϊς. 
(Άκρόπολις)... 4 σχολές στήν Αθήνα 
βγάζουν μέσα σέ 30 λεπτά τής ώρας 
μάγους.
(Άκρόπολις)... Οί ψευδομάντεις καί τά 
μέντιουμ.
(Άκρόπολις)... Αιρέσεις πατρονάρουν 
τελετές μαύρης μαγείας. 
(Άκρόπολις)...'Η  νέα μαγεία μέ ψευ
δώνυμα.
(ό Άνθρωπος)... Μηχανικός κατέφυγε 
νά τού λύση τά μάγια. 
(Απογευματινή)... Ή  Αθήνα γέμισε 
μάγους.
( ' Απογευματινή)... τής άφήρεσε 32.000 
δραχμές μέ τή μέθοδο τής μαγγανείας, 
(τό Βήμα)... τά κακά πνεύματα φεύγουν 
μόνον μέ λίρες.
(τό Βήμα)... "Ελυνε τά μάγια έπί έτη 
άλλά δέθηκε ό ίδιος.
(τό Βήμα)... Μάγισσα δέν προέβλεψε 
τήν καταδίκη της.
(τό Βήμα)... Καβάλα στό καλάμι.
(ή Βραδυνή)... Πωλοϋσε διπλώματα 
μέντιουμ.
(ή Βραδυνή)... Κατέφυγεν εις τά μέν
τιουμ διά νά τόν θεραπεύσουν, άλλά ή 
θεραπεία του έστοίχισε 38.000 δραχ
μές.
(ή Βραδυνή)... Κατεδικάσθη ό μάγος 
άπό τό Αιγάλεω σίτυ. Τάϊζε τά πνεύ

ματα μέ λίρες τών άφελών.
(ή Βραδυνή)... Μία κοινωνική μάστιγξ. 
Τό κακό παράγινε.
(ή Βραδυνή)... Σύγχρονες Πυθίες. Ή  
διαφορά μεταξύ τών πραγμτικών έπι- 
στημόνων καί τών τσαρλατάνων πού 
έκμεταλλεύονται τούς άφελεϊς.

(ή Βραδυνή)... Αγορά έλπίδων άπό τις 
άρχαΐες πυθίες ώς τις σύγχρονες χαρ
τορίχτρες.
(ή Βραδυνή)... Μάγοι -  μέντιουμ -  κα- 
φετζοΰδες θά περάσουν άπό τό κόσκι
νο. Οί μάγισσες ώπλισαν τήν συζυγο- 
κτόνο.
( Εθνική Πνοή)... Πρέπει νά κτυπηθή 
ή άγυρτεία τών μέντιουμ.
( Έθνος)... Καί άλλη Αγία στήν Α
θήνα. Άσπρες σκόνες γυάλινες σφαί
ρες, φωτογραφίες τρυπημένες μέ 
καρφίτσες, σταγόνες αίματα, κέρινα 
όμοιώματα άνδρών χρησιμοποιούσε 
ή νέα Άγια  γιά νά σώση άφελεϊς. 
(Έθνος)... Ό  μάγος δέν θυμάται τά 
όνόματα τών θυμάτων του.
( Ελεύθερος Κόσμος)... Δυόμισυ χρό
νια φυλακή γιά δέκα χρόνια μαγείας. 
( ’ Ελεύθερος Κόσμος)... Συνελήφθη ό 
μάγος έν Λαμία πωλών διπλώματα καί 
φιαλίδια φίλτρων.
('Ελεύθερος Κόσμος)... Μάγος άπα- 
τεών συνελήφθη. ' Απέσπασεν 200.000 
δραχμάς μέ μαγγανείες.
(Ελεύθερος Κόσμος)... Τό μέλλον καί 
ό φόβος τής ήλιθιότητος. 
(Ελευθεροτυπία)... Μέντιουμ καί κο
μπιναδόροι άντιμέτωποι στό νόμο. 
(' Ελληνικός Βορράς)... Φάρμακο γιά τό 
άγχος όδηγεΐ στή φυλακή.
(Επίκαιρα),.. 1.500 μέντιουμ καί 2.500 
ιέρειες τού καφέ καί τής χειρομαντείας

Πλέον τών έξήκοντα σωματείων μενπουμνι- 
κου άγυρτιαμοΟ δρουν στήν 'Ελλάδα.

’  Από όλο τόν κόσμο συμ
βουλεύονται διμ. θέματα α ’ι- 
61)ηματικά, έ-ταγγελαατ.&α:;  
κα; οικογενειακέ; καταστά
σεις; ατυχίες; γάμου. Τό μο
ναδικό μέντιουμ, ιμέ τις; κα- 
τ απληκτι κ έ ; έπντν χί ε ;  στόν 
τομέα ψυχολογία; παραψ υ
χολογίας:.

Δέχεται δ ιά  αλληλογρα
φ ία ; έτκοκλείοντα; στοιχεία 
γεννήσεα»; καί 150 δμαχμέ; 
στην διεύθυνση 
όδο; Κ ο τ σομτγτοτ ιέ'λου
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Μ Ε Ν Τ Ι Ο Υ Μ
Ο ΤΥ ΑΒ Μ
Ή  διάσημος πρόΕ6ρος κα ί κά 

τοχος τών έξης διπλωμάτων : 
HELLElNIC M E T A P H IS IC A L SO
CIETY - M EM BER SH IP C E R TI
F I C A T E  . FELLOW SHIP OF 
HEALIING IMTERN A T IO N A L « r i  
της Y . K . E .  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ  - Α Ι Γ Υ 
ΠΤΟΥ - Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ  -  Β Ρ Α Ζ Ι 
Λ Ι Α Σ  κα ί Παραψυχολογίας "Ελ
λάδος, Β Ρ Α Β Ε Υ Θ Ε Ι Σ Α  βοηθεΐ 
κ·αί <τυμ6ουίλεόει Οπό άκραον έχεμό- 
θειαν γ ιά  όποιοδήποτε θέμα Απα
σχολεί τόν άιΟρωπαν, ψυχικόν, έ- 
παγγελματικόν, αισθηματικόν, «οα- 
τα ψαντασίαν άόθενεϊς.

Δέχεται κατόπιν συνεντεόξεως 
Αχαμνών 35 (4ος όροψος). ΤΩ- 

ραι 10— 1 ιμ.μ. κα ί 5— 9 μ .μ ., τη-

ΤΗΛ. 2.30.160 
2.30.039

01 μάγοι καί τύ διάφορα μέντιουμ έκμεταλ- 
λεύονται τήν εύκαμπτον εύπιστίαν τών άφε- 
λών καί τήν δυστυχίαν των.

κάνουν χρυσές δουλειές σήμερα στήν 
Ελλάδα.

(Θεσσαλονίκη)... Καταδίκη μάγισσας. 
Εχε προβλέψει βέρες σέ έγγαμη μη
τέρα. Δέν πρόβλεψε τή σύλληψή της 
καί τήν καταδίκη της.
(Θησαυρός)... Ή  κυρία Στυλιανή άπό 
τό Μοσχάτο καλεϊ τόν άρχοντα τών δαι
μόνων.
(Νέα Πολιτεία)... 'Αγύρτες παριστά
νουν τά μέντιουμ.
(Νέα Πολιτεία)... Άγυρτεία καί άπάτη. 
Αμάθεια καί διπλωματούχοι άγΰρται. 

(Νέα Πολιτεία)... Ένας μάγος κατε- 
δικάσθη. Χιλιόδραχμα έρρίφθησαν εις 
τήν θάλασσαν καί χρυσαί λίραι έβυθί- 
στησαν εις τό ξύδι.
(Νέα Πολιτεία)... Κατεδικάσθη καφετ- 
ζοϋ μέ δίπλωμα.
(τά Νέα)... 2.000 μάγοι ξαφρίζουν τούς 

Αθηναίους.
(Μακεδονία)... μέ μέλι καί πιπερόριζες 
έκανε όλόθερμες τίς ψυχρές φοιτή
τριες.
(Ρομάντσο)... Ή  πρόγνωσις τού μέλ
λοντος. Οί μάγοι καί οί ψευδοπροφή
τες.
(τά Σημερινά)... ' Απατεών μοίραζε ταυ
τότητες μέντιουμ.
(τά Σημερινά)... μέ τήν "Αννα σχεδιά
σαμε τό έγκλημα. Πήγαν μαζί στις μά
γισσες.

(τά Σημερινά)... Μάγοι μαστίζουν χιλιά
δες άφελείς στήν ' Αθήνα. 
(Ταχυδρόμος)... 12.000 διπλωματούχοι 
μάγοι στήν Ελλάδα. Καταγγέλονται 
πωλήσεις διπλωμάτων άπό 3.000 έως
30.000 δραχμές, (σημ. πρόκειται περί 
τιμών πρό τού 1970).
(Ταχυδρόμος)... Αύτές πού εισπράτ
τουν τό φόρο τής βλακείας. 'Εμείς τά 
μέντιουμ καί οί άφελείς. Πώς καί ποιους 
έξαπατοΰμε.
(Ταχυδρόμος)... Θεραπευταί καί μάγοι 
κάνουν χρυσές δουλειές. 
(Ταχυδρόμος)... 12.000 μάγοι διπλω
ματούχοι στήν ' Ελλάδα.
(Ταχυδρόμος)... Ένα έκατομμύριο τήν 
ήμέρα ξοδεύουν οί 'Αθηναίοι γιά νά 
μάθουν τήν τύχη τους, (πρόκειται γιά 
χρηματικά ποσά τού 1971). 
(Ταχυδρόμος)... Κομπιναδόροι τής Α
θήνας. Καρφιά, ψωμί καί 7.000 δραχ
μές. Γυναΐκες μέ διπλώματα. 
(Ταχυδρόμος)... Στά μέντιουμ τών Α
θηνών -  500 ' Αθηναίοι κατά μέσον δρον 
καταφεύγουν σέ μέντιουμ, πνευματι- 
στές καί άνιχνευτές τού μέλλοντος.

Έτερα δημοσιεύματα, τών έτών 
1977-79, περισσότερον έντυπωσιακά, 
άναφερόμενα έπί τού όλεθρίου έργου 
τών μάντεων, ψυχοερευνητών, άσ- 
τρολόγων καί άλλων πολυτιτλούχων 
παγανιστών, δέν ήσαν πρόχειρα κατά 
τήν άναζήτησί των, προκειμένου νά 
συμπληρωθήδΓ ώραιωτέρων χρωμάτων 
τό άσυδότως άναπτυσσόμενον μεντιου- 
μνικόν καρκίνωμα καί νά καταδειχθή 
τό μέγεθος τής έξασκουμένης άπάτης 
τών μεντιουμνιστών, τινές τών όποιων, 
πρό όλίγων μηνών, άπέσπασαν έκ τριών 
ή τεσσάρων άφελών θυμάτων των περί 
τά δέκα έκατομμύρια δραχμών, ώς έ
γραψαν αί έφημερίδες τής Θεσσαλονί
κης. Ό μως, έκ τών άγγελιών τών 
μάντεων καί τών διαφημίσεών των εις 
τούς τηλεφωνικούς καταλόγους, εϋ- 
κολον είναι νά διαπιστωθή ή έκτασις 
τού έπικινδύνου διά τήν Χώραν μας 
μεντιουμνικοϋ άγυρτισμοϋ, τόν όποιον 
ύποχρέωσιν έχουν νά έξαρθρώσουν, 
αί άρμόδιοι Ύπηρεσίαι τού Κράτους.

' Η μαγιστική έπαγγελματοποίησις 
χιλιάδων μεντιουμνιστών, έξαρτωμέ- 
νων έκ τών έβδομήκοντα περίπου 
πολυωνύμων σωματείων, δέν είναι 
άποτέλεσμα ή ένδεικτικόν σημεΐον 
έφαρμογής ύπερβατικών δυνατοτήτων, 
έξηρτημένων ή μεταφερομένων διά 
τών άντιστοίχων ύπερβατικών γνώ
σεων ή ικανοτήτων τών περιβεβλημέ- 
νων τόν τίτλον ή τήν ιδιότητα τού ψυχο- 
ερευνητοΰ, άλλά σημεΐον κοινωνικής

καταπτώσεως λόγω τής άνοχής μας 
πρός αύτούς καί τής ύποβοηθήσεώς 
των πρός διάπραξιν άπάτης. Φαινόμενα 
καί άποτελέσματα έκθαμβωτικά, τής 
μαγιστικής ίκανότητος, ή άπλά άλλά 
άληθή, έκ τής ψυχο διερευνητικής ικα
νότητάς των δέν παρουσιάζονται άπό 
τών χιλιάδων μάντεων, τών δηλούντων 
δτι έχωσι δυνάμεις νά έπκρέρωσι, δΓ 
ύποβολών, άποτελέσματα μαγιστικής 
κλίμακος.

Πολλοί πιστεύουν δτι διά μεταφυσι
κής όδοϋ, τρόπος έφαρμογής ή άντί- 
στροφής άποκρύφων άκτινοβολιών, 
πρός άνάπλασιν πηγαίων δυνάμεων, 
είναι προσιτός εις τούς ψυχοερευνη- 
τάς καί πάσης φύσεως μάγους, ύπό 
όρισμένας προϋποθέσεις. Έάν τούτο 
ήτο κατορθωτόν, οί μάντεις, μάγοι 
καί άστρολόγοι, πρώτοι δΓ έαυτούς θά 
ώδηγοϋντο εις τοιαύτας εύκαιρίας, προ
κειμένου νά βελτιώσουν τάς πάσης φύ
σεως ύποθέσεις των, ώς καί τά οικονο
μικά των. Ό μως, όλως άντιθέτως, εις 
άπατηλάς ύποσχέσεις καί διαβεβαιώ
σεις έπιδίδονται, διά τών συνεργατών 
των, καί εις μαγιστικάς ένασχολήσεις 
έπιδίδονται, διότι διά τών μαγγανειών 
λυμαίνονται τάς άφελείς νεάνιδας, έπί 
άπραγματοποιήτων άποτελεσμάτων καί 
διά μαγγανειών θησαυρίζουν εις βάρος 
των. ' Η διατυμπανιζομένη, ύπό τών μά
γων ψυχοερευνητών, δήθεν ίκανότης 
δημιουργίας έκπληκτικών άποτελεσμά
των, δ ' ύποβολής, καίτοι άνάγεται εις 
τελετουργικήν διαδικασίαν μαύρης 
μαγείας, διά μαγγανιστικών παρασκευα
σμάτων καί καββαλιστικών πράξεων καί 
άλλων βδελυρών πράξεων ή σεξουαλι
κών όργίων, μεταξύ αύτών καί τών άφε
λών νεανίδων, δένάποφέρειτά ύποσχό- 
μενα άποτελέσματα. Παρά ταϋτα, λυ
πηρά είναι ή διαπίστωσις ύπάρξεως 
νέων θυμάτων καί αύξήσεως τού άρι- 
θμοϋ τών ψυχοερευνητών, άκριβώς έ- 
πειδή καί ό έκτροχιασμός τών άφελών 
ύποβοηθή εις τήν θησαύρισιν τών πά
σης φύσεως μάντεων. Ή  λαϊκή άμά- 
θεια, ή δεισιδαιμονία, κυρίως δέ ή ψευ- 
δαίσθησις περί εύκόλου άποκτήσεως 
έπιθιμητών καταστάσεων ή λύσεων καί 
ή λανθασμένη έκτίμησις καί άντίληψις, 
ή παραγομένη έκ τών άπροσίτων έπιθυ- 
μιών, παρασύρουν τά άνίδεα ή έν ψυχι- 
κώ πόνω άτομα. Έ ξ αύτών τών αίτιων, 
άσυδότως οί μεντιουμνικοί οίωνοσκόποι 
έμφανίζονται ιός οί άπό θεού σωτήρες, 
τής άνθρωπότητος, πείθουν δέ καί λυ
μαίνονται τούς άφελείς διά τών φαντα
στικών καί άναληθών έπιτυχιών των, 
προτρέποντες αύτούς καί τούς τόν 
βουλητικόν έκτροχιασμόν, διά τής είσα-
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ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΟΥΣΕΪΝ ΟΥΣΜΕΝ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΥΠΝΩΤΙΣΤΗΣ 
ΔΙΠΛΠΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΝ 
ΙΝΔΙΚΩΝ & ΕΛΛΗΝΙ ΚΟΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ανεγνωρισμένος διεθνώς διά τός Επιστημονικός 
καί υψηλός δυνατότητάς του εις :

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-ΥΠΝΠΤΙΣΜΟ

•  Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Ι  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  ·  Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ
•  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  ·  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν  ·  Π Α Ρ Ο Ν
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Καθημερινώς 10-2 & 5-9 ·  Κυριάκός μονον 9 1

ΣΚΙΑΘΟΥ Π Λ.Κ Ο ΛΙΑ ΤΣΟ Υ τ η λ . 01 5474
At άρμόδιαι ύπηρεσίαι τού Κράτους έχουν ϋποχρέωσιν έξρλείψεως του μεντιουμνικοϋ άγους έκ τής χώρας μας.

γωγής των εις καββαλιστικά όργια, διά 
τήν έπιτέλεσιν τών όποιων καταβάλ
λονται τά ανάλογα, πρός τήν έκτασιν 
τής βλακείας των, χρηματικά λύτρα, α
κριβώς έπειδή δέν ύπάρχει ή αύτεπάγ- 
γελτος δίωξίς των, ώς έγκληματιών.

Τά άνευ άξίας πιστοποιητικά των 
άπεκτήθησαν διά τής καταβολής τού 
άντιτίμου των πρός τάς σπείρας τών 
όργανώσεων καλύψεως τής άγυρτι- 
κής δραστηριότητός των. Τά έκ τοϋ 
έξωτερικοϋ, έπιδεικνυόμενα, διπλώμα- 
τά των, είτε κατασκευάζονται έν ' Ελ- 
λάδι, είτε φέρονται εις τήν Χώραν μας 
δΓ άνταλλαγής των μέ έντόπια, άπο- 
στελλόμενα εις τάς σπείρας τοϋ έξω- 
τερικοϋ, μετά τών όποιων συνεργάζον
ται τά έν Έλλάδι σωματεία. Ομοίως 
πλαστοί είναι καί οί τίτλοι σπουδών ή 
έπιβραβεύσεων, τών άρχηγών τών 
πολυωνύμων μαφιών καί είναι άπορίας 
άξιον, πώς δέν έγένετο έλεγχος 
αύτών τών τίτλων καί περγαμηνών, κατά 
τάς τόσας έμφανίσεις των.

Πλέον τών έξήκοντα σωματείων 
μεντιουμνικοϋ άγυρτισμοϋ δροϋν έν 

Ελλάδι, ύπό τήν κάλυψιν καταστα
τικών περιλαμβανόντων άνεξελέγτους 
δικαιοδοσίας, μή συμβιβαζομένας πρός 
νόμους καί διατάξεις ή δικαιοδο
σίας, ώς είναι έπί παραδείγματι τό δι
καίωμα λειτουργίας σχολών έκμαθή-

σεως τής άγυρτικής μεντιουμνικής 
έξειδικεύσεως, τό δικαίωμα παροχής 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βραβείων, 
δικαιοδοσίαι άντίθετοι πρός τάς γνω
στός διατάξεις περί συστάσεως σχο
λών καί σχολείων, ώς καί άλλαι.

Κατά πλειονότητα, τό μορφωτικόν 
έπίπεδον τών πάσης φύσεως ψυχο
ερευνητών, μάντεων, άστρολόγων, καί 
λοιπών μάγων, προσμετρδται έκ τής 
τελείας άγραμματωσύνης μέχρι τών 
διαβαθμήσεων τών πρώτων τάξεων τοϋ 
δημοτικού σχολείου. Πέραν όμως αύ- 
τοϋ, οί μεντιουμνισταί κατά μεγαλύ- 
τερον ποσοστόν προέρχονται έκ χει- 
ρονακτικών έπαγγελμάτων, είναι δέ 
άτομα πάσης κατηγορίας, πολλά τών 
όποιων έχουσι βεβαρυμένα τά πάσης 
φύσεως μητρώα των. Μετεβλήθησαν 
όμως, διά... χειροτονίας εις μάντεις, 
τών ποικίλων έξειδικεύσεων καί έναντι 
χρημάτων, μετεφυτεύθη εις αύτούς 
τό ύπερβατικόν στοιχεΐον, μέσω τοϋ 
όποιου έπιτελοϋνται τά όφελήματά 
των.

Εις τήν έποχήν μας, τό κατόρθωμα 
τής Κίρκης δέν είναι δυνατόν νά έπανα- 
ληφθή. Θετικόν άποτέλεσμα συντε- 
λεϊται έφόσον ή δρώσα πηγή ένεργείας 
είναι εις θέσιν νά άποδώση τό άνάλογον 
φαινόμενον. Πηγή ένεργείας δέν είναι

δυνατόν νά είναι καί πόλος έλξεως 
ένεργητικών έμβολών. Παρά ταϋτα, οί 
«διπλωματούχοι» μάγοι διαβεβαιώνουν 
τούς άφελεΐς περί ικανότητάς των νά 
έπιφέρουν άποτελέσματα, δΓ ύπο- 
βολών (:). Πέραν αύτών, ή μαγιστική 
ίκανότης τών ψυχοερευνητών καί λοι
πών μεντιουμνιστών, ούδέν άποτέλε
σμα είναι εις θέσιν νά προκαλέση, πλήν 
έκείνου διά τοϋ όποιου πείθονται οι 
άφελεΐς, ϊνα καταθέσουν τάς οικονο
μίας των, τάς περιουσίας των καί τά τι
μαλφή των, εις χείρας τών άπατεώνων 
καί άγυρτών.

Οί μάγοι έκμεταλλεύονται τήν εύκα
μπτον εύπιστίαν τών άφελών, ώς καί τήν 
δυστυχίαν τών έν πόνω περιερχομένων, 
κατά τόν πλέον παράδοξον τρόπον, οί 
δέ άφελεΐς συνωστίζονται εις τά κατα
γώγιά των διεκδικοϋντες τήν προτε
ραιότητα έκμεταλλεύσεώς των, τής 
συνήθως έπιτελουμένης τή βοήθεια 
έπιτελών καί συνεργατών τοϋ ψυχο- 
ερευνητοϋ. Άτυχώς, ό έποχιακός 
σκοταδισμός φέρει τούς άνίδεους καί 
άσυγκρατήτους πρός όλισθήματα, 
πλήν όμως αί άρμόδιαι τοϋ κράτους 
Ύπηρεσίαι έχουσι ύποχρέωσιν έξα- 
λείψεως τοϋ μεντιουμνικοϋ άγους έκ 
τής Χώρας μας, δεδομένου ότι αύτό 
έχει προσλάβει έπικινδύνους διαστά
σεις. Πρέπει νά άφυπνισθώσιν αί Ά ρ -
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TO ΜΕΝΤΙΟΥΜΝΙΚΟ ΑΓΟΣ

Μ ΕΝΙΤΙΟ ΥΝΙ1 Α Σ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
1 Ψ Υ Χ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ρ Ι Α

· *  *  ^»  V %

•  Διπλωματούχος τής Ε.Ε.Ψ.Ε. 
Δεδοκιμασμέναι ικανότητες τηλεπάθειας 
μακράς άποστάσεως καί ύποβολής

•  Απαντά συμβουλεύει, καθοδηγεί 
έπΓτυχώς έπί έρωτήσεων καί προβλη - 
μάτων φύσεως αισθηματικής, 
έπαγγελματικής, οικογενειακής κ.ά.

^  % Λ  Ν
•  _ν ·  * * ♦ · , ·  Δέχεται 10 π.μ. -2  μ.μ. καί 5.30 -9  μ.μ 

> V ·  ·  · *  καθημερινώς έκτος πρωίας Σαββάτου
%  % , % #ν * έπί τής όδού ΚΥΘΝΟΥ

•  « ' ·  ·  · . * ·  ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

® ...........  01 9342 ♦ 02 1904
Ό  έποχακός σκοταδισμός φέρει τούς άνίδεους πρός όλιαθήματα

χαί, διότι είναι καί έντροπή μας νά παρα- 
κολουθώμεν τά έκάστοτε κρούσματα 
μαγιστικής έπιδόσεως, μέ τήν έλα- 
φροτάτην τιμωρίαν τών απατεώνων, 
μάλιστα δέ κατόπιν μηνύσεώς των ύπό 
τών θυμάτων των. Πρέπει νά άπαγορευ- 
θή ή ϋπαρξις τοιούτων «διπλωματού
χων άπατεώνων».

Διά τής μαγείας έπιζητεϊται ό ορι
στικός άφανισμός άτόμων, διά πλή
ρους ή μερικής κακοποιήσεώς των, άλ- 
λά καί ή δημιουργία καταστάσεων κατά 
τό συμφέρον τού ύποκινοΰντος τήν 
έκτέλεσίν της. Εις αύτήν τήν διαδι
κασίαν, έστω καί βέβαιοι περί τήν μή 
πραγματοποίησιν θετικών άποτελεσμά- 
των, έπιδίδονται τά πολυτιτλοϋχα μέν
τιουμ καί αύτήν τήν μαγιστικήν ικανό
τητά των προβάλλουσι καί διατυμπανί- 
ζουσι διά τών άγγελιών των.

Διά τής μαγείας όμως, εις άπάσας 
τάς περιπτώσεις, έπιζητεϊται ή άποστέ- 
ρησις τής έλευθέρας βουλητικότητος 
άτόμων, διά μετατροπής τών σκέψεων, 
συνειδήσεων, ένεργειών καί πάσης ζω- 
τικότητος τής περαιτέρω ζωής τών 
βλαπτομένων, δΓ ύποβολών ή μαγγανι- 
στικών παρασκευασμάτων, κατά τό 
συμφέρον τού έπιζητοϋντος καί έπιχει- 
ροΰντος τάς πρός τούτο διαφοροποιή
σεις, μέσω τών καββαλιστικών πράξεων. 
Κατά φυσικόν λόγον, έξ αύτών συνάγε
ται δτι, διά τών ύποβολών καί λοιπών 
μαγιστικών έπιδιώξεων, έπέρχεται σω
ματική ή ψυχική κάκωσις, άλλά καί θά·

Κατά πλειονότητα τό μορφωτικόν έπίπεδον 
τών πάσης φύσεως ψυχοερευνητών προσ- 
μετρύται μέχρι τών πρώτων τάξεων τού 
δημοτικού σχολείου.

Μ Ε Ν Τ Ι Ο Υ Μ
U I Y X O E P E Y N H T H E

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΙματα: Αισθηματικά, t πα γ γ« λματικ ό 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό . 'E p c u v c c  χ α μ έ ν ω ν  προ
σώπων. άντικ κιμέ νβον. θησαυρών.
Έττίλησις ψυχολογικής μαγέΙας. Έξακρι- 
βωσ«ις τής προτέρας ζωής (πότ« καί που 
ίζησ« Ινα θτομο) Υποβολές έκ τού πλη 
σΙου καί έξ' άποστάσεως Σύνταξις έπι 
στημονικοϋ ωροσκοπίου.
Μαθήματα υπνωτισμού(άκαριαία Οπνωσις)

ΔΙ ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΑΤΕ I 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ ΕΝΝΗ ΣΕ0 2 ΚΑΙ Ι Ο Ο  ΔΡΑΧΜΕΣ

Δίχ.το, ΙΤΤΤΤΟΚΡΑΤΟΥΣ ' 
ΤΗΛ. 6 .0 2 .7 3 7  - ΑΘΗΝΑι I

νατος, έφόσον φυσικά είναι δυνατή ή 
πραγμάτωσίς των, έκ τής έφαρμογής 
μέρους ή όλοκλήρου σειράς μαγιστικών 
μεθόδων, ώς έπίσης, έπέρχεται μόλυν- 
σις τού προσβαλλομένου, έκ τού έμπο- 
τισμοϋ του διά μαγγανικών παρασκευα
σμάτων, καί ώς έκ τούτου, έκ τής όλης 
διαδικασίας, συνιστδται καί στοιχειοθε- 
τεΐται πράξις καί άποτέλεσμα προ- 
μελετημένου έγκλήματος.

Ή  κατά οίονδήποτε συμφέρον έπι- 
χειρουμένη ύποβολή, είναι τό σύνολον 
έγκληματικών προσπαθειών, διά τήν 
τύφλωσιν ύπαρχούσης αύτοκυριάρχου 
ζωτικότητος, λόγω τής προσδέσεώς 
της ή έξαρτήσεώς της κατά τάς θελη
ματικός άπαιτήσεις άντιθέτου συμ
φέροντος, πρός τάς άτομικάς της έπι- 
διώξεις καί άπαιτήσεις. Διά τών έν λόγω 
πράξεων καί μεθόδων, έπιδιώκεται, διά 
τής ύποβολής, άποτέλεσμα νοσηρόν, 
διά μιας σειράς βεβήλων πρός τό δι
καίωμα τής έλευθέρας βουλητικότητος 
τού κάθε άνθρώπου, ώς καί ή καθή- 
λωσις τής ένεργητικότητος τού μισου- 
μένου ή ζηλευομένου ή μή ύποτασσο- 
μένου, εις τρόπον ώστε νά άδρανοποιη- 
θώσι αί άντιδράσεις του, νά άποσυντε- 
θώσι αί μή συμφέρουσαι θέσεις του 
καί νά άποδυναμωθώσι αί σκέψεις του 
καί νά ύποδουλωθή ή βουλητικότης

του, κατά τό προσδοκόμενον παράλο
γον τέλος καί τάς καταχθονίους σκέ
ψεις καί έπιθυμίας τού ύποκινήσαντος 
τήν διαδικασίαν έκτελέσεως συνταγών 
ή μακάβριων όργιων.

Ύποβολή είναι ή τεχνική τού γοη- 
τεύματος, μέσω μαγγανικών παρασκευ
ασμάτων ή διά τών σκέψεων έπίδρασις, 
διά τήν πραγμάτωσιν βλαπτικών άποτε- 
λεσμάτων, εις βάρος τής μισουμένης 
εύδαιμονίας ή τής μακροζωίας τού 
προσβληθησομένου, ώς έπίσης καί 
ένέργεια διά τήν καταπόνησιν ή τήν 
μετατροπήν τής βουλήσεώς του, διά 
μιάς μαγιστικής δολοφονίας του. Ε
πειδή δέ ή ύποβολή έπιτελεΐται διά 
μαγιστικών συνταγών, έκ βρωμερών 
καί σιχαμερών παρασκευασμάτων ή καί 
άλλων φορέων, ύπεύθυνοι τών τοιού
των έγκληματικών ένεργειών είναι καί 
οί προτρέποντες μάγους ή ψυχοερευ- 
νητάς, άφελεϊς ή έν λύπη καί ψυχικώ 
πόνω περιελθόντες.

Πάντως, άσχέτως πρός τόν βαθμόν 
ύπευθυνότητος, αί άρμόδιοι τού κρά
τους Άρχαί, ύποχρέωσιν έχουσι νά 
έξαφανίσωσι τό γαγγραινικόν τούτο 
μίασμα τού μεντιουμνισμοϋ, τό άνευ 
έντροπής, άσυδότως διαφημιζόμενον 
ώς έχον τήν εύχέρειαν μετατροπής 
τών τυχών μας, δΓ ύποβολών καί μαγι- 
στικών φαρμακειών.
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ME ΤΑ OH A A ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ O

ΕΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΝΕΛΕΗΤΟΣ 
ΑΙΜΑΤΗΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΙΚΕΛΙΚΟΥ 
ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ

Ή  δολοφονία τοϋ προσωρινού Αρ
χηγού τής Μαφίας, τοϋ γνωστού 
«Μπέππε», άπετέλεσε ένα άπό τά 
κορυφώματα τής λυσσαλέας μάχης 
γιά τήν διαδοχή τοϋ Λουτσιάνο Λί- 
τζιο, τοϋ άρχηγοϋ, πού είναι έγ
κλειστος, άπό δετίας, στις φυλακές 
τοϋ Μιλάνο.

Τοϋ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΜΠΕΤΣΟΥΛ

ΜΕ ΠΗΧΥΑΙΟΥΣ τίτλους άνήγγειλε ό 
ιταλικός Τύπος τήν δολοφονία τοϋ 
Γκουζέππε ντέ Κρκττίνα, τοϋ γνωοτοΰ σάν 

«Μπέππε». Τό πτώμα του βρέθηκε σέ ένα 
οοκκάκι τοϋ Παλέρμο, γαζωμένο άπό 
πέντε σφαίρες ποϋ τοϋ έρριξαν οί έχθροί 
του άπό τήν είσοδο ένός σπιτιοϋ.

Πέντε χιλιάδες άτομα τόν πένθησαν καί 
τόν συνώδευσαν στήν τελευταία του κατοι
κία. Έζησε όπως είχε ζήσει καί ό πατέρας 
του. Πέθανε δπως είχε πεθάνει καί ό πατέ
ρας του. Καί ό πάστορας πού τόν έθαψε είπε:

«' Απέδειξε μέ λόγια καί έργα τί σήμαινε 
γΓ αύτόν σεβασμός πρός τόν νόμο τής τι
μής -  ή ύπεράσπισις τοϋ όποιου δίκιου καί 
τό μεγαλείο τής ψυχής. Ή ταν άνθρωπος 
τής άγάπης».

Σικελία: Ψηφοφορία μέ 
σφαίρες

Στήν πραγματικότητα ήταν ό «άνθρωπος 
τής Μαφίας» -  καί μάλιστα ό ύπ άριθ. 1.

Τώρα στήν Σικελία γίνεται ψηφοφορία 
μέ... σφαίρες γιά τήν άνάδειξι τοϋ νέου άρ- 
χηγοο.

Μιά ένδιαφέρουσα καί άποκαλυπτική 
περιγραφή τής καταστάσεως πού έπικρατεϊ 
στά λημέρια τής μαφίας δίνει ό Γερμανός 
δημοσιογράφος Γιοΰργκεν Μπέτσουλ πού 
πραγματοποίησε πρόσφατα έκεΐ περιοδεία. 
"Ας δούμε πώς περιγράφει τά πράγματα.

«'Εγκαταλείπω τά τουριστικά χωριά καί 
τις άρχαιότητες πού ύπάρχουν κατά μήκος 
τής παραλίας καί κατευθύνομαι μέ τό αυτο
κίνητο στό έσωτερικό τοϋ νησιού. Από 
τήν Κατάνια ό νέος καί σχεδόν άδειος 
αυτοκινητόδρομος όδηγεΐ δυτικά. Δεξιά 
στό βάθος φαίνεται ή Αίτνα. Δαντελλένια 
σύννεφα καλύπτουν τήν κορυφή τοϋ ήφαι- 
στείου. Τέλος μετά άπό ένα γοητευτικό 
καί παράξενο ταξίδι πού μέ βυθίζει στό πα
ρελθόν φθάνω στήν Βιλλάμπλα.

•Είναι σκαρφαλωμένη πάνω στόν βρά
χο, δεσπόζουσα πάνω άπό κάμπους μέ κατά- 
χρυσα στάχυα. Ό  μεσημεριάτικος ήλιος 
βυθίζει τά παλαιικά σπίτια μέσα σέ ένα 
ζεστό φώς. Οί σκιές πέφτουν σκληρές καί 
σκοτεινές στά σοκκάκια. Ψυχή δέν φαίνεται 
πουθενά. Αύτή ή παράξενη καί φαινομενι
κά έγκαταλελειμμένη φωλιά, είναι ή γενέ
τειρα τής μαφίας.

» Ή  Σικελία έχει 4,8 έκατομμύρια κα
τοίκους, 9 έπαρχίες, 300 δήμους. Επί αι
ώνες όλόκληρους εύρίσκετο ϋπό τήν κατο
χή ξένων δυνάμεων. Πριν άπό δύο αιώνες 
τό μεγαλύτερο τμήμα της άνήκε ατούς 
πάμπλουτους φεουδάρχες. 'Ανεξάρτητους 
χωρικούς ή χώρα είχε έλάχιστους, όλοι ή
ταν στήν δούλεψη τών πλουσίων πού είχαν 
συγκεντρώσει όλο τόν πλούτο καί δλους 
τούς νόμους στά χέρια τους.

»Τόν 17ο αιώνα μερικοί άπελπισμένοι άπό 
τήν κατάστασι καί ριψοκίνδυνοι άντρες «οργά
νωσαν τήν άντίστασι κι' άρχισαν νά παίρ
νουν πίσω δ,τι τούς είχαν άρπάξει οί ξένοι 
κατακτηταί καί οί ντόπιοι μεγαλοτσιφλικάδες. 
"Εκλεβαν ζωντανά καί τρόφιμα καί μοίραζαν 
τά λάφυρα στις οικογένειες καί τούς φί
λους τους.' Οργάνωσαν συμμορίες καί όργα- 
νώσεις περκρρουρήσεως Τό δνομα «μαφία» 
άρχισε σιγά-σιγά νά καθιερώνεται. Σημαίνει 
περίπου: «Τόπος καταφυγίου».

»Οί άρχηγοί τών οικογενειών όνομάζον- 
ταν «ντόν». Γίνονταν νονοί τών παιδιών 
τών (ρίλων τους καί έπαιρναν όρκο νά τά προ- 
στατεύουν. 'Αργότερα, σάν μεγάλωναν, τά 
παιδιά έπρεπε νά όρκιστοϋν πίσπ μέχρι θα
νάτου στό πρόσωπο τοϋ νονοϋ. Ή  μαφία 
έξελίχθηκε σέ μιά παράνομη άντίπαλη δύ- 
ναμι τών ισχυρών μέ τούς δικούς της νόμους 
γιά τήν ζωή. Όποιος τούς πρόδιδε ύπέ- 
γραφε τήν θανατική του καταδίκη.

»Στίς άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα ή μαφία ή- 
λεγχε ήδη δλη τήν Σικελία. Ασκούσε πίεσι

ατούς πολιτικούς καί έκανε καί ή ίδια πολι
τική. "Οχι σπάνια οί νονοί τής μαφίας γίνον
ταν δήμαρχοι. "Οποιος τολμούσε νά τούς 
πάη κόντρα ήταν κυριολεκτικά χαμένος. Ή  
άξιότιμη αύτή όργάνωσι έκφυλίσθηκε σιγά- 
σιγά σέ συνδικάτο τοϋ έγκλήματος, τό όποιο 
μέ τό μεταναστευτικό κύμα άπλωσε τά 
πλοκάμια του στήν Βόρειο 'Ιταλία, οπήν 
Ευρώπη καί στήν Αμερική.

' Ο ήρωας του Ποϋζο

•Διαβόητοι γκάγκστερς, δπως ό Λάκυ 
Λουτσιάνο, ό άρχηγός τής «Κόζα Νόστρα» 
στήν Ν . ' Υόρκη, δπ«υς ό Άλμπερτ ' Αναστά- 
ζια καί ό Βίτο Τζενοβέζε, ό «άρχηγός τών 
άρχηγών» τής Νότιας Αμερικής, κατάγον
ται άπό μικρές έπαρχίες τής Σικελίας.

» Ό  πιό διάσημος μαφιόζος κατάγεται 
άπό μιά μικρή πόλι στά νότια τοϋ Παλέρ
μο. Πρόκειται γιά τόν γνιοστό σέ δλους 
«Νονό». ' Ο συγγραφέας Μάριο Ποϋζο έδω
σε στόν ήρωά του τό δνομα μιδς τοποθεσίας 
πού βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότια τοϋ Πα
λέρμο. Τοϋ «Ντόν Κορλεόνε»

Δρόμος μετ’ εμποδίων
»Στά άπαρτα κάστρα τής μαφίας, μέ είχαν 

προειδοποιήσει, δέν θέλουν ξένους. Σέ πολ
λούς δρόμους έξ άλλου ύπάρχουν άπαγο- 
ρευτικά φράγματα. ' Εμένα δμ«ος δέν μέ στα
μάτησε κανείς καθίός «οδηγούσα τό αυτοκί
νητό μου στά έρημα σοκκάκια τής Βιλλά- 
μπλα. Πίσω άπό μερικά παράθυρα κινούνται 
άνεπαίσθητα οί κουρτίνες. Μέσα άπό τό 
μισοσκόταδο γριές γυναίκες μέ κυττάζουν 
μέ περιέργεια. Ξαφνικά ένας κρότος σάν 
πυροβολισμός, μετά ένας δεύτερος καί ένας 
τρίτος. Τρομάζω, σταματάω, κλείνω τά παρά
θυρα καί βάζω τήν δπισθεν. Δύο νεαροί κατε
βαίνουν μιά μακρυά σκάλα. Γελοϋν καί δια
πληκτίζονται καί ό ένας ρίχνει πυροβολι
σμούς στόν άέρα. Πίσω τους έμιρανίζονται 
σάν έπάνω σέ σκηνή θεάτρου έξι άνδρες 
μέ τραγιάσκες. Ό  ένας άνεμίζει μώ κόκ
κινη σημαία καί «ρωνάζει: «ΒΙβα Κομμουνί- 
στα!». Τότε θυμάμαι τί είχα διαβάσει τήν 
προηγουμένη στις έφημερίδες: Σήμερα 
γίνονται δημοτικές έκλογές στήν Σικελία.

Οί άνδρες συνασπίζονται δίπλα στό αύτο- 
κίνητο. «Αμερικανός» ρωτάει κάποιος. 
«Γερμανός», άπαντάω έγώ. Γελάει καί μέ 
χτυπάει φιλικά στήν πλάτη. Τόν λένε Γκα- 
σπάρο καί μιλάει τήν διάλεκτο τοϋ Ρήνου. 
Είχε δουλέψει έργάτης στήν Κολωνία.

•Λίγο άργότερα βρίσκομαι καθισμένος 
παρέα μέ τόν Γκασπάρο σέ ένα καιρενείο 
στήν πλατεία τής Βιλλάμπλα. Τό κρασί τόν 
κάνει πολύ όμιλητικό. «Σήμερα είναι μεγάλη 
ήμέρα, γιά πρώτη φορά κερδίσαμε στίς
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έκλογές». Ή  έπικράτησι τού λαϊκού μετώ
που κομμουνιστών καί σοσιαλιστών δέν σή- 
μαινε μόνο νίκη κατά τής χριστιανοδημο- 
κρατίας, όλλά πρό παντός ήττα τής τοπικής 
μαφίας, πού κρύβεται πίσω άπό τό Χριστιανο- 
δημοκρατικό Κόμμα. «Έκεΐ πέρα», λέει ό 
Γκασπάρο καί μοϋ δείχνει ένα μικρό σπίτι 
κοντά στήν πλατεία, «είναι τό πατρικό μου 
σπίτι». Μία ή μέρα, δταν ήμουνα 7 χρόνων, 
κρυμμένος πίσω άπό έκεϊνο τό παράθυρο 
είδα μαζί μέ τόν παππού μου τόν άρχηγό τής 
μαφίας «Ντόν Καλό» νά έκτελή ένα κομμου
νιστή μπροστά στά μάτια έκατοντάδων μαρ
τύρων».

»Νά τώρα πού οί κομμουνιστές τόλμησαν 
νά άντιταχθοϋν δημόσια στήν μαφία. Δέν 
είναι όμως ή πρώτη φορά. Στις 16 Σεπτεμ
βρίου τού 1944 ό κομμουνιστής ήγέτης Λί 
Κάουζι μιλώντας στήν πλατεία τής Βιλλά- 
μπλα είχε καρφώσει τά μάτια στόν άντίπαλό 
του «Ντόν Καλό» καί εϊχε φωνάξει: «Ή  
μαφία είναι ή μάστιγα τής Σικελίας!» Γεμάτος 
λύσσα ό Ντόν Καλό σηκώθηκε τότε έπάνω 
καί ούρλιαξε: «Αύτό είναι άσύστολο ψέμα!».

Τότε, σάν νά εϊχε δοθή διαταγή άκούστηκε 
ό άνατριχιαστικός κρότος πυροβολισμών 
πάνω άπό τήν πλατεία. ' Ο Λί Κάουζι καί άλ
λοι έννέα κομμουνιστές τραυματίσθηκαν 
βαρειά. Οί δράστες δέν τιμωρήθηκαν ποτέ.

Οί ένοπλοι μαφιόζοι άνήκουν στή συμ
μορία τού Σαλβαντόρε Τζουλιάνα, τού βασι
λιά τών Σικελών ληστών, πού άρχισε τή στα
διοδρομία του σάν έχθρός τής μαφίας καί 
τήν τελείωσε σάν δργανό της. ' Ο Τζουλιά- 
νο ήταν ένας έκθαμβωτικός νέος άνδρας 
άπό τό Μοντελέπρε. Ψηλός, γεροδεμένος, 
γαλανομάτης, καταμελάχροινος. "Οτανήταν 
19 χρόνων ό Τζουλιάνο είχε πυροβολήσει 
ένα άστυφύλακα πού κινδύνεψε νά τόν 
πιάση έπ' αύτοφώρω στή μαύρη άγορά.

«Τδσκασε, ώργάνωσε μιά συμμορία καί 
συγκέντρωσε γύρω του περί τούς 300 
φυγάδες. Σπρωγμένος άπό μιά συγκεχυ
μένη άντίληψι περί κοινωνικής δικαιοσύ
νης ό ληστής αύτός κήρυξε τόν πόλεμο 
έναντίον τής συμμαχίας τών ισχυρών, έναν- 
τίον τών τσιφλικάδων, έναντίον τής άστυ-
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νομίας καί τών στρατιωτικών. Κατέκλεβε 
τούς πλούσιους καί μοίραζε τά λάφυρα 
ατούς φτωχούς. "Ετσι έγινε ένα είδος Ρο- 
μπέν τών δασών. Τότε οί αρχές του Παλέρ
μο καί τής Ρώμης άρχισαν ένα άπηνή διω
γμό έναντίον του. ' Υπολογίζεται ότι στό άν- 
θρωποκυνηγετό αύτό έχασαν τή ζωή τους 
πάνω άπο 400 άνδρες, μεταξύ τών όποιων 
λησταί, καραμπινιέροι καί στρατιώτες. Ο 
Τζουλιάνο κατάλαβε δτι πρέπει νά βρή ένα 
ισχυρό σύμμαχο. Κατώρθωσε νά κλείση συμ
φωνία μέ τόν άρχηγό τής μαφίας Ντόν Καλό, 
ό όποιος τού ύποσχέθηκε νά βάλη τούς μα- 
φιόζους πολιτικούς νά μεσολαβήσουν ώστε 
νά δοθή άμνηστία στούς ληστές.

»Ά π ό  τήν πλευρά του ό Τζουλιάνο δε- 
σμεύθηκε μέ τήν ύπόσχεσι νά δώση ένα καλό 
μάθημα στούς άντιπάλους τής μαφίας, τούς 
σοσιαλιστές.

»Τό πρώτο θύμα ύπήρξε ό Λί Κάουζι. Α
κολούθησαν καί άλλα στελέχη τού λαϊκού με
τώπου, τά όποια δολοφονήθηκαν ή έξαφανί- 
σθηκαν χωρίς νά άφήσουν ϊχνη.

Τή νύχτα τής 3ης πρός τήν 4η Ιουλίου 
τού 1950 ό Τζουλιάνο βρέθηκε στήν κρυψώ
να του μέ δώδεκα σφαίρες σφηνωμένες στό 
ώραϊο κορμί του. Γιά τή ζωή καί τά θάνα
το τού Σικελοϋ βασιλιά τών ληστών γυρίστηκε 
ή διάσημη ταινία κοινωνικής κριτικής «Ποιός 
σκότωσε τόν Σαλβατόρε Τζουλιάνο». Η 
άστυνομία, οί έμπιστοί του, ή ή μαφία: Τά 
έρώτημα αύτό έχει μείνει μέχρι σήμερα άνα- 
πάντητο.

»' Ο άνθρωπος πού συνήψε τήν συμμαχία 
τής μαφίας μέ τούς ληστές πέθανε όμως 
άπό φυσικό θάνατο στά 77 του χρόνια, στό 
σπίτι του στήν Βιλλάμπλα. Τήν κηδεία τού 
Ντόν Καλό παρηκολούθησαν έκπρόσωποι 
τών τοπικών άρχών, τής ύψηλής πολιτικής καί 
όλοι οί άρχηγοί τής μαφίας στήν Σικελία. Οί 
σημαίες ύψώθηκαν μεσίστιες στά δημόσια 
κτίρια καθώς καί στά γραφεία τού Χριστιανο- 
δημοκρατικοΰ Κόμματος, τά όποια καί έμει
ναν έπί μία έβδομάδα κλειστά σέ ένδειξι 
πένθους. Πάνω στήν ταφόπλακα είναι χαρα
γμένα αύτό τά λόγια: «τΗταν ένας τιμη- 
μένος άνδρας».

63 φόνοι γιά ενα δάσος
»Τό νεκροταφείο βρίσκεται έξω άπό τήν 

πάλι. Καθώς έγκαταλειπω τήν Βιλλάμπλα 
οί τελευταίες ήλιάχτίδες χαϊδεύουν τούς 
σταυρούς πού όρθώνονται πάνω στις στέγες 
τών μικρών μαυσωλείων. "Ολα τά νεκροτα
φεία είναι ίδια στήν δυτική Σικελία, τήν χώ
ρα τής μαφίας." Ενα άπό τά πιό γνωστά όμως 
είναι αύτό τού χωριού Γκοντράνο, πού βρί
σκεται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τής Βιλ- 
λάμπλα. ' Εδώ είναι θαμμένα τά θύματα τής 
πιό θηριώδους καί μακρόχρονης βεντέττας 
πού γνώρισε ή Σικελία! Οί 63 άνδρες πού 
άνήκαν στις άντίπαλες οικογένειες τής 
μαφίας Λορέλλο καί Μπαρμπαράτσι. ' Η άλ- 
ληλοεξόντωσι άρχισε τά 1918, γιά ένα δάσος 
άπό δρϋς.

»Τήν έπομένη διασχίζω αύτό τό δάσος 
πού έχει στά δένδρα του κρεμασμένες τα- 
μπέλλες:

•  Απαγορεύεται τό κυνήγι». Μερικά 
χιλιόμετρα πέρα άπό τό δάσος τής ματο 
βαμμένης βεντέττας άρχίζει ή κοινότητα. 
Κορλεόνε. "Εχει 14.000 κατοίκους, 4 έκ- 
κλησίες, μιά φυλακή, ένα νοσοκομείο καί 
δύο χιλιάδες σπίτια κτισμένα μέ πέτρες 
καί λάσπη. "Ενας τόπος φορτωμένος μέ 
σκοτεινές ιστορίες καί ένα ρεκόρ 153 
φονικών, πού έλαβαν χώρα κατά τήν διάρκεια 
τού μαφιόζικου πολέμου πού κράτησε άπό τό 
1944 μέχρι τό 1948.

» Ή  πλατεία Γκαριμπάλντι είναι γεμάτη 
άνδρες πού πίνουν κρασί καί μπύρα καί χειρο
νομούν ζωηρά. Στήν αίθουσα τού έστια- 
τορίου, όπου τρώω, γιορτάζουν ένα γάμο. 
Μία χαριτωμένη νύφη 17-18 έτών περίπου 
χορεύει μέ κατακόκκινα μάγουλα μέ τούς 
άρσενικούς καλεσμένους. Ό  γαμπρός 
χορεύει μέ τις γυναίκες πάνω στή γλυστε- 
ρή πίστα. Πιάνω κουβέντα μέ τούς καλεσμέ
νους. Όταν άναφέρω τό βιβλίο καί τήν ται
νία «Νονός» πού έκαναν τό Κορλεόνε διά
σημο, όλοι σωπαίνουν.

•Τότε ένας γέρος μέ τραβάει άπό τό 
μανίκι καί μοϋ ψιθυρίζει στό αύτί: « Ή  μαφία 
είναι σάν τό θεό. Κανένας δέν τόν έχει δει, 
άλλά όλοι ξέρουν ότι ύπάρχει». "Ενας νεα
ρός μοϋ έξηγεΐ: «Πριν άπό μερικά χρόνια 
«φάγανε» τόν γιά του».

»Τά τελευταία δύο χρόνια δολοφονήθη
καν στό Κορλεόνε ένδεκα άνδρες. ' Η άστυ
νομία έχει τή γνώμη ότι οί δολοφονίες είναι 
τηλεκατευθυνόμενες -  άπό τόν νονό τού 
Κορλεόνε πού έδώ καί πέντε χρόνια έκτίει 
τήν ποινή του στις φυλακές τού Μιλάνου... 
γιά φοροδιαφυγή. Τό όνομά του: Λουτσιάνο 
Λίτζιο.

•"Ενας «άξιοπρεπής» κύριος μέ γυαλι
στερό, στρογγυλό πρόσωπο καί μέ ένα χον
τρό πούρο στό στόμα. Οί ιταλικές έφημερί- 
δες ύπολογίζουν ότι έχει στή συνείδησί του 
τόσους φόνους, όσα χρόνια έχει στήν πλά
τη του: Είναι 63 έτών.

' Ο Λίτζιο είναι ό άνθρωπος πού είσήγαγε 
στή Σικελία τις «έπιχειρηματικές μεθόδους» 
τού άμερικανικοϋ ύποκόσμου: Λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών, πορνεία, καταπίεση καί άπαγω- 
γές. Στό Παλέρμο ό νονός αύτός καί τά 
πρωτοπαλλήκαρά του δέν ήλεγχαν μόνο 
τήν ιχθυαγορά καί τό έμπόριο λαχανικών, 
άλλά έκαναν πολλά λεφτά κερδοσκοπώντας 
εις βάρος οικοδομικών έπιχειρήσεων.

•  Ά π ό  τήν ήμέρα πού ό Λίτζιο μπήκε 
στή φυλακή, ό πόλεμος γιά τήν διαδοχή 
ξέσπασε λυσσαλέος. Κάθε τόσο άνταλλαγές 
πυροβολισμών καί γίνονται δολοφονίες. ' Ο 
άγώνας όμως γιά τήν έξουσία τού Σικελι
κού ύποκόσμου δέν κρίθηκε άκόμη.

»"Ενα κορύφωμά του ήταν ή δολοφονία 
τού Μπέππε ντέ Κριστιάνι, τού προσωρινού 
άρχηγού. ' Ο Λίτζι θά μείνη μερικούς μήνες 
άκόμη στή φυλακή. Μετά τήν άποφυλάκισί 
του θά έπιστρέψη στή Σικελία καί θά θελήση 
νά «άπονείμη δικαιοσύνη».

Τότε οί σφαίρες ή θά τόν διαλέξουν πάλι 
άρχηγό ή θά τερματίσουν τήν σταδιοδρομία 
του γιά νά άναδειχθή μέσα άπό τόν κύκλο τού 
αίματος ένας νέος Τζουλιάνο».
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_  ΕΡΕΤΕ τί είναι τό έπάγγελμα «πράκτο- 
_ _  ρας γιά τήν άνάκτηση τής κηδεμο
νίας»; " Ισως πηγαίνει ό νοϋς σας σέ κάτι πού 
έχει σχέση μέ νομικά ζητήματα.

Καμιά σχέση. Τό άντίθετο. Πρόκειται γιά 
έντελώς παράνομο έπάγγελμα καί μάλιστα 
γιά πληρωμένο γκαγκστερισμό τής χειρό
τερης μορφής. Τό «έπάγγελμα» αύτό άνθεΐ, 
βέβαια, στήν Αμερική. 'Εκεί τουλάχιστον 
είναι ή κοιτίδα του, γιά τήν ώρα. "Ωσπου νά 
γίνει κι αύτό... έξαγόμενο είδος.

' Η άληθινή όνομασία αύτοϋ τού άπίθανου 
έπαγγελματία στήν Αμερική είναι «έπαγ- 
γελματίας κιντνάπερ» -  έπαγγελματίας άπα- 
γωγέας παιδιών. Μόνο πού δέν πρόκειται 
γιά τις συνηθισμένες άπαγωγές παιδιών, μέ 
σκοπό τήν είσπραξη λύτρων κλπ. πού έχει 
πολύ μακριά παράδοση σ ' αύτή τή χώρα... 
Πρόκειται γιά άπαγωγή μέ «παραγγελία» 
πού άναθέτει στόν κιντνάπερ ό ένας άπό 
τούς δυό γονείς, όταν είναι χωρισμένοι, καί 
διεκδικεΐ τό παιδί -  σάν ένα είδος περιουσι
ακού στοιχείου! -  όταν βρίσκεται στά χέρια 
τού ή τής πρώην συζύγου. ' Η άπαγωγή γί
νεται μέ τή βία καί μέ όλα τά μέσα.

Τυπικός έκπρόσωπος καί άπό τούς πιό 
έπιτυχημένους τού έπαγγέλματος είναι ό 
Μήν Τζήνι "Ωστιν. Ή  ταρίφα του είναι 
300 δολλάρια γιά κάθε άπαγωγή, σύν τά έξο
δά του γιά τή διεκπεραίωση τής παραγγε
λίας. "Εχει έκτελέσει μέ έπιτυχία πάνω
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άπό 600 παραγγελίες ατά τελευταία δώδεκα 
χρόνια -  έκτός άπό τήν προηγούμενη «πεί
ρα» του στήν τέχνη τής άπαγωγής.

Ηχε δυό μόνο άποτυχίες στή σταδιοδρο
μία του: τή μιά φορά σκότωσε τό παιδί μέ 
πυροβολισμό καί τήν άλλη τό στραγγάλισε 
έπειδή δέν μπόρεσε νά τό άπαγάγει. Ή  
είδηση δέν διευκρινίζει άν είχε τέτοια 
έντολή άπό τόν πελάτη του. "Ας σημειωθεί 
δτι πελάτης του είναι τις περισσότερες φο
ρές ό σύζυγος πού θέλει νά άρπάξει τό 
παιδί άπό τή μητέρα του.

Φυσικά, ό Ώστιν μπερδεύεται συχνά 
μέ δικαστήρια. Οί κίνδυνοι τού έπαγγέλμα- 
τος, βλέπετε. "Ενας δικαστής τής Φλωρί- 
δας, χαρακτήρισε τήν πράξη του «άντισυντα- 
γματική, έγκληματική καί παράνομη άσκη
ση βίας». Χρησιμοποίησε κι αύτός τήν 
έπαγγελματική του, ψυχρή, νομική γλώσσα. 
Ό  Ώστιν όμως έχει τή δική του έπαγγελ- 
ματική γλώσσα: χαρακτηρίζει ό ίδιος τό έπαγ- 
γελμά του «πράκτορας συζύγων γιά τήν ά- 
νάκτηση τής κηδεμονίας τών παιδιών τους».

Σέ μιά περίπτωση, ό Ώστιν καταδικάστη
κε γιά έπίθεση μέ βαριές σωματικές κακώ
σεις, δταν έρριξε ένα χημικό σπρέυ στό πρό
σωπο μιας μητέρας, ένώ τής άποσποϋσε 
τό παιδί άπό τά χέρια.

Τίποτα όμως δέν πτοεί τόν Ώστιν, άφοΰ 
είναι... περιζήτητος στήν Αμερική, όπου 
έχει τή φήμη τού ικανότερου κιντνάπερς! 
'Εκείνο πού βοηθάει ξεχωριστά νά πηγαί
νουν καλά οί δουλειές του είναι ή ραγδαία 
αύξηση τού άριθμοϋ διαζυγίων σ' αύτή τή 
χώρα κατά τά τελευταία χρόνια.

' Ο έπίσημος άριθμός πού δίνουν οί άστυ- 
νομικές άρχές τής Αμερικής γιά τις άπα- 
γωγές παιδιών στή χώρα, περνάει τις 100.000

' Ο Μήν Τζίνη Ώστιν. Σκούρο πουκάμισο τήν 
ώρα τής «δουλειάς» καί γουώκι Τώκι.

τό χρόνο. Ίσως ή τιμή πού ζητάει ό Τζήνι, 
τά 300 δολλάρια τό κεφάλι, νά φαίνεται μικρή 
γιά ένα τόσο περιζήτητο έπάγγελμα άν λο
γαριάσει κανένας καί τις ζημιές του, μέ τις 
δίκες κλπ. Ξέρει όμως τή δουλειά του ό 
Τζήνι. Τά «έξοδά» του, πού τά προσθέτει 
στήν τιμή, φτάνουν μερικές φορές τις
20.000 δολλάρια.

«Είμαι ένα γουρούνι καί τό παρα
δέχομαι», δηλώνει κυνικά ό Ώστιν. «Παίρ
νω πάντα τό μέρος τού πατέρα, γιά δυό λό
γους: έπειδή οί πατέρες είναι έκεϊνοι πού 
πληρώνουν καλά καί έπειδή είναι αύτοί κυ
ρίως πού θέλουν νά πάρουν πίσω τά παιδιά 
τους. Είναι ή κυριότερη πελατεία μου. Εκ
τός άν μιά μητέρα μού δείξει πώς είναι καλύ
τερος πελάτης...».

' Εκτός δμως άπό τις δίκες καί καταδίκες 
του,'ό Ώστιν άντιμετωπίζει μέ τήν ίδια κτη
νώδη ψυχραιμία καί τήν καταδίωξη άπό τήν 
άστυνομία, πού προσπαθεί νά τόν συλλάβει 
στή"διάρκεια τής «δουλειάς» του.

«Μέ έχουν κυνηγήσει πολλές φορές, μέ 
τά πόδια, μέ αύτοκίνητα, μέ άεροπλάνα, 
μέ έλικόπτερα!» λέει μέ καμάρι. «Μ' έχουν 
τραυματίσει δυό φορές μέ πυροβολισμούς». 
Γιά νά τό άποδείξει, δείχνει ένα παλιό 
τραύμα στό μπράτσο κι ένα δεύτερο στό 
πλευρό.

Ο Ώστιν, ένας χοντροκαμωμένος τύπος 
55 χρόνων, έχει πάντα μαζί του δυό πλα

στές ταυτότητες καί μία περούκα: είναι τά 
βασικά «έργαλεΐα» τής δουλειάς του. Μή 
νομίσετε δμως πώς ό Ώστιν δέχεται παραγ
γελία άπό όποιον πληρώνει. "Εχει τις 
έπαγγελματικές άρχές του: « Ακολουθώ 
πάντα δυό κανόνες: ποτέ δέν παίρνω παραγ
γελία άν ό πατέρας δέν έχει δικαστική άπό- 
φαση πού τού άναγνωρίζει τήν κηδεμονία 
καί ποτέ δέν άνακατεύομαι μέ παιδιά πού 
είναι άπό δώδεκα χρόνων καί πάνω. Σ ' αύτή 
τήν ήλικία μπορούν νά διαλέξουν μόνα τους».

Συνήθως, γιά νά άνακαλύψει τή μητέρα 
πού έχει έξαφανιστεϊ μέ τό παιδί, άρκεϊ- 
ται στό όνομά της καί τήν ήλικία της. "Οταν 
χρειαστεί δμως συμβουλεύεται καί άλλες 
πηγές: ληξιαρχικές πράξεις, άστυνομικά 
δελτία, ταξιδιωτικά γραφεία... Όταν άνα
καλύψει τή μητέρα, ξέρει νά περιμένει καί 
νά καιροφυλακτεΐ. Κατά κανόνα, δμως, έχει 
καί τόν πατέρα τού παιδιού μαζί του. «Θέλω 
καί τόν πατέρα μαζί, γιά νά μήν έχω φασα
ρίες. Στό παιδί είμαι βλέπετε άγνωστος.

«Παίρνω τό παιδί ένώ πηγαίνει ή γυρίζει 
άπό τό σχολείο, δταν παίζει έξω άπό τό σπί
τι ή δταν περιμένει τή μητέρα του έξω άπό 
ένα κατάστημα. Δέν μού άρέσει νά μπαίνω 
ατά προαύλια τών σχολείων. Τά άλλα παιδιά 
κάνουν πολλή φασαρία». Αφού έπισημαί- 
νουν μέ τόν πατέρα τό σημείο όπου θά κά
νουν τήν άπαγωγή, παρκάρουν τό αύτοκίνη- 
τό τους ένα-δυό χιλιόμετρα μακριά. Πηγαί
νουν στό καθορισμένο σημείο μέ άλλο αύτο- 
κίνητο πού έχουν άφήσει έκεΐ καί ό Τζήνι 
περιμένει τή στιγμή πού θά δράσει. «Μόλις 
παρουσιαστεί ή εύκαιρία, τρέχω καί άρπάζω 
τό παιδί. "Ερχεται κι ό πατέρας πίσω μου γιά 
νά τό καθησυχάσει, τό βάζουμε στό αύτο- 
κίνητο καί άνοίγουμε ταχύτητα. Επειδή 
συχνά μάς προλαβαίνουν καί μάς κατα
διώκουν, έχω πάντα μαζί μου, στό πλαϊνό 
κάθισμα, ένα χρωματιστό πουκάμισο καί μιά 
περούκα. Στή διαδρομή, βάζω τό καρώ που
κάμισο πάνω άπ' τό σκούρο πού φορώ, βάζω 
καί τήν περούκα, βγάζω τά γυαλιά μου καί 
γίνομαι άλλος άνθρωπος. "Υστερα άλλάζου- 
με αύτοκίνητο κάπου. Στις έννιά φορές άπό 
τις δέκα έχουμε έπιτυχία».' Υπάρχουν δμως 
καί οί άποτυχίες:

«Κάποια φορά, όρμήσαμε μέ τόν πατέρα 
τού παιδιού, άλλά μάς περίμεναν οί φίλοι τής 
μητέρας. Βρεθήκαμε μπροστά σέ ένα τείχος 
άπό δπλα γυρισμένα πάνω μας καί πήραμε 
πόδι. "Υστερα δμως ό πατέρας ξαναγύρισε 
χωρίς νά μού πει τίποτα. "Αρπαξε τό παιδί, 
άλλά, καθώς τούς καταδίωκαν, τό αύτοκίνητο 
άνατράπηκε άπό τήν ύπερβολική ταχύτητα. 
Πατέρας καί παιδί σκοτώθηκαν».

Αύτός δμως ό τόσο έπικίνδυνος γιά τό 
παιδί τρόπος δέν είναι έξαίρεση. Τόν έφαρ- 
μόζει κι ό Ιδιος ό Τζήνι. "Εχει γιά «άρχή» του, 
βεβαιώνει, νά φεύγει μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα 
μόλις άρπάξει τό παιδί... Έχοντας τήν έδρα 
τών «έπιχειρήσεών» του στό Φόλεϋ τής 
πολιτείας Μισισιπή, ό Ώ στιν άπλώνει τή 
δράση του σέ όλη σχεδόν τή χώρα.
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m i m nopii n r  π ε ρ ι ο ρ ι ς ο ηI
ΕΓΚΛΗΠΝΙΤΙΚΟΤΗΣ
Τοϋ Αστυνόμου B' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΙΛΗ

Είναι, άν μή τι άλλο, τουλάχιστον άδικον νά τίθεται εϊς τινας περιπτώσεις 
έν άμφιβόλω ή ευσυνειδησία των αστυνομικών οργάνων καί ή θετική προσ
φορά των ύπέρ τοϋ κοινωνικού συνόλου, όταν οί ίδιοι οί πολίται, μή συναι
σθανόμενοι τό καθήκον των δέν άποδύονται εϊς μίαν άμιλλαν συμπαρα- 
στάσεως πρός τά όργανα τοϋ νόμου.

. .  Λ \  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ τής έγκλημα- 
τικότητος είναι πρωτίστως, 

έργον τών πολιτών...». Αύτό είναι τό συ
μπέρασμα εις τό όποιον κατέληξε τό 
’ Εθνικό ’ Ινστιτούτο ' Επιβολής τού Νό
μου καί ’ Εγκληματολογικής Δικαιοσύ
νης τής Ούάσιγκτων, ύστερα άπό πολυ
ετείς έρεύνας κατά τοϋ έγκλήματος, 
αί όποίαι διεξήχθησαν προσφάτως εις 
Η.Π.Α., δαπάναις τής Ομοσπονδιακής 
Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολι
τειών.

Αίτια τής έγκληματικότητος

' Ο Διευθυντής τοϋ άνωτέρω ' Ινστι
τούτου, Τζέραλδ Κάπλαν, εις σχετικήν 
έκθεσίν του τονίζει περαιτέρω δτι «είναι 
σφάλμα νά νομίζωμεν δτι ή Κυβέρνησις 
δύναται νά πατάξη τό έγκλημα... άνευ 
τής ένεργοΰ συμπαραστάσεως τών 
πολιτών...».

Ή  έγκληματικότης έχει βαθύτερα 
αίτια, τά όποια δέν ήμπορεΐ νά έλέγ- 
ξη ή Κυβέρνησις, άλλά μόνον ή οικο
γένεια καί τό κοινωνικόν σύνολον,

διά τής σωστής ανατροφής τών τέκνων, 
τής σταθερότητος τοϋ θεσμού τής οικο
γένειας καί τοϋ σεβασμού καί τής δια- 
δόσεως τών ήθικών καί κοινωνικών 
άξιών. Είναι μύθος νά νομίζωμεν δτι 
είδικαί κυβερνητικοί ένέργειαι, ώς τά 
προγράμματα κατά τής πτωχείας ή κατά 
τής άνεργείας, πλήττουν τήν ρίζαν τής 
έγκληματικότητος.

Είναι σφάλμα νά νομίζωμεν δτι ή 
πληθώρα τών άστυνομικών άποθαρρύ- 
νει τούς έγκληματίας. Αί έρευναι άπέ- 
δειξαν, δτι ό άριθμός τών άστυνομι
κών ή ή πυκνότης τών άστυνομικών 
περιπόλων εις μίαν περιοχήν ούδόλως 
έπηρεάζει τήν έντασιν τής έγκλημα
τικότητος.

Σφάλμα τών πολιτών

' Επίσης είναι σφάλμα, τονίζει περαι
τέρω ό Τζέραλδ Κάπλαν, νά νομίζωμεν 
δτι ή έγκαιρος προσέλευσις τής άστυ- 
νομίας άποθαρρύνει τούς έγκλημα
τίας. ' Η άστυνομία μεταβαίνει άμέσως, 
έντός όλίγων λεπτών, εις τόν τόπον

τοϋ έγκλήματος, άλλά άφοϋ κληθή καί 
τούτο είναι τό μέγα ζήτημα: ' Απεκαλύ- 
φθη, δτι, εις τάς περιπτώσεις τής μή 
έγκαιρου προσελεύσεως τής άστυνο- 
μίας, τό σφάλμα δέν είναι τών άστυνο
μικών, άλλά τών πολιτών. Οί πολίται, 
οί όποϊοι άντιλαμβάνονται έν έγκλημα, 
ή πίπτουν θύματα έγκληματιών, καθυ
στερούν νά ειδοποιήσουν τήν άστυνο- 
μίαν, μέ άποτέλεσμα νά χάνεται πολύτι
μος χρόνος εις τήν άνεύρεσιν καί σύλ- 
ληψιν τοϋ έγκληματίου. Εις τά δύο τρίτα 
τών περιπτώσεων, τά θύματα ή οί μάρτυ
ρες έγκλημάτων ζητούν τήν γνώμην 
κάποιου άλλου προτού ειδοποιήσουν 
τήν άστυνομίαν. Πρόσφατον παράδει
γμα παρομοίου κλασικού σφάλματος 
τών πολιτών εις τήν χώραν μας άνα- 
φέρομεν τήν περίπτωσιν τής δολοφο
νίας τοϋ άτυχούς κοσμηματοπώλου τής 
όδοϋ Βουκουρεστίου (ύπόθεσις Βουρά- 
κη) δπου έκατοντάδες άνθρωποι άντε- 
λήφθησαν τούς τέσσαρες δολοφόνους 
τοϋ άνωτέρω κοσμηματοπώλου νά τόν 
πυροβολούν έν μέσαις ' Αθήναις καί έν
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ώρα μεγάλης κινήσεως, έν συνεχεία δέ, 
ύπό τά δμματα τών διερχομένων, νά 
έπιβιβάζωνται ούτοι μοτοσυκλέττας καί 
νά έξαφανίζωνται...' Ηπερίπτωσις αύτή 
θά παραμείνη όνειδος δΓ έκείνους πού 
ήδύναντο νά βοηθήσουν καί έμειναν 
παρά ταϋτα άπαθεϊς, άλλά καί διότι μία 
τοιαύτη άδιαφορία ύποδηλοϊ, δτι εις 
τήν έποχήν μας έξέλιπε καί δ στοι
χειώδης αύτοσεβασμός πρδς ώρισμέ- 
νους άπαραβάτους κανόνας άνθρωπί- 
νης άλληλεγγύης.

Είναι άπαραίτητον, δπως οί πολίται 
άποτείνωνται πάντοτε εις τήν ’ Αστυ
νομίαν άμέσως μόλις περιέλθη εις γνώ- 
σιν των έν έγκλημα καί είναι καιρός νά 
άντιληφθοϋν οί πολίται έκεϊνοι τούλά- 
χιστον πού είναι άφωσιωμένοι εις τήν 
ιδέαν τής νομιμδτητος, δτι δφείλουν 
νά συμμετέχουν ένεργώς εις τήν έξου- 
δετέρωσιν πάσης παρανομίας, καταγ
γέλλοντας πάσαν περίπτωσιν έγκλημα- 
τικής ένεργείας ή παραλείψεως καί 
σπεύδοντες εις ένίσχυσιν κινδυνευόν- 
των άτόμων.

Είναι, άν μή τι άλλο, τούλάχιστον 
άδικον νά τίθεται εις τινας περιπτώσεις 
έν άμφιβόλω ή ευσυνειδησία τών άστυ- 
νομικών όργάνων καί ή θετική προσ
φορά των υπέρ του κοινωνικού συνό
λου, δταν οί ίδιοι οί πολίται, μή συναι
σθανόμενοι τδ καθήκον των καί τάς 
εύθύνας των, δέν άποδύονται εις μίαν 
άμιλλαν συμπαραστάσεως πρδς τά όρ
γανα τής Τάξεως, διά τήν κατοχύρωσιν 
τού Νόμου.

' Εν συμπεράσματι δύναται νά λεχθή 
δτι ό περιορισμός τής έγκληματικότη- 
τος είναι, πρωτίστως, έργον τών πολι
τών, ή άγωγή τών όποιων έναντι τού έγ- 
κλήματος είναι δυστυχώς πλημμελής...

Διά τήν ριζικήν άντιμετώπισιν τής 
έγκληματικότητος όφείλομεν δλοι μας, 
κυρίως δέ οί καθ' ύλην άρμόδιοιφορείς 
( ’ Εκκλησία, Σχολεΐον, Χριστιανικοί 
' Οργανώσεις, οικεία ' Υπουργεία κ.λ.π.) 
νά άναλάβωμεν σταυροφορίαν διαπαι- 
δαγωγήσεως τών πολιτών έναντι τού 
έγκλήματος, έπεξηγοϋντες εις αύτούς 
τά καθήκοντά των καί τάς εύθύνας

των πρδς τήν κοινωνίαν εις περιπτώσεις 
έγκλημάτων καί τονίζοντας δτι, διά τήν 
πρόληψιν, έξιχνίασιν καί καταστολήν 
αύτών είναι ύπεύθυνα όχι μόνον τά όρ
γανα τής Τάξεως -  ώς κακώς πιστεύε
ται άπό μεγάλη μερίδα τών πολιτών -  
άλλά δλα τά μέλη κάθε εύνομουμένης 
Πολιτείας.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ THE ΕΙΣΒ Ο Λ Η Σ
Πέντε χρόνια από τήν εισβολή... Πέντε χρόνια από τήν ώρα τοΰ θρήνου. Πέντε χρόνια « ’Αττί

λα». Πέντε χρόνια τό άνείποτο, τό απερίγραπτο, τό φρικτώδες δράμα ένός όλόκληρου λαοΰ. Μνήμες 
πόνου καί δακρύων, μνήμες οδύνης καί σπαραγμού...

' Η σκέψη όλόκληρου τοΰ έλληνισμοΰ, πετά τούτες τίς ζεστές καλοκαιριάτικες ήμέρες, κάτω έκεΐ στό 
όμορφο νησί τής ’Αφροδίτης, στέλνοντας στούς αδούλωτους τό μήνυμα τής άγάπης, στέλνοντας στούς 
άδελφούς τή φωνή τής πατρίδας καί τού γένους τήν πίστη, πώς ή ροδαυγή τής λευτεριάς θά χαράξει μιά 
μέρα όπωσδήποτε, στήν μαρτυρική Μεγαλόνησο.

"Ομως, πέρα άπό τή θύμηση καί τήν περισυλλογή, πέρα άπό τήν έκπλήρωση τοΰ έθνικού χρέους, ή 
έπέτειος τής εισβολής άποτελεΐ καί πρέπει νά αποτελεί δίδαγμα γιά τό "Εθνος, άν θέλει νά ζήσει έλεύ- 
θερο καί υπερήφανο, άνάμεσα στά έλεύθερα καί προοδευτικά έθνη τής γής.

Ή  εισβολή των ορδών τοΰ ’Αττίλα στήν Κύπρο, άς γιγαντώσει στή μνήμη των Ελλήνων τήν τρα
γική πραγματικότητα, ότι αιώνες όλόκληρους ό άρπαγας άνατολίτης, ήταν ή αίτια τής δυστυχίας καί 
τής κακοδαιμονίας τους.

Δέν λησμονούμε τό 1453. Είναι λάθος τραγικό καί άσυγχώρητο, ή λήθη γιά τό πάρσιμο τής Πόλης. 
Μπρος στίς ύπερχρόνιες καί ακατάλυτες έθνικές καταβολές, μπρός στήν Ιστορία καί τό χρέος, καμ- 
μιάς μορφής σκοπιμότητα δέν έχει θέση.

Δέν ξεχνάμε τό ξερίζωμα τοΰ ’Ελληνισμού τής Μικρασίας καί δέν θά ξεχάσουμε άσφαλώς, τή βε
βήλωση τής Κύπρου μας.

Ό  προαιώνιος εχθρός, κάθε λίγο μάς «ύπενθυμίζει» τήν παρουσία του. Μετά τήν Κύπρο, «θυμήθη
κε» τό Αίγαΐο. Καί «έξοργίζεται» γιατί εξοπλίζονται τά έλληνικά νησιά. Καί «άγωνιά» γιά τήν παρα
βίαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τών όμοθρήσκων του τής Θράκης. ΤΩ τοΰ θράσους καί τής ύπο- 
κρισίας...

Ξεχάστηκαν οί άγριότητες καί οί βανδαλισμοί τών στρατιωτών του στήν Κύπρο. Ξεχάστηκαν οι 
βιασμοί καί οί έν ψυχρώ δολοφονίες. Ξεχάστηκαν οί άρπαγές καί οί βεβηλώσεις. Ξεχνιούνται οί 
«άγνοούμενοι» πού έξω άπό κάθε ήθικό καί διεθνή κανόνα, σαπίζουν πέντε όλόκληρα χρόνια, στά 
μπουντρούμια τών τουρκικών φυλακών. Χιλιάδες μητέρες καί αδελφές, χήρες γυναίκες καί απροστά
τευτα όρφανά, αναζητούν τόν γιό, τό σύζυγο, τόν πατέρα.

Τό ατύχημα γιά τήν διεθνή κοινωνία είναι, ότι μπρός σ’ αύτό τό βουβό άνθρώπινο δράμα, μένει ό- 
συγκίνητη, ψυχρή κι ανέκφραστη, πρός δόξαν τοΰ σύγχρονου «πολιτισμού» καί τοΰ αίώνα τών δια
στημικών ταξιδίων.

Πού είναι άλήθεια οί διεθνείς όργανισμοί, μέ τά συμβούλια καί τά παρασυμβούλια, μέ τούς φαντα- 
χτερούς τίτλους καί τά πολυτελή μέγαρα; Πού είναι οί όργανώσεις, πού «κόπτωνται» γιά νά άνθρώπινα 
δικαιώματα καί τίς ανθρώπινες ελευθερίες;

Τί έγιναν οί διεθνείς συμβάσεις, πού προστατεύουν τήν άνθρώπινη αξιοπρέπεια καί τά δικαιώματα 
τοΰ ατόμου; Καί έκεϊνα τά πολυμελή όργανα, μέ τούς νομομαθείς καί τούς έμπειρογνώμονες, πού συ- 
νιστούν διεθνή δικαστήρια;

Μεγάλα λόγια άλήθεια καί μακρόσυρτοι άφορισμοί. Καί έν τω μεταξύ, έκεΐ κάτω, συνεχίζεται γιά 
πέμπτο χρόνο ή δυστυχία τής προσφυγγιάς. ’Εκεί κάτω, άνενόχλητος ό ’Αττίλας έξακολουθεΐ νά ρου
φά τό αίμα, άπό τήν καρδιά τής πληγωμένης Κύπρου. ’ Εκεί κάτω, στό άκρο τής Μεσογείου, ή Ανθρωπό
τητα ένταφίασε, ότι μέχρι τώρα πίστευε, ότι Αποτελούν στηρίγματα τής ήθικής καί πνευματικής ΰπό- 
στασής της.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’Αστυνόμος Β ’
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Oi τρομοκράτες είναι έπαγγελματίες καί τίποτα δέν αφήνουν στήν τύχη του.' Η τρομοκρατία έχει έξελιχθεϊ 
σέ έπιστήμη πού τά κείμενά της, τά όποια πηγάζουν άπό τήν πείρα τής δράσεώς των, άποτελοϋν συνέχεια 
άντικείμενα μελέτης καί έρευνας.

(Συνέχεια άπό τό προηγ. 
καί τέλος)

ΙΔ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑ
ΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

«ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»
Ο/ «άντάρτες πόλεων» σάν ένοπλο 

τμήμα παρουσιάσθηκαν στόν διεθνή 
χώρο τά τελευταία είκοσι χρόνια, μέ 
πρώτη έμφάνιση στήν Λατινική ’Αμε
ρική καί ειδικά στήν Βραζιλία. Από τήν 
χώρα αυτή, σάν τακτική τοϋ ένοπλου 
άγώνα, έπεξετάθηκε σέ όλο τόν κόσμο 
καί κυρίευσε τις καρδιές τών φανατι
κών ίδεολόγων, σάν όπλο γιά τόν έκ- 
βιασμό τών καταστάσεων.

Θά άναφέρουμε τις σπουδαιότερες 
τρομοκρατικές όργανώσεις πού έγιναν 
μέ τήν δράση τους γνωστές σέ όλο τόν 
κόσμο, περιληπτικά γιά τήν καλλίτερη 
κατανόηση τοϋ θέματος.

Ή  Λατινική 'Αμερική είναι ό χώρος 
τής πρώτης παρουσίας καί δράσεως 
τοϋ «άντάρτικου τών πόλεων». 'Υπο
στηρίζεται δέ δτι έκεϊ υπάρχει Κέντρο 
' Εκπαιδεύσεως τρομοκρατών. Από τήν 
Λαπνική Αμερική μέ βάση ευρύ σχέ
διο, μεταφέρεται ή δράση τών τρομο
κρατών στά Ευρωπαϊκά κράτη, όπου 
άποστέλλονται έκπαιδευμένοι τρο
μοκράτες. Ά πό τήν Λ. Αμερική κατά
γεται ό ΚΑΡΛΟΣ (Τσακάλι) που έχει 
μεταφέρει τήν έδρα τής δράσεώς του, 
στήν Ευρώπη καί συνεργάζεται στενά

μέ τρομοκρατικές Ευρωπαϊκές όμάδες. 
Μεγάλη άπήχηση, είχε γιά τό «άντάρτι- 
κο πόλεων» τό «άντάρτικο υπαίθρου» 
τούΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ, ό όποιος μετά τήν 
σύλληψή του στήν Βολιβία καί τό θάνα
τό του μέσα σέ ένα σχολείο, ένός μι
κρού χωριού, μυθοποιήθηκε, ή δέ δρά
ση του έγινε δόγμα καί παράδειγμα σ ' 
ένα μέρος τής νεολαίας όλου τοϋ κό
σμου.

1. ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ή  Βραζιλία μπορεί νά καυχηθεϊ σάν 
τήν χώρα, πού άντιμετώπισε πρώτη τό 
«άντάρτικο πόλεων». Στή χώρα αύτή έμ- 
φανίσθηκε, μετά τήν σύλληψη στήν 
Βολιβία καί τόν θάνατο τού ΤΣΕ ΓΚΟΥΕ- 
ΒΑΡΑ (στις 8-10-67), πού είχε όργα- 
νώσει τό «άντάρτικο ύπαίθρου» στήν 
Λ. Αμερική.

Ό  ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΡΙΓΚΕΛΑ είναι ό συ
νεχιστής τού έργου τού ΤΣΕ ΓΚΟΥΕ- 
ΒΑΡΑ καί ό έμπνευστής καί ιδρυτής 
τών «άνταρτών πόλεων». ' Ο ΚΑΡΛΟΣ 
ΜΑΡΙΓΚΕΛΑ γεννήθηκε τό 1911, άπό 
μιά νέγρα καί ένα 'Ιταλό μετανάστη.
"Ηταν Μαρξιστής -  Λενινιστής, είχε 
μελετήσει πολύ τόν Στάλιν, τήν γραμ
μή τοϋ όποιου έφήρμοζε. Σκοτώθηκε 
στό ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ τήν 4-11-69. ' Ο ΜΑ- 
ΡΙΓΚΕΛΑ, τό έτος 1968, όργάνωσε τούς 
«άντάρτες πόλεων» σάν ένοπλο τμήμα 
καί έξαπόλυσε έπιθέσεις έναντίον τρα

πεζών, Στρατιωτικών ύπηρεσιών καί άκι- 
νήτων, στά όποια είχαν στεγασθεϊ ά- 
μερικανικές ύπηρεσίες, στις πόλεις 
Ρίο Ίανέϊρο, Σάο Πάολο καί Μπέλο 
Όριζόντε.

Ή  τρομοκρατία πού συνεχίστηκε, μέ 
μεγάλη στήν άρχή έπιτυχία, έφήρμοσε, 
σύμφωνα μέ τις διακηρύξεις τών 
όργανωτών, τό σύστημα τών έλιγμών, 
πού οί μετέχοντες διακρινόντουσαν 
γιά τήν εύκινησία τους καί τήν ταχύ
τητα ένεργείας, γιατί μία έπιχείρηση 
δέν άρκοϋσε περισσότερο άπό 3-4 
λεπτά. Τά άποτελέσματα τής δράσεως 
στήν Βραζιλία, γιά τήν περίοδο Σ/βρίου 
1968 έως Οκτωβρίου 1969, είναι άξιό- 
λογα, άφοϋ έκτος άπό τήν προβολή καί 
τήν διάδοση τών συνθημάτων μέ κάθε 
τρόπο, διαπράχθηκαν ληστείες, σέ 100 
τράπεζες, τις όποιες οί τρομοκράτες, 
τις παρουσιάζουν σάν άπαλλοτριώσεις.

Συγκροτήθηκαν «αύτόνομες όμά
δες» όπως ή «Λαϊκή Επαναστατική 
πρωτοπορία» καί τό « Επαναστατικό 
Κίνημα τής 8 Οκτωβρίου». Στίς όμά
δες κρούσεως τών «άνταρτών πόλεων» 
διεκρίνετο καθαρά, τά χαρακτηριστικά 
τής δράσεως τού ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ, ό 
όποιος είχε διακηρύξει ότι «καθήκον 
κάθε έπαναστάτη είναι νά κάνει έπανά- 
σταση». Οί όργανώσεις ιδρύονταν βάση 
ένός προτύπου, πού ήταν σύμφωνο 
μέ τά πολιτικά δεδομένα τής χώρας.
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Αποφασιστική είχε θεωρηθεί ή συμ- 
μαχία των έργατών μέ τούς χωρικούς 
οι όποιοι άπετέλεσαν τόν «βασικό πυρή
να» τού άντάρτικου. Οί «άντάρτες πό
λεων» στήν Βραζιλία δολοφόνησαν τόν 
ΚΑΡΟΛΟ ΤΣΑΝΤΛΕΡόργανο τής C.I.A., 
μόλις έβγαινε άπό τό σπίτι του, στό 
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ, καί άνατίναξαν στρατιωτι
κές έγκαταστάσεις, έκτος τών άλλων 
τρομοκρατικών ένεργειών. Ή  δράση 
τών τρομοκρατών στή Βραζιλία βρήκε 
άπήχηση στις μάζες, πού ήταν άντίθε- 
τες στό καθεστώς.

2. ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ

Στήν Ούραγουάη αισθητή είναι ή 
παρουσία τών «άνταρτών πόλεων», πού 
καλούνται «ΤΟΥΠΑΜΑΡΟΣ». Ή  ιστο
ρία τών «ΤΟΥΠΑΜΑΡΟΣ» άρχισε στήν 
δεκαετία τού 1960, μέ τήν έξαπόλυση 
ένός πολέμου, πού τόν χαρακτηρίζουν 
οί αιφνιδιαστικές καί άστραπιαίες ένέρ- 
γειες, έναντιον τού καθεστώτος, πού 
είναι δημοκρατικό, μέ άποτέλεσμα ή 
δράση τους νά γίνει γνωστή σε όλο τόν 
κόσμο. Τήν δράση τών «ΤΟΥΠΑΜΑ
ΡΟΣ» άντέγραψαν άργότερα άλλες 
τρομοκρατικές όργανώσεις, όπως οί 
«ΜΟΝΤΕΝΕΡΟΣ» στήν Αργεντινή. Τό 
όνομα «ΤΟΥΠΑΜΑΡΟΣ» τό πήραν άπό 
τά όνόματα δύο άρχηγών τής φυλής 
τών "Ινκας, πού είχαν πολεμήσει κατά 
τών Ισπανών στήν Λ. ’Αμερική. Οί 
«ΤΟΥΠΑΜΑΡΟΣ» άνέπτυξαν μεγάλη 
δράση στήν Ούραγουάη, μέ έπιθέσεις 
κατά τραπεζών, δολοφονίες προσωπι
κοτήτων, άπαγωγές, έκκρήξεις βομβών 
κ.λ,π. ’ Υποστηρίζεται ότι αύτοί είχαν τό 
στρατόπεδο έκπαιδεύσεώς των, κάπου 
στήν Πορτογαλία.

Σάν άποτέλεσμα τής δράσεως τών 
«ΤΟΥΠΑΜΑΡΟΣ» στήν Ούραγουάη, 
ήταν ή άποσταθεροποίηση τού Δημο
κρατικού πολιτεύματος τής χώρας καί ή 
έπιβολή δικτατορίας τής δεξιάς, ή όποια 
καί έξαφάνισε τήν τρομοκρατική αύτή 
όργάνωση.

3.ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

Στή χώρα αύτή έχουν δραστηριο
ποιηθεί οί «άντάρτες πόλεων» «ΣΑΝ- 
ΤΙΝΙΣΤ» έναντίον τού στρατηγού ΑΝ. 
ΣΟΜΟΖΑ, τού όποιου ή οικογένεια 
έχει έπιβάλλει δικτατορία πρό 40 έτών 
καί κατέχει οικονομικά τό 85% τής

παραγωγής τής χώρας.
Οί «ΣΑΝΤΙΝΙΣΤ» δημιουργήθησαν 

στις άρχές τής δεκαετίας τού 1960- 
1970, άπό νέους διανοουμένους. Τό 
όνομά τους τό πήραν άπό τόν Στρα
τηγό ΑΓΚΟΥΣΤΟ ΣΑΝΤΙΝΙ, πού ήγήθηκε 
τής λαϊκής έξεγέρσεως τό 1933, κατά 
τής άμερικανικής κατοχής, μέ άποτέλε
σμα νά σκοτωθή τό 1936, άπό τόν πα
τέρα τού ΣΟΜΟΖΑ.

’Από τής ιδρύσεως, διασπάστηκαν σέ 
τρεις όμάδες, άπό τις όποιες ή πρώτη 
ήθελε νά μείνει πιστή στις άρχές τής 
Κουβανικής Έπαναστάσεως (Α νταρ
τοπόλεμος), ή δεύτερη ύποστήριζε τήν 
μαζική έργασία μέσα σέ άγροτικές όμά
δες καί συνδικάτα καί ή τρίτη πού άπέ- 
κτησε τήν πλειοψηφία μέχρι σήμερα, 
άνέπτυξε μιά στρατηγική συμμαχία 
μέ τήν άστική άντιπολίτευση. Ά ν  καί 
ό άριθμός τών «ΣΑΝΤΙΝΙΣΤ» είναι μ ι
κρός, (500) έχουν μεγάλη λαϊκή ύπο- 
στήριξη. Τελευταία θεαματική ένέργεια 
τους ήταν ή κατάληψη τού Κοινοβου
λίου τής Νικαράγουας, ή σύλληψη Κυ
βερνητικών έκπροσώπων, οί όποιοι άν- 
τηλλάγησαν μέ τούς πολιτικούς κρατου
μένους τού καθεστώτος, καί μέ τήν 
έξαπόλυση στήν συνέχεια άνταρτο- 
πολέμου, γιά τήν άνατροπή τού δικτά
τορα ΑΓΚΟΥΣΤΟ ΣΟΜΟΖΑ.

Τό φθινόπωρο τού 1978 έξαπέλυ- 
σαν ένοπλο άγώνα μεγάλης έκτάσεως

στις πόλεις καί στήν ύπαιθρο κατά τό 
πρότυπο τών «άνταρτών πόλεων» καί 
τού άνταρτοπολέμου, όπως τόν δίδαξε 
ό ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ, μέ άποτέλεσμα τήν 
κατάληψη μερικών μεγάλων πόλεων καί 
μέρος τής χώρας. Έγκαιρη όμως καί 
αιματηρή έπέμβαση τών κυβερνητικών 
δυνάμεων είχε σάν άποτέλεσμα τήν 
κατάληψη μερικών μεγάλων πόλεων καί 
μέρος τής χώρας. Έγκαιρη όμως καί 
αιματηρή έπέμβαση τών κυβερνητικών 
δυνάμεων είχε σάν συνέπεια τήν άπο- 
τυχία τού τελικού σκοπού τών «ΣΑΝΤΙ- 
ΝΙΣΤ».

4. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -  ΧΙΛΗ

α) Στήν ’Αργεντινή, μιά όργάνωση 
πού άναπτύσσει τήν δράση της έναντίον 
τού καθεστώτος τού στρατηγού ΒΙΝΤΕ- 
ΛΑ είναι οί «ΜΟΝΤΕΝΕΡΟΣ» μέ βάση 
τήν τακτική τών «άνταρτών πόλεων». 
Αύτή τελευταία έχει ένωθεϊ μέ τό ERP 
«Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός» πού 
είναι τό ένοπλο τμήμα τού PRT «Ε πα
ναστατικό Κόμμα Ειρήνης» τής άρι- 
στεράς.
Καί οί δύο αύτές όργανώσεις σήμερα 
άρκοϋνται σέ παθητική άντίσταση κατά 
τού καθεστώτος μέ μικρές μόνο τρομο
κρατικές ένέργειες.

β) Στήν Χιλή τόν ένοπλο άγώνα έχει 
άναλάβει ή όργάνωση Μ.Ι.Ρ., άπό τό 
1966, πού στρέφεται έναντίον τώνγαιο-
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' Η πρόληψη καί ή καταστολή τρομοκρατικών έκδη λύσεων καί άλλων παρανόμων πράξεων, άπό τούς άντόρτες πόλεων, άποτελεί καθημερινή 
σχεδόν άπασχόληαη γιά τις Αστυνομίες πολλών Χωρών τής Δυτικής Ευρώπης καί τής Αμερικής.

κτημόνων. Μετά όμως άπό τήν δικτά
τορα πού έπέβαλε ό ΠΙΝΟΣΕΤ, δέν κα
θιέρωσε ούτε άνέπτυξε τόν έμφύλιο 
πόλεμο, άν καί υπήρχε βάση, μετά τόν 
θάνατο τού «ΑΛΙΕΝΤΕ», άλλά δημιούρ
γησε ένα παράνομο δίκτυο κατά τής 
δικτατορίας πού παίρνει μέρος οέ δια
δηλώσεις καί διάφορες άλλες ένοπλες 
ένέργειες.

5. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στην Αύστραλία έπισημάνθηκε ό 
«Αύστραλιανός Ερυθρός Στρατός»
πού ένεργεϊ στό πρότυπο τών «άνταρ- 
τών πόλεων». Δέν έχει όμως παρου
σιάσει ιδιαίτερη δράση, ούτε έχει άνα- 
πτύξει σέ βάθος τρομοκρατική δρα
στηριότητα.

6. Η.Π.Α.

Στις Η.Π.Α. ή τρομοκρατία τώνένό- 
πλων όμάδων ή όργανώσεων, άπό τήν 
άρχή τής δεκαετίας τού 1960, πού έμ- 
φανίστηκε, δέν ξέφυγε άπό τόν έθνικό 
της χαρακτήρα, δηλαδή δέν είχε δε
σμούς καί σχέσεις μέ τά διάφορα 
κινήματα πού άναπτύχθηκαν στόν Εύρω- 
παϊκό ή Αραβικό χώρο.

Στήν Αμερική άναπτύχθηκε, πα
ράλληλα μέ τά κινήματα έναντίον τού 
πολέμου στό Βιετνάμ, γιά τήν χειρα
φέτηση τών νέγρων καί γιά τήν άπελευ-

θέρωση τού Πόρτο-Ρίκο. Μετά τήν διά
λυση τού πολιτικού κινήματος τών 
«ΓΟΥΕΔΕΡ-ΜΕΝ» τό 1969, έκανε τήν 
έμφάνισή της, ή πιό μαχητική όμάδα 
στήν Αμερική πού πήρε τό όνομα 
«ΓΟΥΕΔΕΡ ΑΝΤΕΡΓΚΡΑΟΥΝΤ».

Ά πό  τις γνωστότερες όμάδες τών 
νέγρων τρομοκρατών ήταν ο ί«ΜΑΥΡΟΙ 
ΠΑΝΘΗΡΕΣ», τών όποιων ένα τμήμα ό 
«ΜΑΥΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑ
ΤΟΣ» έχει δολοφονήσει μεγάλο άριθμό 
άστυνομικών στήν Ν. ' Υόρκη. Μία άλλη 
όργάνωση είναι ό «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΠΕ
ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ» πού έχει 
διαπράξει ληστείες, άπαγωγές καί ένα 
σωρό άλλες τρομοκρατικές ένέργειες. 
Ή  όργάνωσις αύτή, άπήγαγε τήν 
κληρονόμο τού δημοσιογραφικού συγ
κροτήματος Π. ΧΗΡΣΤ, τήν όποια τελικά 
κατόρθωσε νά κάνει μέλος της. Τά 
τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται μιά 
άλλη τρομοκρατική όργάνωση τό 
«ΦΑΛΝ» τών πορτορικανών, πού τό 
1975 έκανε τήν έναρξη τής δράσεώς 
της μέ μιά έντυπωσιακή ένέργεια σκο
τώνοντας τέσσερα άτομα στήν Ν. ' Υόρ- 
κη καί τραυματίζοντας πενήντα.

"Ολες οί όμάδες πού άναφέραμε, γιά 
τις Η.Π.Α., δρούν στις μεγάλες πόλεις, 
μέ τήν μορφή τών «άνταρτών πόλεων» 
καί έπιδιώκουν τήν έπίλυση έθνικών ή 
κοινωνικών, έσωτερικής φύσεως, προ
βλημάτων.

7. ΙΑΠΩΝΙΑ

Μετά τήν Λ. Αμερική , τό «άντάρ- 
τικο πόλεων», πολιτικοποιημένο, έκανε 
τήν έμφάνισή του στήν Ιαπωνία στό 
πρόσωπο τής όργανώσεως τού «ΙΑΠΩ
ΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» πού δια- 
κρίθηκε, γιά τήν δράση του στό χώρο 
τών «άνταρτών πόλεων». Ά πό τήν 
άρχή τής έμφανίσεώς του «έχει μαρξι
στική ιδεολογία» καί διοργάνωσε όμά
δες κομμάντος, μέ σκοπό τήν υποστή
ριξη τής «Παγκόσμιας Έπαναστά- 
σεως».

Ο « Ιαπωνικός ‘Ερυθρός Στρατός» 
έχει έπεκτείνει τήν δράση του, σέ πα
γκόσμια κλίμακα καί συνεργάζεται στε
νά μέ άλλες τρομοκρατικές όργανώσεις 
τής Εύρώπης καί τής Ασίας. Χαρακτη
ριστικό τής δράσεώς του είναι ή έξυπη- 
ρέτηση τών συμφερόντων τών Παλαι
στινίων. "Εχει πραγματοποιήσει άερο- 
πειρατεϊες, άπαγωγές, ένοπλες έπιθέ- 
σεις καί ληστείες.

Συγκαταλέγεται στις πιό τρομερές 
τρομοκρατικές όργανώσεις, γιατί τά 
μέλη της μπορούν, καί δέν διστάζουν 
νά πλήξουν τούς στόχους τους σέ ό- 
ποιοδήποτε μέρος τού κόσμου. Μιά άπό 
τις πιό θεαματικές ένέργειές τους ήταν 
ή έπίθεση κομμάντος στό άεροδρόμιο 
τής «Λίδας» στήν καρδιά τού Ισραήλ, 
γιά τά συμφέροντα τών Παλαιστινίων.
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Ή  έκπαίδευση τών μελών τού « Ιαπω
νικού 'Ερυθρού Στρατού» γίνεται οέ 
στρατόπεδα Παλαιστινίων κομμάντος.

8. ΙΤΑΛΙΑ

α) Στόν χώρο τών «άνταρτών πό
λεων» στήν 'Ιταλία παρουσιάστηκε δυ
νατή ή όργάνωση «ΕΡΥΘΡΕΣ ΤΑΞΙΑΡ
ΧΙΕΣ», ή όποια ιδρύθηκε τό 1966, στήν 
Πανεπιστημιακή Σχολή τής πόλεως 
ΤΡΕΝΤΟ, μέ πρωτοβουλία τού σπουδα- 
στού τής Κοινωνιολογίας ΡΕΝΑΤΟ 
ΚΟΥΡΤΣΙΟ, ό όποιος θεωρείται σάν «ι
στορικός άρχηγός». Μετά τήν σύλλη
ψη αυτού τήν άρχηγία τής όργανώσεως 
άνέλαβε ό ΚΟΡΑΝΤΟ ΑΛΟΥΝΙ, πού 
συνελήφθη στις 13-9-78, έξω άπό τό 
Μιλάνο.

Ή  φοβερή αύτή όργάνωση, έντάσ- 
σεται στόν πιό άκραϊο χώρο τής έπα- 
ναστατικής Ν. άριστεράς καί χαρακτηρί
ζεται σάν τό «ένοπλο τμήμα» τών 
«άνταρτών πόλεων» στήν 'Ιταλία. Ή  
όργάνωση αυτή, σάν πρώτη φάση τού 
άγώνα της έπιδιώκει τήν συνένωση 
όλων τών όμοειδών όργανώσεων πού 
υπάρχουν σέ όλόκληρο τόν κόσμο καί 
σέ δεύτερη φάση τήν δυναμική άναμέ- 
τρηση μέ τό κράτος γιά τήν κατάληψη 
τής έξουσίας.

’Αμέσως μετά τήν ίδρυσή της, τά μέ
λη της προέβαιναν σέ διάφορες ένέρ- 
γειες κατά βιομηχανικών χωρών, άπα- 
γωγές, έκβιασμούς, ληστείες κ.λ,π. 
Στήν πορεία της όμως, παρατηρούμε 
ένα δεύτερρ στάδιο, στό όποιο περιλαμ
βάνονται έπιθέσεις κατά δικαστών,

Τό νέο θύμα τών Ερυθρών Ταξιαρχιών στήν 
Ιταλία, ό συνταγματάρχης Άντόνιο Βαρί- 
ακο.

'Εκρηξη βόμβας πού έγινε άπό άντάρτες πόλεων σέ κτίριο τής Λεωφόρου Σάνζ Έλυζέ τών 
Παρισίων, όπου στεγάζονται, τά γραφεία τουρισμό τής Τουρκίας.

δικηγόρων, άστυνομικών, οί όποιοι δο
λοφονούνται γιατί άποτελούν φορείς 
τής κρατικής έξουσίας. Τό τρίτο στάδιο 
τής δράσεως, περιλαμβάνει άπαγωγές 
καί δολοφονίες μεσαίων στελεχών τής 
δημοσιογραφίας καί τού δημοκρατικού 
πολιτεύματος μέ άποκορύφωμα τήν 
άπαγωγή καί δολοφονία τού χριστιανο
δημοκράτη ήγέτου ΑΛΝΤΟ ΜΟΡΟ. Γιά 
τήν άπελευθέρωση τών άπαγωγέων, 
έπιζητοΰν λύτρα, άπό τά όποια άπο- 
ζούν. "Εχουν διαπιστωθεί διασυνδέσεις 
τών « ' Ερυθρών Ταξιαρχιών» μέ «άντάρ
τες πόλεων» άλλων χωρών καί μέ τρο
μοκρατικές αύτονομιστικές όργανώ- 
σεις.

Ή  έκπαίδευση τών μελών γίνεται σέ 
στρατόπεδα έκπαιδεύσεως κομμάντος 
ξένων χωρών.

β) Μιά άλλη παραπλήσια μέ τις 
« Ερυθρές Ταξιαρχίες» τρομοκρατική 
όργάνωση, πού δρά στό χώρο τής ‘Ιτα
λίας καί είδικώτερα στό Νότιο τμήμα, 
είναι οί «ΠΡΟΛΑΙΤΑΡΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ» 
(Ν.Α.Ρ.) πού ιδρύθηκε τό 1970. Οί 
ένέργειες της, είναι άντίστοιχες τών 
« Ερυθρών Ταξιαρχιών», μέ τις όποιες 
συνεργάζονται στενά. 'Ενώ τά μέλη 
τών « Ερυθρών Ταξιαρχιών» προέρχον
ται άπό άτομα, τά όποια άνήκουν σέ 
κάποια «άνωτέρα» κοινωνική τάξη καί 
φοιτητές, τά μέλη τών «Προλαιταρια- 
κών Πυρήνων» προέρχονται άπό τούς

κύκλους τών μικροεγκληματιών καί 
φυγοδίκων καί άποτελούν κυρίως τά 
έκτελεστικά όργανα.

9. Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή  Δ. Γερμανία, τά τελευταία χρόνια 
είναι ή μόνη εύρωπαίκή χώρα στήν ό
ποια έγινε πολύ έμφαντική ή παρουσία 
τών «άνταρτών πόλεων». Σέ μιά άνα- 
δρομή στό παρελθόν, παρατηρούμε δτι 
μία κοινωνική τάξη ίδεολόγων φοιτητών 
δυσαρεστημένη άπό τήν τακτική καί τις 
διακηρύξεις τής Ν. Αριστεράς καθιέ
ρωσε, τόν ένοπλο άγώνα, σάν μέσο γιά 
τήν κοινωνική έπανάσταση καί τήν άνα- 
τροπή τού κατεστημένου. Ή  ιδέα αύτή 
ύλοποιήθηκε μετά τις 2 Ιουνίου 1967, 
όταν, σέ μιά διαδήλωση κατά τού Σάχη 
τής Περσίας, σκοτώθηκε άπό άστυνομι- 
κό, ό φοιτητής ΜΠΕΝΟ ΟΝΕΣΟΡΓΚ, 
πού έγινε τό σύμβολο (τών φοιτητών), 
τό όποιο έδινε τήν εικόνα τής βίας τής 
καπιταλιστικής κοινωνίας κατά τών έ- 
λευθεριών. Μέ άφορμή τό περιστατι
κό αύτό ιδρύθηκε μιά κίνηση, στήν ό
ποια δόθηκε ή έπωνυμία «2α ’ Ιου
νίου». Τά μέλη της, ήταν κυρίως φοιτη
τές καί άπετέλεσαν τήν βάση τού κινή
ματος τών «άνταρτών πόλεων».

Μετά ό τραυματισμός τού ήγέτου 
τής σοσιαλιστικής κινήσεως τών φοιτη
τών καί μέλους μιάς «Κομμούνας» τού 
ΡΟΥΝΤΙ ΝΤΟΥΣΚΕ, έδωσε άφορμή σέ
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Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων, «δείγμα» άπό τήν δράση τών άναρχικών καί τώνάν- 
ταρτών πόλεων, σέ διάφορα σημεία τού κόσμου. Στήν έπάνω φωτογραφία τής άπέναντι σελί- 
δος, Τούρκος στρατιώτης φρουρεί μέ αύτόματο, ένώ ένας Αξιωματικός έρευνα τεμάχια έ- 
κρηκτικοϋ μηχανισμού, πού κατέστρεψε κτίριο ω ή ν  περιοχή τού Πανεπιστημίου τής Κων
σταντινουπόλεως

μιά τάξη φοιτητών νά λάβει τήν άπό- 
φαση γιά ένοπλο άγώνα. Μαζί μέ τούς 
φοιτητές πήραν μέρος καί άλλα άτομα 
πού άνήκαν ατούς χώρους τών δημοσιο
γράφων, τών δικηγόρων κ.λ.π.

Έτσι μέ πρωτοβουλία τού δικηγόρου 
ΜΑΛΛΕΡ, πού είχε ιδρύσει τήν «Κολε
κτίβα τών άριστερών δικηγόρων» ιδρύ
θηκε τό τμήμα τού « Ερυθρού Στρα
τού» (RAF), όπως χαρακτηριστικά οί 
ίδιοι οί ιδρυτές του όνόμασαν τήν ομά
δα τους, ή όποια άποτελεί τήν πρώτη 
τρομοκρατική όργάνωση, πού πήρε έκ
ταση ένοπλου κινήματος στήν μορφή 
τών «άνταρτών πόλεων», στόν Εύρω- 
παϊκό χώρο. Ή  όμάδα αύτή περιέ
βαλε καί μέλη τού κινήματος τής «2ας 

Ιουνίου» καθώς έπίσης καί μέλη άπό 
άλλες παρόμοιες όμάδες πού ιδρύθη
καν στήν συνέχεια, γιατί τά μέλη τών ό- 
μάδων αύτών είχαν συνεργασία.

Ό  δεσμός μεταξύ τής όργανώσεως 
αύτής καί άλλων όμοιων στις χώρες τής 
Λ. Αμερικής ήταν ιδεολογικός καί ή 
προέλευσή τους όμοια, άφοϋ γεννή
θηκαν μέσα άπό τό φοιτητικό κίνημα 
πού έφερε άναστάτωση στό τέλος τής 
ΙΟετίας τού 60. Οταν όμως ή φοιτη
τική βία τελείωσε μαζύ μέ τά αίτια πού 
τήν προκάλεσαν, οί τρομοκράτες πού 
ξεπήδησαν μέσα άπό αύτό τόν χώρο, 
συνέχισαν τήν δράση τους μέ τήν πρό
φαση τού συνεχιζομένου πολέμου τού 
Βιετνάμ καί μετά τόν πόλεμο αύτό, μέ 
τήν ύπόθεση τού Παλαιστινιακού κινή
ματος δικαιολογοϋντες έτσι τήν άντί- 
δρασή τους κατά τής κοινωνίας τού 
καταναλωτισμού.

Τά προβλήματα πού δημιούργησαν 
τις άναταραχές στόν φοιτητικό κόσμο 
στήν άρχή ήτανε έκπαιδευτικά Οί ύπο- 
κινητές όμως αύτών γρήγορα φρόντι
σαν νά παρασύρουν τούς φοιτητές σέ 
πολιτικές διαδηλώσεις. Σημαντικό είναι 
τό γεγονός ότι οί ταραχές αύτές, άρχι
σαν τή έποχή πού ή Ανατολική Εύρώπη 
είχε ν ' άντιμετωπίσει σοβαρά προβλή
ματα όπως τό Τσεχοσλοβακικό ("Ανοιξη 
τής Πράγας).

Στήν άρχή μαζεύτηκαν στήν πόλη 
Κόχελ στις όχθες τής λίμνης Κόνσελε 
μιά όμάδα άπό 9 άνδρες καί 5 γυναίκες 
μαζί μέ μερικά παιδιά, σ ' ένα έξοχικό 
σπίτι, μέ σκοπό νά ζήσουν κοινοβιακά

καί νά έξετάσουν τις δυνατότητες μιάς 
προλεταριακής έπαναστάσεως στήν 
Δυτική Εύρώπη. Μαζί μέ αύτούς ήταν 
καί ό ΡΟΥΝΤΕ ΝΤΟΥΣΚΕ, ό μετέπειτα 
πρόεδρος τών σοσιαλιστών φοιτητών 
στό ' Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τού Δυτι
κού Βερολίνου. Έ χει διαπιστω
θεί πλέον, ότι οί «άντάρτες πόλεων» 
παίρνουν τά όνόματα τής όργανώσεώς 
τους άπό ένα «ιστορικό γεγονός» πού 
άνάγεται στή δράση τής όργανώσεως 
καί άπασχόλησε τήν κοινή γνώμη ή σέ 
κάποια ήμερομηνία πού έχει σχέση μέ 
ένα περιστατικό πού θέλουν νά τιμή
σουν. Έπίσης συνηθίζουν νά δίνουν 
σέ ώρισμένες ένέργειες ή έπιχειρή- 
σεις τους μιά όνομασία π.χ. «κομμάντος 
Μάϊνς τής RAF» μέ σκοπό νά τιμήσουν 
ένα μαχητή πού έχει σκοτωθή σέ σύγ
κρουση μέ τις άρχές ή πέθανε στή 
φυλακή.

Οί «κομμάντος ΧΑΟΥΣΝΕΡ» τής 
RAF πού άπήγαγαν τόν Σλάγιερ καί τε
λικά τόν δολοφόνησαν στήν Γαλλία, ό
που τόν είχαν μεταφέρει, πήραν τό 
όνομά τους αύτό γιά νά τιμήσουν τόν 
ΧΑΟΥΣΝΕΡ, πού ήταν μέλος τής RAF 
καί είχε λάβει μέρος στήνέπίθεση έναν- 
τίον τής Γερμανικής Πρεσβείας στήν 
Στοκχόλμη καί πέθανε μετά τήν σύλ
ληψή του στήν φυλακή. Σύμφωνα μέ τίς 
άπόψεις τών όργανωτών τής RAF 
(ΡΟΖΕ ΑΡΜΕ ΦΡΑΞΙΟΝ) αύτή άποτελεί 
ένα τμήμα τού «Ερυθρού Στρατού», 
ό όποιος θά ιδρυθεί όταν τό ένοπλο 
τμήμα καταλάβει τήν έξουσία. Ή  όνο
μασία τού τμήματος αύτοϋ, σέ όμάδα 
«ΜΠΑΑΝΤΕΡ -  ΜΑ ΊΝΧΟΦ» είναι συμ- 
πτωματική. Αύτό όφείλεται στό γεγο
νός, ότι κατά τόν χρόνο τής δρά- 
σεως τής όμάδας αύτής, ή έφημερίδα 
«ΜΠΙΛΝΤ» τού Μονάχου έγραψε μέ 
πηχιαίους τίτλους: « Ή  συμμορία Μπά- 
αντερ -  Μάϊνχοφ θά συνεχίσει νά δολο
φονεί».

Έπάνω στό θέμα αύτό, ό πρώην πρό
εδρος τής Δ. Γερμανίας δόκτωρ ΓΚΟΥ- 
ΣΤΑΒ ΧΑ I NEMAN είπε ατούς δημοσιο
γράφους: «Σάς παρακαλώ όταν γράφε
ται γιά Μπάαντερ -  Μάϊνχοφ, νά γρά
φετε γιά όμάδα καί όχι γιά συμμορία.
’ Επ' αύτοϋ έχει έκδοθή άκόμη καί άπό- 
φαση».

Κατά τήν διάρκεια τής δράσεώς των,

κυκλοφορούν διάφορα φυλλάδια στά 
όποια τονίζουν ότι «μόνος τρόπος 
γιά νά άλλάξει ή κοινωνία είναι ή βία. 
’Απορρίπτουν τόν κοινοβουλευτισμό 
καί δηλώνουν ότι είναι κομμουνιστές». 
' Υποστηρίζουν ότι ή RAF είναι «ό υπη

ρέτης τού λαού». Τά βασικώτερα στε- 
λέχη τής όμάδας αύτής κατά τήν ίδρυ
σή της, έκτος άπό τόν θεωρητικό καί 
ιδρυτή δικηγόρο ΜΑΛΛΕΡ είναι: α) ή 
ΟΥΡΛΙΚΕ ΜΑ Ϊ ΝΧΟΦ άξιόλογος δημο
σιογράφος, διευθύντρια καί άρχισυντά- 
κτης τού Περιοδικού «ΚΟΝΚΡΕΤ» μέ 
πανεπιστημιακή μόρφωση στήν φιλο
σοφία, ιστορία, κοινωνιολογία, παιδαγω
γική καί φιλολογία. 'Ηταν μιά διανοού
μενη ίδεαλίστρια, φανατική άντίπαλος 
τής βίας καί τού πολέμου, β) ή ΕΝΣΛΙΝ 
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΝ άρκετά μορφωμένη μέ 
πανεπιστημιακή μόρφωση καί φανατική 
ίδεολόγος καί γ) ό ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΑ
ΑΝΤΕΡ, ένας άρχαιολόγος, ό όποιος 
άνεδείχθη στήν όμάδα συνεπεία τού 
δεσμού του μέ τήν ΕΣΛΙΝ ΓΚΟΥΝΤ- 
ΡΟΥΝ. Ή  έκπαίδευση τών μελών τής 
όμάδας γίνεται σέ στρατόπεδα Παλαι
στινίων στή Ιορδανία, Ιράν, Ν. Υ ε 
μένη κ.λ.π. Ή  RAF έχει διασυνδέσεις 
μέ άλλες όργανώσεις «άνταρτών πό
λεων» σέ όλο τόν κόσμο, μέ έξτρεμι- 
στικές όργανώσεις τής Ν. Αριστερός 
καί είδικώτερα μέ τούς Παλαιστινίους. 
Τά μέλη κυκλοφορούν μεταμφιεσμένα, 
χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες καί
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ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ

ή Θέση είναι ισχυρή.
Πολλά έθνικά κινήματα διαφόρων 

λαών, χρησιμοποίησαν τήν τρομοκρα
τία, σάν μέσον πάλης κατά τού κατα- 
κπητοϋ, μέχρι τήν άνεξαρτησία τους. 
Θά άναφέρουμε τά σπουδαιότερα αϋτο- 
νομιστικά κινήματα, πού δρουν 
στην έποχή μας καί χρησιμοποιούν τήν 
τρομοκρατία, σάν σκοπό διαδόσεως τών 
έθνικών των έπιδιώξεων άνεξάρτητα 
τής πολιτικής ιδεολογίας των, ή όποια 
είναι άνάλογη μέ τά συμφέροντα του 
κινήματος καί διάφορη κατά έποχή.

1. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ

a) Ο Παλαιστινιακός λαός, διεξά
γει σήμερα έναν άπελευθερωτικό άγώ- 
να καί χρησιμοποιεί κάθε μέσο γιά τήν 
έπιτυχία του. Χρησιμοποιεί τήν τρομο
κρατία σέ διεθνή κλίμακα μέ σκοπό 
τήν διακήρυξη τού άγώνα του, σέ όλο 
τόν κόσμο, πού άποβλέπει:
1. Σέ έπιθέσεις έναντίον τού Ισραήλ
2. 'Εναντίον Ίσραηλινών ιδρυμάτων
3. Έναντίον τών «άντιδραστικών» Α
ραβικών κρατών
4. Έναντίον τών Παλαιστινίων πού δια
φωνούν
5. Έναντίον έπιχειρήσεων στό έξω- 
τερικό.

β) Υπάρχουν πολλές παλαιστινια
κές όργανώσεις, μεταξύ τών όποιων 
διακρίνονται οί: «PLO», «ΑΛ ΦΑΤΑΧ», 
«ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ», πού διεξά
γουν έντονο άγώνα σέ όλες του, τις 
μορφές.

Χαρακτηριστικές είναι οί άεροπει- 
ρατείες τών όποιων έμπνευστής καί 
καθοδηγητής ήταν ό Παλαιστίνιος για
τρός ΟΥΑΝΤΙΧ ΧΑΝΤΑΤ καί όργνωτής 
τών περισσοτέρων άεροπειρατειών πού 
έγιναν άπό τούς Παλαιστινίους, μέ πρώ
τη τήν άεροπειρατεία σέ άεροπλάνο 
τής ΕΛ-ΑΛ στό Αλγέρι τό 1968. Επί
σης ό ίδιος ήταν πίσω άπό πολλές θεα
ματικές καί αιματηρές ένέργειες τών 
Παλαιστινίων άνταρτών καί σέ αύτόν 
άποδίδεται ή άπαγωγή τών ' Υπουργών 
τών πετρελαιοπαραγωγών κρατών στήν 
Βιέννη τό 1975.

Οί Παλαιστίνιοι δέν διστάζουν νά 
έπεκτείνουν τόν άγώνα τους μέσα στό 
έδαφος τοϋ Ισραήλ. Μιά άπό τις πιό 
μεγάλες ένέργειές τους ήταν ή έπίθε- 
ση καί ή άπαγωγή τό 1972, στήν Ολυ
μπιάδα τοϋ Μονάχου, τών Ίσραηλινών 
άθλητών.

γ) Οί Παλαιστίνιοι κομμάντος, έκπαι- 
δεύονται σέ στρατόπεδα «άνταρτών 
πόλεων» πού έχουν στήν Ιορδανία, 
Ν. ' Υεμένη καί σέ άλλα μέρη. Στά στρα- 
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διαβατήρια καί γιά τις συνεννοήσεις 
τους συνθηματικό κώδικα. Είναι άδίστα- 
κτοι, λίαν έπικίνδυνοι καί φανατικοί 
στήν ιδεολογία τους. Επιδίδονται σέ 
ληστείες τραπεζών, δολοφονίες, άπα- 
γωγές προσώπων, άεροπειρατείες κ.λπ.

Από τό 1969-1976 καταλογίζονται 
σέ βάρος τής όμάδας αύτής 517 έκρή- 
ξεις βομβών μέ έμπρησμούς, 30 δολο
φονίες διαφόρων προσώπων καί άστυ-

νομικών, 40 συγκρούσεις ένοπλες μέ 
τήν άστυνομία, 2 άπαγωγές, πολλές 
ληστείες καί άλλες τρομοκρατικές έν- 
έργειες.

10. ΓΑΛΛΙΑ

Στήν Γαλλία, ή τρομοκρατία, έξαπο- 
λύεται άπό τήν όργάνωση O.A.S. πού 
ή δράση της, τελειώνει τόν ' Οκτώβριο 
τοϋ 1966, μέ τήν άπαγωγή καί δολο
φονία τοϋ Μαροκινού ήγέτου τής άντι- 
πολιτεύσεως Μπέν Μπάρκα. Μετά τήν 
ένέργεια αύτή ό πρόεδρος Ντέ Γκώλ 
πραγματοποίησε μεγάλες έκκαθαρίσεις 
μέ τήν συγκατάθεση τής πλειοψηφίας 
τής κοινής γνώμης. ' Υποστηρίζεται δέ, 
ότι έκπαιδευτές Γάλλοι τής όργανώ- 
σεως αύτής, χρησιμοποιούνται σάν έκ- 
παιδευτές τρομοκρατών στήν Εύρώπη.

ΙΕ' ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΕΣ (Τρομο
κράτες)

Έχει παρατηρηθεί ότι ή τρομοκρα
τία δικαιώνεται μόνο σέ περίοδο άγώνα 
έναντίον μιας δικτατορίας ή μιας ξένης 
κατοχής. Είναι δέ γεγονός, ότι ή τρομο
κρατία τών αυτονομιστών δέν είναι 
φαινόμενο τής έποχής μας. ‘Αν λοιπόν 
έξετάαουμε τήν τρομοκρατία αϋτοϋ τού 
είδους άπό ιστορικής πλευράς θά 
παρατηρήσουμε, ότι άντιπροσωπεύει 
τό μοναδικό μέσο τών καταπιεσμένων 
λαών κατά τών καταπιεστών, τών όποιων
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ. KORDA

Ε :  Α Π Λ Α  ΒΗΜΑΤΑ ΓΙλ  ΝΑ 
(ΟΒ ΑΣΕΤΙ ΣΤΗ Ν  ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ

Μετάφρ. -  Διασκευή ύπό τού Γεν. Άστυν. Δ/ντοϋ έ. ά. 
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΑΡΑ

Δώστε στόν εαυτό σας μιά μέρα ένα μεγαλύτερο σκοπό. Κατόπιν 
έκπληρώστε τον. Κοιτάξτε όμως γιά τή μέρα αϋτή νά άπορρίψετε 
όποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δώστε στόν έαυτό σας μιά χρονική προ
θεσμία, μέσα στά περιθώρια τής όποιας νά είναι δυνατή ή απο
περάτωση ένός έργου.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ συγγραφεύς MI
CHAEL KORDA στό βιβλίο του 

«ΕΠΙΤΥΧΙΑ» περιγράφει μέ σαφήνεια, 
άπλότητα καί ένάργεια τή μέθοδο πού 
μπορείτε νά άχθήτε στήν έπιτυχία μέσα 
στό δύσκολο δρόμο τής ζωής. Στό κεί
μενο πού άκολουθεϊ θά προσπαθήσω- 
με νά δώσωμε περιληπτικά αύτούς τούς 
βασικούς, άλλά πολύ άποτελεσματι- 
κούς τρόπους -  πού είναι γνωστοί στά 
έπιτυχημένα άτομα σ' όλο τό κόσμο -  
καί πού μπορούν νά μάς βοηθήσουν νά 
όργανώσωμε τό χρόνο μας καί νά έπιτύ- 
χωμε στις ύποθέσεις μας.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Καλλιεργείστε τήν έν- 
εργητικότητα.

Ο πρώτος κανόνας τής έπιτυχίας 
είναι τό νά είσαι δραστήριος. Είναι ση
μαντικό νά γνωρίζης πώς νά συγκεν- 
τρώνης τήν ένεργητικότητα, πώς νά τήν 
έξοικονομής καί πώς νά τήν συναθροί- 
ζης. Πρώτα πρώτα όμως, πρέπει νά 
κατέχης τή δύναμη αύτή καί σίγουρα 
ένας έκπληκτικός άριθμός προσώπων 
δέν τήν έχει. Ή  δραστηριότης είναι 
μιά ένεργητική, μιά θετική ποιότης, μιά 
σφοδρή έπιθυμία νά μπορής νά τακτο- 
ποιής τις ύποθέσεις καί νά τις πραγμα- 
τοποιής σωστά, νά μπορής νά μετακι-

νήσαι άπό ένα σημείο στό άλλο, νά ϋψώ- 
νεσαι σ' ένα ώρισμένο σκοπό, νά προ- 
χωρής σέ μιά καινούργια θέση, νά έχης 
τήν ικανότητα τέλος νά συμπληρώνης 
μιά δεδομένη έργασία. Μερικοί άνθρω
ποι είναι γεννημένοι μ ' αύτή τή ψυχική 
δύναμη, βάζουν τή καρδιά τους καί τή 
ψυχή τους σέ δ,τι πράγμα καταπιάνον
ται, σέ ό,τι δήποτε κάνουν καί άναπό- 
φευκτα τό φέρουν εις πέρας μέ έπιτυ
χία. "Αλλοι δουλεύουν άρκετά σκληρά, 
όταν είναι ύποχρεωμένοι νά έργαστοΰν 
ή όπωσδήποτε πρέπει, άλλά τούς πα
ρουσιάζεται άνηφορικός ό δρόμος.

Ο καλλίτερος, ό άποτελεσματικώ- 
τερος ίσως τρόπος γιά ν ' άναπτύξετε 
τή δραστηριότητά σας είναι ό άκόλου- 
θος: Διασπάστε τήν ήμέρα σας στά μι
κρότερα δυνατά τμήματα τού χρόνου. 
Μεταχειρισθεΐτε τώρα τό" κάθε συντε- 
τμημένο χρονικό διάστημα σάν άνεξάρ- 
τητη μονάδα χρόνου καί άφιερώστε όλη 
σας τή δραστηριότητα σ' αύτή. Μιά καί 
τά καταφέρατε νά διασπάσετε καί τήν 
έργασία σας σέ συνθετικά στοιχεία μπο
ρείτε νά άρχίσετε μόνος νά δραστηριο- 
ποιήσθε σέ μιά ύπόθεση, νά τήν άποπε- 
ρατώνετε καί ύστερα νά συνεχίζετε στό 
έπόμενο έργο. Αύτή ή μέθοδος έργα-

σίας θά σάς δώση μιά άλλαγή στό τρόπο 
πλεύσεως καί ένα άνανεωμένο αίσθημα 
συμπληρώσεως.

Γιά χρόνια όταν έμπαινα τό πρωί 
στό γραφείο μέ κατείχε μιά κατάσταση 
έντονης άνησυχίας, ένός σφοδρού έ- 
κνευρισμοϋ, μιάς οργής γιά νά μή πώ 
μανίας. Τό γραφείο μου ήταν ήδη γεμά
το άπό άτακτοποίητες ύποθέσεις καί 
ένα βουνό άλληλογραφίας, όταν έφθα
να. Τά τηλέφωνα έκουδούνιζαν καί ό 
κόσμος έπερίμενε στήν ούρά γιά νά 
μέ ίδή. Μέχρι στις έντεκα ήμουνα ζαλι
σμένος καί έξαντλημένος, φαινόμουνα 
θαλασσωμένος καί νόμιζα ότι όλοι μοϋ 
φταίγανε, γιατί είχα δουλέψει δυό 
ώρες, χωρίς νά μπορέσω νά συμ
πληρώσω μιά έστω μοναδική δουλειά. 
Τελικά σκέφθηκα ότι θά ήταν πολύ 
σημαντικό, έάν μπορούσα νά διανύσω 
τήν ήμέρα μέ τό νά συμπληρώσω κάτι 
τέλος πάντων, όσοδήποτε μηδαμινό 
καί άν μπορούσε νά φαίνεται. 'Απο
φάσισα νά δαπανήσω τή πρώτη ώρα 
άπαντώντας στήν άλληλογραφία. Δέν 
θά άπαντοϋσα στό τηλέφωνο, δέν θά 
δεχόμουνα καμμιά έπίσκεψη. Αντιμε
τώπισα τήν άλληλογρφία σάν ένα ξεχω
ριστό κομμάτι έργασίας, πολύ σπου
δαίο μά καί χρονικά προσδιωρισμένο.

Οταν διάβασα τις έπιστολές, άπάν- 
τησα στό περιεχόμενό τους, σημειώ-
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νοντας τις άναγκαϊες ενέργειες, πού 
τυχόν έπρεπε νά γίνουν καί άφοϋ ξέ- 
νοιασα άπό τό θέμα τής άλληλογραφίας, 
πήρα ένα φλυτζάνι καφέ -  τήν αμοιβή 
μου γιά ένα μου συμπληρωμένο έργο -  
καί έκανα μιά βόλτα γύρω άπό τό γρα
φείο μου, ικανοποιημένος. Δέν πέρασε 
πολύς καιρός, άφ' ότου άρχισα νά 
περιμένω μέ άνυπομονησία γιά τήν πρώ
τη ώρα. Θά μπορούσα νά συγκεντρώσω 
τήν ένεργητικότητά μου σέ ένα συγκε
κριμένο έργο, χρονικά περιωρισμένο, 
άντί νά τήν άφήσω νά σπαταλάται ένωρίς 
στίς έργάσιμες ημέρες καί νά μήν είναι 
συγκεντρωμένη σέ τίποτα τό ούσια- 
στικό.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ' Ελέγξατε τήν όκ- 
νηρία.

Πολλοί άπό μάς άποτυγχάνουν γιά 
τόν λόγο ότι βραδύνουν νά άπασχολη- 
θοΰν μέ δύσκολες δουλειές οί όποιες 
έάν δέν καθυστερούσαν, θά έκέρδιζαν 
τήν άναγνώριση. Μένουν πίσω, άναχαι- 
τίζονται άπό μιά άπλή άδιαφορία, πού 
δημιουργεί ένα είδος μόνιμης άδρα- 
νείας, πού οδηγεί στήν διαπύηση. Τό 
τέχνασμα είναι νά μπορέσης νά φθείρης 
αύτό τό είδος τής όκνηρίας, νά μετα- 
πλάσης μιά άρνητική ποιότητα σέ μιά 
θετική ένίσχυση. Καί ή μεταμόρφωση 
δέν είναι δύσκολη. "Ας πούμε πώς έχε
τε «ένα μεγάλο σχέδιο πού πρόκειται 
νά σάς άπασχολήση γιά μερικές ώρες. 
Διαβεβαιώστε τόν έαυτόν σας ότι όταν 
τό φέρετε εις πέρας θά μπορέσετε καί 
πάλι νά τό ρίξετε στό ραχάτι καί ότι τό 
μόνο πράγμα πού σάς στερεί τό χου- 
ζοϋρι, πού σάς έμποδίζει άπό τήν άπό- 
λαυση τής ραστώνης είναι αύτό το σχέ
διο. Καί ύστερα άφοΰ τό πιστέψετε 
αύτό, ριχθήτε μέ τά μούτρα στή δου
λειά, πέσετε έπάνω του, σάν νά ήταν 
έχθρός σας, παραμερίστε το άπό τό 
δρόμο σας καί χαρίστε στόν έαυτό σας 
τή μαγεία τής κερδισμένης όκνηρίας. 
Μιά φορά κΓ άποκτήσατε τήν ικανότητα 
νά στραφήτε έναντίον τού έαυτοΰ σας 
καί νά χρησιμοποιήσετε τήν πλήρη έ 
νεργητικότητά σας σέ βραχύ χρόνο, 
μπορείτε ύστερα νά συνεχίσετε νά τήν 
χρησιμοποιήτε γιά μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα. Τό μυστικό τού προβλή
ματος είναι νά φέρετε τόν έαυτόν σας

σέ έπαφή μέ τήν δραστηριότητα σέ 
πρώτη γραμμή. Μιά καί ή ένέργεια αύτή 
έχει κατορθωθή νά άντλήται, γρήγορα 
θά άνακαλύψετε, ότι είναι μιά άνεξάν- 
τλητη πηγή δυνάμεως. Καί θυμηθήτε: 
"Οταν ξεκινάτε νά κάνετε κάτι μήν ά- 
μελεϊτε νά τό ολοκληρώνετε. ' Η ένερ- 
γητικότητα πραγματοποιεί ύψηλά έπι- 
τεύγματα, άκμάζει μόνον, όταν δέν 
παρατηρεΐται άβελτηρία, άλλοιώς έάν οί 
ύποθέσεις διεξάγονται ή συνεχίζονται 
μετ' άνίας πέφτει στό μαρασμό. Εάν 
ξεκινάτε τό πρωί γιά τή δουλειά άνα- 
ποφάσιστα ή χωρίς έπιτυχία, σίγουρα 
θά τή συνεχίσετε κατά τήν διάρκεια τής 
ήμέρας μέ τόν ίδιο ρυθμό καί ή ρουτί
να αύτή θά έχει σάν συνέπεια τή παρακ
μή τής δραστηριότητας.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: Οί πράξεις σας νά δια- 
κρίνωνται άπό φυσικότητα.

Πολλοί άνθρωποι περνούν τις μέρες 
τους, κλειδωμένοι στόν έαυτόν τους, 
δίνοντας θανάσιμες μάχες μέ τις φυσι
κές τους συνήθειες καί μέ τά πρότυπα 
συμπεριφοράς. Τίποτα δέ μπορεί ν ' 
άποβή περισσότερο άντιπαραγωγικό. 
' Εάν δέν έχετε συνηθίσει νά σηκώνε
στε πρωί γιά τή δουλειά σας, μή πιέζετε 
τόν έαυτό σας καί τόν παραφορτώνετε

μέ τις πιό δύσκολες δουλειές τις πρωι
νές ώρες. ' Εάν άντίθετα όμως σάς άρέ- 
σει νά κατακλίνεσθε ένωρίς τό βράδι καί 
νά ξυπνάτε ένωρίς τό πρωί, τότε άρχί- 
στε πρώτα μέ τίς πιό σκληρές δουλειές. 

Εάν έχετε έθισθεΐ στήν ρουτίνα καί 
σάς είναι δύσκολο νά άλλάξετε τρόπο 
ζωής, έπινοήστε ένα τρόπο, πού νά 
συνδυάζη τό τερπνό μετά τού ωφελί
μου, πού νά μπορείτε δηλ. νά κερδίζετε 
τό ψωμί σας μέ διασκέδαση. Νά είσθε 
όμως βέβαιοι, ότι είναι άρκετά άσταθές 
νά θέλετε νά έπιχειρήσετε μιά τυχαία 
άλλαγή πορείας.

Φυσικά θά ύποχρεωθήτε νά κάνετε 
καί συμβιβασμούς ένίοτε. ' Αλλά πρέπει 
όμως νά έχετε ύπ' όψιν σας ότι όσο 
πιό πολύ ένεργητικότητά έξαντλεϊτε μέ 
τό νά καταπολεμείτε τίς κλίσεις, τίς 
ροπές, τίς άδυναμίες σας, τόσο πιό 
λίγο θά μπορείτε νά διαθέτετε τήν 
έργασία σας πρός όφελός σας.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Απομονώστε τήν 
άνία.

' Η άνία ύποσκάπτει τήν δραστηριό
τητα όσον οτιδήποτε άλλο. ’ Εάν άπο- 
τυγχάνετε μέσα στά πρότυπα τής άνίας,

Συνέχεια στή σελίδα 656
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τόπεδα αύτά έκπαιδεύονται καί τρομο
κράτες καί άλλων χωρών. Τό πολεμικό 
ύλικό τό παίρνουν άπό διάφορες χώρες, 
προσκείμενες στόνάγώνα τους. Έχουν 
διασυνδέσεις καί ένισχύονται άπό διά
φορες τρομοκρατικές όργανώσεις τής 
Ευρώπης καί τής 'Ασίας. Ο ΓΙΑΣΕΡ 
ΑΡΑΦΑΤ, θεωρείται σάν έκπρόσωπος 
τών παλαιστινιών στόν διεθνή χώρο.

δ) "Αλλη άραβική τρομοκρατική όρ- 
γάνωση είναι ή «ΟΡΘΗ ΓΡΑΜΜΗ» 
(ΦΑΤΧ) πού έχει διασυνδέσεις μέ τις 
« Ερυθρές Ταξιαρχίες» στην Ιταλία 
καί βάσεις σέ πολλές χώρες.

2. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στην Ιρλανδία δραστηριοποιείται 
τό αύτονομιστικό κίνημα τού IRA ( ’ Ιρ
λανδικός Δημοκρατικός Στρατός) άρι- 
στερής ιδεολογίας, πού ή δύναμή του 
φθάνει τά 2.000 μέλη.

' Ο άγώνας τού IRA στρέφεται κατά 
τής Αγγλικής κατοχής στην Ιρλανδία 
καί έπιδιώκει τήν άνεξαρτησία της. Σέ 
μιά πρόσφατη διακήρυξη, πού φανερώ
νει καί τόν ιδεολογικό προσανατολισμό 
τής όργανώσεως αυτής άναφέρεται: 
« Ή  οικονομική καί πολιτική έξάρτηση 
τής χώρας, άπό τήν 'Αγγλική άποικιο- 
κρατία πού έξυπηρετεϊ τά συμφέροντα 
τού μονοπωλιακού καπιταλισμού, πρέ
πει νά ξεριζωθεί».

Τήν δράση τού IRA χαρακτηρίζουν οί 
έπιθέσεις έναντίον άγγλικών στόχων 
στην Ιρλανδία, στρατιωτών, σαμποτάζ, 
έκρήξεις βομβών καί άλλες τρομοκρα
τικές ένέργειες. Πολλές φορές μετέ
φερε τό πεδίο τής δράσεως του μέσα 
στό Λονδίνο. Ένισχύεται άπό Ιρλαν
δούς μετανάστες στό έξωτερικό, μέ 
όπλα καί χρήματα.

4. ΙΣΠΑΝΙΑ

a) Στήν Ισπανία κυριώτερη έστία 
τρομοκρατίας παραμένει ή χώρα τών 
Βάσκων, μέ τήν παρουσία τής αύτο- 
νομιστικής όργανώσεως Ε.Τ.Α. Ή όργά- 
νωση αυτή έχει δηλώσει, δτι δέν θά 
σταματήσει τόν ένοπλο άγώνα, έφ ’ 
όσον οί δυνάμεις καταπιέσεως τού 
' Ισπανικού Κράτους δέν έγκαταλείπουν 
τήν περιοχή τους.

Σάν τέτοιες όργανώσεις ένδεικτικά 
μπορούμε νά άναφέρουμε τούς Κροά- 
τες αύτονομιστές, τούς Αρμενίους, 
τούς Κούδρους κ.λ.π.

01 ΒΙΑΣΤΕΣ 
Φ01ΤΗΤΡΙ9Ν

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ 
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Οί βιαστές κυκλοφορούν στά βρεταννικά κολλέγια εξίσου 
άνετα μέ τούς φοιτητές καί τούς καθηγητές. Εκείνες πού έχουν 
χάσει τήν ήσυχία τους είναι οί φοιτήτριες -  πού δέχονται μέσα 
στούς κοιτώνες καί τά προαύλια τών σχολών έπιθέσεις τών βια
στών κατά... μάζες.

Οί όμαδικοί βιασμοί -  δέκα άντρες μιά γυναίκα! -  είναι μιά τε
λευταία «μόδα·· πού έκανε νά ξεχειλίση τό ποτήρι: Οί φοιτήτριες 
ζήτησαν νά τούς γίνουν έπειγόντως μαθήματα αύτοάμυνας.

Τ Ο ΣΕΞ σ' όλες τις αποχρώσεις 
του είχε αρχίσει νά γίνεται ανιαρό 
στό Λονδίνο -  άκόμη καί άλά Θόρπ -  

ώσπου άρχισαν τις έπιθέσεις τους οί 
βιαστές φοιτητριών.

Στούς κοιτώνες τών κολλεγίων, τά 
πανεπιστημιακά προαύλια καί άκόμα 
μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όποια 
κοπέλλα παραμείνη μόνη, ξέρει δτι θά 
τραβήξη σάν μαγνήτης τούς βιαστές.

Τό έρώτημα είναι άν μερικές άργο- 
ποροΰν... σκόπιμα. Οπωσδήποτε, τήν 
περασμένη Τετάρτη, οί φοιτήτριες άφη
σαν κάθε έπιφύλαξι καί πρόσχημα καί 
μέ έπείγουσα έκκλησί τους ζητούν τήν 
προστασία τους άπό τήν αύξανόμενη 
άπειλή βιασμών.

Ανήσυχοι γονείς, πού ειδοποιήθη
καν σχετικά άπό τις θυγατέρες τους, 
άπευθύνθηκαν στήν ' Εθνική Φοιτητική 
Ένωσι καί κατήγγειλαν σέ αύτήν:
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Οί βιαστές φοιτητριών αυξάνονται στό Λον
δίνο καί έχουν άνησυχήοει σοβαρά τις άρχές 
τής ’Αγγλικής πρωτεύουσας. Τό άσχημο 
είναι, ότι ή «μόδα» έχει περάσει καί σέ πολ
λές άλλες πόλεις τής Ευρώπης.

«Πολλά άπό τά κορίτσια είναι τρομο
κρατημένα καί τρέμουν μήν βιαστούν 
όταν φεύγουν άπό τά μαθήματά τους 
ή τά δωμάτιά τους. Τρέμουν άκόμα καί 
μέσα σ' αύτά, δταν μείνουν μόνες».

Τό αίτημα γιά προστασία τών φοιτη
τριών συμπίπτει μέ ρεκόρ δικών σέξ 
στά δικαστήρια τού "Ολντ Μπέϊλυ. Στά 
πινάκιά τους άναγράφονταν τήν περα
σμένη Τετάρτη είκοσι όνόματα κατη
γορουμένων σέ όκτώ διαφορετικά δικα
στήρια, γιά έπιθέσεις έναντίον κορι- 
τσιών καί ένηλίκων γυναικών.

Πολλές άλλες δίκες θά είχαν γίνει 
ήδη άν τά κολλέγια δέν προσπαθούσαν 
νά καταπνίξουν τά σκάνδαλα. Ύστερα

άπό τήν κατάστασι πού δημιουργήθηκε, 
ή Εθνική Φοιτητική "Ενωσι συνέταξε 
ένα σχέδιο μέ έννέα σημεία, πού τό 
έστειλε σέ δλες τίς πανεπιστημιακές 
καί άλλες έκπαιδευτικές άρχές. Ζητάει 
νά διδάσκωνται οί σπουδάστριες μαθή
ματα αύτοάμυνας. Καί ειδοποιεί: Κανέ
να κορίτσι νά μήν διακινδυνεύη περι
πλανήσεις στούς ύπαίθριους καί άλλους 
πανεπιστημιακούς χώρους χωρίς συ
σκευή έκπομπής σήματος κινδύνου 
ή σφυρίχτρα.

Τίς περασμένες τρεις έβδομάδες, 
ένα κορίτσι βιάστηκε σέ ύπαίθριο χώρο 
στό Πανεπιστήμιο Σάσσεξ, τού Μπράϊ- 
τον. Μία άλλη φοιτήτρια ύπέστη έπί- 
θεσι σ' ένα έργαστήριο τού Λονδίνου 
καί μία τρίτη φοιτήτρια τού Πανεπιστη
μίου Κέντ ύπήρξε θύμα βιασμού στό 
Καντέρμπουρυ.

Τά κολλέγια τοϋ σέξ

' Η άντιπρόεδρος Φιόνα Μακτάγκαρτ, 
είπε:

«Τά κολλέγια είναι εύκολος στόχος 
γιά βιαστές, γιατί πολλά έχουν ύψηλό 
ποσοστό νεαρών γυναικών. Μέρος τοϋ 
προβλήματος όφείλεται στό γεγονός 
ότι πολλά κολλέγια ξοδεύουν πολύν 
χρόνο καί μεγάλα χρηματικά ποσά 
έπινοώντας τρόπους προστασίας τής 
περιουσίας τους, άλλά παραβλέπουν 
τούς άνθρώπους πού βρίσκονται σέ 
αύτά. Δέν νομίζουμε ότι οί γυναίκες 
πρέπει νά κρύβουν τήν άνάγκη προστα
σίας τους».

Ή  'Εθνική Φοιτητική Ένωση ζητάει 
καλύτερο φωτισμό σέ δλα τά μέρη τών 
ύπαίθριων χώρων καί κατάλληλο προσω
πικό άσφαλείας.

"Αλλες συστάσεις είναι:

Νά άποφεύγωνται τά μέρη μέ πυ
κνούς θάμνους καί χαμόκλαδα.

Νά έξασφαλίζεται ή άσφάλεια τών 
φοιτητριών σέ διαδρόμους καί άλλους 
χώρους, όπως καί στά κτίρια πού μέ
νουν.

Νά τοποθετούν μεγάφωνα κινδύνου 
σέ «στρατηγικά σημεία» τών ύπαίθριων 
χώρων.

Νά προβλέπεται ή μεταφορά άπό καί 
πρός άπομονωμένα κολλέγια μέ άσφα- 
λή λεωφορεία καί σιδηροδρομικές συν
δέσεις.

Μόνο μιά μέρα, τήν περασμένη Τε
τάρτη, άν έβλεπε κανείς στά πινάκια 
τών δικαστηρίων τοϋ "Ολντ Μπέϊλυ, τίς 
τόσες πολλές δίκες γιά βία καί τρόμο 
μέ θύματα νεαρές, θά καταλάβαινε

πόσο έπικίνδυνη έγινε ή κατάστασι γιά 
τίς γυναίκες στήν 'Αγγλία.

Ρεκόρ κατηγορουμένων: 25 μόνο σέ 
μία μέρα, σέ όκτώ δικαστήρια, γιά βια
σμό, άπόπειρα βιασμού, ή συνδρομή 
καί ύποκίνησι σέ βιασμό.

Στό δικαστήριο άριθμός 2, ένας 
19χρονος νεαρός άρνήθηκε βιασμό 
11 χρονης μαθήτριας σέ πάρκο τού βο
ρείου Λονδίνου, τόν περασμένο 'Ιού
νιο. Κατηγορεϊται ότι τήν παρέσυρε σέ 
θάμνους, τήν κτύπησε, τήν μισοστραγ- 
γάλισε καί τήν βίασε.

Στό δικαστήριο άριθμός 3 δικάζον
ταν μία περίπτωσι βιασμού καί μία άπό- 
πειρα βιασμού, άλλά οί δίκες άναβλή- 
θηκαν.

Στό δικαστήριο άριθ. 8, ένας έπιχει- 
ρηματίας άπό τό Σάρεϋ, κατηγορεϊται 
ότι βίασε ένα 17χρονο κορίτσι, ύποβάλ- 
λοντάς το σέ έξαναγκασμό καί άπειλών- 
τας το νά τό κάψη μέ τσιγάρο.

Τό δικαστήριο άριθ. 9 δικάζει ένα 
όμαδικό βιασμό πού διέπραξαν έξι 
νεαροί περίπου 20 χρόνων. Κατηγο- 
ροϋνται ότι παρέσυραν μία 23χρονη 
γυναίκα σ' ένα διαμέρισμα τοϋ νοτίου 
Λονδίνου καί τήν βίασαν ό ένας μετά 
τόν άλλο.

Στό δικαστήριο άριθ. 11 δύο άντρες 
45 καί 50 χρόνων, κατηγοροϋνται ότι 
βίασαν γυναίκα 34 χρόνων. Κατατέθηκε 
έπί πλέον ότι ή πράξι κινηματογραφή- 
θηκε μέ ύπέρυθρη μηχανή, γιά πιθανή 
δημοσίευσι σέ πορνογραφικό περιο
δικό.

Στό δικαστήριο άριθ. 14, έπτά άν
τρες ήλικίας μεταξύ 20 καί 46 χρόνων, 
άρνοϋνται βιασμό, άπαγωγή καί κατα- 
κράτησι μιάς Ινδής 21 χρόνων. Πέντε 
άπό αύτούς κατηγοροϋνται ότι τήν 
βίασαν μέ τήν σειρά, άφοΰ τής έδεσαν 
τά χέρια πίσω στήν πλάτη της.

«Παιχνίδια» μέ 3 αδελφές

Σ' ένα άλλο δικαστήριο, ένας 24- 
χρονος ξυλουργός κατηγορεϊται γιά 
άπόπειρα βιασμού γυναίκας - όδηγοϋ 
ταξί μέσα στό ταξί της ένώ τόν μετέ
φερε κάπου κοντά στό Στάμφορντ Χίλ.

Τέλος, σέ άλλη αίθουσα πέντε άν
τρες κατηγοροϋνται ότι άπήγαγαν τρεις 
άδελφές πού είχαν έλθει στό Λονδίνο 
μόνο πριν τρεις ήμέρες άπό τό Γιορκ- 
σάϊρ. Τά τρία κορίτσια -  10, 20 καί 21 
χρόνων -  κατακρατήθηκαν σ' ένα σπίτι 
τοϋ νοτίου Λονδίνου. Τά δύο βιάστηκαν, 
άλλά καί τά τρία έξαναγκάστηκαν νά 
παίρνουν μέρος σέ «έρωτικάπαιχνίδια».
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ «ΕΙΔΑΝ» ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

^ ^ Α φ ίε ρ ω μ α  Γ Η Ν  ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΥ

Κάθε χρόνο ό Αύγουστος σημαδεύεται άπό τή μεγάλη γιορτή τής Μεγαλόχαρης. Σ' όλόκληρη τήν ' Ελλάδα στους κάμπους καί 
στά βουνά, στά νησάκια καί τά ήσυχα άκρογιάλια, χιλιάδες έκκλησάκια είναι άφιερωμένα σέ Κείνη, τή φιλεύσπλαχνη Μάννα τού 
Θεού, τή γλυκειά έλπίδα τού ανθρώπου

Τήν είπαν Πλατυτέρα των Ούρανών, Βρεφοκρατοϋσα, Παντάνασσα, Παρηγορήτρια, Γοργοεπήκοο, Γιάτρισσα, Περίβλεπτη, 
Πανάχραντη, Πονολύτρα, Φανερωμένη. Στήν Παναγία πηγαίνει ένας κόσμος πιστών, άντρες καί γυναίκες, νέοι καί γέροι κι άλλοι 
κατατρεγμένοι καί πονεμένοι άπό τή ζωή. Πηγαίνει, νά συναντήσει μέ τής ψυχής του τά μάτια ' Εκείνη, στ' όνομα τής όποιας 
στεργιώνει τά όνειρα, τίς ελπίδες καί τις λαχτάρες του.

Στή Μητέρα τού Λυτρωτή, άς έλθουμε όλοι τώρα πού γιορτάζουμε τή Θεία Κοίμησή της." Ας έξομολογηθοϋμε γιά τά κρίματά 
μας, άς άφήσουμε πίσω μας τό άμαρτωλό παρελθόν, άς ζητήσουμε τή λύτρωση καί τή συγχώρεση καί μέ τήν Μεγαλόχαρη ' Οδη
γήτρια, άς βρούμε τόν καινούργιο δρόμο τής ζωής. Ολων τά μάτια, άς ύγράνει ένα δάκρυ μετάνοιας, καθώς ό λιβανωτός θ ' άνε- 
βαίνει στόν ούρανό, ελάχιστο θυμίαμα στήν Βασίλισσα τών Ούρανών.

Παναγιά μας Παρθένα!... Δέσποινα τού κόσμου. Μεγάλη μας Μάννα! Στό θρόνο τού Κυρίου καί Θεού γενοϋ Μεσήτρια. Γιά ν' 
άνθήσει στή γή μας τό χαμόγελό τής ειρήνης, τής άγάπης καί τής συμπόνοιας.

Αριστερά: Ή  Παναγία μέ τό Βρέφος τού Φίλιππο Λίππη. (Φλωρεντία. Γκαλλερύ Ούφφίτζι). Δεξιά: Ή  περίφημη «Λά Πιετά», τού Μιχαήλ, 
'Αγγέλου. Άγαλμα στόν Ά γ ιο  Πέτρο τής Ρώμης.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δεξιά: «Μητέρα μέ παιδί» πίνακας. Στήν 
άπέναντι σελίδα: «Τό παιδί», τού Πάμπλο 
Πικάσαο. 1881. (Μουσείο Καλών Τεχνών 
Γκρενόμπλ). Παρά τήν ευαισθησία πού δεί
χνουμε άπέναντι ατό παιδί, συμβαίνει συχνά 
νά μήν έχουμε όλοι όρθή άντίληψι, περί τοΰ 
τι ένδείκνυται πράγματι νά προσφέρουμε 
γ ι’ αύτό.

ΤΟ Μ ΕΑΑΟΝ ΤΟΝ Ο Α ΙΑ ΙΟ Ν  
Μ ΑΤ Κ Α Ι 0  Ρ Ο Α Ο Ι 

ΤΗ Σ Ο Κ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ
Τοΰ Άστυν. κ. ΧΑΡ. ΖΙΑΝΙΚΑ

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τήν λειτουργία τού θε
σμού τής Ελληνικής Οικογένειας, 
είναι άνάγκη, νά έπισημάνουμε ώρισμένα 

συναφή συμπτώματα καί έγγενεΐς άδυνα- 
μίες τής κοινωνίας μας, πού σάν φαινόμενα, 
άλλοτε άναχρονιστικά καί άλλοτε καταλυτικά 
τών πνευματικών καί ήθικών άξιών, θέτουν 
φραγμό εις τήν όρθή άντιμετώπισι του προ
βλήματος τοΰ παιδιού εις τόν τόπο μας. Συμ
πτώματα καί άδυναμίες, πού θά πρέπει νά 
μάς προβληματίσουν σέ τέτοιο σημείο, ώστε 
κάτι θετικό νά προκύψη γιά τήν τύχη τών 
παιδιών μας.

Μέ τήν εύκαιρία μάλιστα τής καθιερώ- 
σεως τοΰ έτους πού διανύουμε σάν διεθνούς 
έτους τού παιδιού. Καί μέ τήν συμβολή όσο 
γίνεται περισσοτέρων άρμοδίων φορέων τής 
δημοσίας ζωής τού τόπου μας. Μεταξύ τών 
όποιων, δέν χωρεϊ άμφιβολία, ότι συγκατα
λέγεται καί ή ' Αστυνομία.

Μέ πλήρη λοιπόν συναίσθησι τής κοινω
νικής μας άποστολής, καλούμεθα σήμερα, 
όχι γιά νά προβοΰμε σέ άπολογισμό τών ύπη- 
ρεσιών, πού ή Αστυνομία προσέφερε καίέ-
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ξακολουθεί νά προσφέρη γιά τήν προστασία 
τού παιδιού, άλλά γιά νά δώσουμε τήν έμφασι 
πού ταιριάζει στόν ρόλο τής οικογένειας, 
άλλά καί νά προσεγγίσουμε καί νά δώσουμε 
έπίσης έμφασι σέ ώρισμένα συναφή προβλή
ματα, πού έχουν σχέσι μέ τήν τύχη τών παι
διών μας.

Τί προσφέρουμε στό παιδί
Προηγουμένως θά πρέπει νά τονισθή 

άτι άκόμη καί στις πιό προηγμένες χώρες 
τής έποχής μας, όπου, μέ τις κατακτήσεις 
τής Επιστήμης, τήν τεχνολογική έξέλιξι 
καί τήν άνοδο τού βιοτικού έπιπέδου, έχουν 
ξεπερασθή πολλά προβλήματα, συναφή μέ 
τήν βιολογική άνάπτυξι τού παιδιού, παρα
μένει πάντοτε όξύ τό πρόβλημα τής άνα- 
πτύξεώς του ψυχικά, πνευματικά, ήθικά καί 
κοινωνικά.

Διότι, παρά τήν εύαισθησία πού δείχ
νουμε άπέναντι στό παιδί, συμβαίνει συχνά 
νά μή έχουμε όλοι όρθή άντίληψι, περί τού 
τί ένδείκνυται, πράγματι, νά προσφέρουμε 
γι' αύτό. "Αλλοτε πάλι δέν καταβάλλουμε,



ούτε σάν γονείς, όση προσπάθεια χρειάζε
ται, γιά νά τό κατευθύνουμε σωστά. Πέρα 
άπό τό άτι προσκόπτουμε καί σέ έμπόδια, πού 
έχουν σχέσι, είτε μέ τόν δικό μας χαρακτή
ρα, είτε μέ τόν χαρακτήρα τού παιδιού, είτε- 
κυρίως -  μέ τήν έλλειψι συλλογικής προσπά
θειας, ή όποια είναι πάντοτε άναγκαία.

Άφ οΰ καί σέ περιπτώσεις δπου ύπάρχει 
στόν καθένα μας όλόκληρωμένη άντίληψις, 
περί τού τί πρέπει νά προσφέρουμε στό παιδί 
καί τί πρέπει νά προσδοκά κανείς άπό τις 
τρυφερές αύτές ύπάρξεις, δέν άρκεΐ ή θε
τική προσφορά τών γονέων μόνο, ούτε τό 
κατάλληλο οικογενειακό μόνο περιβάλλον.

-  Είναι καί τό Σχολείο, τό όποιο καλείται 
νά διαδραματίση τόν πιό άποφασιστικό ίσως 
ρόλο, ώς κυρίως ύπεύθυνο, γιά τήν πνευματι
κή άνάπτυξι τού παιδιού.

-  Η πολιτεία, γιά τήν λήψι σειράς 
νομοθετικών καί λοιπών μέτρων, πού νά 
έχουν σάν στόχο -  πέρα άπό τήν έξασφάλισι 
ικανοποιητικών συνθηκών καί ίσων εύκαιριών 
έκπαιδεύσεως -  τήν προστασία τού παιδιού 
άπό κάθε είδους έκμετάλλευσι, τήν κοινω

νική άσφάλεια, τήν προγεννητική καί μετα- 
γεννητική μέριμνα, τήν έξασφάλισι συνθη
κών, ώστε τό παιδί νά άναπτύσσεται κατά 
τρόπο φυσιολογικό, ύγιεινό καί σέ συνθήκες 
έλευθερίας καί άξιοπρεπείας.

-  Ή  Εκκλησία, χωρίς τήν ένεργό συμ
βολή τής όποιας, τά παιδιά μέν, χωρίς θεία 
πίστι, χριστιανική άγάπη καί ήθικό προσανα
τολισμό, κινδυνεύουν νά έκτεθοΰν σέ κάθε 
λογής κινδύνους καί φθοροποιούς έπιδρά- 
σεις, ή δέ κοινωνία, μέ τήν σειρά της καί 
αύτή, είναι φυσικό νά έπιβαρύνεται μέ συμ
πτώματα έξαθλιώσεως καί παρακμής.

-  ' Η Κοινωνία, ή όποια, στό σύνολό της, 
ώς συνισταμένη όλων τών παραγόντων άγω- 
γής τού παιδιού, μέ τό πολιτιστικό της έπί- 
πεδο καί τήν έπίδρασι τών ρευμάτων κάθε 
έποχής, άπό πλευράς ήθών, έθίμων, παρα
δόσεων καί κάθε μορφής πεποιθήσεων, 
εύνοεϊ άνάλογα ή άντιστρατεύεται τήν 
δημιουργία τών άναγκαίων προϋποθέσεων, 
γιά τήν έξασφάλισι ύγιών συνθηκών άνα- 
πτύξεως καί τήν προστασία τών πραγματι
κών δικαιωμάτων τού παιδιού.

Καθώς μάλιστα, άπό τό ένα μέρος οί 
διάφοροι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, πού 
είτε θεσπίζονται ώς άναγκαΐοι, είτε έπι- 
βάλλονται σάν σημεία τών καιρών καί άπό τό 
άλλο μέρος οί άμετακίνητες ήθικές καί πνευ
ματικές άξιες καί ύγιεις παραδόσεις τού 
"Εθνους, μαζί μέ τήν έμμονή σέ προκαταλή
ψεις τού παρελθόντος καί άπηρχαιομένους 
θεσμούς, είναι φυσικό νά συγκρούωνται καί 
νά προκαλοΰν σύγχυσι, όχι μόνο στά παιδιά, 
άλλά καί σ' έμάς τούς μεγάλους.

‘ Οπότε, σέ κάθε περίπτωσι πού δέν άνευ- 
ρίσκεται ή χρυσή τομή, περί τού τί πρέπει 
νά ισχύουν σάν βασικοί κανόνες συμπερι
φοράς, ώς πρός τήν προστασία, τήν μετα- 
χείρισι καί τόν ήθικό, πνευματικό καί κοινω
νικό προσανατολισμό τών νέων, ή εύθύνη 
βαρύνει πάντοτε έμάς τούς μεγάλους.
-  Εύθύνη γιά ό,τι μπορούμε καί παραλείπου

με νά πράξουμε γιά τό παιδί.
-  Εύθύνη γιά έλλειψι συνέπειας άπέναντι 

στό παιδί.
-  Εύθύνη, άλλά καί έλλειψις κατανοήσεως, 
όταν, άντί νά παριστάνουμε τούς έπικριτάς,
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δέν προσπαθούμε νά σμικρύνουμε τό χάσμα, 
πού δημιουργεϊται συχνά ανάμεσα σ ' έμάς 
καί τά παιδιά μας, σάν φυσική συνέπεια τού 
ότι οί γονείς καί οί παππούδες έ ζ η σ α ν, ένώ 
τά παιδιά ζ ο ϋ ν  σέ άλλη έποχή.

Δήμο γραφικά προβλήματα
Μεταξύ λοιπόν τών προβλημάτων, τά ό

ποια σχετίζονται άμεσα μέ τήν τύχη τού παι
διού είναι καί αυτά πού άποτελοΰν συνάρτησι 
άνθρωπίνων άδυναμιών καί πού ύπάρχουν 
παντού.

Καθώς όμως δέν λείπουν άπό τόν τόπο 
μας ώρισμένα χαρακτηριστικά άρνητικά στοι
χεία, άξίζει νά έπιμείνουμε έπ' αύτών ιδιαί
τερα, όταν άνάγονται, είτε σέ έσφαλμένες 
έκτιμήσεις μεμονωμένων νεωτεριστικών 
τάσεων τής έποχής μας, είτε στό πολιτιστι
κό μας έπίπεδο ή τήν δομή τής κοινωνίας 
μας, είτε σέ θέματα νοοτροπίας μας, γενι- 
κώτερα. Προβλήματα, μεταξύ τών όποιων καί 
δημογραφικά προβλήματα, τά όποια έπηρεά- 
ζουν άμεσα τήν τύχη τών παιδιών μας. ' Αφ' 
δτου πρόκειται νά έλθουν στόν κόσμο ή άπό 
τήν στιγμή πού πρωτοαντικρύζουν τό φώς, 
μέχρις ότου ώριμάσουν, γιά νά άναλάβουν 
τις εύθύνες τους καί νά καταστούν χρήσιμα 
μέλη τής κοινωνίας μας.

Βρεφική θνησιμότης

Καί πρώτα άπ ’ δλα ύπάρχει τό πρόβλημα 
τής βρεφικής θνησιμότητος.' Η έξέλιξις τής 
όποιας είναι γεγονός δτι, κατά τήν διάρκεια 
τών τελευταίων 15 έτών, παρουσίασε αισθη
τή βελτίωσι, άφού ό συντελεστής βρεφικής 
μας θνησιμότητος -  δηλαδή ή άναλογία τών 
θανάτων, κάθε χρόνο, άτόμων βρεφικής 
ήλικίας (0-1 έτους) έπί πληθυσμού 1.000 
άτόμων τής κατηγορίας αύτής -  άπό 40°/οο 
περίπου, κατά τήν μεταπολεμική, μέχρι καί 
τού 1963, περίοδο, κατήλθε προοδευτικά, 
γιά νά φθάση στό έπίπεδο τού 22,5°/0ο κατά 
τό 1976.

"Ομως, ή εύνοϊκή αύτή έξέλιξις άπέχει 
πάρα πολύ άπό τήν πρόοδο τήν όποια, εις 
τόν έξαιρετικά εύαίσθητο αύτόν τομέα, 
έχουν έπιτύχει οί περισσότερες έκ τών προ
ηγμένων χωρών τής έποχής μας. Συγκριτικά 
μέ πολλές έκ τών όποιων, ή χώρα μας έμφα- 
νίζεται σήμερα, μέ διπλάσιο καί πλέον συν
τελεστή βρεφικής θνησιμότητος.

Έχουμε λόγους νά πιστεύουμε, πώς ό 
συγκριτικά ύψηλός συντελεστής μας βρε
φικής θνησιμότητος, πέρα άπό τό δτι δέν 
συμβιβάζεται μέ τήν ύπερβολική μας εύαι- 
σθησία, τήν όποια συνεπάγεται ή άπώλεια 
αύτών τών λαχταριστών καί άθώων ύπάρ- 
ξεων, δέν συμβιβάζεται, έπίσης, ούτε μέ τό 
πολιτιστικό έπίπεδο αύτού τού τόπου. Ε 
κτός καί άν, μεταξύ τών παραγόντων, πού 
προσδιορίζουν τό πολιτιστικό μας έπίπεδο 
ήθελε δοθή ιδιαιτέρα έμφασις εις τόν τομέα 
τής όργανώσεως, σέ συνδυασμό καί μέ τήν 
έλλειψι τού σχετικού αισθήματος συλλογικής 
εύθύνης.

Αποτελεί όμως καί εύτυχή σύμπτωσι τό 
δτι τό πρόβλημα τής βρεφικής θνησιμότη
τος άρχισε νά άπασχολή σοβαρά τούς ύπευ- 
θύνους, πριν άκόμη είσέλθουμε σ' αύτό τό 
έτος, πού έχει καθιερωθή σάν διεθνές έτος 
τού παιδιού. Στά πλαίσια τών έκδηλώσεων 
τού όποιου δέν βλέπει κανείς, σάν έκπλή- 
ρωσι τού ιερού χρέους μας άπέναντι στό 
παιδί, πιό θετική καί ούσιαστικώτερη προσ
φορά, άπό τήν μέριμνα πού άπαιτεΐται, γιά τήν 
προστασία τής ζωής καί τής ύγείας τού 
καθενός παιδιού πού έρχεται στόν κόσμο.

' Υπογεννητικότης

Γιά νά περάσουμε καί στό πιό σοβαρό 
δημογραφικό πρόβλημα, τήν ύπογεννητικό- 
τητα, άξίζει πρώτα νά έπιμείνουμε λίγο έπί 
τής στάσεως, γενικά, πού δείχνει ή κοινωνία 
μας, έπί τού θέματος τής γεννητικότητος. 
Ή  έξέλιξις τής όποιας δέν συνιστά μόνο 
τήν πιό χαρακτηριστική έκδήλωσι τής δημο- 
γραφικής συμπεριφοράς ένός λαού, άλλά, 
όπως είναι φανερό, άφορά άμεσα στήν τύχη 
τού παιδιού.

Μόλις στήν άρχή τής πρώτης μετά τόν 
πόλεμο ΙΟετίας, έξεδηλώθη εις τόν τόπο 
αύτό, κατά τρόπο άποφασιστικό καί άμετύ- 
κλητο, ή πρακτική περιορισμού τών γεννή
σεων, σέ βαθμό πού μόλις ξεπερνά, σέ ποσο
στό γονιμότητος, τά δύο παιδιά άνά γυναίκα 
παραγωγικής ήλικίας καί πού μόλις έπιτρέ- 
πει, συνεπώς, τήν δυνατότητα άναπαρα- 
γωγής τού πληθυσμού μας. 'Αποτέλεσμα 
τής μακροχρονίου αύτής τακτικής περιορι
σμού τών γεννήσεων, ύπήρξε ή ύποτονική 
αύξησις τού πληθυσμού, ή όποια, μαζί μέ τήν 
έπελθούσα φθορά άπό τήν μάστιγα τής μετα- 
ναστεύσεως, μάς άπέφερε έντός μιάς 
20ετίας, ήτοι: μεταξύ τών έτών 1956-1975, 
κέρδος ένός μόνον έκατομμυρίου κατοί
κων. Όταν γειτονικές χώρες, δπως ή Τουρ
κία καί ή ' Αλβανία, έντός 25-30 έτών (σύμ
φωνα μέ τά δεδομένα γεννητικότητος καί 
θνησιμότητος πού έπικρατοΰν σήμερα στις 
Χώρες αύτές) ύπολογίζεται δτι δύνανται 
νά έπιτυγχάνουν διπλασιασμό τού πληθυ
σμού των.

Καί ό συσχετισμός αύτός, δέν σημαίνει 
βέβαια δτι συμμερίζεται κανείς τήν menta- 
lite ή τήν δημογραφική συμπεριφορά ' Ασιατι
κών Χωρών, δπως είναι ή Τουρκία. Θά πρέπει 
όμως νά έπισημαίνεται, διότι συνδέεται μέ 
τούς κινδύνους πού έπαπειλοΰν τήν μοίρα 
τού Έθνους μας.

Χωρίς νά άναφερθούμε στά διάφορα αίτια 
τής ύπογεννητικότητος, αίτια γενικά, πού 
άπαντώνται στις προηγμένες, άλλά καί δημο- 
γραφικώς παρηκμασμένες χώρες τής έπο
χής μας, άλλά καί αίτια ειδικά, σάν αύτά πού 
άντιστρατεύονται ιδιαίτερα στήν χώρα μας 
τήν ομαλή έξέλιξι τής γεννητικότητος, δέν 
μπορούμε νά παραβλάψουμε, μεταξύ τών 
τελευταίων καί τήν προσδοκία τών γεν
νητόρων μας (σάν αύτήν τών μεταπολεμικών 
γεννητόρων) νά μήν δοϋν στά πρόσωπα τών 
παιδιών τους τις παντοειδείς στερήσεις, πού 
οί ίδιοι έδοκίμασαν.

Επειδή, λόγω τής σχετικώς ύψηλής γεν
νητικότητος τής προπολεμικής περιόδου, 
συνέπεσε νά άνήκουν σέ πολυμελείς οικο
γένειες, δταν ή μοίρα τού Έθνους μάς έπι- 
φύλαξε, άκόμη μιά φορά, πέρα άπό θυσίες 
δόξης καί όδυνηρές περιπέτειες, σάν αύτές 
πού άκολούθησαν τό έπος τού 40 καί τήν 
ξενική κατοχή.

Διερωτάται όμως κανείς σήμερα, κατά 
πόσο άποτελεΐ άρνησι δ,τι πρό τριών 10ετιών 
έθεωρεΐτο άναγκαίο ή άναπόφευκτο, σχετικά 
μέ τήν πρακτική αύτή περιορισμού τών γεν
νήσεων. "Αρνησις, άπό δημογραφικής πρώ
τα καθαρά άπόψεως, μέ τήν ύποτονική αύξη- 
σι τού πληθυσμού νά καθιστά προβληματική 
τήν έπιτάχυνσι τής οικονομικής μας άναπτύ- 
ξεως, μέ τό κοινωνικό κόστος πού συνεπάγε
ται ό συνεχώς αύξανόμενος ρυθμός γηράν- 
σεως τού πληθυσμού μας καί πρό πάντων 
μέ τόν κίνδυνο νά άφανισθοϋμε, στό μέλλον, 
σάν λαός καί σάν "Εθνος, έάν δέν άφυπνι- 
σθοΰμε καί μάλιστα γρήγορα, γιά νά ένισχύ- 
σουμε μέ κάθε τρόπο τήν βιολογική σφριγι- 
λότητα τού πληθυσμού μας. "Αρνησις λοι
πόν, άπό δημογραφικής άπόψεως καί μέ 
προεκτάσεις πού δέν είναι τού παρόντος νά 
έκτεθοϋν, άλλά καί άρνησις άπέναντι στό 
παιδί, δταν:
-  κατά τήν άναβλητικότητα, πού συγκριτικά 
μέ άλλες χώρες, μάς διακρίνει, κυρίως τούς 
άνδρες, άπέναντι στό γάμο (τήν όποιαν δι
καιολογούν όπωσδήποτε καί ειδικές συνθή
κες τής κοινωνίας μας).
-  κατά τήν άδικαιολόγητο, πολλές φορές, 
τακτική άναβολής τής τεκνοποιίας έκ μέ
ρους νέων ζευγαριών,
-  καί τήν παγιωθεΐαα πρακτική τερμαρτι- 
σμοϋ τής τεκνοποιίας άπό τής άποκτή- 
σεως τού πρώτου ή δευτέρου παιδιού, 
βλέπει κανείς, ύπό τό πρόσχημα άντικειμε- 
νικώς άνυπάρκτων σήμερα άντιξόων συν
θηκών, νά ύποκρύπτεται συχνά: είτε ή άγχώ- 
δης τάσις περαιτέρω οικονομικής καί κοινω
νικής άνελίξεως τών γονέων, είτε ή άκόρε- 
στος διάθεσις συμμετοχής στις πολλαπλές 
άνέσεις τής συγχρόνου καταναλωτικής 
κοινωνίας.

Καθώς όμως ή άναπαραγωγική δραστη- 
ριότης, καί σέ περιπτώσεις πού είναι έπιθυ- 
μητή, δέν είναι πάντοτε καί άπ' δλους έ- 
φικτή, κάθε ύπαινιγμός μας, είναιαύτονόητο, 
ότι άναφέρεται έπί τής μεγάλης έκείνης 
άναλογίας τών γονέων, τών ζευγαριών, στά 
πρόσωπα τών όποιων ύπάρχουν, πέρα άπό 
τήν δυνατότητα άναπαραγωγής, καί οί άλλες 
βασικές προϋποθέσεις δημιουργίας ιδανι
κών οικογενειών. Σ ' αύτούςάπομένει,άπηλ- 
λαγμένοι άπό τό αίσθημα άβεβαιότητος 
καί άνασφαλείας γιά τό μέλλον, πού μάς δια
κατείχε πάντοτε, νά κρίνουν καί νά άποφασί- 
σουν μήπως πρέπει νά άναθεωρήσουν τήν 
στάσι του, γενικά, έπί τού θέματος τής γεν
νητικότητος.

Καταστρατηγούνται τά 
συμφέροντα τού παιδιού;

Μήπως, άπό τό ένα μέρος τό άγχος στό 
όποιο μάς παρασύρει ή καταναλωτική κοινω-
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Συγκριτικός πίνακας βρεφικής θνησιμότητος μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών 
(έτος 1976).

Χώρες Συντελεστής Χώρες Συντελεστής

(°/οο) (°/θθ)

' Ισλανδία 7,7
Βουλγαρία 23,2

Σουηδία 8,3
Πολωνία 24

Δανία 10,3
Ούγγαρία (30)

Νορβηγία 10,4
Ρουμανία 31,4

Φιλανδία-' Ελβετία 10,5
Γ ιουγκοσλαβία 37,1

Πηγή: POPULATION,No 4-5 (1978)

via καί άπό τό άλλο μέρος ό ύπέρμετρος 
συντηριτισμός μας, μέ τό άγχος έπίσης ε
κείνο τής «μελλοντικής άποκαταστάσεως» 
(ένώ δέν ύπάρχει πιό ιδανική άποκατά- 
στασις άπό τήν δημιουργία ολοκληρωμένων 
χαρακτήρων), μήπως λοιπόν οί παράγοντες 
κυρίως αυτοί γίνονται συχνά άφορμή κατα- 
στρατηγήσεως τών πραγματικών συμφερόν
των τού παιδιού. Τού παιδιού τού όποιου 
προλαμβάνεται ή ματαιώνεται ή γέννησις 
καί σέ περιπτώσεις πού τούτο δέν ύπαγο- 
ρεύεται παρά άπό λόγους κακώς νοουμένου 
οικογενειακού προγραμματισμού. Μέ τήν 
βοήθεια μεθόδων, οί όποιες, έπειδή άπο- 
δεικνύονται συχνά άναποτελεσματικές, (ο
δήγησαν εις τήν γνωστή ροπή προσφυγής 
εις τήν έκτρωσι, σάν μέσου άπελπισίας καί 
κατά παράβασι κάθε έννοιας δικαίου. Μέ ά- 
ποτέλεσμα νά διακινδυνεύεται κάθε τόσο ή 
ύγεία άν όχι καί ή ζωή τών μητέρων, άπό ένα 
έγχείρημα, πού άποδεικνύεται, τελικά, δχι 
μόνο μοιραίο γιά τό παιδί πού ήταν νά έλθη 
στόν κόσμο, άλλά καί άρνητική χειρονομία 
άπέναντι σ' ένα άλλο άπό τά μονάκριβα έ- 
κείνα παιδιά τής τρυφερής ήλικίας, τά όποια

τά στερούμε πολύ συχνά τού πιό ακριβού 
θείου δώρου. Πού δέν είναι άλλο άπό τήν 
δυνατότητα νά δοκιμάσουν, σέ δλη τήν πλη
ρότητα, τήν αϊσθησι τής άδελφικής άγάπης 
καί άλληλλεγγύης, τήν πηγή τής πραγματι
κής χαράς καί ψυχαγωγίας, πού μαζί μέ τόν 
έθισμόν εις τήν άμιλλα, ή όποια άσυναίσθητα 
καί αύτή άναπτύσσεται άνάμεσα σέ δύο ή 
τρία παιδιά, κάτω άπό μιά ζεστή οικογενειακή 
έστία, άποτελοϋν γι' αυτά τά πιό θετικά στοι
χεία, τήν πιό γόνιμη άφετηρία διαμορφώ- 
σεως ολοκληρωμένων χαρακτήρων. Αφού 
άνάμεσα καί στά δύο άκόμη παιδιά βλέπει 
κανείς καί είναι φυσικό, νά δημιουργοϋνται 
προβλήματα διαπαιδαγωγήσεως, μέ άφορμή 
τις άντίρροπες -  έγωϊστικές τάσεις, πού 
άναπτύσσονται μεταξύ μας, έάν δέν ύπάρ- 
χει ό τρίτος πού θά παραδειγματίζη καί θά 
γεφυρώνη τις μεταξύ τους άκραϊες θέοεις.

Συνεπώς καί διά λόγους, οί όποιοι άνά- 
γονται εις τό πραγματικό συμφέρον τού παι
διού, άς μάς έπιτραπή νά πιστεύουμε, ότι θά 
μπορούσαν σήμερα, κάλλιστα, άντί τών δύο, 
νά θεωρούνται τά τρία παιδιά σάν ιδανικός 
άριθμός κατά οικογένεια.

Καί δέν θά είχε βέβαια κανείς τήν τόλμη 
νά λάβη θέσι άπέναντι σ ' ένα τόσο λεπτό 
θέμα, έάν, κατά κανόνα, δέν ήταν οί οίκονο- 
μικώς εύρωστότεροι έκείνοι οί όποιοι άπο- 
φεύγουν δχι μόνο τά τρία, άλλά καί τά δύο 
παιδιά. Καί έάν ή πρακτική αύτή δέν είχε, 
συνήθως, σάν βασική αιτία τήν ύλιστική θεώ- 
ρησι τών άνθρωπίνων άναγκών. Γιά τήν ίκανο- 
ποίησι τών όποιων, τό παιδί άποτελεΐ βάρος. 
Όπως λ.χ. ή άνάγκη τών διακοπών, άλλά καί 
ή πολυτέλεια άλλων συχνών έξόδων έκ τής 
οικογενειακής έστίας. Οί γνωστές νυκτερι
νές καί λοιπές άσκοπες ή περιττές περιπλα
νήσεις, γιά λόγους κακώς νοουμένης ψυχα
γωγίας. Συνήθειες, πού συνοδεύονται καί 
άπό συμπτώματα νεοπλουτισμού, στά όποια 
βλέπει κανείς τό μέγεθος τής άνθρωπίνης 
ματαιοδοξίας. Καί τό παιδί, δχι σπάνια, νά 
έρχεται δεύτερο, άπό πλευράς προτεραιό- 
τητος.

Στις παρατηρήσεις αύτές, άς προστεθή ή 
διαπίστωσις, δτι, όπου καί όσα οικονομικά 
μέτρα καί άν έλήφθησαν, πρός τόν σκοπό 
ένθαρρύνσεως τής άναπαραγωγικής δρα- 
στηριότητος, δέν άπέδωσαν τά άναμενό- 
μενα άποτελέσματα. Πού σημαίνει δτι παρό
μοια μέτρα, δέν άπευθύνονται τόσο σέ 
δσους θέλουν καί δέν έχουν τά οικονομικά 
μέσα νά άποκτήσουν παιδιά, δσο σ' αύτούς 
πού τά άπέκτησαν. Χωρίς τούτο νά δικαιο- 
λογή όποιαδήποτε άδράνεια τής Πολιτείας, 
ώς πρός τήν ύποχρέωσι θεσπίσεως ριζο
σπαστικών μάλιστα μέτρων, πού νά καλύ
πτουν δλες τις σύγχρονες άνάγκες τού παι
διού (σέ κατοικία, παιδικούς σταθμούς, εύ- 
καιρίες έκπαιδεύσεως κ.λ.π.). Μέτρα πού 
ύπαγορεύονται, πέρα άπό λόγους καθαρά 
κοινωνικής δικαιοσύνης καί σάν χρέος ιερό 
τής Πολιτείας άπέναντι στό παιδί, άλλά καί 
σάν έπιβράβευσις τών πολυτέκνων καί δλων 
όσοι ύπηρετοϋν πιστά, άθόρυβα καί δημιουρ
γικά τό θεσμό τής οικογένειας.

Εις τήν ήθικήν ύπόστασι, τά γερά θεμέλια 
καί τήν δυναμικότητα τού θεσμού τής οικογέ
νειας, στηρίζεται, άναμφισβήτητα, όλόκληρο 
τό κοινωνικό μας οικοδόμημα. Καί οί άρετές 
αύτές δέν έλλειψαν άπό τήν ' Ελληνική οί-

Εξέλιξις γονιμότητος, σέ διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, μετά τό 1960. (Συνολικός άριθμός γεννήσεων, πού άντιστοιχοϋν 
μέσο όρο, σέ κάθε γυναίκα παραγωγικής ήλικίας (15-49 έτών), μέ τις συνθήκες γονιμότητος καθενός τών κατωτέρων έτών.

Χώρες/'Ετη 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Ρουμανία 2,34 2,17 2,04 2,01 1,96 1,91
Γ ιουγκοσλαβία 2,79 2,73 2,68 2,66 2,64 2,71
Πολωνία 2,98 2,83 2,72 2,70 2,59 2,52
Βουλγαρία 2,30 2,28 2,22 2,19 2,16 2,08
Ελλάς 2,22 2,14 2,17 2,15 2,25 2,25

Γαλλία 2,73 2,81 2,78 2,88 2,90 2,84
' Ολλανδία 3,12 3,20 3,17 3,19 3,17 3,04

Βέλγιο 2,56 2,62 2,59 2,68 2,71 2,61

Αγγλία 2,67 2,76 2,83 2,85 2,89 2,81

Σουηδία 2,20 2,23 2,25 2,34 2,48 2,42
Δυτ. Γερμανία 2,37 2,46 

Πηγή: a. -  POPULATION, No 2 (1977)

2,44 2,52 2,55 2,51

β. -  Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1,80 3,66 3,63 3,19 2,89 2,66 2,55 2,45
2,65 2,56 2,48 2,44 2,29 2,37 2,34 2,34 2,35
2,43 2,33 2,24 2,20 2,20 2,25 2,24 2,26 2,30
2,02 2,03 2,28 2,27 2,17 2,10 2,03 2,16 2,30
2,30 2,42 2,38 2,22 2,39 2,35 2,30 2,25 2,36 2,31
2,79 2,66 2,58 2,53 2,47 2,48 2,39 2,29 2,08 1,88
2,90 2,79 2,72 2,75 2,58 2,38 2,17 1,89 1,79
2,52 2,42 2,31 2,25 2,25 2,21
2,74 2,63 2,55 2,45 2,38 2,38 2,19 2,03 1,90 1.79
2,36 2,28 2,07 1,93 1,92 1,97 1,91 1,87 1,87 1,88
2,53 2,49 2,39 2,22 2,02 1,92 1,72 1,54 1,51
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Διά λόγους, οί όποιοι άνάγονται εις τό 
πραγματικό συμφέρον του παιδιού, θά μπο
ρούσε νά ύποστηριχβεϊ, ότι άντί των δύο, τά 
τρία παιδιά θεωρούνται ή σωστή οικογένεια.

κογένεια. Μαζί δέ καί μέ τήν προσήλωσί μας 
είς τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη συνέ
βαλαν δσο τίποτε άλλο, ώστε νά έχουμε έπι- 
βιώσει σάν "Εθνος, νά διατηρούμε αναλ
λοίωτο τήν ζωτικότητα τής φυλής μας καί νά 
προετοιμάζουμε γιά τά παιδιά μας, μέ αισιο
δοξία, τό μέλλον πού τούς ταιριάζει. Έχου
με λοιπόν κάθε λόγο ώστε, χωρίς νά μάς κλο
νίζουν οί όποιεοδήποτε νεωτεριστικές τά
σεις τής έποχής μας, άλλά μέ τούς πολίτας 
κοινωνούς τών προβλημάτων, πού σήμερα 
άπασχολοϋν τήν κοινωνία μας, νά μάς διδά
σκουν μόνο, νά μάς κατευθύνουν έστω, χω
ρίς όμως καί νά μάς παρασύρουν τά όποιαδή- 
ποτε ξένα πρότυπα κοινωνικής συμπερι
φοράς. Είς τά όποια, έπειδή βλέπει κανείς, 
σήμερα, νά κυριαρχή ή έξατομίκευσις τών 
κοινωνικών νόμων, άς μή μάς διαφεύγει καί 
πώς ή έξατομίκευσις αύτή, όσο καί άν ύπα- 
γορεύται άπό άνθρωπιστικούς πράγματι 
λόγους, άπό σεβασμό πρός τήν έλευθερία 
καί τήν άξιοπρέπεια τού άτόμου, έχει (ορι
σμένα όρια. Τά όποϊά ύπαγορεύονται καί 
αύτά άπό λόγους κοινωνικής προνοίας πρός 
αύτό τούτο τό άτομο. Διότι, όταν τά ύπερ- 
βοϋμε, ή κοινωνία μέσα στήν όποια ζεϊ καί 
άναπνέει τό άτομο, όδηγεϊται σέ άποσύνθεσι 
κατ' άκολουθίαν τού ότι τό βασικό της κύτ
ταρο, ή οικογένεια, είναι φυσικό νά ύποστή 
ρήγματα. Οπότε, μαζί καί μέ τήν σύγχυσι, 
ώς πρός τό τί συμφέρει ή βλάπτει τό κοινωνι
κό σύνολο, σύγχυσι τήν όποια συνειδητά ή 
άσυνείδητα έμεϊς οί ίδιοι προκαλοϋμε στά 
παιδιά μας, βλέπει κανείς τούς λόγους γιά 
τούς όποιους οί νέοι πυκνώνουν συνεχώς 
τις τάξεις τών άναρχικών ή τού κύματος βίας,
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άκόμη καί στις πιό προηγμένες χώρες τής 
έποχής μας. Καί άν ή Ελλάς άποτελεϊ, σή
μερα, νησίδα άσφαλείας, άπέναντι στό διε
θνές κύμα βίας, πού πλήττει τόν έλεύθερο 
κόσμο, έναπόκειται στήν κρίσι τού κοινού 
μας νά έκτιμήση, κατά πόσο συνέβαλαν σ' 
αύτό οί άκοίμητοι φρουροί τού νόμου, τής 
τάξεως καί τής γαλήνης τού τόπου.

Σ ' έμάς, οί όποιοι έχουμε τό προνόμοιο 
νά ζοΰμε, νύχτα καί μέρα, κάθε πτυχή άπό 
πολλά συναφή προβλήματα πού άπασχολοϋν 
τήν κοινωνία μας, έπιβάλλεται καί άπό τήν 
σκοπιά μας, νά άναγνωρίσουμε, σάν πρωτεύ
οντα, τόν ρόλο τής ' Ελληνικής Οικογένειας.

’ Εγγενείς αδυναμίες 
τής κοινωνίας μας

Από τήν σκοπιά μας, έπίσης -  προκειμέ- 
νου νά έπισημάνουμε συγκεκριμένες άδυνα- 
μίες μας -  έλπίζουμε, χάριν τού συμφέρον
τος τών παιδιών καί τής κοινωνίας μας, νά μή 
ύπάρχουν σήμερα γονείς, οί όποιοι, συνειδη
τά ή άσυνείδητα, νά έπικαλοΰνται σάν φόβη
τρο τήν σκιά τού άστυνομικοϋ, σέ στιγμές 
λ.χ. πού δέν μπορούν μέ τήν πειθώ νά έπι- 
βληθοϋν στά παιδιά τους. Καί νά προκαλοϋν 
στις εϋπλαστες παιδικές ψυχές, κατά τόν 
πιό άντιπαιδαγωγικό τρόπο, συναισθήματα 
φόβου καί άποστροφής, άπέναντι σέ όσους 
ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή νά έπαγρυπνοϋν 
καί νά σπεύδουν άντιμέτωποι σέ κάθε περί- 
πτωσι διακινδυνεύσεως τών πιό πολυτίμων 
άγαθών τού άνθρώπου. Καί τό παιδί, μέ τούς 
τόσους κινδύνους πού διατρέχει μέσα στήν 
κοινωνία καί κάτω άπό ένα καθεστώς ειδικής 
μεταχειρίσεως πού τού έχει έξασφαλίσει ή 
Πολιτεία, θά πρέπει νά βλέπη στό πρόσωπο 
τού Αστυνομικού τήν άσφάλειά του. Ώ στε 
νά τού έμπιστεύεται, όταν χρειασθή, τήν 
προστασία, πού μέσα στό σπίτι τού έξασφαλί- 
ζουν οί γονείς.

Όμως, άνάμεσα στις άδιαφιλονίκητες 
άρετές τής Ελληνικής οικογένειας, πέρα 
άπό τό σύμπτωμα πού προαναφέραμε, ύπάρ
χουν άλλα πιό σοβαρά, έξ Ισου άρνητικά, 
φαινόμενα άναχρονιστικά, συνήθειες πού 
δέν συμβιβάζονται μέ τό πολιτιστικό μας έπί- 
πεδο. Προβλήματα πού δέν θά βρουν τήν 
λύσι τους μέ νομοθετικά μόνο μέτρα, γιατί, 
πρώτα άπ' όλα, χρειάζεται νά άναθεωρήση 
έπ ' αύτών, συνειδητά, τήν στάσι του όλό- 
κληρο τό κοινωνικό μας σύνολο. 'Ας περι- 
ορισθοΰμε νά μνημονεύσουμε:
-  Τήν μειονεκτική θέσι τού παιδιού χωρίς 

οικογένεια καί κυρίως τού παιδιού, πού δέν 
προέρχεται άπό γάμο. Γιά τήν άντιμετώπισι 
τής όποιας δέν άρκεϊ ή νομική μόνο κατω- 
χύρωσις τών δικαιωμάτων τού παιδιού, 
άσχέτως οικογενειακής προελεύσεως. 
Αλλά θά πρέπει πρώτα νά παύσουμε νά 
προσάπτουμε μομφή πρός τήν άγαμο μητέ
ρα, μέ τόση σπουδή καί μέ τήν γνωστή άπέ- 
χθεια, πού τήν όδηγεϊ, μαζί μέ τό παιδί της, 
σέ κοινωνική άπομόνωσι.

-  Τήν, σέ μεγάλη άκόμη κλίμακα, πατριαρ
χική δομή τής οικογένειας μας, μέ τούς 
γονείς νά συγκατοικούν, συχνά, μετά τών 
νέων ζευγαριών καί νά έπιμένουν νά ρυθμί

ζουν τήν ζωήν τους, τά δέ τελευταία νά 
άναγκάζωνται νά άνεχθοΰν μία κατάστασι, ή 
όποια οδηγεί στά γνωστά δυσάρεστα έπα- 
κόλουθα.

-  Τήν σχετικά παρατεταμένη έξάρτησι τών 
παιδιών άπό τούς γονείς, μέ έπακόλουθο 
τήν έλλειψι πρωτοβουλίας καί τήν άνευθυ- 
νότητα, πού άπαντάται σέ μεγάλη μερίδα 
τών νέων μας.

-  Τήν προσφυγή είς τήν προίκα, ή όποια συνι- 
στά γιά τήν Χώρα μας, τήν πιό χαρακτηρι
στική έκδήλωσι άνισότητος μεταξύ τών δύο 
φύλων καί ύποβιβάζει, πολλές φορές, τήν 
ιερότητα τού γάμου σέ έπίπεδο συναλλα

γής
-  Τήν άντιφατική άντίληψι, ώς πρός τό τεκ

μήριο τής άγνότητος, πού κατά τρόπο ά
δικο, οι νέοι μας άξιώνουν νά προϋπάρχη, 
μονομερώς, στό πρόσωπο τής νεονύμφου.

"Οταν μάλιστα πολλοί άπό τούς νέους αύ- 
τούς θεωρούν, γιά τούς έαυτούς των, σάν 
τίτλο τιμής τις προγαμιαίες σχέσεις μετά 
νέων καί άγάμων γυναικών, άδιαφορούν- 
τες έάν, τοιουτοτρόπως, γίνονται οί ίδιοι 
ύπαίτιοι, ώστε, δταν έλθουν σέ γάμο, τό 
τεκμήριο άγνότητος πού έννοοϋμε, νά μή 
άποτελή γι' αύτούς παρά μιά αύταπάτη.

-  Τέλος, έπειδή ό γάμος άποτελεϊ, άναμ- 
φισβήτητα, όρόσημο στήν ζωή τού καθε- 
νός μας, δέν βλέπει κανείς, γιατί ή εύχά- 
ριστος αύτή όψις τής κοινωνίας μας θά 
πρέπει νά συνοδεύεται άκόμη καί άπό προ
ληπτικές καθαρά άντιλήψεις. Όπως ή 
χαρακτηριστική περίπτωσις άποφυγής 
τελέσεως γάμου, κατά τά δίσεκτα έτη. Πού 
χωρίς κανένα νόημα, φθάνει μέχρι τών 
ήμερών μας, προφανώς άπό παρεμβάσεις 
ή έπιρροές τών παλαιοτέρων.

Είναι λοιπόν καιρός νά άντιδιαστείλουμε 
τις ύγιεϊς παραδόσεις, τις ήθικές άρχές καί 
κάθε θετικό στοιχείο, ένισχυτικό τών θεμε
λίων τής Ελληνικής οικογένειας, άπό τις 
άδυναμίες πού προαναφέραμε, ώστε οί τε
λευταίες νά άπομονωθοΰν, νά ύποχωρήσουν 
προοδευτικά καί τελικά νά έκλείψουν. Καί 
άντί τήν θέσι τους νά πάρουν τά όποιαδή- 
ποτε ξένα πρότυπα οικογενειακής ζωής, νά 
έναρμονισθούμε, τό ταχύτερο, μέ δ,τι άντα- 
ποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις καί προσ-



δοκίες τών μελών τής κοινωνίας μας. Αρκεί 
νά μή μάς παρααύρη ή τάσις τών ύπερβο- 
λών, τής σπουδής καί προχειρδτητος, ή ό
ποια μάς διακρίνει έπί άλλων θεμάτων.

Κάθε κίνηοις, πρός τήν κατεύθυνσι θε
σμικών μεταβολών στδν έξαιρετικά ευαίσθη
το αύτό χώρο, τής οικογένειας, δέν μπορεί 
παρά νά έχη σάν αίτιολογική βάσι: -  είτε τήν 
μέριμνα τής Πολιτείας πρός διασφάλισι θε
μελιωδών δικαιωμάτων τού παιδιού,
-  είτε τυχόν διαφαινομένη διάστασι, μεταξύ 
κειμένης νομοθεσίας καί κοινωνικής συμπε
ριφοράς. ' Η όποια (διάστασις), έφ ' όσον δέν 
έχει λάβει τήν μορφή κραυγαλέας άντιθέ- 
σεως, θά πρέπει νά άποδεικνύεται πάντοτε 
άπό προηγουμένη σχετική έρευνα. Χωρίς, 
ούτε κάν νά διανοηθοϋμε, τήν λήψι μέτρων 
πού νά έχουν σάν άποτέλεσμα τόν κλονισμό 
τής πίστεώς μας πρός τόν θεσμό τού γάμου 
καί τής οικογένειας. Κι αύτό, γιά νά μή γί
νουμε ύπαίτιοι έπιδεινώσεως τής τύχης τών 
παιδιών μας. Γιά νά άποτελή θέσι καί όχι 
άρνησι ή ίση μεταχείρησις τού παιδιού ά- 
σχέτως οικογενειακής προελεύσεως, θά 
πρέπει, παράλληλα, νά μή ένθαρρύνεται, μέ 
κανένα τρόπο, ή άποδυνάμωσις τού θεσμού 
τής οικογένειας. Διότι δέν βλέπει κανείς, μέ 
όση καλή θέλησι καί άν διαθέτει, δτι είναι 
δυνατόν, τά όποιαδήποτε μέτρα κοινωνικής 
προνοίας νά σταθούν ποτέ ικανά νά άνα- 
πληρώσουν, γιά κάθε παιδί πού δέν είναι 
προϊόν γάμου, αύτό πού χαρακτηριστικά άπο- 
καλεϊται οικογενειακή θαλπωρή καί πού αύτό- 
ματα καί δικαιωματικά άπολαμβάνουν τά πολ
λά παιδιά, χάριν τού θεσμού τού γάμου καί 
τής οικογένειας.

Κάτι άνάλογο θά μπορούσε νά ύποστηρι- 
σθή καί έπί τού θέματος τού διαζυγίου.

Αντιλαμβάνεται κανείς, κατά πόσο θά 
έπιδεινώναμε τήν θέσι τών παιδιών μας, 
άπό πλευράς δυνατότητος πλήρους καί άρ- 
μονικής άναπτύξεως τής προσωπικότητος, 
άν ήταν νά όδηγηθοϋμε σέ μεταρρυθμίσεις, 
πού θά είχαν σάν άποτέλεσμα τόν κλονισμόν 
τού θεσμού τού γάμου. Ά ν  ήταν νά μιμη- 
θούμε τήν άπότομο καί συνεχή αϋξησι τού 
άριθμοϋ τών διαζυγίων, πού τελευταία είδα
με σέ πολλές χώρες. Καί πού θά είχε σάν 
άποτέλεσμα, ώστε, όλο καί περισσότερα παι
διά, νά στερούνται τής οικογενειακής θαλ
πωρής, άλλά καί τής σιγουριάς, τήν όποια 
τούς έγγυάται ή παρουσία τών γονέων, κα
θώς, μέσα στό σπίτι, ή άγάπη τού πατέρα, 
τό πατρικό ένδιαφέρον, ένώνεται μέ τήν 
μητρική στοργή καί άφοσίωσι.

Ή  όποιαδήποτε όμως μεταρρύθμισις, έπί 
θεμάτων πού άπτονται τού θεσμού τού γάμου 
καί τής οικογένειας, έκτός τών άλλων, θά 
ήταν οπωσδήποτε καί άδιανόητο νά προηγεί
το, άντί νά έπεται τής έξελικτικής πορείας 
τής κοινωνίας μας. Οί βαθύτατες τομές, πού 
έχουν συντελεσθή, έπί συναφών θεμάτων, 
σέ άλλες χώρες, προήλθαν σάν συνέπεια τής 
έξελικτικής πορείας τής κοινωνίας των. Καί 
δέν έχουμε λόγους νά ζηλεύουμε, σχετικά 
μ' αύτές, ούτε τήν μεγάλη άναλογία τών 
παιδιών, πού κάθε χρόνο γεννιούνται χωρίς 
γάμο, στις χώρες αύτές, ούτε τήν άναλογία 
τών γάμων πού κάθε χρόνο διαλύονται.

' Ακόμη πιό πολύ δέν πρέπει νά μάς δια- 
φεύγη δτι, παρόμοιες μοντέρνες τάσεις, 
γιά νά μή άποβοϋν όλέθριες γιά τήν τύχη

τών παιδιών μας, προϋποθέτουν τεράστιες 
δυνατότητες άπό πλευράς κρατικής μερί- 
μνης, τίς όποιες άκόμη δέν διαθέτουμε.

Αλλά, πριν άπό όλα, προϋποθέτουν μιά κοι
νωνία άρκετά ώριμη, μέ έξαιρετικά άνεπτυ- 
γμένο τό αίσθημα τής άτομικής καί συλ
λογικής εύθύνης.

” Ελλειψις αισθήματος 
συλλογικής εύθύνης
Καί ή τελευταία αύτή πρωταρχική προϋ- 

πόθεσις είναι πού μάς λείπει, όσο τίποτε άλ
λο. Σέ τέτοιο βαθμό, ώστε πολλά άπό τά 
χρονίζοντα προβλήματα πού έπηρεάζουν 
σημαντικά τήν τύχη τών παιδιών μας, νά 
έχουν σάν βασική άφετηρία αύτή τήν άδυνα- 
μία. Καί σέ σημείο, ώστε νά είναι σάν νά άνα- 
κεφαλαιώνουμε, καθώς θά κλείσουμε μέ τις 
έπιπτώσεις αύτής τής άδυναμίας.

Θά τό έπαναλάβουμε δτι, πέρα άπό τίς 
φροντίδες καί τήν εύθύνη τών γονέων, άπο- 
μένουν σάν άπόλυτα άναγκαΐοι παράγοντες 
άγωγής καί σάν φορείς διασφαλίσεως τών 
συμφερόντων τών παιδιών μας, ή Παιδεία, 
ή Πολιτεία, ή Εκκλησία. Παράγοντες μέ 
αύτονόητο τό συλλογικό τους χαρακτήρα. 
Καί όμως, μόνο κριτική συνηθίζουμε νά ά- 
σκοΰμε άπέναντι σ' αύτούς καί άλλους κρα
τικούς φορείς. Σάν νά μή είμαστε έμεΐς, 
πού τούς έπανδρώνουμε. Καί μάλιστα ή κριτι
κή αύτή συνοδεύεται, τίς περισσότερες 
φορές, άπό μία άρνητική διάθεσι καί προ
χειρότητα, όμοια μ' αύτήν μέ τήν όποια, έ
μεΐς οί ίδιοι, άποποιούμεθα κάθε δραστηριό
τητα, πού άπτεται τού συμφέροντος τού κοι-
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ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΣ

ΗΤΑΝ Ι1ΙΕΥΤ0ΓΙΑΤΡ0Σ
ΑΛΛΑ...

ΕΣΟΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΖΠΕΣ!
Μιά παράξενη ύπόθεση «άγυρτείας» 
πού συνδέθηκε μ ένα σημαντικό αν
θρωπιστικό έργο σέ περίοδο πολέμου.

νωνικού μας συνόλου. Καί άν, κατά τήν περί
οδο αυτή τών διαφόρων κοινωνικών μετα
σχηματισμών, έπιβάλλεται νά περιφρουρή- 
σουμε τόν θεσμό τής οικογένειας άπό τήν 
έπίδρασι διαβρωτικών καθαρά τάσεων, είναι 
γιατί εις τούς γονείς, κυρίως, πέφτει τό βά
ρος νά καλλιεργήσουν στά ' Ελληνόπουλα τό 
αίσθημα τής άτομικής καί κοινωνικής εύθύ- 
νης.

Καθώς ή ύπευθυνότης μάς λείπει άκόμη 
σέ μεγάλη κλίμακα, δέν μπορεί νά άναμένη 
κανείς πιό άμεσα άποτελέσματα, άπό πλευ
ράς άλλαγής νοοτροπίας άπό πουθενά άλ- 
λοΰ, όσο καί άπό τούς κόλπους τής οικο
γένειας. "Οπου, τουλάχιστον τό αίσθημα 
τής ευθύνης τών γονέων, άπέναντι στά παι
διά τους, ύπάρχει άναμφισβήτητα άνεπτυ- 
γμένο, σέ έξαιρετικά μάλιστα ύψηλό βαθμό.
' Επειδή τροφοδοτείται άπό τήν αγάπη καί τό 
ένδιαφέρον τους γι' αύτά.' Ενδιαφέρον γνή
σιο, άλλά καί τόσο έντονο ώστε, κατά κανόνα, 
νά συναρτάται ή κοινωνική μας προβολή, άπό 
τήν έπιτυχία τών παιδιών μας. Αλλά καί μέ 
άποτέλεσμα νά παρατείνεται, σέ πολλές 
περιπτώσεις, τόσο πολύ ή έξάρτησις τού 
παιδιού άπό τούς γονείς, ώστε, δέσμιο τών 
φιλοδοξιών τους ή άπό κακή έκτίμησι τού 
πραγματικού του συμφέροντος, νά τό καθι
στούν, τελικά, άβουλο καί άνεύθυνο.

Οί γονείς, λοιπόν, είναι πού πρέπει νά 
άντιληφθοϋν πρώτοι, πώς, δσα έφόδια καί 
άν δώσουμε στά παιδιά μας, δέν άρκοϋν γιά 
νά οικοδομήσουν τό μέλλον τους, έάν δέν 
τά καταστήσουμε κάποτε ύπεύθυνα, στό 
σύνολό τους. Καί πώς, μέ τό κακό μας παρά
δειγμα, μέ τήν δική μας άδιαφορία, άπέναντι 
στό συμφέρον τού κοινωνικού μας συνό
λου, δέν μπορούμε νά άναμένουμε θετικά 
άποτελέσματα άπό κανένα άλλο παράγοντα 
άγωγής. Γιατί κι αύτοί περιμένουν πρώτα τήν 
δική μας συνδρομή. Ωστε ή άλλαγή πού 
άναμένουμε άπό τούς νέους μας καί περί 
τής όποιας πολύς λόγος γίνεται, νά είναι 
άλλαγή θετική καί δχι άρνητική. "Ωστε ή 
κρατική μέριμνα νά έχη ούσιαστικώτερο 
περιεχόμενο. Τόσο στόν τομέα τής διαπαιδα- 
γωγήσεως, τής μορφώσεως καί τού έπαγ- 
γελματικοϋ προσανατολισμού τών νέων, δσο 
καί στόν τομέα τών μέτρων καθαρά κοινω
νικής προνοίας. Γιά τήν παροχή βοήθειας 
πρός τά όρφανά καί δσα παιδιά δέν έχουν 
έπαρκή μέσα συντηρήσεως, γιά τήν ένίσχυ- 
σι τής θέσεως τών παιδιών χωρίς οικογένεια, 
γιά τήν προστασία τών προβληματικών καί 
παραστρατημένων παιδιών καί τήν έπανα- 
φορά τους στό σωστό δρόμο.

Διότι έτσι μόνο, μέ τό νά φέρουμε κοντά 
μας όλους τούς νέους, άλλά καί νά τούς 
καταστήσουμε ύπεύθυνους στό σύνολό 
τους, μέ τήν άνοδο τής ποιοτικής στάθμης 
τής κοινωνίας μας, ή όποια προϋποθέτει τήν 
ένεργό συμμετοχή δλων μας καί μέ τήν οικο
γένεια νά διαδραματίζη, πάντοτε, τόν πρω
τεύοντα ρόλο, θά οικοδομήσουμε μέ άσφά- 
λεια τό παρόν καί τό μέλλον τού τόπου μας, 
μέ τό όποιο είναι συνυφασμένα τά θεμελιώδη 
δικαιώματα καί τά πραγματικά συμφέροντα 
τών παιδιών μας.

Ο Ι ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ βαριά τραυματι
σμένοι Κορεάτες πολίτες εύ- 

γνωμονοϋσαν τό γιατρό τού άντιτορπιλ- 
λικοϋ πού τούς έσωσε τή ζωή. ' Ο για
τρός τούς ε ίχε κάνει μιά τολμηρή καί 
δύσκολη έγχείρηση άμέσως μόλις τούς 
άνέβασαν άπό τό μικρό σκάφος πού 
τούς έφ ερε, ένα κορεάτικο τζούνκ, 
πού χρειάστηκε νά χτυπηθεί σκληρά 
μέ τήν άγρια τρικυμία γιά νά φτάσει ως 
τό καναδικό πολεμικό.

Κανένας όμως άπό τούς δεκαεννιά 
δέν θά δεχόταν τις ύπηρεσίες τού για
τρού, άν ήξερ ε  τήν άλήθεια...

* Ηταν ή έποχή τού κορεατικού πο λέ
μου, τό 1950, ένός άπό τούς πιό πολυ
αίμακτους τοπικούς πολέμους ύστερα 
άπό τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, πού 
πήραν χαρακτήρα παγκόσμιας σχεδόν 
συρράξεως μέ τήν ύποστήριξη τών Νο
τίων καί τών Βορείων άπό τούς συμμά
χους τους, άντίστοιχα.

' Ο γιατρός τού καναδικού άντιτορπιλ- 
λικοϋ «Καγιούγκα» ε ίχε άποκτήσει τή 
φήμη ήρωα τού πολέμου, έπειδή  είχε 
σώσει πολλές ζω ές ώς τότε. Ό λ ο ι μι
λούσαν μέ θαυμασμό κι έκτίμηση γιά 
τόν δόκτορα Τσάυρ...

Ό  ήρωας αύτός όμως, ούτε Τσάυρ 
όνομαζόταν, ούτε δόκτορας ήταν. Κα
μιά σχέση δέν είχε μέ σπουδές ιατρι
κής.

Ή τ α ν  ό  Φ έρντιναντ Ντεμάρα, ό 
μεγαλύτερος τσαρλατάνος τής σύγχρο
νης έποχής. Δέν ε ίχε βγάλει ούτε γυ
μνάσιο. Κι όμως, όσο άπίστευτο κι άν 
(ραίνεται, έκανε άληθινά θαύματα σάν 
γιατρός χειρουργός τού πολεμικού 
ναυτικού. Πριν γίνει «γιατρός», ε ίχε 
δοκιμάσει πολλά άλλα έπαγγέλματα, μέ

Κάτω. Φέρντιναντ Ντεμάρα. "Ενας άπό τούς 
μεγάλους τσαρλατάνους του αιώνα μας. 
Στην άπέναντι σελίδα έπάνω: Τό Καναδικό 
άντιτορπιλικό «Καγιούγκα», όπου ό Ντεμά
ρα έκανε θαύματα, σώζοντας ζωές, πού ίσως 
θά χάνονταν άν δέν ήταν τόσο τολμηρός.
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τήν ίδια επιτυχία. Ξεκινώντας άπό 
τή γενέτειρά του, τή Μασαχουσέτη, 
είχε τριγυρίσει όλη σχεδόν τήν Αμε
ρική. Εχε γίνει κληρικός, ψυχολόγος, 
βοηθός σερίφη, δεσμοφύλακας, ιερο
κήρυκας!

Γιά καμιά άπ' αύτές τις ιδιότητες 
βέβαια δέν είχε τυπικά προσόντα. Κατά- 
φερνε πάντα νά διοριστεί παρουσιάζον
τας πλαστά χαρτιά! ' Αλλά τό πιό έκπλη- 
κτικό είναι ότι σέ όλες τις περιπτώσεις 
είχε άνταποκριθεϊ στά καθήκοντά του 
σάν νά είχε μεγάλη πείρα!

Όταν ήταν έντεκα χρόνων (είχε γεν
νηθεί τό 1922), ό πατέρας του, πού ήταν 
πλούσιος, έχασε όλη του τήν περιουσία. 
' Ο νεαρός Φέρντιναντ γνώρισε τή φτώ
χεια, άλλά φαίνεται πώς άπό ψυχική 
άλλαγή τής ζωής του άρχισε νά καλ
λιεργεί μέσα του φαντασιώσεις καί τολ
μηρές φιλοδοξίες. Ή θελε νά κάνει νά 
τόν θεωρούν σπουδαίο. Ό λη  του ή 
ζωή άπό τότε πού έφυγε άπό τή Μασα
χουσέτη ήταν μιά άτέλειωτη ιστορία άπό 
άπάτες. Τό άποκορύφωμα όμως τής 
σταδιοδρομίας του ήταν τά ιατρικά του 
κατορθώματα στό άντιτορπιλλικό «Κα- 
γιούρκα». Γιά όσους τόν θυμούνται, θά 
είναι πάντα «ό ψευτογιατρός πού έκανε 
θαύματα»...

Ό  άληθινός δόκτωρ Τζόζεφ Τσάυρ 
ζοΰσε κι έργαζόταν στό Νιού Μπρούν-

σβικ τού Καναδά. ' Ο Ντεμάρα, πού έμ- 
φανιζόταν σάν καθηγητής ιατρικής έκεί- 
νη τήν έποχή, στις παραμονές τού 
κορεατικού πολέμου, είχε εισχωρήσει 
στό στενό φιλικό κύκλο τού Καναδού 
καθηγητοϋ. Λίγο άργότερα, έμφανίστη- 
κε στό καναδικό ναυτικό σάν Τζόζεφ 
Τσάυρ καί προσφέρθηκε νά πάει έθε- 
λοντής στήν Κορέα!

Παράξενη πραγματικά προσωπικό
τητα. Απατεώνας, τσαρλατάνος, άλλά 
καί πραγματικός ήρωας καί άνθρωπι- 
στής, όπως άπόδειξε μέ τή δράση του. 
Παντού όπου χρειαζόταν ή βοήθειά 
του, ό «δόκτωρ Τσάυρ» ήταν παρών!

Τις ύπηρεσίες του σάν γιατρός πρό
σφορε γιά πρώτη φορά όταν έβγαλε 
ένα χαλασμένο δόντι τού ίδιου τού 
πλοίαρχου Τζαίημς Πλόμερ, πού δέν 
ήταν άλλος άπό τόν κυβερνήτη τού 
άντιτορπιλλικοϋ «Καγιούγκα».

Μπορεί νά άναρωτιέται ό καθένας 
άν είχε ξανακάνει ποτέ του τόν οδοντο
γιατρό, άλλά γιά τόν Ντεμάρα ήταν 
άπλό τό ζήτημα: όλη τή νύχτα πριν άπό 
τήν έπέμβαση τήν πέρασε μελετών
τας... οδοντιατρική, άπό τά έπιστημονι- 
κά συγγράματα πού είχε κουβαλήσει 
μαζί του!

Αύτό άκριβώς έκανε σέ όλη τή διάρ
κεια τής ύπηρεσίας του στό καναδικό 
ναυτικό. Μελετούσε άκούραστα κι ήξε

ρε στήν κάθε περίπτωση τί έπρεπε νά 
κάνει! Φαίνεται άπίστευτο, άλλά είναι 
ή άλήθεια. Ό  ίδιος θά όμολογοϋσε 
πολύ άργότερα: «Πού τις βρίσκω τις 
γνώσεις στά διάφορα έπαγγέλματά μου; 
Μά είναι άπλό. Διαβάζω τά κατάλληλα 
βιβλία...».

Ή  άληθινή όμως δοκιμασία γιά τόν 
ψευτοδόκτορα Τσάυρ ήταν όταν τού 
άνάθεσαν τήν περίθαλψη τών τραυμα
τιών τού άμαχου πληθυσμού. «Μιά βασι
κή άρχή είχα πάντα στό νοϋ μου», είπε 
άργότερα. «Ό σο λιγότερο κόβεις χέ
ρια καί πόδια, τόσο λιγότερο θά έχεις νά 
παιδευτείς ύστερα μέ τήν έπούλωση 
τών τραυμάτων...».

' Υπάρχει βέβαια ένα λεπτό χιούμορ 
σ' αύτή τή... λογική. Ή  άλήθεια ώστό- 
σο είναι πώς αύτή ή «βασική άρχή» άπο- 
δείχτηκε σωτήρια γιά τούς τραυματίες, 
πού περνούσαν άπό τά χέρια του. Πολ
λοί άπ' αύτούς άσφαλώς θά είχαν μείνει 
άνάπηροι, άν έπεφταν στά χέρια πρα
γματικών στρατιωτικών γιατρών...

Εκτός άπό τούς πολίτες τραυμα
τίες, ό «δόκτωρ Τσάυρ» έσωσε καί 
άρκετούς στρατιώτες. "Ενας Νοτιο- 
κορεάτης στρατιώτης -πού τού έφεραν 
είχε μιά σφαίρα κοντά στήν καρδιά.
' Ο Ντεμάρα άντιμετώπισε τή δύσκολη 
αύτή περίπτωση σάν νά ήταν χειρουρ
γός άπό χρόνια. ' Εργάστηκε μέ ζήλο, 
προσοχή καί άνθρωπιστικό ένδιαφέρον 
κι ό στρατιώτης σώθηκε. Λίγο άργότερα, 
ό Ντεμάρα έσωσε τή ζωή ένός άκόμα 
στρατιώτη, πού τό στήθος του είχε γίνει 
κόσκινο άπό θραύσματα σφαίρας ντούμ- 
ντούμ.
Τό σπουδαιότερο άπό όλα ήταν ότι άπό 
όσους τραυματίες άνέλαβε ούτε ένας 
δέν πέθανε καί ούτε ένας έμεινε άνά- 
πηρος!

Αύτό όμως άκριβώς, τό ότι ήταν 
τόσο καλός γιατρός κι άπόκτησε τέτοια 
φήμη, ήταν έκεϊνο πού προκάλεσε 
άργότερα... τή σύλληψή του. Αφορμή 
έδωσε ένα δημοσιεύμα, άπό τήν άνώ- 
τατη διοίκηση τού καναδικού ναυτικού, 
πού έξυμνούσε τή δράση τού δόκτορα 
Τσάυρ. Τό άτύχημα γιά τόν Ντεμάρα 
ήταν ότι τό δημοσίευμα τό διάβασε, 
όπως ήταν φυσικό, ό άληθινός δόκτωρ 
Τσάυρ. Ακολούθησε μήνυση μέ... τά 
περαιτέρω. Σήμερα, στά πενηνταεφτά 
του χρόνια, ό Φέρντιναντ Ντεμάρα δέν 
έξαπατά κανένα. Εργάζεται σέ ένα 
νοσοκομείο τής Καλκρόρνιας, χωρίς νά 
φοβάται μήπως άνακαλύψουν τήν πρα
γματική του ταυτότητα. Καί ούτε ή κατα
δίκη του γιά τήν «άπάτη» του στόν 
κορεατικό πόλεμο έχει ζημιώσει τήν 
ύπόλπιυή του.
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Η άθεΐα καλπάζει, στηριζομένη στά σφάλματά μας, πού τά μεγαλώ
νει ή προπαγάνδα της. Κι ενώ σαλεύονται τά θεμέλιά μας, δέν φαί
νεται νά παραχωρούν τή θέση τους σέ άλλα στερεώτερα.

7 0  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ τής άθεΤας στις 
ήμέρες μας γίνεται όλο καί πιό αι
σθητό, ιδίως στις νεανικές τάξεις. Σέ 

πρόσφατη έρευνα πού έγινε άπό δημο
σιογράφο άνάμεσα σέ φοιτητές καί φοι
τήτριες, οί περισσότεροι δέν δίστασαν 
νά όμολογήσουν πώς δέν πιστεύουν 
ή τούλάχιστον δέν πιστεύουν όπως θέ
λει ή Εκκλησία. Άφησαν δηλ. νά έν- 
νοηθή πώς θεωρούν ξεπερασμένα τά 
σχήματα μέ τόν δικό τους τρόπο. (Βλ. 
«Έλλην. Βορράν» 9-1-1977). Στή 
σκέψη τους είναι έμφανεϊς οί συγκριτι
κές τάσεις καί μιά άντίδραση γιά τήν 
άνεπιφύλακτη παραδοχή τών δογμάτων 
μας. Ανεξάρτητα άπό τό πόσο άθεος 
μπορεί νά θεωρηθή ένας νέος πού, 
στήν έρώτησι άν πιστεύη, άπαντά: « Ο 
καθένας σήμερα έχει καί τό Θεό του. 
Καί, τό σπουδαιότερο, δέν έξουσιάζεται 
ά π ' αύτόν, άλλά τόν έξουσιάζει». ή 
« Αναγνωρίζω ότι όλα θά πρέπει νά ξε
κινούν άπό μιά ύπέρτατη δύναμη. Δέν 
γνωρίζω όμως ποώ είναι αύτή ή δύναμη. 
Γιατί δηλ. νά άποκλείσω τόν Βούδδα ή 
τόν Μωάμεθ καί νά δεχτώ τόν Χριστό;» 
ή « Ά ν μ έ  ρωτάτε γιά θεό, δέν πιστεύω 
ότι ύπάρχει τούλάχιστον έτσι όπως 
μάς τόν δίνει ή θρησκεία» (ένθ ' άνωτ.), 
σημασία έχει πώς στις ψυχές τών άν-

θρώπων καί μάλιστα τών νέων άτονοΰν 
σιγά-σιγά οί θρησκευτικές άντιλήψεις 
καί τή θέσι τους παίρνουν μεθοδικά 
νέες ιδεολογίες, πού κυμαίνονται άπό 
τόν ύλισμό καί τόν μηδενισμό μέχρι τόν 
συγκρητισμό καί τόν πανθεϊσμό.

Αλλά τό θέμα μας δέν είναι αύτό. 
Αναζητώντας τά αίτια τής καταστά- 

σεως αύτής όφείλουμε νά προβληματι- 
σθοΰμε μπροστά στό μερίδιο τής ένο- 
χής πού έχουμε έμεϊς οί χριστιανοί γιά 
τήν άθεΐα τών διπλανών μας. Ασφαλώς 
δέν είμαστε μόνο έμεϊς πού εύθυνό- 
μαστε γ ι’ αύτήν. Πολλοί άλλοι παρά
γοντες έχουν συνεργήσει γιά τό ότι πολ
λοί ή λίγοι άπό τούς άδελφούς μας 
έχουν χάσει τήν πίστι τους στό Θεό. 
Ά ς  τούς άφήσουμε όμως πρός στιγμήν 
κ ι' άς κάνουμε έμεϊς οί θρησκευόμενοι 
μιάν αύτοκριτικήν γιά νά διαπιστώσουμε 
πόσο φταίμε γιά τήν άπιστία τών άλλων. 
Γιά τό έργο τούτο μάς χρειάζεται άντι- 
κειμενικότητα καί όρθοφροσύνη καθώς 
καί ειλικρίνεια γιά νά βάλουμε τό δά
κτυλο πάνω στον τύπο τών ήλων. Καί 
άσφαλώς πολύ θά έχουμε νά (Ωφελη
θούμε άπό τις διαπιστώσεις μας πάνω 
στό καυτό τούτο θέμα, πού ώς τόσο, 
δέν φαίνεται νά μάς ένοχλή όσο πρέπει. 
Οί άθεοι όμως δέν παύουν νά είναι

Αριστερά έπάνω: Ό  Χριστός νέος. (Ψηφι
δωτό άπό τόν "Αγιο Βιτάλιο τής Ραβέννας). 
Κάτω: Τό έσωτερικό τής Τραπέζης τής Μο
νής Βατοπεδίου στό Ά γ ιο  Ό ρος. Στήν ά- 
πέναντι σελίδα: Σκήτη Καυσοκαλύβα, εις 
Ά γ ιο  Ό ρος. (Φωτ. Μ. Κανελλίδη).
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άδελφοί μας κ ι' έμείς δέν παύουμε νά 
έχουμε καθήκον νά ένδιαφερώμαστε 
γ ι' αυτούς, πολύ περισσότερο όταν εί
μαστε, μέχρις ένός σημείου, αίτιοι τής 
καταστάσεώς των.

Θαρραλέα ομολογία
Α π ' τήν άρχή πρέπει νά τό όμολο- 

γήσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευθύ
νης γιά τήν σημερινή άθεΤα βαρύνει 
έμάς τούς χριστιανούς. Αύτοί πού σή
μερα είναι άθεοι έφθασαν έκεϊ γιατί 
τούς φταίξαμε κι ’ έμείς. Είτε γιατί δεί
ξαμε άσυνέπεια στή ζωή μας, είτε γιατί 
φανήκαμε καιροσκόποι καί ύποκριταί, 
είτε γιατί δώσαμε έξετάσεις καί δέν πή
ραμε βαθμό προβιβάσιμο. ' Η άντινομία 
πού παρουσιάσαμε μεταξύ πίστεως καί 
ζωής, θεωρίας καί πράξεως έγινε πληγή 
στή συνείδησι τών άλλων καί άποδυνά- 
μωσε τής θρησκείας μας τή ρώμη. Εναι 
κανόνας άπαράβατος πώς τά σφάλματα 
έκείνων πού έκπροσωπούν ιδέες, βλά
πτουν όχι μόνο αύτούς άλλά καί τις 
ιδέες. Οσο κι άν αύτό είναι άδικο, είναι 
ώστόσο άληθινό. Στούς άνθρώπους δέν 
άρέσουν καί τόσο οι θεωρίες. Τούς έν- 
διαφέρει περισσότερο ή πράξι έκείνων 
πού λένε τις θεωρίες. Γιαπ' οι άνθρωποι 
δέν άποστρέφονται τίποτα περισσότερο 
άπό τήν άσυνέπεια καί τήν ύποκρισία. 
Καί άν ή ύποκρισία στις κοσμικές 
σχέσεις είναι κάτι κακό, στή θρησκευ
τική σφαίρα είναι σωστό έγκλημα, θεο- 
μπαιξία σκέτη, πού φέρνει τόν έμετο 
στις καρδιές. Εμείς, λοιπόν, σάν χρι
στιανοί άρκετές φορές φερθήκαμε μέ 
άσυνέπεια, άνάξια τής κλήσεώς μας καί 
δώσαμε τόπο στην άθέία γιά νά κατα- 
κτήση έδαφος, νά κυριεύση ψυχές καί 
νά λυπήση τόν ούρανό. Καί αύτό μας τό 
έγκλημα μάς κυνηγάει παντού, ιδιαίτερα 
σήμερα, πού οί άνθρωποι ζητούν άφορ- 
μές για νά δικαιολογήσουν τήν άπομά- 
κρυνσί τους άπό τό Θεό. Εναι, γιά τού
το, χρήσιμο - κ ι '  άς τό πάρουμε καί σάν 
έκδήλωσι μετάνοιας μας -  τό νά ρίξουμε 
τήν προσοχή μας στά σημεία τής ένοχης 
μας, πράγμα πού θά μάς έξασφαλίση 
μαζί μέ τήν αύτογνωσία καί τή δικαίωσι 
γιά τό μέλλον, καί άπό τό Θεό καί άπό 
τούς άνθρώπους.

* Ο καθένας μας χωριστά
Σάν άτομα έμείς οί χριστιανοί είμα

στε μαθημένοι ατό συμφέρον μας καί 
στόν έγωϊσμό μας, Αύτά τά δύο δέν ά- 
νεχόμαστε νά θιγοϋν. Καί άν ποτέ θι- 
γούν, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, πού ό
ποιος μάς βλέπει δέν μάς άναγνωρίζει. 
Δέν έχουμε τό πνεύμα τής αύταπαρνή-

σεως, πού βάζει σέ πρώτη θέσι τό καλό 
τού άλλου. Νοιαζόμαστε, οί περισσότε
ροι, νά ικανοποιήσουμε μέ κάθε τρόπο 
τόν έαυτό μας. "Ετσι ή άγάπη μας γιά 
τούς άλλους άρχίζει έκεϊ πού σταματάει 
ή άγάπη μας γιά τόν έαυτό μας. Τά ύπό- 
λοιπα δηλ. τής καρδιάς μας διαθέτουμε 
γιά τόν άδελφό μας καί έ φ ' όσον δέν 
θιγόμαστε άμεσα ή έμμεσα. Ή  ύποκρι- 
τική αύτή διαγωγή μας έχει προεκτά
σεις καί στήν άλλη ζωή μας. Έμάθαμε 
νά κρίνουμε τούς άλλους άνθρώπους 
μέ τή ζυγαριά τού φαρμακείου, μέ μιά 
άνοικτίρμονα διάθεσι πού έκπλήσσει. 
"Οσο πιό «πνευματικοί» άνθρωποι είμα
στε, τόσο σκληρότεροι φαινόμαστε ά- 
πέναντι στά σφάλματα τών άλλων. Κι 
αύτό, ένώ τά δικά μας σφάλματα τά με
τράμε μέ τήν εύαισθησία γεφυροπλά
στιγγας.. Γίναμε δηλ. αύστηροί τιμηταί 
τών άλλων, ένώ μέ περισσή εύκολια ά- 
μνηστεύουμε τά σφάλματα τά δικά μας. 
Βουτάμε τήν πέννα μας στό δηλητήριο 
τού μίσους καί τού φανατισμού γιά νά 
πολεμήσουμε τούς... άλλόδοξους, ένώ 
στήν πραγματικότητα θέλουμε νά θί
ξουμε ύπολήψεις, νά σπιλώσουμε όνό- 
ματα, νά δείξουμε τόν χειρότερο καί 
κατώτερο έαυτό μας. Ο κόσμος μάς 
περιμένει άναγεννημένους καί φωτι
σμένους άπό τό πνεύμα τού Θεού, ένώ

έμείς στήν καθημερινή μας ζωή φερό
μαστε σάν νά μή είχαμε γνωρίσει τού 
Χριστού τήν άλήθεια, σάν νά μή είμαστε 
χριστιανοί.

Τά γνωρίσματά μας

Κρίνοντας είλικρινά τούς έαυτούς 
μας θά μπορούσαμε νά δώσουμε τήν 
περιγραφή μας μέ χτυπητά χρώματα, 
μέ πινελιές πού ή κάθε μιά τους, 
θά άντιπροαώπευε μιά κακία χαρα
κτηριστική μας. "Ετσι θά έπρεπε νά 
όμολογήσουμε πώς δώσαμε σοβαρό 
τόπο μέσα μας στήν ύ π ο κ ρ ι σ ί α .  Τήν 
κάναμε άληθινή έπιστήμη, καί τήν σπου
δάσαμε έπιμελώς. Ά πό τήν έποχή τών 
φαρισαίων ή ύποκρισία κινείται άνετα 
μέσα στό θρησκευτικό χώρο. Καί ξε
γελάει συνειδήσεις καί μυκτηρίζει τόν 
Θεό. Σ ’ αύτή δουλέψαμε σάν άτομα 
πολλές φορές έμείς οί χριστιανοί καί 
κάναμε τούς άλλους άνθρώπους νά 
μάς συχαθούν. "Επειτα χειροκροτή
σαμε τή μ ι σ α λ λ ο δ ο ξ ί α  πού έγινε 
φλάμπουρό της. Κυνηγήσαμε άμείλικτα 
τούς έχθρούς, όχι τού Χριστού, άλλά 
τούς δικούς μας. ΓΙεριφρονήσαμε τούς 
«άμαρτωλούς» γιατί τούς θεωρήσαμε 
όφειλέτες πρός Εκείνον, πού έν τού-
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Αριστερά: 'Αντιπροσωπευτικό δείγμα εικόνας τής Παναγίας, βυζαντινής τέχνης. Δεξιά: Ή  Παναγία μέ τό Βρέφος. Βυζαντινή εικόνα πού 
φυλάσσεται στήν έκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, τής Ρώμης.

Αριστερά: Ή  «Ά για  Οικογένεια», τούΜπατόνι. (Πινακοθήκη Καπιτολίνα. Ρώμη). Δεξιά: Ή  «Παναγία μέ τό Βρέφος», τού Τζιοβάννι Μπιλ- 
λίνι. (Βενετία).
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τοις «ήλθεν άμαρτωλούς σώσαι». Κινη
θήκαμε μέσα σ ' ένα κλίμα δυσπιστίας 
πού οί ίδιοι δημιουργήσαμε καθώς άνα- 
γνωρίζαμε στά πρόσωπα των άλλων, πού 
δέν μάς άκολουθοϋσαν, Ιούδες καί 
Δημάδες. Κ ι' ύστερα δουλέψαμε στόν 
φ α ν α τ ι σ μ ό ,  θόλωσε τό μάτι μας άπό 
τούς καπνούς τού φανατισμού καί ξεχύ
σαμε τούς έαυτούς μας. Πήραμε στά 
χέρια φωτιά καί σίδερο νά κάψουμε 
τούς άπιστους. Στηριχθήκαμε σέ λόγ
χες γιά νά έξαφανίσουμε ιδέες καί τό 
πνευματικό ύπόβαθρό τους. Χωρισθή- 
καμε σέ κόστες καί άποκλείσαμε άπό 
τή σωτηρία όσους δέν συμφωνούσαν 
μέ τίς γνώμες μας. Γι ’ αύτό καί γεμί
σαμε άπό χάσματα ψυχικά τήν κοινωνία 
μας καί δείξαμε πόσο άπέχουμε άπό τήν 
άληθινή θεογνωσία. Μέ ένα λόγο δώ
σαμε έξετάσεις κ ι' άπορριφθήκαμε. Ό  
γνωστός ρώσος διανοούμενος ό Άλέξ. 
Σολζενίτσυν μέ θλίψι παρατηρεί «Είναι 
ώς τώρα καταφάνερο πόσο έχει πλη
ρώσει ή άνθρωπότητα γιά τό γεγονός, 
δτι όλοι μας καί όλες οί γενηές έχουμε 
προτίμησι νά έπικρίνουμε, νά καταγγέλ
λουμε καί νά μισούμε τόν έαυτό μας» 
(Ά λ . Σολζενίτσυν: Ή  μετάνοια στό 
σύγχρονο κόσμο. Βλ. έν: Ή  άγωνία τού 
σύγχρονου άνθρώπου σ. 254). Αύτή 
ή ύποκρισία μας είναι πού ώδήγησε 
στό ξεθώριαμα τής εικόνας τού θεού  
μέσα σέ πολλές συνειδήσεις. "Οταν ή 
έπίδρασι τού θεού μέσα στις καρδιές 
μας δέν είναι τόσο άποτελεσματική, 
ώστε νά παρουσιάζουμε τόσο άπροκά- 
λυπτα τό φαινόμενο άνθρώπων χωρίς 
πνευματική σέ βάθος άναγέννησι, είναι 
φυσικό νά χάνουν καί οί άλλοι τίς έλπί- 
δες τους σ ’ 'Εκείνον, πού ήλθε γιά νά 
κηρύξη τήν ειρηνική έπανάστασι κατά 
των παθών καί τήν άνακαίνισι τού ψυχι
κού μας κόσμου. Κι ’ είναι πάλι φυσικόν 
νά κρίνουν τήν άποτελεσματικότητα 
τής θρησκείας στό βαθμό τής δικής μας 
έπιδόσεως στά έργα τής άρε τής ή τής 
κακίας.

Οί χριστιανικές κοινωνίες
Ναυαγήσαμε σάν άτομα έμεϊς οί 

χριστιανοί μέ τά καμώματά μας. Ναυα
γήσαμε όμως καί σάν χριστιανικές κοι
νωνίες. Σήμερα πολλοί έχουν νά λένε 
γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο καί στά πα- 
ληά καί στά νεώτερα χρόνια οί χριστια
νικές κοινωνίες τής Δύσεοχ; είδαν καί 
άντέδρασαν μπροστά σέ γεγονότα μέ 
παγκόσμια άπήχησι. Ή  ειλικρίνεια έπι- 
βάλλει νά άναγνωρίσουμε πώς όχι σπά
νια φερθήκαμε ένάντια στό θέλημα τού 
Χριστού κ ι' έπροδώσαμε σάν κοινωνία

καί σάν Εκκλησία τή θεία προέλευσί 
της καί τήν άποστολή μας. θά πρέπει 
έδώ νά γίνουμε σαφέστεροι καί ν ' άνα- 
φερθούμε σέ συγκεκριμένα γεγονότα, 
πού θά δείξουν τόν βαθμό τής ένοχής 
μας.

α) *Η γαλλική έπανάστασι
"Αν ή γαλλική έπανάστασι τού 1789 

έκλόνισε τότε τά θεμέλια τής χριστια- 
νωσύνης όχι μόνο στή Γαλλία άλλα καί σ ' 
όλη τήν Εύρώπη κ ι’ άγκάλιασε τόν ά- 
θείσμό, καί διεκήρυξε παντού τίς άρχές 
τού Διαφωτισμού, τίείχε κάνει προηγου
μένως ή χριστιανική κοινωνία γιά νά προ- 
λάβη τά λάθη τής πολιτικής έξουσίας 
πού ώδήγησαν στήν έπανάστασι; Μιά 
ένοχη άνοχή τών έγκλημάτων καί των 
έγκληματιών, ένοχη, γιατί έρχονταν σέ 
άντίθεση μέ τόν θεμελιώδη κανόνα τού 
Χριστού πού δίδαξε τήν άγάπη καί τή 
δικαιοσύνη, ήταν ή στάσι τών χριστια
νών μπροστά στούς καταχραστές τής 
δυνάμεως καί τής έξουσίας. « Ακόμη 
καί στις καλύτερες στιγμές τής Χρι- 
στιανωσύνης -  παρατηρεί ό Ντανιέλ- 
Ρόπς -  στούς αιώνες τόν 12ο καί 13ο, 
όπου έκτίσθησαν οί μητροπόλεις, ή βία, 
ή άδικία καί ή άνηθικότης έβάδιζαν 
παράλληλα μέ τή ζωντανή άγιότητα. Α
κόμη καί άνθρωποι πού αύθεντικά δού
λεψαν γιά τήν Εκκλησία ήταν συχνά ά
πιστοι στις άπλούστερες έντολές τού 
Χριστού. Νά σκεφθή κανείς τίς φρικτές 
σφαγές πού συνώδευσαν τήν κατάληψι 
τών Ιεροσολύμων άπό τούς Σταυρο
φόρους τό 1099, σ ’ αύτό τό τζαμί τού 
Όμάρ τόσο γεμάτο μέ αίμα πού έφθα
νε ώς τόν άστράγαλο... Ό χι, στήν 
κυριολεξία δέν ύπήρξε ποτέ ώργανωμέ- 
νη κοινωνία πού νά είναι άληθινά άξια 
τού όρισμοϋ: «χριστιανική» (Ντανιέλ- 
Ρόπς: Τό μέλλον τού Χριστιανισμού, έν: 
Ή  άγωνία. .. σ. 78).

β) *Η 'Ιερά Έξέτασις
Παρά τό ότι ή θρησκεία μας δέν έ- 

γκρίνει τήν προσφυγή σέ βία γιά τή στε- 
ρέωσι τής πίστεως ή τήν τιμωρία τών 
άπιστων, έν τούτοις ή νοθευμένη χρι- 
στιανωσύνη είδε καί τά έγκλήματα τής 
Ί. Έξετάσεως σέ κάποιο σημείο τής 
ιστορίας της. Καί άκόμη παρά τό ιστορι
κό γεγονός ότι οί κοσμικοί άρχοντες τής 
Εύρώπης ήταν έκεϊνοι πού άξιοΰσαν 
άπό τήν Εκκλησία, γιά λόγους κοινω
νικής τάξεως, τήν λήψι αύστηρών μέ 
τρων έναντίον τών αιρετικών, τελικά ή 
κάμψις τής Εκκλησίας καί ή υίοθέτη- 
σις άπό μέρους της τού θεσμού τής Ί. 
Έξετάσεως στάθηκε όπλο στά χέρια 
τών άθέων, γιά νά δικαιολογήσουν τήν 
άπομάκρυνσί τους άπό τήν πίστι. Οί

συνέπειες τού σφάλματος ήταν μοι
ραίες γιά τήν Εκκλησία, πού μέχρι σή
μερα σηκώνει στούς ώμους της τό βά
ρος τής εύθύνης γιά όσα συνέβησαν 
τότε καί γιά τό πώς συνέβησαν.

γ) 'Η μπολσεβίκικη έπανά- 
στασι

Ή  όκτωβρκινή έπανάστασι τού 1917 
στή Ρωσία έδιωξε σκληρά τή θρησκεία, 
έκλεισε ναούς, τουφέκισε κληρικούς, 
γκρέμισε μοναστήρια καί ναούς άπη- 
γόρευσε τή λατρεία, φέρθηκε άπάν- 
θρωπα στούς πιστούς. Μέχρι καί σή
μερα. Ό μως διερωτηθήκαμε άραγε τί 
ήταν έκεϊνο πού έφερε, πού ώδήγησε 
σ ' αύτή τήν έπανάστασι; Άναλογισθή- 
καμε τό μερίδιο τής εύθύνης τής Εκ
κλησίας γιά τό γεγονός αύτό πού συγ
κλόνισε μέ τίς συνέπειές του τόν αιώνα 
μας; Οί άθεοι μπολσεβίκοι στά μουσεία 
τής άθεΐας πού ίδρυσαν καί στά πλαί
σια τής ά ντιθρησκευτικής προπαγάνδας 
πού ώργάνωσαν, έφεραν στό φώς διά
φορες καταχρήσεις τού ρωσικού κλή
ρου, πού πρόδιδαν τήν άδιαφορία του 
γιά τό δράμα τού λαού πού παιζόταν 
στήν άχανή χώρα, τόν καιρό τής αύτο- 
κρατορίας. Ό σες ά π ’ αύτές δέν είναι 
κατασκευασμένες γιά νά ύπηρετήσουν 
τήν κομματική σκοπιμότητα δείχνουν 
πόσα μπορούσε νά προλάβη ή Εκκλη
σία τότε καί δέν τά πρόλαβε, μέ άποτέ- 
λεσμα νά πληρώση άκριβά καί ή ίδια καί ό 
λαός τά τρομερά σφάλματα τών ήγετών 
της.

δ) Οί σημερινές ανακατα
τάξεις

Στήν έποχή μας είμαστε όλοι μάρτυ
ρες τών άνακατατάξεων πού γίνονται
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Στις φωτογραφίες άριστερά καί κάτω «στι
γμιότυπα» άπό τή ρωσική έπανάσταση Ή  
έπανάσταση αύτή, έδιωξε σκληρά τή θρη
σκεία, έκλεισε ναούς, τουφέκιαε κληρικούς, 
γκρέμισε μοναστήρια καί ναούς, άπηγόρευ- 
σε τή λατρεία, φέρθηκε άπάνθρωπα στοάς 
πιστούς. ' Επάνω: Ό  Ά γ. Δομήνικος στό 
δικαστήριο τής 'Ιεράς Εξετάσεως. (Πίνα
κας τού Πέντρο Μπερρουγκέτι). Ή  νοθευ
μένη χριστιανωσύνη είδε καί τά έγκλήματα 
τής 'Ιεράς Εξετάσεως σέ κάποιο σημείο 
τής Ιστορίας της.

σ ' όλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γής 
καί άντιλαμβανόμεθα ότι ζοϋμε όλοι μας 
καθισμένοι πάνω σ ’ ένα ήφαίστειο, πού 
άπό στιγμή σέ στιγμή ήμπορεϊ νά έ- 
κραγή. Στήν Αφρική ό τρίτος κόσμος 
άφυπνίζεται άργά καί μάς διώχνει έμάς 
τούς χριστιανούς λευκούς γιατί τόσα 
χρόνια τόν έκμεταλλευθήκαμε, ένώ 
προοδεύει καί έξαπλώνεται τό ίσλάμ.

Στήν Ασία έκατομμύρια άνθρωποι πε
θαίνουν κάθε μέρα στό δρόμο άπό τήν 
πείνα, ένώ οι χριστιανοί στή Δύσι χύνουν 
τά γάλατα στό δρόμο γιά ν ' αύξηθούν 
οί τιμές των. Πιό πέρα ό κίτρινος κίνδυ
νος σάν πελώριος γίγαντας άπειλεί 
θανάσιμα τόν κόσμο μας καί έξελίσσεται 
σέ ρυθμιστή τών διαφωνιών τών δύο με
γάλων, ένώ ή χριστιανική Δύσις παζα
ρεύει άνέντιμες συμφωνίες πού τήν 
όδηγοϋν ταχύτερα πρός τή δύσι της. 
Οί άθείστικές καί άνατρεπτικές έπανα- 
στάσεις πού φουντώνουν κάθε τόσο 
στήν περιοχή τού δυτικού κόσμου ή καί 
στό άλλο ήμισφαίριο θά μπορούσαν νά 
είχαν προληφθή άν οί χριστιανοί ήγέτες 
τού κόσμου βάσιζαν πάνω στά κηρύγμα
τα τού Χριστού τήν πολιτική τους κ ι’ 
έφρόντιζαν γιά τήν άπάλυνσι τού 
πόνου καί τήν περιστολή τής άδικίας.

Μπροστά στά γεγονότα
Καί τώρα τι θά γίνη; "Οσοι μελετούν 

τήν κατάστασι στά σοβαρά είναι πιά 
πεπεισμένοι, δτι διατρέχουμε τόν έσχα
το κίνδυνο. Τό έδαφος κάτω άπό τά πό
δια μας κλονίζεται έπικίνδυνα καί άνα- 
τρέπονται ή μία μετά τήν άλλη όλες οί 
βάσεις πού μάς στηρίζουν. Ή  άθείa 
καλπάζει, σπηριζομένη στά σφάλματά 
μας, πού τά μεγαλώνει ή προπαγάνδα 
της. Κ ι’ ένώ σαλεύονται τά θεμέλιά 
μας, δέν φαίνεται νά παραχωρούν τή 
θέσι τους σέ άλλα στερεώτερα. Αντί
θετα άνοίγουν μάλλον τόν δρόμο πρός 
τό χάος καί τήν καταστροφή. "Ολες οί 
έπαναστάσεις έπαγγέλονται μιά νέα 
άνοιξι γιά τούς λαούς. Βναι όμως άπο- 
δεδειγμένο ότι τά νέα σχήματα πού δια-

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΑΘΕΪ Α

δέχονται τις παληές άνατρεπόμενες 
καταστάσεις δέν εύνοοϋν τήν άξια τού 
άνθρώπου, άλλά χρησιμοποιούν τά 
ώραία συνθήματα γιά σκοπούς άλλο- 
τρίους, ' Η άπομάκρυνσις τού άνθρώπου 
άπό τόν θεό  δέν είναι λύσις τού δράμα
τος. Βναι αύτοκαταστροφή καί άφανι- 
σμός. Καί μπροστά σ ’ αύτή τήνάλήθεια, 
πού γίνεται κάθε μέρα καί πιό άπτή 
πραγματικότητα, γεννάται τώρα τό δικό 
μας καθήκον. Βναι καιρός νά σκαφθού
με πώς θά άντιδράσουμε. Ίσως νά μή 
έπταίσαμε έμείς. Ίσως να πληρώνουμε 
άλλων τά σπασμένα. Ίσως νά χρειάζε
ται νά έξιλευωθοϋμε έμείς γιά τά λά
θη έκείνων. Σημασία έχει ότι χρειάζεται 
νά πάρουμε μιά θέσι καί νά κρατήσουμε 
μιά γραμμή. Ποιά;

Ή  μετάνοια
Ναι, έκεϊνο πού χρειάζεται νά κά

νουμε είναι νά μετανοήσουμε. « Ή  
μετάνοια είναι τό πρώτο κομμάτι άπό 
σταθερό έδαφος κάτω άπό τά πόδια 
μας, τό μόνο άπ ' τό όποιο μπορούμε 
νά προχωρήσουμε όχι πρός νέες έχ- 
θρες, άλλά πρός τήν άρμονία καί τήν 
πνευματική άνάπτυξι» (Άλ.  Σολζενί- 
τσυν: ' Η μετάνοια στό σύγχρονο κόσμο 
έν: Ή  άγωνία τού σύγχρονου άνθρώπου 
σ. 254). Έμείς οί χριστιανοί όφείλουμε 
ν ' άλλάξουμε τρόπο ζωής, νά διώξουμε 
μακρυά τήν ύποκρισία καί νά φανούμε 
συνεπείς πρός τίς άρχές μας. Ή  ά- 
θεία καλπάζει στόν αιώνα μας, γιατί 
έμείς άποδυναμώσαμε μέσα στις ψυχές 
τήν έννοια τού Θεού. Ή  ζωή καί ή πολι
τεία μας έξέθεσαν άνεπανώρθωτα τήν 
πίστι μας, κι ’ έγιναν αιτία, μαζί μέ πολ
λούς άλλους παράγοντες, νά αύξηθούν 
οί τάξεις τών άθέων. Ίσως μιά αύτο- 
τιμωρία μας νά μάς έξιλέωνε στά μάτια 
τού θεού. Προτιμώτερη δμως είναι ή 
μετάνοια, γιατί αύτή έξασφαλίζει τή 
χάρι τού Θεού καί τήν άναγέννησι. Και
ρός είναι νά ξαναγυρίσουμε στό καθή
κον μας, νά θυμηθούμε τόν άναγεννητι- 
κό ρόλο μας, νά σταθούμε όρθοί πάνω 
στις έπάλξεις τού χρέους μας. Παρά τά 
όσα προηγήθηκαν, ό κόσμος άπό μάς 
περιμένει μιά νέα άνοιξι. Οί νέοι, ιδιαί
τερα, έχουν σέ μάς στραμμένα τά μάτια 
καί περιμένουν νά δουν στό πρόσωπό 
μας τήν άληθινή έκφρασι τής άγάπης 
γιά τόν άδελφό μας. Καί είναι κρίμα νά 
διαψεύδουμε συνέχεια τίς έλπίδες

των.

Τό χρέος
"Αν έμείς σάν άτομα καί σάν Έκκλη-
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σία άναγνωρίσουμε τήν άνάγκη αύτής 
τής άλλαγής, υπάρχει έλπίς ν ' άλλάξη 
τό σκηνικό. Βέβαια δέν πρόκειται ποτέ 
νά λείψουν άπό τή γή οι άθεοι. Ο Σοφο
κλής άπό παληά τόλεγε πώς έρχονται 
έποχές όπου «θνήσκει ή πίστις, βλα- 
στάνει δέ άπιστία» (Οίδ. έπί Κολ. 611). 
Ή  άπιστία θά ύπάρχη, άλλά τουλάχι
στον δέν θά φταίμε έμεϊς καί δέν θά μάς 
καταδιώκη τό σύμπλεγμα τής ένοχης 
μας. Καί είναι άνάγκη νά κάμουμε τήν 
άναγνώρισι των σφαλμάτων μας, άρχί- 
ζοντας άπό τήν διόρθωσί των. Ή  τίμια 
αυτοκριτική μας θά μάς άνοιξη διεξό
δους καί θά μάς δείξη νέους όρίζοντες. 
Α π ’ αυτήν, μέ τήν βοήθεια του Θεού, 

μπορεί νά προέλθη ή άναγέννησι μπρο
στά στό χάος. Τότε σάν άτομα οί χρι
στιανοί θά ζήσουμε τις άρχές μας έ- 
φαρμόζοντάς τες στην πρακτική ζωή. 
θά τιμήσουμε τόν Κύριό μας, δείχνον
τας Του κάθε μέρα τήν πιστότητα πού 
Τού οφείλουμε Παράλληλα θά άπο- 
δείξουμε στούς άδελφούς μας τήνάγα- 
θότητα τής καρδιάς μας καί τόνάτίμητο 
θυσαυρό τής ψυχής μας. Οί άθεοι τότε, 
όπως είπαμε, μπορεί νά μή λείψουν. 
Θά τούς άφαιρεθούν όμως τά προσχή
ματα πάνω στά όποια στηρίζονται γιά 
νά δικαιολογούν τήν άποστασία τους. 
Καί παράλληλα θά έχουμε προσφέρει 
μιάν άληθινή μαρτυρία Ιησού Χριστού 
μέσα σ ’ ένα κόσμο, σάν τόν δικό μας, 
πού ένώ όλα τάχει, μένει στην πραγματι
κότητα μόνος καί ξένος, άπελπισμένος 
καί άπογοητευμένος άπό τόν ίδιο του 
τόν έαυτό. Καιρός, λοιπόν, γιά θαρρα
λέες άποφάσεις πού θά άρχίσουν τήν 
οίκοδόμησι ένός νέου κόσμου άπό τόν 
έαυτό τού καθενός μας, τού κάθε χρι
στιανού πού θά άποφασίση είτε σάν 
άτομο, είτε σάν κοινωνία νά εύθυγραμ- 
μίση τή ζωή του, τις σκέψεις καί τις έν- 
έργειές του μέ τίς άρχές τού Εύαγ- 
γελίου, πού είναι δοκιμασμένες καί άν- 
θεκτικές γιά μιά κοινωνία, όπου ό ένας 
θά σέβεται τόν άλλο καί όλοι μαζί τό 
θεό.

Στήν προσπάθεια αύτή μάς χρειάζε
ται τό χέρι τού θεού. Γιά νά μάς σηκώση 
άπό τίς πτώσεις μας καί νά μάς στήριξή 
στά βήματά μας. Χρειαζόμαστε νά έχου
με ένότητα μεταξύ μας καί νά σταμα
τήσουμε τό άλληλοφάγωμα πού τόσο 
έντονα παρατηρεϊται στις τάξεις μας. 
Καί είναι άνάγκη άκόμη νά όπλισθούμε 
μέ γενναίο φρόνημα γιά νά νικήσουμε 
τόν έαυτό μας καί τόν κόσμο. Τό έργο 
μας αύτό είναι σπουδαίο καί γ ι' αύτό 
κάθε θυσία είναι μικρή. Εμπρός, λοι
πόν, κ ι' ό Θεός βοηθός.
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ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ

εΥΝΗθΕίε τπιοι
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σύγκρουσις εις διασταύρωσιν όδών ★  Σύγκρουσις κατά 
δεξιάν στροφήν ★  Σύγκρουσις όχημάτων κατά τήν αυ
τήν φοράν ★  ' Ατύχημα έξ άπωλείας έλέγχου ★  Σύγ- 
κρουσις κατά τό προσπέρασμα it ’ Ατύχημα έκ διανοί- 
ξεως θύρας ★  Σύγκρουσις έπί ελιγμών ★  Πρόσκρου- 
σις έπί έμποδίου ★  ’ Ατύχημα έκ πτώσεως φορτίου ★  
’ Ατύχημα έκ ζώου κ.λ.π.

Κ ΑΤΑ καιρούς προετάθησαν διά
φοροι ταξινομήσεις των διαφό

ρων ειδών τροχαίου άτυχήματος, μέ 
διάφορα κριτήρια έκάστοτε. Αί έν λόγω 
προτεινόμεναι ταξινομήσεις είναι άλ
λοτε άδραί καί άλλοτε λεπτομερείς καί 
άναλυτικαί, περιλαμβάνουσαι καί ταξι- 
νόμησιν τοϋ άτυχήματος άναλόγως τού 
κυρίου αίτιολογικοϋ παράγοντος αύτοϋ. 
Τό τελευταίον τούτο είδος ταξινομή- 
σεως όμως είναι δύσχρηστον καί δέν 
παρουσιάζει ένδιαφέρον, άν ληφθή ύπ' 
όψιν ότι οί παράγοντες οί ύπεισερχό- 
μενοι εις τήν πρόκλησιν τοϋ τροχαίου 
άτυχήματος είναι πλεΐστοι όσοι. Τοιαύ- 
τη προσπάθεια ταξινομήσεως έγένετο 
εις τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας, τή βοη- 
θείρ κλίμακος περιλαμβανούσης χιλίας 
διαφόρους ύποδιαιρέσεις. Τά στοιχεία 
τού άτυχήματος καταγράφονται καί ή 
κωδικοποίησις γίνεται τή βοηθείρ μηχα
νικού ύπολογιστοΰ. Άλλά θά χρεια- 
σθοϋν ίσιος πολλά άκόμη έτη μέχρις 
δτου τό σύστημα τούτο τυποποιηθή καί 
γενικευθή εις άλλας χώρας καί τά άπο- 
τελέσματα τής χρήσεώς του μετατρα- 
ποϋν εις πρακτικά μέτρα διά τόν περι
ορισμόν τών άτυχημάτων καί τών έξ 
αύτών βλαβών. Έ ξ άλλου, άκόμη καί 
όταν τά δεδομένα τής άναλυτικής ταξι- 
νομήσεως τύχουν έπιστημονικής έπε- 
ξεργασίας, ίσως δέν προκύψουν αίσθη- 
τώς περισσότερα διδάγματα άπό όσα 
διαθέτομεν ήδη έκ τής καθημερινής 
παρατηρήσεως, τής κοινής λογικής καί 
τών δεδομένων τής στατιστικής.

' Η μέθοδος ή όποια φαίνεται νά έξυ- 
πηρετή καλύτερον τόν σκοπόν τοϋ περι
ορισμού τοϋ άτυχήματος εις τό μέλλον 
είναι ή έξέτασις τοϋ προβλήματος εις 
έν έπίπεδον όπου τό πλήθος τών έπί 
μέρους παραγόντων συνοψίζονται εις 
έν εύκολως άναγνωρίσιμον -  καίτοι ούχί 
τελείως σαφές -  πρότυπον συνήθων 
τύπων άτυχημάτων καί συνήθων αίτιολο- 
γικών παραγόντων. Τό έν λόγω πρό- 
τύπον δύναται νά καθορισθή έκ τών 
ύπαρχόντων στατιστικών δεδομένων καί 
έν συνεχείς νά έξετασθή άναλυτικώς 
ύπό τό πρίσμα τής πρακτικής έμπειρίας 
καί τής ύπαρχούσης τεκμηριώσεως.
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Μία τοιαύτη έξέτασις, ασφαλώς, 
δέν καλύπτει δλας τάς περιπτώσεις τάς 
άφορώσας εις τό τροχαΐον άτύχημα, 
άλλά μόνον τάς έμφανιζούσας συχνήν 
έπίπτωσιν. Αλλά τό ίδιάζον πλεονέ
κτημα αύτής είναι ότι διευκολύνει τήν 
διαχάραξιν μέτρων τά όποια δύνανται 
εις τήν πράξιν νά έφαρμοσθοΰν εις τήν 
μεγίστην άναλογίαν τοϋ συνόλου τών 
άτυχη μάτων.

Έ ν εϊδει παραδείγματος, παραθέ- 
τομεν μίαν τοιαύτην άδράν ταξινόμησιν 
τών συνήθων τύπων τροχαίου άτυχή- 
ματος, εύρέως υίοθετηθεΐσαν έν Μεγά
λη Βρεταννία, ώς αϋτη περιγράφεται 
ύπό τοϋ Austin (1966), μετά τών προ- 
τεινομένων ύπό τοϋ συγγραφέως μέ
τρων πρός πρόληψιν έκάστου τύπου ά- 
τυχήματος.

Συγκρούσεις εις διασταύρωσιν 
όδών

Σύγκρουσις μεταξύ οχημάτων εις 
όδούς συμβαλλούσας εις σταυροδρό- 
μιον, διασταύρωσιν μέ περιστροφικήν 
κίνησιν, συνένωσιν σχήματος Υ ή συνέ- 
νωσιν πολλών όδών. Τό κυριώτερον μέ- 
τρον πρός περιορισμόν τών τοιούτων 
συγκρούσεων είναι τό σαφές καί άνεπί- 
δεκτον άμφισβητήσεως σύστημα σημα- 
τοδοτήσεως, λαμβάνον ύπ' όψιν πολλά 
στοιχεία, ώς τό εύρος τών όδών, τήν 
διέλευσιν οχημάτων δημοσίας χρή- 
σεως, τήν πυκνότητα τής κυκλοφορίας, 
τόν τύπον φωτισμού τών όδών κατά τήν 
νύκτα κ.λ.π. "Ετερον μέτρον είναι ή 
άνακατασκευή έπί άσφαλεστέρας βά- 
σεως τών λίαν έπικινδύνων διασταυ
ρώσεων δεδομένου δτι οδηγεί άναμ- 
φιβόλως εις σημαντικήν έλάττωσιν τών 
άτυχημάτων. Καθ' ύπολογισμούς τοϋ 

Εργαστηρίου Οδικών Ερευνών τής 
Μεγάλης Βρεταννίας π.χ. ή άνακατα
σκευή ώρισμένων διασταυρώσεων προ- 
εκάλεσεν έλάττωσιν τών άτυχημάτων 
κατά 85% καί ή βελτίωσις τής όρατότη- 
τος εις τάς συμβολάς όδών κατά 30% 
(Garwood καί Tanner, 1956).

Σύγκρουσις κατά δεξιάν 
στροφήν

Σύγκρουσις δύο οχημάτων, έπί 
στροφής τοϋ ένός πρός τά δεξιά.

Μέτρα πρός περιορισμόν τοιούτων 
συγκρούσεων είναι ή χρήσις ειδικής 
φωτεινής σηματοδοτήσεως διά τήν 
στροφήν, καί ή προστασία τής κυκλο
φορίας κατά τήν στροφήν έναντι τής 
εύθείας κυκλοφορίας διά τοποθετή- 
σεως έπί τοϋ καταστρώματος κεντρικών 
νησίδων.

Σύγκρουσις κατά άριστεράν 
στροφήν

Σύγκρουσις δύο οχημάτων, έπί 
στροφής τοϋ ένός πρός τά άριστερά. 
Προληπτικά μέτρα όμοια ώς έπί τοϋ 
προηγουμένου τύπου άτυχήματος.

Σύγκρουσις οχημάτων κατά 
τήν αύτήν φοράν

Σύγκρουσις δύο ή περισσοτέρων 
οχημάτων,έπί αιφνίδιας έλαττώσεως 
τής ταχύτητος ή αιφνίδιας στάσεως 
τοϋ ένός. Τό κυριώτερον προληπτικόν 
μέτρον εις τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν είναι ή τήρησις άποστάσεως άσφα- 
λείας μεταξύ τών κινουμένων κατά τήν 
αύτήν φοράν οχημάτων. "Αλλοτε έπι- 
στεύετο ότι έπιβάλλεται άπόστασις ίση 
πρός τό μήκος τοϋ οχήματος άνά ταχύ
τητα 10 Μιλιών ώριαίως. Σήμερον ή άπό- 
στασις αϋτη κρίνεται άνεπαρκής, ώς 
άπέδειξαν σχετικοί έρευναι. Λαμβανο- 
μένου ϋπ' όψιν χρόνου άντιδράσεως

0.75 δευτερολέπτου καί μήκους όχή- 
ματος 13 ποδών, εις ταχύτητα 40 μιλιών, 
ή άπόστασις άσφαλείας θά έδει νά είναι 
διπλάσιά καί εις ταχύτητα 60 μιλιών τρι
πλάσια τής συνισταμένης διά τοϋ κανό- 
νος τοϋ ένός μήκους οχήματος άνά 
ταχύτητα 10 μιλιών (Road, Research, 
1959).

' Ατύχημα έξ άπωλείας ελέγχου

' Ατύχημα κατά τό όποιον τό πρωταρ
χικό αίτιον είναι ή άπώλεια έλέγχου έκ 
μέρους τοϋ οδηγού συνεπεία τροχο- 
πεδήσεως, στροφής,μηχανικής βλάβης 
ή άλλου τινός παράγοντος. Τά συνιστώ- 
μενα μέτρα διά τήν άποφυγήν τοϋ εί
δους τούτου άτυχήματος είναι ή βελτίω- 
σις τών όδών, ή βελτίωσις τών οχημάτων 
καί ή προσπάθεια βελτιώσεως τών 
οδηγών διά σειράς μέτρων.

Σύγκρουσις κατά τό προσπέρα
σμα

Σύγκρουσις μεταξύ όχήματος προ
σπερνώντας έτερον καί άλλου όχήμα
τος έρχομένου έξ άντιθέτου διευθύν- 
σεως. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην έν- 
δείκνυται ή βελτίωσις τής όρατότητος 
κατά τάς στροφάς ή έλάττωσις τής κλί- 
σεως κατ' αύτάς, ή χάραξις διπλής λευ
κής γραμμής έπί τοϋ καταστρώματος, ή 
λήψις αύστηρών μέτρων έναντι τών
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Τροχαίο άτύχημα. Έγινε άπό παρέκλιοη τής πορείας τοϋ αύτοκινήτου.

παραβατών, κυρίως δέ ή έρευνα τών 
κινήτρων τά όποια ώθοϋν ένα όδηγόν νά 
προσπερνά όχήματα εις θέσεις τάς ό
ποιας γνωρίζει ότι έμπεριέχουν κίνδυ
νον διά τήν άσφάλειάν του.

Σύγκρουσις κατά παρεκκλίνου- 
σαν κίνησιν

Σύγκρουσις παρεκκλίνοντος όχήμα- 
τος, κινουμένου έπί τά έκτός ή έπί τά 
έντός, εις τρόπον ώστε τούτο προσ
κρούσει έπί άλλου όχήματος ή άποτελεϊ 
αιτίαν δΓ άλλο όχημα νά συγκρουσθή 
μετά έτέρου. ' Ενταύθα συνιστώνται τά 
έκτεθέντα εις τάς συγκρούσεις έκ 
στροφών, έπί πλέον δέ ή χρήσις κατόπ
τρων μέ εύρύ όπτικόν πεδίον.

Άτύχημα έκ διανοίξεως θύρας

Άτύχημα μέ πρωταρχικόν αίτιον τήν

διάνοιξιν τής θύρας όχήματος έν στά- 
σει. Τά προληπτικά μέτρα τού τοιούτου 
άτυχήματος περιλαμβάνουν τήν τοπο- 
θέτησιν κατόπτρων εις τά πλάγια τών 
όχημάτων, τήν διαφώτισιν τών όδηγών 
διά τήν έξοδον των πάντοτε πρός τό 
πεζοδρόμιον καί τήν άπόκτησιν τής 
συνήθειας νά άφίνουν περιθώριον 
άσφαλείας ίσον πρός τό πλάτος μιάς

άνοικτής θύρας όταν διέρχωνται πρό 
όχημάτων έν στάσει.

' Ατύχημα έπιβάτου όχήματος 

δημοσίας χρήσεως

Άτύχημα έπισυμβαίνον εις έπιβάτην 
έντός όχήματος δημοσίας χρήσεως 
(καθήμενον ή όρθιον) ή εις έπιβάτην 
άνερχόμενον ή κατερχόμενον έξ 
αύτοϋ. Διά τούς έντός τοϋ όχήματος, 
ή βλάβη (έξ άποτόμου τροχοπεδήσεως 
ή άλλης αίτιας) συνήθως δέν είναι σο
βαρά. Προληπτικώς ένδείκνυται ή αϋ- 
ξησις τής ίκανότητος καί τής έτοιμότη- 
τος τοϋ οδηγού. Διά τούς άνερχομέ- 
νους ή κατερχομένους έπιβάτας ή 
καλυτέρα έγγύησις άσφαλείας είναι ό 
ένδεδειγμένος χειρισμός τών θυρών 
τοϋ όχήματος άποκλειστικώς ύπό τού 
προσωπικού.

Σύγκρουσις έπί έλιγμών

Σύγκρουσις όχημάτων καθ' δν χρό
νον έν όχημα οπισθοδρομεί, περιστρέ
φεται κλπ. Οί πιθανώτεροι αίτιολογικοί 
παράγοντες ένός τοιούτου άτυχήματος 
είναι άνεπαρκής έλεγχος τοϋ όχήμα
τος, λόγφ άπειρίας, έπιτεινομένης ίσως 
έκ κακής κατασκευής τοϋ συστήματος

έλέγχου τοϋ όχήματος καί έλλειψις 
προσοχής λόγω έρεθισμοϋ ή άλλων 
συγκινησιακών αιτίων. Ειδικόν προλη
πτικόν μέτρον έναντι τών τοιούτων 
άτυχημάτων δέν (ραίνεται νά ύπάρχη. 
Πάντως όμως άνασταλτικόν ρόλον παί
ζουν άναμφισβητήτως τό εύκόλου χειρι
σμού σύστημα έλέγχου τοϋ όχήματος 
καί τά γενικά μέτρα οδικής άσφαλείας, 
ώς ή καλή έκπαίδευσις τών όδηγών καί 
ή άστυνομική έπιτήρησις.

Πρόσκρουσις έπί έμποδίου

Πρόσκρουσις όχήματος έπί άντι- 
κειμένου έπί τοϋ καταστρώματος τής 
όδοϋ, παρακωλύοντος τήν κυκλοφο
ρίαν. Π.χ. όχήματος έν στάσει, μηχανη
μάτων συντηρήσεως ή έπισκευής τών 
οδών, κλπ. Ο άριθμός τών τοιούτων 
άτυχημάτων δύναται νά έλαττωθή διά 
καταλλήλου προειδοποιητικής σηματο- 
δοτήσεως πολύ πρό τοϋ άντικειμένου, 
καθώς έπίσης, κατά τήν νύκτα, διά βελ- 
τιώσεως τής άποδόσεως τών φώτων 
τών όχημάτων καί τών οδών.

’ Ατύχημα έκ πτώσεως φορτίου

' Ατύχημα κατά τό όποιον πρωταρχι
κόν αίτιον είναι τό φορτίον ένός όχή-
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ματος, πίπτον ή πίπτον καί κυλιόμενον 
έπί τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ. Τό 
κυριώτερον μέτρον πρός περιορισμόν 
τών τοιούτων άτυχημάτων είναι ή άπο- 
φυγή ύπερφορτώσεως τών φορτηγών 
όχημάτων καί ή αύστηρά έπιβολή κυρώ
σεων, έφ ' όσον άλλωστε τό κίνητρον 
τής ύπερφορτώσεως είναι άποκλειστι- 
κώς καί μόνον μεγαλύτερον οικονομι
κόν όφελος εις βάρος τής άσφαλείας.

' Ατύχημα έκ ζώου

' Ατύχημα τού όποιου τό αίτιον είναι ή 
παρουσία ζώου έπί τού καταστρώματος 
τής όδοϋ. Ειδικόν προληπτικόν μέτρον 
έναντι τοϋ είδους τούτου άτυχήματος 
δέν ύπάρχει, πέραν τής άπαγορεύσεως 
κυκλοφορίας άδεσπότων ζώων, κυρίως 
κυνών, εις τά οδούς καί τής σχετικώς 
αύστηράς άστυνομικής έπιβλέψεως 
ώς πρός τήν τήρησιν τής άπαγορεύ- 
σεως.

Σύγκρουσις μέ πεζόν

Σύγκρουσις μέ πεζόν. Σύγκρουσις 
μεταξύ όχήματος καί πεζού εύρισκο- 
μένου έπί τοϋ καταστρώματος τής ό
δοϋ. Γενικά μέτρα άσφαλείας μέ ιδιαι
τέραν άξίαν εις τήν περίπτωσιν άτυχη

μάτων εις τά όποια έμπλέκονται πεζοί 
είναι ή βελτίωσις τοϋ φωτισμού τών ο
δών κατά τάς νυκτερινός ώρας, ή χρή- 
σις κατεβασμένων έμπροσθίων προ
βολέων ύπό τών όχημάτων εις τάς άστι- 
κάς συνοικίας, ή καθιέρωσις ορίων 
ταχύτητος έντός τών πόλεων καί πυκνο- 
κατωκημένων χώρων καί ή τήρησις έκ 
μέρους όδηγών καί πεζών τοϋ κώδικος 
οδικής κυκλοφορίας.

Διφορούμενοι κυκλοφοριακαί 
καταστάσεις

Δεδομένου ότι μέγας άριθμός συγ
κρούσεων διαφόρων τύπων έπισυμβαί- 
νουν έπί καταστάσεων σαφώς διφορου- 
μένων, έπιβάλλεται όπως ληφθή ύπ' 
δψιν ιδιαιτέρως ή περίπτωσις αϋτη κατά 
τήν ταξινόμησιν τών διαφόρων τύπων 
άτυχήματος. Μία κυκλοφοριακή κατά- 
στασις χαρακτηρίζεται ώς διφορούμενη 
δταν ό χρήστης τής όδοϋ άντιμετωπί- 
ζη πλέον τής μιάς πιθανός δράσεις, 
έκ τών όποιων ούδεμία διαγράφεται 
τελείως παράλογος.

Κατ' άντίθεσιν πρός τήν έννοιαν 
ταύτην, χαρακτηρίζεται ώς άναμφί- 
βολος ή κατάστασις κατά τήν όποιαν 
προβάλλει εις μόνον λογικός τρόπος 
ένεργείας.

' Η σχέσις μεταξύ διφορουμένων 
καταστάσεων καί ριψοκίνδυνε ύσεως 
είναι σημαντική, διότι ή διφορούμενη 
κατάστασις όχι μόνον οδηγεί εις ριψο
κινδύνευαν εις μίαν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν, άλλ' ένέχει τήν τάσιν προα
γωγής τής ριψοκινδύνου συμπεριφοράς 
έν γένει. Εις τόν τομέα τής έν λόγω 
σχέσεως είναι δυνατόν νά διενεργηθή 
ψυχολογική έρευνα ούσιώδους θεω
ρητικής καί πρακτικής σημασίας.

Εις τό τιθέμενον μετά τήν ώς άνω 
ταξινόμησιν τών συνήθων τύπων τρο
χαίου άτυχήματος έρώτημα κατά πόσον 
αϋτη κρίνεται έπαρκής διά τήν καθ' ή- 
μέραν πράξιν τής μελέτης τοϋ άτυχή
ματος, σχετική έρευνα γενομένη εις 
δύο διαμερίσματα (δήμους) τοϋ Λον
δίνου έπί 230 τροχαίων άτυχημάτων έ- 
δειξεν ότι τά 210 έκ τούτων (91%) έκα- 
λύπτοντο πλήρως ύπό τής έν λόγω ταξι- 
νομήσεως.

Παραλλήλως πρός τήν ταξινόμησιν 
τών τύπων άτυχήματος, άπό πλευράς 
συχνότητος, πρακτικόν ένδιαφέρον 
παρουσιάζει, διά τήν σύνολον διερεύ- 
νησιν, καί ή άνάλυσις τών συνήθων αί
τιων προκλήσεως τοϋ τροχαίου άτυχή
ματος, άνθρωπογενών καί άλλων.
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Σ ΤΟΝ δρόμο άπό τό Καπανδρίτι τής 
Αττικής πρός τήν παραλία των 

Αγίων 'Αποστόλων καί τόν Ώρωπό, 
προσπερνώντας τό χωριό Κάλαμο, συ
ναντά κανείς, μέσα σέ μιά πευκόφυτη 
καί όλοπράαινη μικρή κοιλάδα, τά έρεί- 
πια τού μαντείου τού Αμφιαράου. Τά 
κατάλοιπα των τειχών, πού κάποτε περι
έβαλλαν καί προστάτευαν τόν ιερό 
χώρο, μιά μεγάλη στοά, ένας έρειπω- 
μένος ναός, ένα γρφικώτατο θέατρο μέ 
άναστηλωμένη τήν σκηνή του, έπι- 
τύμβιες στήλες καί λάρνακες τής ρω
μαϊκής έποχής, όλα αυτά, πρός στι
γμήν, δέν λένε τίποτε στόν άνίδεο έπι- 
σκέπτη. Κι όμως είναι σιωπηλοί μάρτυ
ρες ένός περασμένου μεγαλείου καί 
κοιμούνται τώρα τόν αιώνιο ύπνο τους 
μέσα στό ύποβλητικό, πράγματι, τοπίο. 
Τήν ήσυχία καί τήν ήρεμία του διακόπτει 
τόν χειμώνα κάπου-κάπου στις καται
γίδες ό χείμαρρος πού περνά ά π ' τήν 
μικρή κοιλάδα καί τό καλοκαίρι ή συνα- 
αυλία τών τζιτζικιών.

Καί νά σκεφθή κανείς πώς τό Ά μ - 
φιαράειο ήταν ένα άπό τά τέσσερα-πέ- 
τε όνομαστότερα μαντεία τής έλληνι- 
κής άρχαιότητος στόν μεσογειακό 
χώρο. Ή  αίγλη του ξεπέρασε πολλές 
φορές τά όρια τής ' Ελλάδος. ' Ο ' Ηρό
δοτος, λόγου χάρι, άφηγείται ότι ό Κροί- 
σος, ό πάμπλουτος βασιλεύς τής Λυ

ΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ Α Α ΙΤΕΙΟ  
ΤΟΥ ΛΛΙΊΊ ΛΙΜΟΥ

Τοϋ κ. ΚΩΣΤ. ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ

Τό μαντείο, πού ήταν άπό τά γνωστότερα τής άρχαίας ' Ελλάδος, 
ιδρύθηκε πρός τιμήν τού ' Αμφιαράου, ένός σπουδαίου τοϋ μυθο
λογικού πανθέου. Πολλά σημαντικά πρόσωπα "Ελληνες άλλά καί 
βάρβαροι, όπως ό Κροϊσος καί ό Μαρδόνιος, ζήτησαν τή συμβουλή 
τοϋ μαντείου.

δίας, καί αύτός άκόμη ό Μαρδόνιος, ό 
άρχηγός τής πρώτης έκστρατείας τών 
Περσών κατά τής Ελλάδος, ζήτησαν 
τήν συμβουλή τού μαντείου τού Ά μ- 
φιαράου.

Στήν κλασική έποχή καί είδικώτερα 
τόν 4ον αιώνα τό μαντείο άπέκτησε με
γάλη φήμη, γιατί ή Αθήνα τό περιέβαλε 
στό κράτος της, στά χρόνια τού ρήτορος 
καί πολιτκού Λυκούργου. Οταν ό Ω- 
ρωπός περιήλθε ατούς Αθηναίους, 
ή λατρεία τοϋ 'Αμφιαράου πήρε μεγάλη 
έκτασι. Τοϋ άφιέρωσαν χρυσό στεφάνι, 
έπεσκεύασαν τόν ναό καί τόν θησαυρό 
του, καθιέρωσαν πρός τιμήν του άγώνες 
τελουμένους κάθε πέντε χρόνια, πού 
έγκαινιάσθηκαν μέ μεγάλη τελετή. Τέ
λος, γιά νά δώσουν στό μαντείο αύτό καί 
στήν λατρεία τού ήρωος έθνικό χαρα
κτήρα, συμβουλεύθηκαν τόν θεό του γιά 
μιά διαφορά πού προέκυψε άνάμεσα 
στις δέκα φυλές τών Αθηνών, καί τού 
άνήγειραν ιερό μέσα στήν Αθήνα.

Ή  ιστορία τοϋ Αμφιαράου, τοϋήρωα 
πού θεοποιήθηκε, είναι σέ συντομία 
ή έξής: Συνέβαινε στήν έλληνική άρχαι- 
ότητα ένας άνδρας θνητός μέ ξεχωρι
στή άρετή, μέ δύναμι ψυχής μεγάλη, 
μέ άκαταγώνιστη άνδρεία καί θάρρος 
προικισμένος, ν ' άνεβαίνη τόσο πολύ 
στήν κοινή συνείδησι ώστε νά λογαριά
ζεται γιά ημίθεος ή θεός. Από τήν τάξι

Αριστερά έπάνω: Οι δυο όψεις χαλκού ένε- 
πιγράφου ιατρικού έργαλείου, άπό τά χρησι
μοποιούμενα στό ' Αμφιαράειο. Κάτω: Μο- 
λύβδινα εισιτήρια γιά τό 'Αμφιαράειο. Δεξιά 
είκονίζε ται ή Υγεία καί άριστερά ό Ά μφ ιά- 
ραος.
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τών θνητών μεταπηδούσε στην κατη
γορία των άθανάτων, ίσως γιατί κατά βά
θος πίστευαν ότι γιά νά έχη τόση άν- 
δρεία καί άρετή, θά πρέπει νά προέρχε
ται άπό τό γένος τών θεών. Αυτό συνέ
βη καί μέ τόν Άμφιάραο Τ’ όνομά 
του συνδέθηκε άπό τά μυθολογικά άκό- 
μη χρόνια μέ δύο άπό τά μεγαλύτερα 
γεγονότα. Τόν βλέπομε άνάμεσα στόν 
Θησέα, τόν ' Ιάσωνα, τόν Πηλέα, τόν 
Κάστορα καί Πολυδεύκη κι άλλους ή- 
ρωες, πού ήλθαν νά βοηθήσουν τόν

Μελέαγρο στήν «Θήρα τού Καλυδω- 
νίου κάπρου», τού θεριού πού έρήμωνε 
τήν περιοχή τής Καλυδώνος τής Αιτω
λίας. Άνάμεσα στούς ίδιους καί άλ
λους ήρωες πού άνέλαβαν τήν Άργο- 
ναυτική έκστρατεία προβάλλει έπίσης 
τό όνομα τού Άμφιαράου. Είναι γιός 
τού Οϊκλέως καί τής Ύπερμνήστρας. 
Μεγάλη γενιά τού Άργους. Δέν άργη
σε νά ξεχωρίση άνάμεσα στούς άλλους 
Άργείους ήρωες καί, μέ τήν βοήθεια 
τών δύο μεγαλυτέρων γενών, τών 
Μελαμποδιδών καί Άναξαγοριδών, 
νά άναδειχθή βασιλεύς παραγκωνίζον
τας τόν Άδραστο, άπό τό γένος τών 
Βιαντιδών.

Ο έκπτωτος Άδραστος κατέφυγε, 
ύστερα άπ ’ αύτό, στόν πάππο του Πό- 
λυβο, βασιλέα τής Σικυώνος, μετά τόν 
θάνατο τού όποιου άνέβηκε ό ίδιος στόν 
θρόνο. Εκεί συγκέντρωσε στρατό κι 
έτοιμάαθηκε νά έκστρατεύση κατά τού 
Άργους, γιά νά έκδικηθή τόν Άμφιά
ραο. Ενώ λοιπόν τά σύννεφα τού έμ- 
φυλίου πολέμου ύψώνονταν άπειλητικά 
στό Άργος, ό Άμφιάραος έκαμε 
πρώτος τά βήματα συμφιλιώσεως τής 
διαφοράς. Ή  πρωτοβουλία του καρπο
φόρησε. Ή  συμφιλίωσις μάλιστα έπι- 
σφραγίσθηκε μέ τόν γάμο τού ίδιου τού 
Άμφιαράου μέ τήν 'Εριφύλη, άδελφή 
τού μέχρι χθές άντιπάλου του, τού Ά - 
δράστου.

Ή  ’Εριφύλη διακρινόταν γιά τήν μα
ταιοδοξώ καί τόν άμοραλισμό της. Είχε 
προηγουμένως κάμει άνομολόγητες 
συμφωνίες μέ τόν άδελφό της. 'Έστη
σαν παγίδα στόν Άμφιάραο καί τόν 
τύλιξαν στά δίχτυα τους. Έβαλαν τόν 
Άμφιάραο νά όρκισθή ότι στο μέλ
λον, οι τυχόν φιλονικίες άνάμεσα σ ' 
αύτόν καί τόν Άδραστο, θά τελούν άπό 
τήν άπόλυτη κρίσι τής γυναίκας του Ε 
ριφύλης. Αύτή δμως έπηρεαζόταν ά
μεσα άπό τόν άδελφό της καί είχε σύμ
φωνη θή νά τόν συμβουλεύεται προη
γουμένως καί οι άποφάσεις νά έχουν 
άπλώς τό ένδυμα τής δικής της δήθεν 
θελήσεως καί γνώμης. Τά δύο άδέλφια

συνωμότησαν δηλαδή κατά τού γαμ
βρού.

Πράγματι δέν άργησε νά παρουσια- 
σθή ή εύκαιρία γιά ν ’ άσκήση ή Ερι
φύλη τό δικαίωμα τής διαιτησίας καί νά 
άποδείξη τις άνομες βουλές της κατά 
τού άνδρός της. Ή  περίπτωσις ήταν 
σοβαρωτάτη. Νά τι είχε συμβεί: Ο 
Πολυνείκης, ό μεγαλύτερος γιός τού 
Βασιλέως τών Θηβών, τού τραγικού 
Οίδίποδος, έμφανίσθηκε μιά μέρα ώς 
φυγάς στό Άργος. Βρισκόμαστε στά 
μέσα τού 13ου α'ιώνος π.Χ. Παρουσιά- 
σθηκε, λοιπόν, ό Πολυνείκης, ό πρίγκιψ 
τών Θηβών, στόν Άδραστο καί τού ζή
τησε στρατιωτική βοήθεια γιά νά κατε- 
βάση άπό τόν θρόνο τόν άδελφό του 
Ετεοκλή.

Οι δύο αύτοί πρίγκιππες τής Θήβας 
είχαν ύπογράψει ρητή συμφωνία νά 
έναλλάσσωνται στόν θρόνο κάθε χρόνο.

Ο Ετεοκλής όμως, όταν ήλθε ή σειρά 
του κι άνέβηκε στήν έξουσία, μέθυσε 
άπό τά θέλγητρά της καί δέν έλεγε νά 
κατεβή. Ο Πολυνείκης είδε καί άπό- 
ειδε, πήρε τόν δρόμο τής έξορίας, 
γεμάτος πίκρα καί μίσος γιά τόν σφε
τεριστή άδελφό του. Χτύπησε καί πόρ
τες άλλων βασιλέων τής Ελλάδος. Πή
γε καί στό Άργος, γιατί ήταν φημισμέ
νο νιά τήν δύναμί του.

Ο Άδραστος θαύμασε τόν Πολυνεί

' Ο Πολυνίκης προσφέρει στήν ' Εριφύλη, τή 
ματαιόδοξη γυναίκα τού Άμφιαράου, τό 
περίφημο περιδαίρειο, γιά νά άναγκάσει τόν 
άνδρα της νά πάρει μέρος στήν έκστρατεία 
τών « Επτά έπί Θήβας».

κη, τόν άγάπησε καί τού έδωσε μάλιστα 
σέ γάμο τήν θυγατέρα του Αργείη. 
Τά όνειρα τού Βασιλέως τού Άργους 
ν ' άσκήση ήγεμονική πάνω στούς 
Έλληνες πολιτική, νά βγή δηλαδή άπό 
τά στενά όρια τού βασιλείου του, συμ
πίπτουν μέ τόν διακαή πόθο τού Πολυ
νείκη, νά τιμωρήση τόν άδελφότου καί 
νά καθήση, όπως τού άνήκει, κι αύτός 
στόν θρόνο τών Λαβδακιδών, τής μεγά
λης βασιλικής γενιάς τής Θήβας. Έτσι, 
ή «έκστρατεία έπί Θήβας» ήταν πλέον 
δεδομένη, ζήτημα χρόνου γιά τήν προ
ετοιμασία της.

Ό  Άδραστος άπευθύνθηκε σέ ξα
κουστούς δικούς του πολεμάρχους: 
στόν Καπανέα, τόν ’ Ετέοκλο, Ιππομέ- 
δοντα, Παρθενοπαίο, Τυδέακαί Ά μφ ιά
ραο. Ή  έκστρατεία μαζί μέ τόν Ά 
δραστο είχε έπτά άρχηγούς, γ ι’ αύτό 
καί έμεινε στήν μυθολογία ώς « ' Επτά 
έπί Θήβας», όπως τιτλοφορεί καί τό
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όμώνυμο δράμα του ό Αισχύλος Ο Πο
λυνείκης καί ό Άδραστος θεωρούσαν 
ώς Απαραίτητη τήν συμμετοχή τού Ά μ- 
φιαράου. Ή ταν γνωστός ώς «φρόνι
μος, δίκαιος, ευσεβής καί Αγαπητός 
άνδρας, μέγας προφήτης». Μόνο τού 
ΆμφιΑραου ή Ασπίδα, λέει ό Αισχύλος, 
δέν έχει στολίδια όπως των άλλων Αρ
χηγών πού παρατΑχθηκαν στις πύλες 
των τειχών τής Θήβας ούτε σημΑδι 
κανένα έπΑνω της, «γιατί αυτός θέλει 
δχι νά φαίνεται, μ ' άριστος νάν' στ' 
Αλήθεια, βαθύ καρπολογώντας μές τό 
νού του αυλάκι, πού μέσαθέ του οί πάν- 
σοφες βουλές βλασταίνουν».

"Ολοι οί άλλοι Αρχηγοί πού κΑλεαε 
ό "Αδραστος δέχθηκαν πρόθυμα νά 
άναλάβουν στήν έκστρατεία. Μονάχα 
ό Άμφιάραος πρόβαλε σοβαρές Αν
τιρρήσεις. Ως μΑντις ήξερε πώς ΘΑ 
φονεύονταν όλοι οί Αρχηγοί πού θά 
έπαιρναν μέρος έκτος Από τόν Ά δρα
στο. Γι ’ αύτό, προσπαθεί νά ματαιώ- 
ση τήν παράλογη καί άδικη έκστρα
τεία. Δέν είναι άπό προσωπική δειλία, 
Αλλά Από σύνεσι καί γνώσι πού ένεργεϊ 
έτσι. «Είναι αύτό πράμα πού νά τό θέ
λουν οί θεοί; καί νά τ ’ άκούσουν καλό 
καί νά τό λένε οί κατοπινοί μας;» λέγει 
άπευθυνόμενος στόν Τυδέα. Σταθμί
ζοντας, πέρα άπ αύτά, τήν κατάστασι 
στήν όποια βρισκόταν τό "Αργος μ ' έ-

κείνη των Θηβών, βρήκε πώς ή τυχο
διωκτική έκστρατεία θά κατέληγε σέ 
βέβαιη συμφορά.

Οί δύο πρωτεργάτες, ό Άδραστος 
καί ό Πολυνείκης, γιΑ νΑ λύσουν τότε 
τήν διαφορά τους, κάλεσαν τήν Εριφύ
λη νά κάμη χρήσι τού δικαιώματος διαι
τησίας πού είχε. Ή  ματαιοδοξία καί Α
πληστία τής γυναίκας αύτής έμεινε 
έκτοτε ιστορική. Ο Πολυνείκης είχε 
φέρει μαζί του, γιά τις δύσκολες ώρες 
τής ξενητειάς, ένα περίφημο περιδέ
ραιο, δώρο τού ίδιου τού ' Ηφαίστου 
ατούς γόμους τού Κάδμου, καί ένα πέ
πλο, πού ύφαναν οί ίδιες οί Χάριτες. 
Μέ αύτά θά δωροδοκήση τήν Εριφύλη, 
γιά νά άποφανθή υπέρ τής έκστρα- 
τείας, καί θά έξαναγκάση τόν Άμφιά- 
ραο νά πάρει μέρος σ ' αύτήν σύμφωνα 
μέ τούς όρκους πού έδωσε. "Ετσι κι 
έγινε. Ο Άμφιάραος κατάλαβε τήν 
συνωμοσία, άλλά δέν μπορεί πλέον ν ’ 
άναστείλη τό κακό. Τότε είναι πού ό 
Αισχύλος βάζει στό στόμα τού Άμφιά- 
ραου τήν μνημειώδη φράσι, «μαχώμεθ', 
ούκ άτιμον έλπίζων μόρον» (Ά ς  πολε- 
μήσωμε λοιπόν, έλπίζω πώς ό θάνατος 
δέν θά είναι άδοξος). Οί έπτά Αρχηγοί 
στάθηκαν χωριστά στις έπτά πύλες τής 
Θήβας, ένώ ό Ετεοκλής, όργανώνον- 
τας τήν άμυνα, παρέταξε κι αυτός, άντί- 
στοιχα, κι άπό ένα ξακουστό ήρωά του,

Αριστερά: Ο χώρος μέ τά βάθρα τών Αν
δριάντων, τών μεγάλων Ανδρών, πούέπεσκέ- 
φθησαν ή ευεργέτησαν τό Μαντείο. Διακρί- 
νεται τό βάθρο τού Βρούτου καί τού Κάα- 
σιου. Δεξιά: Ά ποψ η τής «Στοάς», πού χρησί
μευε ώς κατάλυμμα τών έπισκεπτών καί ώς 
έγκοιμητήριο.

μέ τούς άνδρες του, σέ κάθε πύλη. ' Ο 
ίδιος διάλεξε τήν πύλη άπέναντι στήν 
όποια στρατοπέδευσε ό Αδελφός του 
Πολυνείκης.

Στήν όρμητική έπίθεσι τών Άργείων 
οί Θηβαίοι Αντιτάσσουν γενναία άμυνα. 
Τούς Αποδέχονται μέ βροχή άπό 
βέλη, Ακόντια, πέτρες καί τούς άπο- 
δεκατίζουν. "Ενας-ένας, πέφτουν νε
κροί στό πεδίο τής μάχης οί Άργείοι 
Αρχηγοί. Άνάμεσά τους ό Τυδέας καί ό 
Παρθενοπαίος. Τού πρώτου τόν θάνα
το προφθάνει νά έκδικηθή ό Ά μφ ιά
ραος, άν καί είχε μαζί του άνταλλάξη 
σκληρά λόγια καί δέχθηκε ύβρεις καί 
κατηγορίες. ' Η τύχη στράφηκε άποφα- 
σιστικά κατά τών Άργείων. Μιά μπόρα 
πού ξέσπασε στήν κρίσιμη ώρα τής μά
χης εύνόησε τούς πολιορκημένους. 
Έτσι, ό άντρειωμένος καί γιγαντό
σωμος Καπανέας, ένας άπό τούς ' Επτά, 
βρήκε τόν θάνατο άπό κεραυνό τήν 
στιγμή πού είχε κατορθώσει ν ' άναρρι- 
χηθή στις έπάλξεις τού τείχους. Έ πε
σε άπό κεϊ καί γκρεμίσθηκε μέ πάταγο.

Μέσα σ ’ αυτή τήν Αναταραχή ό Ά μ 
φιάραος άντιστάθηκε θαρραλέα στήν 
Αρχή. Τελικά υποχώρησε κι αύτός μπρο
στά στήν όρμητική έπίθεσι τού Θη
βαίου πολεμιστού Περικλύμενου. Α π ο 
φασίζει όμως νά βιάση σέ μιά υπέρ
τατη προσπάθεια τόν ήνίοχο τού άρμα
τός του καί τ ’ άλογά του. Καί νά τώρα, 
τρέχουν μ ' όλη τους τήν όρμή, στόν 
κάμπο τής Θήβας πρός τά σύνορα τής 
Αττικής. Τό έδαφος κάτω άπό τά πόδια 

τών μανιασμένων Αλόγων γλιστρά ύ
στερα άπό τήν καταιγίδα καί ή φυγή 
παίρνει μορφή πανικού. Ο Περικλύ- 
μενος τούς κυνηγά άπό κοντά. Ξαφνικά 
ό Άμφιάραος καί τό άρμα του βρίσκον
ται μπροστά σ ’ ένα Απύθμενο βάραθρο, 
τήν ώρα Ακριβώς πού ό έχθρός υψώνει 
τό Ακόντιό του γιά νά τόν πλήξη θανά
σιμα. Τότε έγινε κάτι σάν θαύμα. "/Mo
ya ήνίοχος καί Άμφιάραος, έξαφανί- 
σθηκαν, λές καί τούς κατάπιε ή γή.

' Ο Πίνδαρος, ό Σοφοκλής κι ό Ευριπί
δης έμπνεύσθηκαν ώραιότατους στί
χους άπό τήν μυστηριώδη αύτή έξα-
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φάνισι τού Άμφιάραου. Ο ιστορικός 
Διόδωρος Σικελιώτης μάς διηγείται: 
«Αμφιάραος δέ χαινούσης τής γής 
έμπεσών εις τό χάσμα μετά τού άρμα
τος άφαντος έγένετο».

Θαμπωμένος άπό τό άπροσδόκητο 
θέαμα ό διώκτης τού Αμφιαράου, άπο- 
δίδοντας σέ θεία έπέμβασι τό γεγονός, 
γύρισε στην Θήβα καί τό διηγήθηκε.
Από δω καί πέρα άρχίζει ό θρύλος τού 

ήρωα. Δέν άργησε νά περιβληθή μέ τό 
φωτοστέφανο τού μυστηρίου, τού θαύ
ματος καί τής άθανασίας.

Ό  Πίνδαρος βάζει στό στόμα κι αυ
τού άκόμη τού Άδραστου λόγια θρηνη
τικά γιά τόν χαμό τού Αμφιαράου. «Πο
θώ στρατιάς όφθαλμόν, έμάς, άμφό- 
τερον μάντιν τ ’ άγαθόν καί δουρί μάρ- 
ναοθαι» «Ποθώ νά δώ τόν Άμφιάραο, 
που είναι όφθαλμός τών στρατευμάτων 
μου, τόν άνδρα πού διακρινόταν γιά 
τήν πολεμική του άρετήν άλλά καί τήν 
μαντική του τέχνη).

' Ο Αισχύλος άπό τήν άλλη μεριά θά 
βάλη τόν Ετεοκλή νά έκφρασθή μέ 
θαυμασμό γιά τόν μοναδικό Άμφιάραο, 
πού «ού δοκεϊν άριστος, άλλ' είναι 
θέλει». (Πού θέλει νά είναι κι όχι νά 
φαίνεται γενναίος)

Ή  άνεπιφύλακτη αύτή άναγνώ- 
ρισις, κι ά π ' τούς έχθρούς του άκόμη, 
γιά τήν προφητική του διορατικότητα,

τήν δικαιοσύνη, τήν άγάπη του στην 
ειρήνη, συνετέλεσαν στήν θεοποίησί 
του. Καθιερώθηκε άρχικά ή λατρεία του 
ώς ήρωος στόν τόπο, όπου γεννήθη
κε, τήν Άργολιδοκορινθία καί τόν τόπο 
όπου έξαφανίσθηκε, στήν Θήβα. Εν 
συνεχείρ έπεξετάθη καί σέ άλλα μέρη 
τής Ελλάδος.

"Ολα όμως τά ιερά του έπισκιάσθηκαν 
άπό τό Άμφιαράειο αύτού τού Ωρω- 
ποϋ. « Εκ Κνωπίας δέ τής Θηβαίκής 
μεθιδρύθη κατά χρησμόν έν Ώρωπώ τό 
Άμφιαράειον», λέγει ό Στράβων. Εδώ 
άναγνωρίαθηκε ώς θεός καί λατρεύθη- 
κε ά π ’ όλους τούς Έλληνες. Λ/ώνες 
γυμνικοί, μουσικοί -  σ ' ένα κομψότατο 
θέατρο -  ιππικοί, τά Άμφιαράειο, τε
λούνταν πρός τιμήν του. Οι γιορτές αυ
τές διατηρήθηκαν ώς ατούς πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους.

Ο Ώρωπός έγινε πολλές φορές αί
τια διαφιλονικιών καί πολέμου άκόμη 
άνάμεσα στοάς Αθηναίους καί Θη
βαίους Τελικά μετά τήν ήττα καί τών 
δύο στήν μάχη τής Χαιρωνείας, τό 338 
π.Χ. άπό τόν Φίλιππο S ', παραχωρήθη- 
κε στοάς Αθηναίους. Ο νικητής έκδι- 
κήθηκε σκληρά τούς Θηβαίους, ένώ 
συμπεριφέρθηκε μέ μεγάλη εύνοια 
πρός τούς Αθηναίους. Τότε φαίνεται, 
πώς νέα στοιχεία προστέθηκαν στον 
παλιό μύθο τού ήρωα. "Οτι δηλαδή

μόλις ή γή κατάπιε τόν Άμφιάραο, 
άνέκυψε πάλι άπό τήν πηγή άκριβώς 
έκείνη, πού ύπήρχε μέσα στόν νέο 
ιερό χώρο. Εδώ πλέον καθιερώθηκε 
τώρα ή λατρεία του ώς Θεού.

"Οσοι προσκυνηταί έρχοναι στό ιερό, 
γιά θεραπεία κυρίως, ήσαν υποχρεωμέ
νοι ν ' άκολουθήσουν ένα πολύ καλά 
μελετημένο πρόγραμμα. ' Ο Παυσανίας 
άφηγείται ότι, γιά νά εισέλθουν στό 
ιερό, έπρεπε νά πληρώσουν εισιτήριο 
καί νά ύποβληθούν σέ κάθαρσι, προσ- 
φέροντας, άρχικά, θυσία στόν θεό καί 
στοάς «συμβώμους» του. Ακολουθού
σε νηστεία μιάς ήμέρας καί άπαγόρευ- 
σις νά πιούν κρασί έπί τρεις ήμέρες.

Σέ άλλα ιερά ή κάθαρσις γινόταν μέ 
κρύο νερό τής πηγής, πού όπωσδήποτε 
ύπήρχε στά Ασκληπιεία, στοάς Δελ
φούς, στό Διδυμαίο τής Μιλήτου καί άλ
λου. Άλλά, κατά τόν Παυσανία πάντα, 
στό Άμφιαράειο άπαγορευόταν ή χρή- 
σις τού νερού τής ίεράς πηγής, γιατί ά π ' 
αύτήν βγήκε στήν έπιφάνεια τής γής 
ό Αμφιάραος, ώς θεός πλέον. Καμμιά 
φορά χρησιμοποιούσαν καί έδώ νερό γιά 
τήν τελετή τής καθάρσεως, τό έπαιρ
ναν όμως άπό δεξαμενή. Τό σπουδαιό
τερο μέρος τής καθάρσεως άποτελού- 
σε ή θυσία. Τό θυσιαστήριο ζώο έπρεπε 
νά είναι κριάρι, τό δέρμα τού όποιου έ 
παιρναν, γιά νά κοιμηθούν έπάνω σ '
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ΠΡΟ ΒΛΗΜ ΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΈΡΒΤΙΟΟΝ IR O N ,
0 ΒΝΟΡΒΠΟ:

onss: ΤΟΝ m  0  ΦΡΟΫΝΤ
Τού Θεολόγου κ. Νικ. Βασιλειάδη

| Ο Φ ροϋντισμός β υ θ ίζε ι τόν ά νθρ ω πο  στήν α π α ισ ιο 
δ οξ ία  κα ί τόν τα π ε ινώ νε ι ύπερ μέτρ ω ς. Μέ τό νά τού 
αύξά νη  τήν εω σ φ ορ ική ν  α ύ το πεπ ο ίθ η σ ιν  τόν ο δ η γ ε ί 
ε ις  τό χάος, τήν άβεβα ιότητα  καί τό ά δ ιέξο δο ν .

ΚΑΤΑ τόν Φρόϋντ ό άνθρωπος δέν 
ε ίνα ι όν διαφορετικώτερον τών 

ζώων ή άνώτερον τών ζώων. Δέν είναι 
έλευθέρα  προσωπικότης Ο Φρόϋντ 
δέν έπίστευεν εις τήν εύθύνην τής άν- 
θρωπίνης προσωπικότητος. Εις τό ψ υ 
χαναλυτικόν σύστημά του δέν υπάρ
χει θέσις διά τήν έλευθερίαν τής 
προσωπικότητος καί τήν ήθικήν άπόφα- 
σιν τού άτόμου. Τόσον αύτός, όσον καί 
οί οπαδοί του, έχουν τήν τάσιν νά β λέ 
πουν τόν άνθρωπον άπλώς ώς μίαν άλο
γον ϋπαρξιν, ή όποια κυβερνάται καί ορί
ζεται άπό άδιαλλάκτους βιολογικούς 
νόμους, οί όποιοι έξελίσσονται ώς μία 
λειτουργία (συνάρτησις) τών ένστικτω- 
δών του συγκρούσεων. ΔΤ αύτούς ή 
ψυχολογική έλευθερία  είναι μία αύτα- 
πάτη καί έπομένω ς ό άνθρωπος ούδέ- 
π ο τε  σ υ μ π ε ρ ιφ έ ρ ε τ α ι έ λ ε υ θ έ ρ ω ς . 
Ό λ ο ι αύτοί πιστεύουν εις τήν ψυχολο

γικήν αιτιοκρατίαν, εις τούς μηχανι
σμούς τής όποιας ό άνθρωπος είναι 
ύποχρεωμένος νά ύποτάσσεται μοι- 
ραίως. Έ φ ' όσον δέ ό άνθρωπος δέν 
είναι έλεύθερος, άρα δέν ήμπορεϊ νά 
είναι ύποκείμενος ε ις οίονδήποτε είδος 
ήθικής. Ά π ό  άνθρωπολογικής άπό- 
ψεω ς ή ψυχαναλυτική θεωρία τού 
Φρόϋντ κυριαρχείται άπό ένα άγνωστικι- 
στικόν-ύλιστικόν πνεύμα.

Ά λ λ ' ή θεωρία τού Φρόϋντ, όπως 
όλαι αί ύλιστικαί θεωρίαι, έκτος τών άλ
λων άδυνάτων πλευρών της περ ιέχει 
καί πολλάς έσωτερικάς άντιφάσεις. 
' Ενώ π.χ. είναι προφανές,ότι ό Φρόϋντ 
είναι αίτιοκράτης καί ότι πιστεύει εις τόν 
ύλισμόν ένώ  λέγει ότι δέν έχε ι νά κάμη 
τίποτε μέ τήν μεταφυσικήν, έν τούτοις 
άσχολεϊται συχνά καί μάλιστα ύπέρ τό 
δέον μέ τήν μεταφυσικήν. Εις τά έργα 
του παρατηροϋμεν πολλά ίδεαλιστικά 
στοιχεία μετημφιεσμένα. Επί πλέον 
τά έπιχειρήματά του κατά τής θρη
σκείας δέν συμφωνούν ούτε μέ έκεϊνα 
τού μαρξισμού ούτε μέ έκεϊνα τού θετι
κισμού. Πρός τούτοις, ένώ  άρνείται εις 
τόν άνθρωπον τήν ιδιότητα τού λογι
κού όντος, ό ίδιος θεοπο ιε ί τόν «λό
γον»!.

Είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής, 
ότι ό Φρόϋντ κατέληξεν εις τά συμπε- 
ράσματά του διά τής διοράσεως καί όχι 
διά τής ορθολογιστικής ή διά τής πειρα
ματικής μεθόδου. Διά νά έρμηνεύση τήν 
ϋπαρξιν καί διάδοσιν τής Ιουδαϊκής 
καί Χριστιανικής θρησκείας, κατεσκεύα- 
σε μύθους, τούς όποιους όχι μόνον ή 
ιστορία καί ή έθνολογία, άλλά καί ή σύγ
χρονος ψυχολογία θεωρούν άπολύτως 
άστηρίκτους. Διά τήν έρμηνείαν τού 
Χριστιανισμού έχρησιμοποίησεν άπο-

κλειστικώς καί μόνον τήν φαντασίαν καί 
τήν διαίσθησιν, έρχόμενος ούτως εις 
άντίφασιν πρός τήν θετικήν καί όρθο- 
λογιστικήν έπιστημονικήν μέθοδον, τήν 
όποιαν ό ίδιος ύπεστήριζεν!

' Εκτός τούτων ή θεωρία του παρου
σιάζει καί τήν έξής άδυναμίαν: Ό  
Φρόϋντ στηρίζει τά δεδομένα του έπί 
έλαχίστων καί μεμονωμένων περιπτώ
σεων, άπό τάς όποιας έξάγει κατά 
τρόπον αύθαίρετον κανόνας γενικούς, 
τούς όποιους καί άπολυτοποιεϊ. Ό ρ- 
μώμενος άπό αύτήν τήν άντεπιστημονι- 
κήν τακτικήν έρμηνεύει όλας άνεξαιρέ- 
τως τάς κοινωνικός παρεκτροπάς τού 
άνθρώπου μέ μόνην βάσιν τό έρωτικόν 
του ύποσυνείδητο." Εβλεπεν ώς κυρίαν 
δύναμιν, ή όποια κατευθύνει τόν άνθρω
πον άπό τής βρεφικής ήλικίας, τήν γενε
τήσιον έπιθυμίαν. Διά τόν Φρόϋντ ό 
άνθρωπος δέν είναι παρά ένα «έρωτικόν 
ζώον».Έκτοτε τό άπόλυτον καί αύθαί
ρετον τούτο δόγμα του προκαλεΐ άμφι- 
βολίας καί πλήθος συζητήσεων μεταξύ 
καί αύτών άκόμη τών φροϋδιστών.

' Εάν ό Φρόϋντ έμενεν εις τά αύστη- 
ρώς έπιστημονικά πλαίσια, τά άποτελέ- 
σματα τής θεωρίας του δέν θά ήσαν 
τόσον καταστρεπτικά διά τόν άνθρω
πον. Ά λ λ ' ό Φρόϋντ ύπερέβη τά έ- 
σκαμμένα. Αί δέ ψυχολογικοί του ίδέαι 
συνεχωνεύθησαν κατά περίεργον καί 
παράδοξον τρόπον μέ πολλάς ύλιστικάς 
ιδέας τού 19ου αίώνος. Καί τελικώς 
προέβη εις μίαν ύπερπροέκτασιν τής 
ψυχολογίας.

Άλλά καί ώρισμένοι μαθηταί του 
ύπερέβησαν τόν διδάσκαλόν των. ' Ενώ 
έκεΐνος έλεγεν ότι ή ψυχανάλυσις δέν 
είναι τό άπαν τής ψυχολογίας καί ότι 
αύτή δέν δύναται νά άντικαταστήση τήν 
ψυχολογίαν, αύτοί έπιμένουν ότι ή 
ψυχανάλυσις είναι πανάκεια! Ύ περέ- 
βησαν όμως τόν διδάσκαλόν των καί εις 
τόν πόλεμον κατά τής χριστιανικής ή
θικής. Έθεώρησαν τήν σωστικήν ήθικήν 
τού Εύαγγελίου ώς τόν χειρότερον 
έχθρόν τής ψυχικής ύγείας τού άν
θρώπου. ΔΓ αύτόάποδοκιμάζουν πάσαν 
μορφήν πειθαρχίας, ή όποια προσπαθεί 
νά χαλιναγωγήση τά κατώτερα ένστικτα 
τού άνθρώπου. Ά λ λ ' οί άντικειμενι- 
κώς έρευνώντες ψυχίατροι γνωρίζουν 
ήδη, ότι ή «ψυχιατρική δέν είναι πανά
κεια ή δέ άντίληψις περί ένός κόσμου 
κυβερνωμένου ή διεπομένου ύπό τής 
ψυχιατρικής είναι πλέον καθαρά άνοη- 
σία» (is the shearest nonsense) Ά πό  
τής άπόψεως αύτής όρθώς ό ψυχίατρος 
K.Sterm, σχολιάζων τόν τίτλον τού 
βιβλίου τού Φρόϋντ «Τό Μέλλον μιάς
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ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ TOY ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ

Μερική άποψη τού θεάτρου στό Άμφιαράειο.

αύτό τήν νύχτα, στόν ειδικό χώρο, τό 
«Έγκοιμητήριο». Δυο ήοαν τά ύγκοι- 
μητήρια αύτά: ένα γιά τούς άνδρες, άνα- 
τολικά τού βωμού, καί ξεχωριστό γιά τις 
γυναίκες, δυτικά. Στόν ύπνο τους ό 
θεός, οάν μέσα a ’ όνειρο, θά τούς έ
δινε τόν χρησμό ή καί θά τούς θερά
πευε άμέσως.

Γιά τήν όλη αύτή τελετουργία τής 
« ' Εγκοιμήσεως» οί προσκυνηταί κατέ
βαλλαν στόν θησαυρό τού Θεού, μέσα 
στόν ναό, παρόντος τού νεωκόρου, τήν 
«άπαρχή» τους: έννέα οβολούς.

Υπήρχε έπίσης ή συνήθεια νά ρί
χνουν καί στήν ιερή πηγή άργυρό ή χρυ
σό νόμισμα. Κι άλλα δώρα πλούσια καί 
άναθηματικές στήλες άφιέρωναν στόν 
θεό σέ ένδειξι εύγνωμοσύνης. Χαρα
κτηριστικό τέτοιο άφιέρωμα είναι τό 
σωζόμενο άνάγλυφο τού Άρχίνου, του 
4ου αίώνος, μέ τήν έπιγραφή στό κάτω 
μέρος: «ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩ ΑΝΕ- 
ΘΗΚΕΝ».

Παρουσιάζει πώς γινόταν σταδιακά 
ή θεραπεία. Ο ιερέας ή ιατρός κάνει 
στήν άρχή μιά χειρουργική έπέμβασι 
στόν άρρωστο καί ύστερα τόν «έγκοιμί- 
ζει». Τότε, οάν σέ όπτασία, βλέπει τόν 
ιερό δφι νά «λείχη» θεραπευτικά τόν 
πρησμένο ώμο του άρρώστου καί άκο- 
λουθεί τελικά προσφορά εύχαριστίας
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στό θεό άπό τόν ίδιο τόν άρρωστο πού 
έγινε καλά.

'Υπήρχε άκόμη ή συνήθεια, όσοι 
άρρωστοι γίνονταν καλά, νάάφιερώνουν 
στόν θεό τά λεγάμενα «τυπία», έλά- 
σματα άπό άργυρο ή χρυσάφι, πού άπει- 
κόνιζαν τό θεραπευθέν μέλος τού σώ
ματος: χέρι, πόδι, λαιμό, καί ό,τι άλλο. 
Σωζόμενες έπιγραφές «κατάλογοι τών 
άργυρωμάτων» μάς μαρτυρούν γιά τήν 
συνήθεια αύτή, πού θυμίζει τά άφιερώ- 
ματα τών χριστιανών στούς διάφορους 
ναούς οί όποιοι θεωρούνται ότι έχουν 
εικόνες άγιων θαυματουργές.

Ή  όνειρομαντεία είναι μία άπό τις 
διάφορες μορφές τής μαντικής τέχνης.
Από τήν έποχή άκόμη τού Ομήρου 

έπικρατοϋσε ή άντίληψις ότι τά όνειρα 
ήταν θεόπεμπτα. Ή  θεία έπέμβασις 
έμβάλλει στήν ψυχή τού άνθρώπου 
εικόνες καί σκηνές πού προσημαίνουν 
τό μέλλον. Γι ’ αύτό, τήν βάσι τής λει
τουργίας καί μαντικής τού Άμφιαράου, 
άποτελούσαν τά όνειρα. Φυσικά οί γνώ
σεις μας δέν είναι άρκετές, ώστε ν ’ 
άποκτήσωμε μιά όλοκληρωμένη εικόνα 
τής θεραπευτικής άγωγής πούέφαρμο- 
ζόταν στό ιερό αύτό.

Τό βέβαιο είναι, καθώς άναφέραμε, 
ότι ό άρρωστος κοιμόταν έπάνω στό 
δέρμα τού θυσιασθέντος ζώου, καί

φυσικά ό ίερεύς-ίατρός θά έμφανιζόταν 
τήν νύκτα ώς όνειροφαντασία μεταμ
φιεσμένος σέ Άμφιάραο. Πιθανόν κατά 
τήν διάρκεια τής «έγκοιμήσεως» νά 
προέβαινε σέ χειρουργική έπέμβασι, 
πράγμα πού συνηθιζόταν πολύ στά 
Ασκληπιεία, καί μάλιστα στήν Επί

δαυρο. Έπίσης πρέπει νά θεωρήται 
βέβαιο πώς τήν έπομένη μέρα ό ίερεύς 
θά έξηγούσε στόν άρρωστο τήν «όνει- 
ροφαντασία». ' Από τήν πε'ιρα του έδινε 
τις ανάλογες κάθε φορά συμβουλές.

’Αποδεικνύεται μάλλον ότι στό Ά μ- 
φιαράειο οί ιερείς καί μάντεις δέν άσ- 
κοϋσαν μονάχα γενική ιατρική, έφαρμό- 
ζοντας όλα τά γιατροσόφια τής έπο- 
χής, άλλά μετέρχονταν καί ψυχοθερα
πευτικές μεθόδους σέ συνδυασμό μέ 
τήν κατάλληλη ψυχαγωγία, τούς μου
σικούς, γυμνικούς, ιππικούς άγώνες, 
δραματικές παραστάσεις. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο τόνωναν τήν πίστι στήν θεία 
βοήθεια πού τήν όλοκλήρωνε ή ύπο- 
βολή στήν ύπνωσι, «τήν έγκο'ιμησι».

Τό Άμφιαράειο ίσως νά μήν είχε 
τήν φήμη τού Ασκληπιείου τής Έπι- 
δαύρου, ώστόσο, όμως ψήφισμα τού 
δήμου τών Αθηναίων χρονολογού
μενο τό 322 π.Χ. άφήνει νά έννοηθοϋν 
πολλά. Ο λαός τών ’Αθηνών χαρίζει 
στόν Άμφιάραο χρυσό στεφάνι άξίας 
χιλίων άττικών δραχμών, έπειδή ό Θεός 
έπιμελείται«καλώς τών εις τό ιερόν έφ ’ 
ύγείρ καί σωτηρίρ πάντων τών έν τή 
χώρα».

Ο Άμφιάραος έκκινών έναντίον τών Θη- 
0ών. Παράσταση σέ άγγειο.



ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ TOY ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ

'Α π ' όλα τά οικοδομήματα τού μαν
τείου τίποτε δέν έμεινε όρθιο. Οί άνα- 
σκαφές έφεραν ατό φως τά σπουδαιό
τερα καί μπορούμε τώρα ν ’ άποκτήσω- 
με μιά όλοκληρωμένη εικόνα τού χώ
ρου περπατώντας έστω καί άνάμεσα 
στά χαλάσματα. Τό άξιολογώτερο οικο
δόμημα είναι ό ναός τού Αμφιαράου, 
ρυθμού δωρικού, έξάστυλος. Στό έσω- 
τερικό του, τόν σηκό, ήταν στημένο, 
όπως συνέβαινε μ ' όλους τούς άρ- 
χαίους ναούς, τό άγαλμα τού θεού, 
καμωμένο άπό λευκό μάρμαρο, κατά τόν 
Παυσανία. Παρίστανε τόν θεό όμοιο μέ 
’Ασκληπιό, στηριγμένο δηλαδή στό 

ραβδί του, στό όποιο περιελισσόταν 
τό ιερό φίδι, σύμβολο των Άσκληπιά- 
δων.

Λίγα μέτρα άνατολικά τού ναού, υ
πάρχουν τά θεμέλια τού μεγάλου βω
μού, όπου τελούσαν τις θυσίες. Λίγο 
νοτιώτερα άπ ’ τόν βωμό άναβλύζει άκό- 
μη καί σήμερα ή πηγή τού Αμφιαράου, 
άπ ’ τήν όποια, καθώς είπαμε, άνήλθε 
στήν γή ό θεός. Τά νερά της είχαν ά- 
σφαλώς ιαματικές ιδιότητες. Λουτρά, 
γιά άνδρες καί γυναίκες χωριστά, υ
πήρχαν κοντά στήν πηγή, άλλά, κατά 
τήν παράδοσι, δέν χρησιμοποιούσαν 
τό νερό της, παρά άλλο νερό δεξαμενής 
πού συγκέντρωνε νερά τής βροχής ή 
κάποιου άλλου ρεύματος άπό μακριά.

Στά βόρεια έξ άλλου τού βωμού, 
ψηλά, ένας άνοιχτός χώρος διασώζει 
θεμέλια διαφόρων οικημάτων πού φαί
νεται, ότι χρησίμευαν ώς «έγκοιμητή- 
ρια». Στόν χώρο αυτό υπήρχαν πολλοί 
άνδριάντες έπιφανών άνδρών πού 
έπισκέφθηκαν τό μαντείο ή τό εύεργέ- 
τησαν μέ ένα οίονδήποτε τρόπο. Μερι
κά βάθρα τών άνδριάντων αύτών,σώζο
με να, γράφουν τά όνόματα ξακουστών 
άνδρών τής ιστορίας. Έτσι, σ ’ ένα βά
θρο είναι χαραγμένο τό όνομα τού 
Βρούτου, τού ξακουστού Ρωμαίου πα
τριώτη καί δημοκράτη, πού ξέρομε 
πώς δολοφόνησε τόν Καίσαρα τό 44 

π.Χ. καί στήν συνέχεια μέ τά στρατεύ- 
ματά του καί τόν Κάσσιο ήλθε στήν Ελ
λάδα καί νικήθηκε τό 42 π.Χ. στούς 
Φιλίππους,άπό τούς άντιπάλους τής 
δημοκρατίας, τόν Αντώνιο καί τόν 
Οκτάβιο. Σ ' ένα άλλο βάθρο άνδριάν- 
τος είναι χαραγμένη έπιγραφή καί άλ
λες μαρτυρίες, ξέρομε, ότιεύεργέτησε 
τό μαντείο, γιατί άπήλλαξε τό λιμάνι του 
καί τά χωράφια του άπό τόν φόρο πού 
ήταν υποχρεωμένο νά καταβάλη στό 
ρωμαϊκό κράτος, μετά τήν υποταγή τής 

Ελλάδος στήν Ρώμη. "Ετσι σέ σωζό- 
μενη έπιγραφή είναι χαραγμένες οί

έξής λέξεις: « Ο δήμος Ώρωπίων 
Λεύκιον Κορνήλιον Λευκίου υιόν Σύλ- 
λαν Έπαφρόδιτον τόν έαυτοϋ σωτήρα 
καί ευεργέτην Αμφιαράφ».

"Ενα άπό τά άξιάλογα έπίσης οικο
δομήματα τού μαντείου ήταν καί ή Στοά 
πού έκτείνεται κατά μήκος τής όχθης 
τού χειμάρρου. Είχε μήκος έκατόν δέ
κα μέτρα καί πλάτος ένδεκα. ’Ανοιχτή 
στήν νότια πλευρά της στηριζόταν σέ 
κιονοστοιχία άπό σαράντα έννιά κίονες 
δωρικού ρυθμού. Οί Στοές χρησίμευαν 
ώς καταλύματα τών έπισκεπτών. Στήν 
περίπτωσι όμως αυτή πιθανόν νά χρησι
μοποιούνταν καί ώς έγκοιμητήριο!

Γερμανός άρχαιολόγος βρήκε μεγά
λη ομοιότητα άνάμεσα στό Θέατρο καί 
στήν Στοά τού Αμφιαραείου καί τό 
Θέατρο τού Διονύσου τών Αθηνών καί 
υποστηρίζει τήν άποψι ότι τά οικοδομή
ματα πρέπει νά κτίσθηκαν στις ήμέρες 
τού ρήτορος Λουκούργου, όταν ένα 
γενικώτερο οικονομικό καί οικοδομικό 
πρόγραμμα τής πόλεως είχε τεθή σέ 
έφαρμογή.

Ωραιότατο μνημείο τού ιερού είναι 
τό θέατρο, πίσω ά π ’ τήν στοά. Τό «Κοί- 
λον», τό μέρος δηλαδή όπου κάθονταν 
οί θεαταί, άποτελείται άπό τρεις κερκί
δες, ένώ ή ορχήστρα του έχει διάμετρο 
γύρω στά δωδεκάμισυ μέτρα Στήν περι

φέρεια τής ' Ορχήτρας βρέθηκαν πέντε 
θρόνοι άπό λευκό μάρμαρο καί στήν 
πρόσθια όψι τους φέρουν τήν έπιγρα- 
φήν «Νίκων Νίκωνος ίερεύς γενόμενος 
Άμφιαράω». Μιά ιδέα τής σκηνής τού 
θεάτρου μάς δίνει σήμερα σχετική άνα- 
παράστασις πού έκαμε ειδικός έπιστή- 
μων.

Χρόνια πολλά, μέχρι καί τόν 3ονμ.Χ. 
αιώνα, τό Άμφιαράειο διατηρούσε τήν 
φήμη του. Ή  έπικράτησις όμως τού 
Χριστιανισμού είχε ώς συνέπεια τήν 
παρακμή του, όπως καί όλων τών άλλων 
θρησκευτικών κέντρων τής άρχαίας 
λατρείας, καί τόν τελικό άφανισμό του, 
σύμφωνα, καθώς φαίνεται, μέ διάταγμα 
τού Μ Κωνσταντίνου.

Ανθρωποι πολλοί χτυπημένοι άπό 
τήν σκληρή μοίρα τής ζωής, τήν ασθέ
νεια καί τόν πόνο, βρήκαν βάλσαμο 
στις ψυχές τους στους κόλπους τού 
Αμφιαράειου. Π ολιτικοί φυγάδες 

ζήτησαν άσυλο καί πολλοί δούλοι βρή
καν τήν ελευθερία τους. Όταν, τέλος, 
ό Φοίβος έπαυσε νά έχη «καλύβην, 
μάντιδα δάφνην καί παγάν λαλέουσαν», 
τότε καί τό Αμφιαράειο κοιμήθηκε 
τόν αιώνιο ύπνο του.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ

Ανάγλυφο μέ παράσταση τού Αμφιαράου τής Υγείας καί του Πανός.
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Γ ΕΜΑΤΟΣ λοιπόν άπό νομική παιδεία, 
άλλά καί γενικώτερη φιλοσοφική μόρ
φωση ό θείος Απόστολος Παύλος θέτει 

σάν βασικό του σκοπό τήν άναγέννηση τού 
Δικαίου καί τήν άναμόρφωσή του σύμφωνα 
πλέον μέ τήν καινούργια «έξ άποκαλύψεως» 
πραγματικότητα. Είπαμε καί στήν άρχή 
πώς δέν έφτανε τό γκρέμισμα των ειδώλων, 
χρειάζονταν καί τού παληοϋ νόμου τό γκρέ
μισμα, γιά νά τραβήξη ό κόσμος τό δρόμο 
τής καινούργιας πίστης. Τό διπλό αύτό 
γκρέμισμα καί ξαναχτίσιμο άνάλαβε ό φωτι
σμένος μάστορας, ό θείος ' Απόστολος Παύ
λος. Η άναγέννηση τού Δικαίου δέν μπο
ρούσε νά γίνη άλλοιώς παρά μέ τήν άντι- 
μετώπιση, κάτω άπό τά καινούργια δεδομένα, 
δλων έκείνων τών μεγάλων προβλημάτων 
πού καθορίζουν τήν έννοια καί τό σκοπό τού 
Δικαίου. Γι' αύτό ό Παύλος καταπιάνεται 
στις έπιστολές του μέ τά σπουδαιότερα δι- 
καιϊκά προβλήματα. Πρέπει νά θεωρούμαστε 
εύτυχεϊς γιατί έχουμε έκφρασμένη τή γνώμη 
τού νομικού Αποστόλου Παύλου πάνω σέ 
καυτά προβλήματα τού Δικαίου. Τά προβλή
ματα αύτά είναι κυρίως τά έξής: α) τό μεγάλο 
πρόβλημα τής έρμηνείας τού Δικαίου, β) τό 
πρόβλημα τής θεμελιώσεως καί διαμορφώ- 
σεως τού ποινικού δόγματος n. cr. n. ρ. s. I., 
γ) τό πρόβλημα τής θέσεως καί τού σκοπού 
τού νόμου στόν καινούργιο κόσμο τό χριστια
νικό καί τής προσωπικής θέσεως τού Παύλου 
άπένανπ στό νόμο καί δ) τό τεράστιο πρό
βλημα τών σχέσεων άνάμεσα στή δικαιοσύνη 
καί στή χριστιανική άγάπη. ' Αξίζει νομίζω νά 
δούμε, μέ συντομία βέβαια, τις ένδιαφέρου- 
σες γνώμες τού νομικού ' Αποστόλου Παύ
λου πάνω σέ τούτα τά καυτά νομικά προβλή
ματα.

1) Τό πιό σπουδαίο πρόβλημα πού άπα- 
σχολεΐ καί σήμερα άκόμη δχι μόνο τήν θεω
ρία, άλλά καί τήν πράξη τού Δικαίου, είναι τό 
πρόβλημα τής έρμηνείας τού νόμου. Απ' 
τή σωστή έρμηνεία έξαρτάται ή όρθή έφαρ- 
μογή τού νόμου, Οί μεγαλύτεροι νομοδιδά
σκαλοι, άπ' τόν Αριστοτέλη, πιό πολύ
πλευρο πνεύμα καθώς ήταν, πραγματεύτηκε 
τά προβλήματα τού δικαίου μέ άπαράμιλλο 
τρόπο, ώς τόν σημερινό Πρόεδρο τής Δημο
κρατίας, τόν φιλόσοφο του Δικαίου Κ. Τσά- 
τσο, οί κατά κόσμον νομικοί πάσχισαν γιά τή 
σωστή έρμηνεία τού Δικαίου γράφοντας 
τόμους όλόκληρους. Απ' δλουςό 'Αριστο
τέλης καί πάνω σ' αύτό τό πρόβλημα λογα
ριάζεται περισσότερο. ' Η ένασχόληση δμως 
τού νομικού ' Αποστόλου Παύλου μέ τό τερά
στιο τούτο πρόβλημα συνετέλεσε στό νά 
ξεπεραστή ό 'Αριστοτέλης. Ή  συμβολή 
τού Παύλου στό πρόβλημα τούτο συνίστα- 
ται στό δτι καθυπόβαλε τήν έρμηνεία τού 
νόμου στόν έλεγχο τής χριστιανικής άγάπης, 
κι έτσι συνετέλεσε δσο κανένας άπ' τούς 
κατά κόσμον νομικούς στή θεμελίωση τής 
τελεολογικής μεθόδου έρμηνείας τού Δι

καίου, μέ τήν διατυπωμένη σέ ύφος Ρωμαίου 
νομοδιδασκάλου τής κλασσικής έποχής, 
θεμελιώδη άρχή του, πού στάθηκε ό πρώτος 
κι ό καλλίτερος κανόνας έλεύθερης έρμη
νείας, «τό μέν γράμμα (τού νόμου) άποκτεί- 
νει, τό δέ πνεύμα ζωοποιεί». Μέ τήν έρμη- 
νευτική τούτη άρχή ό Παύλος ύπερακοντί- 
ζοντας τόν' Αριστοτέλη καί προπορευόμε- 
νος άπ' όλους τούς άλλους κατά κόσμον 
φιλοσόφους τού Δικαίου, γκρεμίζει τήν 
τυραννική γιά τό Δίκαιο θεωρία τής ταυτό
τητας τού γράμματος (verbum) τού νόμου 
μέ τό πνεύμα (voluntas) αύτοϋ καί τοποθετεί 
στή θέση της τό δικό του δόγμα, γιά μιά στ' 
άλήθεια έλεύθερη έρμηνεία, στηριγμένη 
στό ζωοποιό πνεύμα τού νόμου. Πριν άπ' 
τόν Παύλο ό Χριστός έδίδαξε τήν έλεύθερη 
έρμηνεία τού Δικαίου λέγοντας έπιτιμητικά 
ατούς Φαρισαίους «μή κρίνετε κατ' δψιν 
άλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνετε». Τούτη τήν 
«δικαίαν κρίσιν» ό Παύλος τή στηρίζει πάνω 
στό πνεύμα τού νόμου άκολουθώντας τό 
νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Σύμφωνα μέ τή 
θεωρία τού Παύλου ή άναζήτηση τού σωστού 
περιεχομένου τού νόμου πρέπει νά έπιχειρη- 
θή πέρα άπ' τις λέξεις τού κειμένου τού νό
μου. Ο έρμηνευτής δέν πρέπει νά «σκοπή

Κάτω: Ο Απόστολος Παύλος κατά τή δι
δασκαλία του στόν Άρειο Πάγο. Δεξιά: Οί 
κορυφαίοι, Πέτρος καί Παύλος (έργο τού 
Αγιορείτη ζωγράφου Δαμασκηνού Ροδάκη).

0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Τού Πρωτοδ. κ. Β. Νικοπούλου
(Συνέχεια άπό τό προηγ. καί τέλος)
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τά βλεπόμενα», 6λλά «τά μή βλεπόμενα», 
δηλαδή τήν ψυχή τού νόμου. Τά δεσμό τού 
έρμηνευτή χαλκεύει ή «παλαιότης τού 
γράμματος», ένώ άντίθετα ή «καινότης τού 
πνεύματος» τού νόμου άπεργάζεται τήν 
έλευθερία του. Γι' αύτό ό Παύλος άποφθέγ- 
γεται «νυνί δέ κατηργήθημεν άπό τού νόμου 
όποθανόντες έν ώ κατειχόμεθα, ώστε δου- 
λεύειν ήμάς έν καινότητι πνεύματος καί ού 
παλαιότητι γράμματος». ' Η χριστιανική απο
κάλυψη έδωκε καί στό νόμο καινούργιο πε
ριεχόμενο διαποτισμένο άπ' τήν άγάπη, κΓ 
αύτό τό καινούργιο περιεχόμενο τού νόμου 
όφείλει τώρα νά άναζητάη ό έρμηνευτής, 
ένεργώντας «ού κατά σάρκα», άλλά «κατά 
πνεύμα», γιατί «τό γάρ πνεύμα τής σαρκός 
θάνατος, τό δέ φρόνημα τού πνεύματος ζωή 
καί ειρήνη». Στή βάση τού δλου προβλήμα
τος τής έρμηνείας τού Δικαίου κεϊταιήάνεύ- 
ρεση τού σκοπού τού νόμου καί ή έναρμόνι- 
ση τού περιεχομένου του σύμφωνα μ' αύτόν. 
' Ο νόμος δέν είναι αύθύπαρκτος καί αύτο- 
τελής, άλλά άποτελεϊ μέρος άρμονικοϋ συν
όλου διατάξεων πού βρίσκονται σέ ένότητα 
καί άλληλοεξάρτηση. ' Η άρμονία τών μερι- 
κώτερων διατάξεων όφείλεται στήν ταυτότη
τα τού γενικού σκοπού πού άποτελεϊ τή συνι- 
σταμένη τών είδικώτερων σκοπών κάθε μιας

διατάξεως χωριστά. Καθένας άπ' τούς είδι- 
κώτερους αύτούς σκοπούς τού νόμου τείνει 
στήν πραγμάτωση τού γενικού σκοπού. ' Η 
άρμονική ένότητα τών μερικωτέρων σκοπών 
τών διατάξεων τού νόμου δέν έπιτρέπει τήν 
έρμηνείαν, καί πολύ περισσότερο τήν κρίσιν 
μέ βάση ένα μέρος μόνο τού νόμου. «Ού δεϊ 
δικάζειν ή άποκρίνεσθαι άπό προσκομιδής 
μέρους νόμου» άποφθέγγονταν οί Ρωμαίοι, 
«καί μή πρός τό μέρος, άλλά πρός τό δλον 
σκοπεΐν» παρατηρούσε πριν άπ' αύτούς ό 

Αριστοτέλης. Ο Παύλος κατέχει άπόλυτα 
τήν σπουδαιότητα πού έχει ό σκοπός τού 
νόμου γιά τήν όρθή έρμηνεία καί έφαρ- 
μογή του. Ποιός δμως είναι ή πρέπει νάναι 
ό σκοπός τούς νόμου; ' Η φιλοσοφία τού Δι
καίου πάνω στό θέμα αύτό φαίνεται νά κατέ- 
χεται άπό μεγάλη σύγχυση. Μέχρι σήμερα 
κανένας άπ' τούς κατά κόσμον φιλοσόφους 
δέν μπόρεσε νά καθορίση τόν άληθινό σκοπό 
τού νόμου αύτόν δηλαδή πού θά έμπνέη καί 
θά κατευθύνη τό δίκαιο. Μόνον ό ' Απόστο
λος Παύλος ώρισε μέ τρόπο σαφή καί περιε
κτικό τόν πραγματικό σκοπό τού Δικαίου δ,τι 
δηλαδή ποθεί ό κοινωνός άνθρωπος γιά νά 
γίνη ή συμβίωση στήν κοινωνία πραγματικά 
άρμονική. ' Ο σκοπός τού Δικαίου κατά τόν 
Παύλο είναι ή άγάπη, μιά καινούργια, άγνω-

Μόνον ό Απόστολος Παϋλος ώρι
σε μέ τρόπο σαφή καί περιεκτικό τόν 
πραγματικό σκοπό τοϋ δικαίου δ,τι 
δηλαδή ποθεί ό κοινωνικός άνθρω
πος γιά νά γίνη ή συμβίωση στήν κοι
νωνία πραγματικά άρμονική.

στη ώς τώρα διάσταση στόν πνευματικό, 
κοινωνικό καί δικαιϊκό χώρο. Κάτι πού έλλει- 
πε, καί πού δόθηκε μέ τόση πληρότητα άπ' 
τόν Παύλο, προσφορά άνεκτίμητη στήν ύπό- 
θεση τοϋ Δικαίου! Στήν πρός Ρωμαίους έπι- 
στολή του άποκαλύπτει τήν αιώνια άλήθεια 
«πλήρωμα οΰν νόμου ή άγάπη»! Έτσι κατά 
τόν Παύλο ό γενικός σκοπός τοϋ νόμου είναι 
ή άγάπη, ή όποια έναλλάσσεται στή θέση τοϋ 
σκοπού τοϋ νόμου μέ τόν ίδιον τόν Χριστό 
άφοϋ «τέλος γάρ νόμου Χριστός εις δικαιο
σύνην». ' Η έρμηνεία τού νόμου άποδεσμευ- 
μένη πλέον, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τού 
Παύλου, άπ' τήν άφόρητη καί δικαιοκτόνο 
τυπολατρεία, στρέφεται πρός νέες κατευ
θύνσεις καί προσανατολίζεται στόν καθολι
κό σκοπό τού νόμου, τήν άγάπην. Καί δέν 
είναι ή άγάπη τού Παύλου ούτε ή ρωμαϊκή 
aeguitas, ούτε ή άριστοτελική έπιείκεια, δ- 
πωςέσφαλμένα πιστεύουν μερικοί. Ή  άγάπη 
τοϋ Παύλου είναι γιά τήν έρμηνεία τοϋ Δι
καίου ή ζωοποιός, δύναμη πού όδηγεϊ στή 
πεμπτουσία τοϋ νόμου, στήν σύλληψη τής 
ούσιαστικής άλήθειας, τής μόνης άλήθειας. 
' Η άγάπη τοϋ Παύλου λαμβανομένη σάν τό 
«πλήρωμα τοϋ νόμου», τοποθετείται στό 
κέντρο τού προβλήματος τής έρμηνείας. 

Βέβαια καί πριν άπ' τόν Παύλο έγινε άντι- 
ληπτό πώς τό πρόβλημα τής έρμηνείας τοϋ 
δικαίου βρίσκει τήν ικανοποιητική του λύση 
μέ τήν έφαρμογή τής τελεολογικής μεθό
δου, δμως οί νομοδιδάσκαλοι τού κόσμου 
δέν καθώρισαν συγκεκριμένον «τέλος», στό 
όποιο νά κατευθύνεται ή δλη έρμηνευτική 
τοϋ νόμου έπεξεργασία. Ή  έμμονή δμως 
μέ άφηρημένα θεωρητικά σχήματα δέν 
ώφελεΐ. Ο Παϋλος βδελύσσεται περισ
σότερο άπ τόν καθένα τις «νομικές μάχες», 
τις άγονες δηλαδή θεωρητικές ένασχολή- 
σεις, «είσί γάρ άνωφελεϊς καί μάταιοι», γι' 
αύτό καί θέτει στό δίκαιο σκοπό συγκεκριμέ
νο, σαφή, περιεκτικό καί εύληπτο, τήν άγά
πην, μέ τήν όποιαν ζωογονεί τό δίκαιο, τό 
κάνει στ' άλήθεια δίκαιο. Έτσι τό καθο
λικό αίτημα τών καιρών μας γιά μιά ζώσα 
έρμηνεία τοϋ Δικαίου δέν μπορεί άλλοιώς 
νά ίκανοποιηθή παρά μόνο μέ τήν συνεπή 
άναφορά στήν άγάπη. Ή  έρμηνεία τοϋ 
Δικαίου θά έξακολουθή νά παραμένη πάντα 
προβληματική δσο θά άρνούμεθα τήν παρα-
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
δοχή τοΰ πνευματικού στοιχείου στό δίκαιο, 
ένεργοποιουμένου μέ τήν αγάπη,

2) Τδ σύγχρονο ποινικό Δίκαιο οίκοδομεϊ- 
ται πάνω στή θεμελιώδη αρχή n. c. n. ρ. s. I. 
Μέ βάση τήν άρχή δέν υπάρχει ποινικό άδί- 
κημα καί δέν έπιβάλλεται ποινή χωρίς νά 
προϋπάρχη τής πράξεως νόμος, πού νά τήν 
προβλέπη ρητά. Ή  άξια τής άρχής αύτής 
είναι άνυπολόγιστη άν σκεφθή κανείς πώς 
ώρθώθηκε οάν άπροσμάχητο τείχος κατά τής 
άχαλίνωτης, πριν άπ' τή γαλλική έπανά- 
σταση, δικαστικής αύθαιρεσίας καί τής ά- 
βεβαιότητας καί άστάθειας τού Δικαίου, γιά 
νά προστατεύση άπ' αύτές τήν προσωπική 
κυρίως έλευθερία τοΰ άνθρώπου. Οί και- 
νοϋργοι σκοποί τοΰ Ποινικού Δικαίου καί 
κυρίως έκείνος τής ειδικής προλήψεως, 
μπόρεσαν νά πραγματοποιηθούν χάρι στή 
πιστή τήρηση αύτής τής άρχής. Αφού λοι
πόν έγινε ή άσπίδα τής προσωπικής έλευθε- 
ρίας, ήταν φυσικό νά κινήση τό ένδιαφέρον 
τών ποινικολόγων, τών φιλοσόφων καί άκόμη 
τών ιστορικών τοΰ Δικαίου. Κατεβλήθηκαν 
πολλές προσπάθειες γιά νά άνευρεθοϋν οί 
φιλοσοφικές καί ιστορικές πηγές της, γιατί 
ήταν κοινή συνείδηση πώς ένα τέτοιο άξίωμα 
δέν μπορεί παρά νά κρατάη άπό άκατάλυτες 
φιλοσοφικές ρίζες, χωρίς νά λογαριάζεται 
σάν ένα άπλό, έστω καί έλκυστικό, πολι
τικό σύνθημα τής έποχής κυρίως τής γαλ
λικής έπαναστάσεως. Καί όπως ήταν φυσικό 
ή έρευνα άπ' τήν Αρχαία Ελλάδα. Ελά
χιστοι όμως οί καρποί άπ' τή μελέτη τών κει
μένων τών έλλήνων φιλοσόφων! Στή συνέ
χεια οί έρευνητές στράφηκαν πρός τή Ρώμη. 
Πολλοί πίστεψαν πώς δ,τι δέν βρέθηκε στήν 
άρχαία φιλοσοφία θά βρίσκονταν δίχως άλλο 
στό ρωμαϊκό Δίκαιο. Καί έδώ όμως ή έρευνα 
δέν έφερε ικανοποιητικά άποτελέσματα! ' Η 
συνέχεια τής ίστορικοφιλοσοφικής γύρω άπό 
τήν θεμελιώδη αύτή άρχή έρευνας, τοΰ 
έλάχιστου χρονικά, δέν στάθηκε συνεπής. 
"Υστερα άπό τήν άκαρπη διερεύνηση τού 
Ρωμαϊκού πνεύματος, μ' ένααύθαίρετοχρο
νικό άλμα αιώνων, έπιχειρεΐται ή θεωρητι
κή θεμελίωση τής άρχής στόν 13 μ. X. αιώνα 
πρώτα, καί στή Γαλλική έπανάσταση ύστερα.

Εδώ βέβαια τό έδαφος έδειχνε περισσό
τερο εύφορο γιά τήν θεωρητική καλλιέργεια 
τής άρχής. ' Η magna Charta Libertatum τού

Ιωάννη τού Άκτήμονα καί ή περίφημη 
Declaration τοΰ 1789 καθησύχασαν κάπως 
τούς έρευνητές. Τό γεγονός ότι άγνοήθη- 
καν αιώνες όλόκληροι στούς όποιους έγιναν 
κοσμοϊστορικές έξελίξεις, κυρίως μέ τήν 
έμφάνιση τού Χριστιανισμού, δέν φάνηκε 
νά ένοχλή κανένα. Πρέπει όμως νά διακηρύ- 
ξωμε μέ παρρησία πώς ή ' Αθήνα καί ή Ρώμη 
καί δ,τι στις μέρες μας έκφράζεται μέ τόν 
δρο «Δύση» πού τούλάχιστον άπ' τήν άπο
ψη τής πνευματικής προόδου, (ραίνεται όξύ- 
μωρος, δέν άποτελοΰν μόνον αύτές τόν 
άνθρώπινον πολιτισμό! Παρεμβάλλεται ένας 
τεράστιος πνευματικός χώρος πού τόν κα
ταυγάζει τό άνέσπερο φώς τής χριστιανικής 
άποκαλύψεως, ό χώρος τής χριστιανικής 
διδασκαλίας, πού χωρίς έγκυρους τίτλους 
διεκδικεί ή καλούμενη «Δύση». Σ' αύτό τό

Ό  Απόστολος Παύλος, σέ ψηφιδωτό, στό 
βυζαντινό Μουσείο τής Ραβέννας.

χώρο δυστυχώς κανείς άπ' τούς ιστορικούς 
καί φιλοσόφους τού Δικαίου δέν δούλεψε 
γιά τή θεωρητική θεμελίωση τοΰ παρά πάνω 
ποινικού δόγματος. Σέ τούτη τή φωτεινή Χώ
ρα πού κυριαρχείται άπ' τόν «έξ Άποκαλύ- 
ψεως» Λόγο, παράλληλα πρός τό μεγάλο μυ
στήριο τής σωτηρίας τού άνθρώπου, έπιτε- 
λείται μέ τόν ίδιο σκοπό καί ή έξάγνιση τών 
άνθρωπίνων θεσμών. Τό ξεκαθάρισε ό ίδιος 
ό Χριστός στήν έπί τού "Ορους ομιλία Του 
μέ τή γνωστή διαβεβαίωσή του «ούκ ήλθον 
καταλϋσαι, άλλά πληρώσαι» τόν νόμο. ' Επα
νέλαβε τή διαβεβαίωση ό Παύλος σάν νομι
κός, «νόμον ούν καταργούμεν διά τής πί- 
στεως; μή γένοιτο, άλλά νόμον, ίστώμεν».' Η 
παράλειψη τών φιλοσόφων, καί ιστορικών 
τοΰ Δικαίου νά διερευνήσουν τή χριστια
νική διδασκαλία, στέρησε τήν έπιστήμη τού 
Ποινικού Δικαίου άπ ' τις σταθερές θεωρητι- 
κές-φιλοσοφικές βάσεις πού πάνω τους 
θεμελιώνεται τό σύγχρονο ποινικό άξίωμα 
n. c. η. ρ. s. I. Γιατί τό άξίωμα τούτο τό βρίσκο
με αύτούσια διατυπωμένο στόν θείο Από
στολο Παύλο καί είδικώτερα στήν πρός Ρω
μαίους έπιστολή, πού άξιολογεϊται σάν νομι
κή πραγματεία τοΰ Παύλου. Γράφει λοιπόν 
στού Ρωμαίους ό Παύλος «ού γάρ ού κεϊται 
νόμος, ού δή παράβασις» καί συμπληρώ
νει «άμαρτία ούκ έλλογεΐται μή δντος νό
μου». Ο Παυλικός τούτος κανόνας δέν 
άποτελεϊ άπλή προεικόνιση τοΰ σύγχρονου: 
«άδίκημα δέν ύφίσταται καί ποινή δέν έπι- 
βάλλεται άνευ νόμου όρίζοντος περί αυτών 
πρό τής τελέσεως τών πράξεων» δηλαδή 
τού π. c. π. ρ. s. I. («ούδέν άδίκημα, ούδε- 
μία ποινή άνευ νόμου»), άλλ' αύθεντική τού
των θεμελίωση, έτσι ώστε οί μεταγενέστεροι 
κι αύτός άκόμα ό πολύς Feuerbach τίποτα 
στήν ούσία δέν πρόσθεσαν στή θεμελίωση

τού ποινικού δόγματος, άν έξαιρέσωμεν βέ
βαια τήν λατινικήν φορεσιά μέ τήν όποια 
περιέβαλαν τήν παρά πάνω ποινική άρχή.

Κι άς μή νομίση κανείς πώς τά προανα- 
φερθέντα χωρία άπ' τις έπιστολές τοΰ Παύ
λου είναι τά μόνα πού άναφέρονται στό ποι
νικό δόγμα, ύπάρχουν κι άλλα πολλά έπιστο- 
λικά χωρία τού Παύλου πού μαρτυρούν πώς ό 
νομικός ' Απόστολος καταπιάνεται ειδικά μέ 
τήν θεμελίωση τής βασικής τούτης άρχής 
τού ποινικού Δικαίου. Τέτοια χωρία είναι τά 
έξής: α) «διά γάρ νόμου έπίγνωσις άμαρ- 
τίας», β) « χωρίς νόμου άμαρτία νεκρά», «νό
μος δέ παρεισήλθεν, ϊνα πλεονάση τό παρά
πτωμα» γ) «δύναμις τής άμαρτίας ό νόμος» 
κλπ. Μέ τή βασική του άρχή «ού γάρ ού κεϊται 
νόμος ούδέ παράβασις» ό Παύλος έπιχειρεϊ 
τήν άνακεφαλαίωση κατά τόν έπιγραμματικό 
προσδιορισμό τών σχέσεων τού νόμου πρός 
τό άδίκημα (παράβασιν-άμαρτίαν). Ο κανό
νας τού Δικαίου άποτελεϊ λογικά άλλά καί 
νομικά κάτι πού προϋπάρχει τής παράβασης 
καί τής άνομίας. ' Η παράβαση σάν βουλητικό 
όλίσθημα προϋποθέτει έννοιολογικά άπόκλι- 
ση άπ' τόν προϋπάρχοντα κανόνα. ' Η λογική 
αύτή προτεραιότητα τού νόμου άπέναντι 
στήν παράβαση δέν έπιτρέπεται νά άνατρέ- 
πεται καί νά γίνεται ό νόμος άκολουθία τού 
παραπτώματος. Γι' αύτό ή τιμώρηση μέ βάση

Ό  Παύλος κατέχει άπόλυτα τήν σπουδαιό- 
τητα πού έχει ό σκοπός τού νόμου, γιά τήν 
όρθή έρμηνεία καί έφαρμογή του.

νόμον πού άκολουθάει καί δέν προηγείται 
τής πράξεως άποτελεϊ άπαράδεκτη ποινικο- 
ποίηση. ' Ο Παύλος κατέχει βαθειά αύτές τις 
άλήθειες γι' αύτό συμπληρώνει τόν κανόνα 
του μέ τήν προσθήκη «άμαρτία ούκ έλλογεϊ- 
ται μή δντος νόμου». Τό «έλλογίω» σημαίνει 
καταλογίζω, λογαριάζω. Δέν καταλογίζηται 
λοιπόν ή άμαρτία καί γενικώτερα ή πράξη 
χωρίς νόμο πού νά τήν προβλέπη. ' Ο Οίκου- 
μένιος έρμηνεύοντας στό σημείο τούτο 
τόν Παύλο σημειώνει χαρακτηριστικά «ήν καί 
πρό τού νόμου ή άμαρτία, πλήν ούκέλογίζετο 
διά τό μή είναι νόμον τόν άπαγορεύοντα τήν 
άμαρτίαν». Ο καταλογισμός τής άμαρτίας 
έχει τήν έννοια τής κύρωσης καί τιμωρίας, 
δηλαδή τής ποινής. Τό λέγει ξεκάθαρα καί
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Οί κορυφαίοι άπόστολοι Πέτρος καί Παύλος.

τούτο ο οικουμενιος, αναφερόμενος πάντα 
στόν Παύλο «ού τού άπαγορεϋσαι μόνον 
τήν πράξιν τών άτόπων αλλά καί τού παρα
κούονται αύτοϋ τιμωρεϊσθε» έτέθη ό νόμος. 
Διατυπώνοντας ό Παύλος τήν ποινική του 
άρχή δέν κινείται μόνο άπό ήθικά έλαττήρια 
άποβλέποντας μόνο στό νά διδάξη μέ ποιό 
τρόπο ένεργοποιεϊται ή άμαρτία, σάν θελη
ματική άπόκλιση άπ' τό θείο θέλημα, άλλά 
διακατέχεται παράλληλα κι άπό καθαρά νομι
κές παρορμήσεις, προσπαθώντας νά δώση 
νέες κατευθύνσεις στό Δίκαιο. Αύτό άποδει- 
κνύεται κι άπ' τόν τρόπο πού χρησιμοποιεί 
τούς δρους «άμαρτία», «παράβασις», «παρά
πτωμα», πού δείχνει πώς μεταπηδάει μέ 
εύχέρεια άπ' τό ήθικό στό δικαιϊκό πεδίο. 
' Εδώ όμως θά ήθελα νά σημειώσω τά έξής: 
πρώτος ό άπ. Παύλος διαμόρφωσε καί λιτά 
καί περιεκτικά διετύπωσε τήν ποινική άρχή π. 
c. n. ρ. s. I. μέ τόν περίφημο κανόνα του «ού 
γάρ ού κεΐται νόμος ούδέ παράβασις». Απ' 
τόν Παύλο παρέλαβε τήν άρχήν αύτή τό Ρωμ. 
Δικ. μέ τόν Ούλπιανό καί στή συνέχεια πέ
ρασε στό βυζαντινό Δίκαιο. Απ' τό τελευ
ταίο τούτο διοχετεύτηκε στή Δύση τό 13 μ.Χ. 
αιώνα καί άπό κεΐ κυρίως μέ τή Γαλλική έπα- 
νάσταση ξαπλώθηκε σ' όλο τόν έλεύθερο 
κόσμο. ' Επομένως άστοχα άποδόθηκαν άπ’ 
τούς ποινικολόγους οί τιμές γιά τήν θεμε- 
λίωση τού ποινικού τούτου δόγματος στόν 
Feuerbach. Οί τιμές αύτές άνήκουν στόν 
νομικό ' Απ. Παύλο κι είναι καιρός νά τού άπο- 
δοθούν. Ο Feuerbach περιωρίστηκε στό 
ρόλο τού ράφτη κάνοντας τή λατινική φορε

σιά τής άρχής. Πατέρας της δμως είναι ό 
’ Απόστολος τών ’ Εθνών ό γίγας τού πνεύ
ματος Παύλος.

3) ' Ο νόμος πολλές φορές γίνεται άντι- 
κείμενο άνήλεης κριτικής άπ' τόν Ά π . Παύ
λο, μερικές φορές μάλιστα καί άνοιχτής έπι- 
θέσεως, θεωρούμενος σάν πηγή τής άμαρ- 
τίας. Πράγματι στούς Κορινθίους γράφει ό 
Παύλος καθαρά: «ή δέ δύναμις τής άμαρτίας 
ό νόμος» καί σάν άποτέλεσμα τής έφάμαρ- 
της δύναμης τού νόμου προσθέτει «χωρίς 
γάρ νόμου άμαρτία νεκρά». Μιά πιό προσε
κτική δμως μελέτη τών έπιστολών πείθει πώς 
ή σωστή άποψη τού Παύλου γιά τή θέση τού 
νόμου στόν καινούργιο κόσμο τόν Χριστιανι
κό, δέν είναι πώς τάχα ό νόμος είναι ή «γενε
σιουργός» αίτια τής άμαρτίας. Κάτι τέτοιο θά 
ήταν πλάνη νά τό δεχθή κανείς, μ' δλο πού 
τά πάρα πάνω καυστικά χωρία καί μερικά άλλα 
άκόμα δίνουν λαβή γιά ύποστήριξη τέτοιων 
παρεξηγημένων θέσεων, πού θέλουν τόν 
νομικόν ' Απ. Παύλο σέ διαρκή πάλη 
πρός τόν νόμο. Τήν παρεξήγηση δμως τήν 
προαισθάνθηκε σάν σίγουρη ό ίδιος ό Παύ
λος γι' αύτό καί, μ' δλο πού έφθασε στό 
σημείο νά χαρακτηρίση τό νόμο σάν «κατάρα 
έξ ής ήμάς Χριστός έξηγόρασε» δίνει έγκαι
ρα διευκρινίσεις πρός άποφυγή κάθε μελ
λοντικής παρεξηγήσεως. "Ετσι άναθεωρών- 
τας τις πάρα πάνω άπόψεις του γιά τό νόμο 
γράφει στούς Ρωμαίους «τί ούν έροΰμεν; ό 
νόμος άμαρτία; μή γένοιτο άλλά τήν άμαρ- 
τίαν ούκ έγνων εί μή διά νόμο'υ. Τήν τε γάρ 
έπιδημίαν ούκ ήδειν εί μή ό νόμος έλεγε ούκ 
έπιθυμήσεις..." Ωστε ό μέ ν άγιος καί ή έντο- 
λή άγια καί δίκαια καί άγαθή... Σύμφημι τώ 
νόμω δτι καλός». Μέ τά λόγια αύτά ό Παύλος 
ξεκαθαρίζει τή θέση του άπέναντι στό νόμο, 
διαλύοντας έκ τών προτέρων κάθε παρεξή
γηση. Καί είναι τά λόγια αύτά μιά συνειδητή 
άντίθεση πρός τά προηγούμενα, τά όποια 
άναθεωρεΐ.

"Οτι έτσι έχουν τά πράγματα τά βεβαιώνει 
καί ό Ζιγαβηνός στήν έρμηνεία του στόν 
'Απ. Παύλο, γράφοντας σχετικά: «έπείπερί 
τού νόμου διαφόρως είπε... καί έδόκει ταΰτα 
πάντα διαβολήν έπιφέρειν τώ νόμω... διορ- 
θοϋται τήν έκ τών τοιούτων ρητών ύπόνοιαν». 
Κατά συνέπειαν, κατά τόν Ά π . Παύλο, ό 
νόμος δέν άποτελεϊ τό αίτιον τής άμαρτίας 
σάν αίτιατοϋ αύτοϋ, σύμφωνα μέ τήν έννοια 
τής αιτιότητας στις φυσικές έπιστήμες, άλλά 
ή όρθή σχέση άνάμεσά τους διαγράφεται 
άπό μιά άς πούμε έμπειρική ή γνωσιολογική 
αιτιότητα, άφοϋ ό νόμος δπως σημειώνει κι 
ό Διόδωρος «ού τού ποιεΐν, άλλά τού διαγι
γνώσκει τήν άμαρτίαν αίτιος».

4) Ή  δικαιοσύνη, σάν κατευθυντήρια 
ιδέα τού Δικαίου, είναι άπό τά προσφιλή 
θέματα τού ' Αποστόλου Παύλου.' Ο Παύλος 
κατέχει, δσο κανένας, τήν έννοια καί τήν 
ούσία τής δικαιοσύνης. Ανέκαθεν ή δικαιο
σύνη διακρίνονταν έννοιολογικά σέ δικαιοσύ
νην ύπό εύρεία φιλοσοφική έννοια καί σέ 
δικαιοσύνη ύπό στενή νομική έννοια. Ό  
Παύλος γνωρίζει καί τις δύο. Τήν δικαιοσύ
νη ύπό εύρεία φιλοσοφική έννοια, σάν καθο
λική δηλαδή άρετή πού άποτελεϊ τήν έκφρα-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ση τής καθόλου άρμονίας άνάμεοα στούς 
κοινωνικούς, ό Παύλος όνομάζει «δικαιοσύ
νην τού Θεού», «δικαιοσύνην τήν έκ πί- 
στεως», ένώ τήν δικαιοσύνην ύπό στενήν 
νομικήν έννοιαν, αύτήν πού ό Σιμωνίδης άπέ- 
δωσε μέ «τό προσήκον έκάστω άποδιδόναι» 
δηλαδή «τό όφειλόμενον», όνομάζει ό Παύ
λος «ίδιαν δικαιοσύνην» ή «έκ νόμου δικαιο
σύνην». Αύτήν τήν τελευταία ό Παύλος όρί- 
ζει μέ τρόπο παραπλήσιο πρός τόν σιμωνί- 
δειον όρισμόν στήν προστακτική του άπο- 
στροφή «άπόδοτε πάσι τάς όφειλάς». Δέν 
είναι έξακριβωμένο άν ό Παύλος, έγνώριζεν 
τόν σιμωνίδειον όρισμόν τής δικαιοσύνης. 
Ά ν  τόν άγνοοϋσε καί παρά ταϋτα ώρισε κι ό 
ίδιος τή δικαιοσύνη μέ ής ίδιες σχεδόν λέ
ξεις, τότε ή νομική του σκέψη άποκτά ξεχω
ριστό ένδιαφέρον! 'Εκείνο δμως πού άπα- 
σχολεΐ τόν νομικό ' Απ. Παύλο δέν είναι ή έν- 
νοιολογική σύλληψη καί όριοθέτηση τής δι
καιοσύνης, ή όποια άλλωστε είχε έπιχειρηθή 
άπό τούς έλληνες φιλοσόφους, άλλά ή 
άναμόρφωση τής ιδέας τής δικαιοσύνης κι 
ό προσανατολισμός της στήν άποκαλυτττική 
άλήθεια. ' Ο Παύλος πέτυχε αύτό τό σκοπό 
μέ τήν προβολήν στό δικαιϊκό-κοινωνικό 
στερέωμα καινούργιας κατευθυντήριας 
ιδέας τής άγάπης, θέτοντας έτσι έπί τάπητος 
τό τεράστιο πρόβλημα τών σχέσεων τής 
δικαιοσύνης πρός τήν άγάπην. Σύμφωνα μέ 
τή διδασκαλία τού Παύλου ή άγάπη είναι 
έννοια άνώτερη τής δικαιοσύνης, άφοϋ σ' 
αύτήν ώς αιώνια, άκατάλυτη καί ύπερτεροϋ- 
σα άνάγεται δλο τό Δίκαιο.

' Η άνακεφαλαίωση τούτη τού Δικαίου στήν 
άγάπη τοποθετεί αύτή πάνω άπ' τή δικαιο
σύνη, σάν έννοια πού συγχωνεύει δλο τό Δί
καιο! "Ετσι ό Παύλος δέχεται πώς ή περιε
κτικότητα τής άγάπης σέ νόμο καί δίκαιο 
άνέρχεται σέ ποσοστό έκατό τόϊς έκατό.

Ο ιερός Χρυσόστομος έρμηνεύοντας τό 
«άνακεφαλαιοΰται» τού παυλικοϋ τούτου 
χωρίου παρατηρεί πώς μέ μόνη τήν άγάπη 
«συντόμως καί έν βραχεί» δλο τό Δίκαιο έκ- 
φράζεται. Καί ό Ζιγαβηνός, έξαίροντας τήν 
δικαιϊκή περιεκτικότητα τής άγάπης θεωρεί 
αύτή, έπηρεασμένος άπ' τόν Παύλο, σάν 
«σύντομον περίληψιν» τού «Δικαίου». Πρέ
πει νά σημειωθή πώς ό Παύλος στό παρα
πάνω χωρίο περιορίζεται νά άναφέρη μόνο 
τις έντολές τής δεύτερης πλάκας, πού άνα- 
φέρονται στις σχέσεις τών κοινωνιών μεταξύ 
τους, περιέχουν μ' άλλα λόγια άποκλειστικά 
άνθρώπινο (θετικό δίκαιο). Παραλείπει ής 
έντολές τής πρώτης πλάκας πού άναφέρον- 
ται σπς σχέσεις τού άνθρώπου πρός τό Θεό· 
καί τούτο γιαή ό Παύλος θέλει ν ' άναμορφώ- 
ση τ' άνθρώπινο δίκαιο, άναπροσαρμόζον- 
τάς το πρός τήν άποκαλυπτική άλήθεια. Αύτή 
ή άναμόρφωση τού Δικαίου έπιτυγχάνεται μέ 
τήν άγάπη. ' Απ' τήν άποψη αύτή είναι πολύ 
χαρακτηριστική ή παρατήρηση πώς ό Παύλος 
δέν άνακεφαλαιώνει τό Δίκαιο στήν «πρώ- 
την καί μεγάλην» έντολήν «άγαπήοεις Κύ
ριον τόν Θεόν σου», άλλά στή δευτέραν ό- 
μοίαν τή πρώτη»: «άγαπήοεις τόν πλησίον

Συνέχεια στή σελίδα 655
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

ΠΝΤΡΕΤ Ί
χουτζαρια

" Ενας Ρώσος
γιατρός κατάσκοπος τοϋ Χίτλερ

L A

Ε ΙΝΑΙ γνωστό, ότι οΐ μυστικές 
'Υπηρεσίες τοϋ Π  Ράιχ άνέ- 

πτυξαν ιδιαιτέρως μεγάλη δραστη
ριότητα, πριν άπό τόν Β' Πόλεμο, 
σ ’ όλόκληρο σχεδόν τόν κόσμο καί 
άνεξάρτητα άπό τά καθεστώτα πού 
έπικρατοϋσαν στά καθ’ έκαστον 
κράτη. Ιδιαίτερη «προτίμηση» έ
δειξαν οί ’ Υπηρεσίες τοϋ Φόν Κα- 
νάρη πρός τήν χώρα μας, άφοϋ ή 
' Ελλάδα καί έν συνεχείς ή Μ. ’ Ανα
τολή, άποτελοϋσαν άπό τούς άντι- 
κειμενικούς στόχους τοϋ Χίτλερ. 
Στό κατασκοπευτικό τους παιχνίδι, 
οί γερμανικές ύπηρεσίες προσεται- 
ρίσθησαν δεκάδες πράκτορες, άνά- 
μεσα στούς όποιους, ήταν καί πολ
λοί άλλοδαποί, πού ζοϋσαν στήν 

Ελλάδα. "Ενας άπό αύτούς, τόν 
όποιο ό άρχηγός τής Γερμανικής 
κατασκοπείας στήν Αθήνα, ό Ά ρ - 
θροϋρος Ζάϊτς, κατέτασσε στούς 
κατασκόπους μέ «διεθνή άκτινοβο- 
λία» ήταν ό Λευκορώσος γιατρός 
’ Αντρέϊ Χουτζάρια.
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' Ο Χουτζάρια είχε πολλά χρόνια 
πρίν άπό τόν πόλεμο έγκατασταθή 
στήν έλληνική πρωτεύουσα. Φανα
τικός άντικομμουνιστής, είχε συν
δεθεί άπό τό 1925, μέ τις λευκο- 
ρωσικές όργανώσεις τοϋ έξωτερι- 
κοϋ, τών όποιων ό σκοπός ήταν ή 
άνατροπή τών Μπολσεβίκων στή 
Ρωσία. Τίς όργανώσεις αύτές καί 
πρός ίδιο φυσικά όφελος ύποστήρι- 
ζε άπό τοϋ 1933 τό έθνικοσοσιαλι- 
στικό γερμανικό κόμμα καί οί γερμα
νικές ύπηρεσίες πληροφοριών. 
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή, άλλά 
καί τήν όργάνωση τών λευκορωσι- 
κών όμάδων καί τήν ένταξή τους σέ 
κατασκοπευτικά δίκτυα, κινήθηκαν 
οί ύπηρεσίες τοϋ Χίτλερ ιδιαιτέρως, 
λίγους μήνες πρό τής εισβολής 
στήν Πολωνία. Τά στελέχη τής γερ
μανικής κατασκοπείας «έπλησία 
σαν» τούς λευκορώσους έκείνους 
πού είχαν ένταχθή στό πανευρωπαϊ
κό λευκορωσικό κίνημα καί άπελάμ- 
βαναν έκτιμήσεως καί συμπαθειών

μεταξύ τών συμπατριωτών τους. 
Γιά τήν 'Ελλάδα, ώς ό πιό κατάλ
ληλος έθεωρήθη ό Χουτζάρια, ό 
όποιος καί έγινε τελικά τυφλό καί 
δραστήριο όργανο τής γερμανικής 
κατασκοπείας, όχι τόσο άπό άγάπη 
πρός τό φασιστικό καθεστώς,άλλά 
γιατί πίστευε, ότι μία νίκη τοϋ 
Χίτλερ, άπήλλασσε καί τήν πατρίδα 
του άπό τόν κομμουνιστικό ζυγό.

' Η πρώτη έπαφή τοϋ Χουτζάρια, 
έγινε μέ τόν άρχηγό τής γερμανικής 
κατασκοπείας στήν 'Ελλάδα, συν
ταγματάρχη Κλέμ Φόν Χόχεν- 
μπεργκ, στρατιωτικό άκόλουθο τής 
γερμανικής πρεσβείας τών Αθη
νών. Οί έντολές ποϋ πήρε ό Χου
τζάρια άπό τόν Χόχενμπεργκ, ήταν, 
όπως άργότερα άπεκάλυψε ό Ζάϊτς, 
οί έξής:

1) Ή  άθρόα τοποθέτηση πρα
κτόρων τής μυστικής γερμανι
κής ύπηρεσίας, στις έλληνικές 
ύπηρεσίες άντικατασκοπείας.

2) ' Η άνακάλυψη πρακτόρων, οί 
όποιοι έργάζονται έναντίον τών 
γερμανικών συμφερόντων, ή έναν
τίον χωρών, συμμάχων τής Γερμα
νίας.

3) Ή  άνάμιξη τών έλληνικών 
ύπηρεσιών πληροφοριών σέ άντι- 
σοβιετικές ένέργειες, ύπό τό πρό
σχημα τοϋ κομμουνιστικού κινδύ
νου.

Μέ βάση τίς κατευθύνσεις αύ-

Κάτω: Ό  Αστυνόμος Σπϋρος Παξινός. Ό  
Χουτζάρια δέν ξέφυγε άπό τόν «κλοιό» του. 
Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ο Αντρέϊ 
Χουτζάρια, ό ρώσος άρχικατάακοπος, όπως 
ήταν τήν έποχή ποϋ δροϋοε στήν Ελλάδα.
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τές, ό Χουτζάρια προσπάθησε σέ 
πρώτη φάση νά «βάλη στό χέρι» τις 
έλληνικές υπηρεσίες καί ιδιαιτέρως 
τό Κέντρο ' Αλλοδαπών τής ’ Αστυν. 
Δ/νσεως 'Αθηνών, τό οποίον καί 
άποτελοϋσε τήν έποχή έκείνη τήν 
καλυτέρα όργανωμένη ύπηρεσία 
άντικατασκοπείας στην ' Ελλάδα.

Σάν πρώτο βήμα γιά τή «συνερ
γασία» του, ό Ρώσος κατάσκοπος 
παρέδωσε στό Κέντρο ' Αλλοδαπών 
27 Λευκορώσους, μέ διάφορες ά- 
σύστατες στό μεγάλο τους ποσοστό 
κατηγορίες, έπειδή οί τελευταίοι 
ζοϋσαν μιά ζωή ειρηνική καί ήσυχη 
στήν 'Αθήνα καί δέν ήθελαν νά 
μπλεχτοϋν στά δίχτυα τοΰ Χουτζά
ρια τού όποιου θεωρούσαν ύποπτη 
τήν δραστηριότητα. «Οϋτω, γράφει 
ό Ζάϊτς, άφ' ένός μέν έθεσε μέ 
τόν τρόπο αύτό τούτους εις τό πε
ριθώριο, δίδων συγχρόνως εις τούς 
άλλους Λευκορώσους ένα σκληρό 
παράδειγμα περί τού τί τούς άνέμε- 
νε, άν δέν άκολουθοϋσαν τή γραμ
μή του, άφ' έτέρου δέ προσέφερε, 
ώς έπίστευε, μίαν άπόδειξιν εις τήν 
' Ελληνικήν άστυνομία περί τής ειλι
κρίνειας τής συνεργασίας του». 
’ Από τούς 27 πού ύπέδειξε ό Χου
τζάρια, συνελήφθησαν μερικοί 
όπως ό μηχανικός τής έταιρείας 
Λιπασμάτων Γκρινκώφ, ό Βλαδίμη
ρος Σιντόρωφ, καί ό μηχανικός 
Ντομπρίσιν. Δύο γυναίκες πού ύπη- 
ρετοΰσαν παλαιότερα στή Σοβιετική 
Πρεσβεία, καί τις όποιες κατέδωσε 
έπίσης ό Χουτζάρια, ή Λίζα Κάϊνμαν 
καί ή Βαρβάρα Τσεμπέροβα, άπε- 
δείχθη μετά τήν έρευνα τής έλλη- 
νικής άστυνομίας, ότι είχαν άνα- 
χωρήσει στή Ρωσία.

'Αλλά, γιά νά παραπλανήση πε
ραιτέρω τις έλληνικές άρχές ό Χου
τζάρια, έκανε κάτι περισσότερο 
«τολμηρό». Παρέδιδε στό Κέντρο 
Αλλοδαπών τίς έκθέσεις πού έ

παιρνε άπό τίς γερμανικές ύπη- 
ρεσίες καί οί όποιες κυρίως άφο- 
ροϋσαν τούς ' Ιταλούς καί δέν είχαν 
μεγάλη, γιά τήν έποχή τούλάχι-

στον έκείνη άξια. "Ετσι μεταξύ τών 
άλλων παρέδωσε έκθεση γιά τίς 
κινήσεις τού Ιταλικού στόλου στή 
Μεσόγειο, φωτογραφίες διαφόρων 
πλοίων, πληροφορίες γιά τόν οπλι
σμό τους καί γιά τούς άξιωματικούς 
πού ύπηρετοϋσαν σ' αύτά κ. ά . ' Αλ
λά, δπως ομολογεί ό Ζάϊτς καί όπως 
έν συνεχείς άπέδειξαν τά γεγο
νότα, ό Ρώσσος γιατρός άποδείχθη- 
κε άνίκανος νά άποσπάση καί τήν 
έλάχιστη άληθινή πληροφορία άπό 
τούς έμπειρους έλληνες άστυνομι- 
κούς, οί όποίοι τού έπαιξαν ένα 
πολύ έπιδέξιο παιχνίδι, πράγμα πού 
τόν όδήγησε τελικά σέ περιπέτειες 
μέ τούς γερμανούς καί σ' αύτό τό 
θάνατο.

' Αμέσως μετά τήν «έπαφή» του 
μέ τίς έλληνικές ύπηρεσίες,· ό 
Χουτζάρια, έπιδόθηκε μέ ιδιαίτερη 
δραστηριότητα στήν έκτέλεση τών 
έντολών πού είχε πάρει. Ένα άπό 
τά πρώτα του κατορθώματα, πού τού 
άνεγνώρισαν οί γερμανοί, ήταν ή

άνακάλυψη ένός Βούλγαρου καλο- 
γήρου, ό όποιος, πράκτορας κατ' 
άρχήν τών Γερμανών, έπρόδωσε 
στή συνέχεια σημαντικά μυστικά 
στούς "Αγγλους. Οί γερμανικές 
ύπηρεσίες, άναζητοϋσαν τόν Βούλ
γαρο κατάσκοπο γιά νά έξακριβώ- 
σουν κατ’ άρχάς, τί είχε μεταφέρει 
στούς πράκτορες τών άγγλων καί 
γιά νά δώσουν έν συνεχεία «ένα 
καλό μάθημα», σέ κείνους άπό τούς 
«άνθρώπους» τους πού τυχόν θά 
διενοοϋντο νά παρασπονδίσουν. 
Τόν καλόγηρο αύτό πού ώνομάζετο 
Στέφανος Στανίσλαος Τσάνεφα, 
άπό τή Βάρνα τής Βουλγαρίας, 
άνακάλυψε δπως είπαμε ό Χου
τζάρια στήν 'Αθήνα, όταν ό Τσά- 
νεφ, μετά άπό ένα μοναστήρι τού 
'Αγίου "Ορους, όπου είχε κατα- 
φύγει, ήλθε στήν έλληνική πρω
τεύουσα, μέ σκοπό νά ταξειδεύση 
στή Νότιο 'Αφρική, ή τήν Αύστρα- 
λία. « Ο Βούλγαρος καλόγηρος, 
άναφέρει ό άρχικατάσκοπος Ζάϊτς,
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έκρύπτετο εις Αθήνας εις μίαν 
γνωστήν του οικογένειαν μετά τής 
έρωμένης του Βουλγαρίδος επίσης 
Εύδοκίας ' Ατανάσεφ, μετά τής 
όποιας συνέζη άπό έτών καί έσκέ- 
πτετο νά φύγη μετ' αύτής διά τήν 
Αύστραλίαν, όπου θά άπέβαλε τά 
ράσα, διά νά ζήση πλέον ώς κοσμι
κός, μέ τά χρήματα πού είχε πάρει 
άπό τούς "Αγγλους, διά τήν προδο
σίαν του».

Ό  παμπόνηρος Χουτζάρια, μέ 
τή βοήθεια έμπιστων άνθρώπων του 
κατώρθωσε νά πλησιάση τόν Τσά- 
νεφ καί νά τόν πείση, ότι ώς έκ- 
πρόσωπος κάποιας λευκορωσικής 
όργανώσεως ήθελε νά τόν βοη- 
θήση, ώστε νά τελειώσουν άνώδυνα 
οί περιπέτειές του. Ο Βούλγαρος 
καλόγηρος, δέχτηκε μέ εύχαρίστη- 
ση τή «βοήθεια» τού Χουτζάρια καί 
πείσθηκε νά τόν άκολουθήσει σέ 
ένα σπίτι δπου θά συνηντάτο δήθεν 
μέ πράκτορες τής άγγλικής ύπηρε- 
σίας, οί όποιοι καί θά τόν έφυγά- 
δευαν. Τό ραντεβού ώρίσθηκε σέ 
ένα διαμέρισμα τής όδοϋ ' Ομήρου

54. Τό διαμέρισμα άνήκε στήν έπί- 
σης Βουλγάρα Λιλή Σμόλκα, μεγάλη 
κατάσκοπο τών Γερμανών καί στήν 
όποια ό Χουτζάρια είχε άναπτύξει 
τό σχέδιο έξοντώσεως τού Τσάνεφ. 
Στό διαμέρισμα, έκτός άπό τήν 
ώραία Σμόλκα, περίμεναν τό Βούλ
γαρο καλόγηρο καί δύο Γερμανοί 
άξιωματικοί τού ναυτικού, οί όποιοι 
είχαν έλθει στήν ' Ελλάδα ώς «άρ- 
χαιολόγοι». Φυσικά οί δύο άξιωμα- 
τικοί παρουσιάστηκαν ώς στελέχη 
τών άγγλικών μυστικών ύπηρεσιών 
καί άμέσως συνεζήτησαν μέ τόν 
Τσάνεφ, τόν τρόπο φυγαδεύσεώς 
του, χωρίς νά τόν άντιληφθοΰν 
οί Ναζί. Στούς καλεσμένους της, ό
πως καί τόν ρασοφόρο κατάσκοπο, 
ή Σμόλκα προσέφερε γλυκά καί 
άναψυκτικά, μέσα στά όποια, καθ' 
ομολογία τού Ζάϊτς, ύπήρχε δόση 
τού δραστικού δηλητηρίου ύδρο- 
κυανίου. Τό τέλος τού Τσάνεφ, πού 
γιά τήν περίπτωση άπεδείχθη τόσο 
άφελής, ήλθε φυσικά σέ λίγα μόνον 
λεπτά. Οί δύο γερμανοί πέταξαν τή 
νύχτα τό πτώμα στό πεζοδρόμιο,

Αριστερά έπάνω: Ή  Έ λενα Μάκ. Γιά τήν 
άλληλογραφία της έπέδειξε ξεχωριστό Εν
διαφέρον ό Χουτζάρια. Κάτω: Ο Παξινός 
στό γραφείο του. Στό κάτω αύτής τής σελί- 
δος: Μιά άκόμη φωτογραφία τής Έλενας 
Μάκ. Στήν άπέναντι σελίδα άριστερά: Ό  
Κράουφορντ, ήγετικό στέλεχος τών άγγλι- 
κών μυστικών ύπηρεσιών στήν 'Ελλάδα. Δε
ξιά: Ό  Άρθρούρος Ζάϊτς, ό άρχηγός τών 
μυστικών γερμανικών ύπηρεσιών στήν 'Αθή
να.

λίγο πιό πάνω άπό τό διαμέρισμα 
τής όδοϋ Ομήρου. Τό πρωί, ένας 
άστυφύλακας τού Γ' Αστυνομικού 
Τμήματος πού περιπολοϋσε έκεϊ, 
βρήκε τόν νεκρό ιερωμένο καί ειδο
ποίησε άμέσως τήν ύπηρεσία του.

Οί έρευνες πού άρχισε ή έλληνι- 
κή άστυνομία, ώδήγησαν στή βε
βαιότητα, ότι μάλλον έπρόκειτο 
γιά έγκλημα, άφοϋ ή τοξικολογική 
άνάλυση τών σπλάχνων τού Τσάνεφ 
άπέδειξε, δτι ισχυρή δόση ύδρο- 
κυανίου ήταν ή αίτια τού θανάτου 
τού βουλγάρου καλόγηρου. Μήνες 
ολόκληρους έκράτησε τό μυστήριο, 
γιά τό πιά ήταν ή ταυτότητα τού 
θύματος καί έάν πράγματι έπρόκει- 
το γιά έγκλημα καί όχι γιά αύτοκτο- 
νία. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή 
κινήθηκε τό Κέντρο Αλλοδαπών 
Αθηνών γιατί άπό τήν πρώτη στι
γμή, ύπήρχε σχεδόν ή βεβαιότητα, 
ότι κάποιες μυστικές ύπηρεσίες, 
πρέπει νά σκότωσαν, ή νά «αύτοκτό- 
νησαν» τόν άγνωστο καλόγηρο. Τό 
μυστήριο λύθηκε όταν έντοπίσθηκε
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καί άνακρίθηκε ή ερωμένη τοΰ Τσά- 
νεφ, ή Ευδοκία ' Ατανάσεφ. Ή  Ά -  
τανάσεφ είπε, ότι μέ τόν Τσάνεφ, 
ήλθαν κρυφά άπό τήν Βουλγαρία, 
δτι ό αγαπημένος της είχε μεγά
λη οικονομική εύχέρεια καί ότι 
φοβόταν πώς θά τόν σκότωναν οί 
γερμανοί, γι’ αύτό καί είχαν έτοιμα- 
σθή νά άναχωρήσουν στήν Αύστρα- 
λία.

Μετά τήν έπιτυχία τοΰ Χου- 
τζάρια, οί γερμανοί τοΰ άνέθεσαν 
μία τό ίδιο σημαντική άποστολή, 
πού τή φορά αύτή, άφοροΰσε τήν 
κλοπή κάποιας ιδιωτικής άλληλο- 
γραφίας, ή όποια όμως ένδιέφερε 
τίς μυστικές γερμανικές ύπηρε- 
σίες. Στήν Αθήνα ζοΰσε πρίν άπό 
τόν πόλεμο μία ρωσσίδα γνωστή, 
στήν ύψηλή άθηναϊκή κοινωνία, άπό 
τή συνήθεια πού είχε νά σκεπάζη 
τό άριστερό της μάτι, μέ ένα μαΰρο 
μεταξωτό μαντήλι. ' Η ρωσσίδα αύ
τή, πού τό όνομά της ήταν "Ελενα 
Μάκ, μετά τήν μπολσεβικική έπανά- 
σταση πήγε στήν Τεχεράνη, όπου 
γνωρίστηκε μέ τόν Γερμανό πρε

σβευτή φόν Σούλεμπουργκ, ό ο
ποίος ήταν καί πρεσβευτής τής 
Γερμανίας στή Μόσχα. "Ας σημειω- 
θή ότι ό Σούλεμπουργκ, ήταν άπό 
τούς λίγους γερμανούς διπλωμάτες 
τοΰ Χίτλερ πού συμπαθούσαν τή 
Ρωσσία καί ό πρωτεργάτης τοΰ 
γερμανορρωσσικοΰ συμφώνου τοΰ 
1939.

' Η άρχική γνωριμία καί φιλία Σού- 
λεμπουργκ-Μάκ μεταβλήθηκε μέ 
τόν καιρό σέ φλογερό έρωτα καί πά
θος, ώστε ή ζωή τών δύο έραστών, 
κυρίως λόγω τής ζηλοτυπίας τοΰ 
Γερμανού διπλωμάτη νά γίνη άφό- 
ρητη. "Ετσι ή "Ελενα Μάκ, άναγκά- 
σθηκε νά έγκαταλείψη τήν Τεχερά
νη καί νά έγκατασταθή όπως προα- 
ναφέραμε στήν Αθήνα. 'Όμως ό 
Σούλεμπουργκ δέν έπαυσε νά είναι 
έρωτευμένος μέ τήν Μάκ, στήν ό
ποια έγραφε συχνά φλογερές έπι- 
στολές καί τήν ένίσχυε οίκονομι- 
κώς. Οί έπιστολές τοΰ Σούλε- 
μπουργκ ένδιέφεραν τίς γερμανι
κές ύπηρεσίες, οί οποίες καί άνέθε
σαν στόν Χουτζάρια, νά πείση γιά τό

σκοπό αύτό καί φυσικά έναντι άν- 
ταλλάγματος τήν "Ελενα Μάκ. Ό

Χουτζάρια όμως, πού έγνώριζε 
καλά τό χαρακτήρα τής τελευταίας, 
σκέφθηκε ένα άλλο τρόπο γιά νά 
«βάλη στό χέρι» τίς ζητούμενες έπι
στολές. "Οπως είπαμε, ό ρώσος 
κατάσκοπος έδινε στις ' Ελληνικές 
ύπηρεσίες πληροφορίες, πού κυ
ρίως άφοροΰσαν τούς Ρώσους καί 
τούς 'Ιταλούς, μέ τήν προσδοκία 
σχετικών άνταλλαγμάτων. Έτσι, 
σκέφθηκε νά «καρφώση» τήν Μάκ 
ώς πράκτορα τών Ρώσων καί τών 
Γερμανών. Τό άποτέλεσμα θά ήταν 
άρχικά, μιά έρευνα στό σπίτι τής 
ρωσίδας άπό τήν έλληνική άστυνο- 
μία, οπότε θά άπεκαλύπτοντο καί 
οί έπιστολές τίς οποίες καί μέ τόν 
τρόπο του θά διεκδικοΰσε ό Χου
τζάρια άργότερα. ' Η έρευνα έγινε 
πράγματι άπό άστυνομικούς τοΰ 
Κέντρου ' Αλλοδαπών στό σπίτι τής 
Μάκ, όπου εύρέθη ή άλληλο- 
γραφία καί κατεσχέθη. Ό  Χουτζά
ρια προσπάθησε, άλλά ματαίως νά
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Στή φωτογραφία κάτω ό Σίγκμουντ Φρόϋντ. 
Ό  Φρόϋντ διατύπωσε μιά καθαρώς Ολιστι
κή θεωρία ή όποια, έκτός των άλλων άδυνά- 
των πλευρών της περιέχει καί πολλάς έσω- 
τερικάς άντιφάσεις

Αύταπάτης», γράφει ότι αύταπάτη δέν 
είναι ό Χριστιανισμός, ά λλ ' ή θεωρία 
τοϋ Φρόϋντ, τής όποιας τό μέλλον δέν 
προμηνύεται καθόλου λαμπρόν, όπως 
δεικνύουν τά μέχρι σήμερον δεδ ο 

μένα.
' Αλλά μέ αύταπάτας καί μάλιστα μέ 

τάς αύταπάτας τοϋ φροϋδιστών δέν 
βοηθεΐται καθόλου ό άνθρωπος. Αύταί 
δέν  συμβάλλουν εις τήν δημιουργίαν 
ύγιοϋς ψυχολογίας. Δημιουργοϋν ένα 
ψ υ χ ο λ ο γ ι σ μ ό ν .  Ά λ λ ο  όμως ψυχο
λογία καί άλλο ψυχολογισμός. Οποίαν 
σχέσιν έχε ι ή έπιστήμη μέ τόν έπιστη- 
μονισμόν, παρομοίαν σχέσιν έχε ι ή 
ψυχολογία μέ τόν ψυχολογισμόν. ' Εάν 
ό έπιστημονισμός είναι άρνησις καί 
καταστροφή τής έπιστήμης, κατά παρό
μοιον τρόπον καί ό ψυχολογισμός είναι 
άρνησις καί καταστροφή τής ύγιοϋς 
ψυχολογίας, κατά συνέπειαν δέ καί τοϋ 
άνθρώπου. Ό  ψυχολογισμός πιστεύει 
ότι τίποτε δέν έχε ι άληθή ύπόστασιν 
διά τόν άνθρωπον. Ό λ α  δέ τά προβλή
ματα τοϋ άνθρώπου έρμηνεύονται μό
νον διά τής ψυχολογίας! Εξ άλλου ή 
σχολή τοϋ Φρόϋντ διακατέχεται καί άπό 
μίαν έντονον διάθεσιν καχυποψίας. 
'Α πο κρο ύε ι έκ προτέρου τήν δυνατό
τητα ύπάρξεως όλων έκείνω ν, τά όποΤα

ή άνθρωπότης έζησε καί άπήλαυσεν 
ώς άγαθά καί ώραϊα.

"Οσον άφορά δέ τήν ψυχανάλυσιν, 
τήν όποιαν τόσον πολύ τονίζουν οι φρο- 
ϋδισταί, σημειώνομεν αύτό τό όποιον 
γράφει πολύ ώραϊα ό ψυχίατρος Κ. 
Stern: ' Η ψυχανάλυσις είναι άνίκανος 
νά είσδύση καί νά έρευνήση τό μυστή
ριον τοϋ προσώπου. Πρός τούτοις ό 
φροϋδισμός άνάγει όλας τάς ύπερ- 
φυσικάς άληθείας εις  πράγματα φυσικά! 
Υ π ο σ τη ρ ίζε ι ότι όλαι αί ϋπερφυοικαί 
πραγματικότητες δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά άντανάκλασις τών φυσικών φαινο
μένων. Ό  Θ εός π.χ. είναι, κατά τόν 
Φρόϋντ, «ή μορφή τοϋ πατρός», ή όποια 
ύπάρχει εις κάθε άνθρωπον, κ.ο.κ.

1 . 0  Φρόϋντ έν τή προσπάθεια του 
νά ϋψώση τόν άνθρωπον διαγράφει τόν 
Θ εόν καί κάθε τι τό ύπερφυσικόν. ' Α λ
λά χωρίς τόν Θ εόν δέν δύναται νά στα- 
θή ό άνθρωπος ώς ϋπαρξις πνευματική 
καί ώς όντότης ψυχοσωματική. Ά ρ α  ό 
Φρόϋντ δέν έξυψ ώ νει τόν άνθρωπο τόν 
βυθίζει ε ις  τήν άπαισιοδοξίαν καί τόν 
ταπεινώνει ύπερμέτρως. Μέ τό νά τοϋ 
αύξάνη τήν έωσφορικήν αύτοπεποιθη- 
σιν τόν οδηγεί εις τό χάος, τήν αβεβα ιό
τητα, τό άδιέξοδον καί άρα τόν βασανί

ζει!

Ή  θρησκεία δέν βασανίζει τόν άν
θρωπον, όπως θέλει νά μάς πείση ό 
Φρόϋντ. Εκείνο τό όποιον τόν κατα- 
τυραννεϊ, είναι ή έλλειψ ις  θρησκευτι
κής πίστεως καί μάλιστα τής χριστιανι
κής. ' Η έλλειψ ις  τής πίστεως τόν ανα
γκάζει νά ζή μέσα εις προλήψεις καί 
δεισιδαιμονίας, πράγματα δηλαδή ανά
ξια τής προσωπικότητάς του. Τόν κάμνει 
νά ζή τό άφόρητον μαρτύριον τοϋ άγ
χους, τών νευρώσεων ή τής πνευματι
κής άσφυξίας. ΔΓ αύτό ακριβώς πολ
λοί σύγχρονοί μας, οί όποιοι ζοΰν μα- 
κρυά άπό τήν θρησκείαν καί τάς σωτη
ρίους έντολάς της, είναι οί δυστυχείς 
δοϋλοι τών πλέον παιδαριωδών καί 
γελοίων δεισιδαιμονιών. Κατατρύχονται 
άπό έντονον άγχος καί σκοτεινούς ή 
φανταστικούς φόβους, οί όποιοι κυριο
λεκτικούς τούς συντρίβουν. Γράφει ό 
Ignace Lepp: ' Ο οίοσδήποτε ψυχίατρος 
δύναται νά διαπιστώση χωρίς πολύν 
κόπον «ότι ό φόβος καί ή άγωνία έξα- 
φανίζονται, όταν ό άνθρωπος άνακαλύ- 
ψη εις τά βάθη τής ψυχής του τόν ύ- 
περβατικόν Θεόν».

2. Λ έγει ό Φρόϋντ, ότι ό άνθρωπος 
θά ήτο εύτυχής, έάν ύπήρχε μία κοινω
νία, ή όποια θά τοϋ έπέτρεπε νά ίκανο- 
ποιή άπεριορίστως τό γενετήσιον ένστι-
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τήν οίκειοποιηθή χρησιμοποιήσας 
γιά τόν σκοπό αύτό μυρίους τρό
πους. «Τελικώς καί όπως άναφέρει 
καί πάλιν ό Ζάϊτς, άπεκαλύφθη εις 
κάποιον τής έλληνικής μυστικής 
υπηρεσίας: « Αν έπιμένω τού είπε, 
τόσον διά τήν άλληλογραφίαν 
αύτή, είναι διότι ένδιαφέρεται ό επι
τετραμμένος τής Γερμανίας Φόν 
Γκρέβενιτς, καί όπως καταλαβαίνε
τε, άν τοϋ πάω τήν άλληλογραφία 
αύτή, πού γιά σάς δέν έχει καμμιά 
άξια, ή εμπιστοσύνη τής γερμανικής 
μυστικής ύπηρεσίας, μέ τήν όποια, 
πρέπει τώρα νά σάς άποκαλύψω, ότι 
έχω έπαφήν, θά είναι τόση ώστε νά 
δύναμαι νά άποσπώ πληροφορίας, 
αί όποϊαι θά έχουν μεγάλην άξίαν 
γιά σάς καί θά σάς έξυπηρετοϋν. 
Τό κόλπο όμως συνεχίζει ό Ζάϊτς, 
δέν έπιασε, γιατί φαίνεται, πώς άπό 
καιρό ή έλληνική ύπηρεσία πληρο
φοριών, είχε ύπονοίας, πώς ό Χου- 
τζάρια τής έπαιζε διπλό παιχνίδι. 
Κι έτσι τά γράμματα τής "Ελενας 
Μάκ έμειναν γιά πάντα στά χέρια 
της».

Αλλά, έκτός άπό τις «περιστα- 
σιακές» μπορούμε νά πούμε έπιτυ- 
χίες του, ό Χουτζάρια δέν έπαυσε 
νά σχεδιάζει συνεχώς τόν άντικει- 
μενικό σκοπό πού τού είχαν ορίσει οί 
Γερμανοί καί πού ήταν ή διείσδυση 
στό άγγλικό δίκτυο πληροφοριών 
τών Αθηνών. Ό  δαιμόνιος Χου
τζάρια κατάφερε, όχι μόνο νά είσ- 
χωρήση στις άγγλικές ύπηρεσίες, 
άλλά καί νά κερδίση τήν έμπιστοσύ- 
τη τοϋ έκ τών ήγετικών στελεχών 
τους Κράουφορντ. Ό  Τελευταίος 
ύπέβαλε στό Χουτζάρια διάφορα 
έρωτήματα, τά όποία έκεϊνος μέ 
τή σειρά του διεβίβαζε στις γερμα
νικές ύπηρεσίες. Αύτές «έδιναν» 
τις άπαντήσεις στό Χουτζάρια, οί ό
ποιες σάν «φρέσκιες» καί «άπό 
πρώτο χέρι» διεβιβάζοντο στόν 
Κράουφορντ. Όμως, ό Ρώσος άρχι- 
κατάσκοπος, άφοϋ έπέτυχε στό 
παιγνίδι του μέ τόν Κράουφορντ, 
πού σημειωτέον ήταν τύπος γυναικά 
καί μέθυσου σκέφθηκε πώς ήλθε ή 
σειρά καί τής έλληνικής ύπηρεσίας 
άντικατασκοπείας, δηλαδή τού Κέν

τρου ' Αλλοδαπών τής ’ Αστυνομίας 
Αθηνών. 'Επειδή όμως έγνώριζε 

καλά, ότι μία άπ' εύθείας «έφοδο», 
στήν ύπηρεσία αύτή ήταν άδύνατη, 
έβαλε σέ ένέργεια ένα σχέδιο δυ
σπιστίας, μεταξύ τού Κέντρου 'Αλ
λοδαπών καί τών 'Αγγλικών μυστι
κών ύπηρεσιών. 'Εκμεταλλευόμε
νος τήν άσυδοσία, πού τού άφηνε 
σκοπίμως ό διοικητής τού Κέντρου 
άστυνόμος Παξινός, άφοΰ πρός τό 
παρόν δέν έβλαπτε τά έλληνικά 
συμφέροντα, ό Χουτζάρια παρου
σιάστηκε στή γερμανική μυστική 
ύπηρεσία, πού είχε τήν έδρα της 
μέσα στό μέγαρο τής πρεσβείας 
καί ύπεσχέθη, ότι θά μπορούσε 
νά στρέψη ολόκληρο τό μηχανισμό 
τών μυστικών άγγλικών ύπηρεσιών 
έναντίον τού Παξινοϋ, ό όποιος 
άμυνόμενος νά έξαναγκασθή νά 
προσέγγιση τούς Γερμανούς, οί 
όποιοι θά είχαν τά μέγιστα νά ώφε- 
ληθοϋν άπό τήν συνεργασία. Τό 
σχέδιο τού καταχθόνιου Χουτζάρια 
δέν έγινε δεκτό, διότι ή γερμανική 
ύπηρεσία έγνώριζε ότι ό Παξινός 
δέν ήταν εύκολο φρούτο καί κυ
ρίως γιατί φοβόταν, ότι άν τό «κόλ
πο» γινόταν, θά έπακολουθούσε 
σκάνδαλο καί μέ κανένα τρόπο δέν 
ήθελαν οί γερμανοί, νά άποκαλυφ- 
θοϋν τήν έποχή έκείνη, ότι έργά- 
ζονταν έναντίον τών έλληνικών μυ
στικών ύπηρεσιών.

Τό τέλος τής κατασκοπευτικής 
δραστηριότητος τού ρώσσου για
τρού έσήμανε όταν μία ήμέρα ό 
Χουτζάρια, πού εύρίσκετο στό σπίτι 
τού Κράουφορντ, ήλθε τέτ-α-τέτ 
μέ άστυνομικό τού Παξινοϋ, μέ τόν 
όποιο συνεργαζόταν καί στόν όποιο 
παρέδιδε κάθε είδους πληρο
φορίες. ' Ο άστυνομικός αύτός, πού 
έγνώριζε ότι ό Χουτζάρια ήταν 
κατάσκοπος τών Γερμανών, άντε- 
λήφθη, ότι «δούλευε» όλους καί ότι 
έπρεπε νά ένημερωθή γι' αύτό ό 
Κράουφορντ, πράγμα πού έγινε έν 
συνεχεία. 'Από τή στιγμή αύτή, έ
πρεπε νά δοθή κάποια λύση στό 
«θέμα Χουτζάρια». Γιά τή «λύση» 
αύτή γράφει ό Ζάϊτς:

«Μετά τινας ήμέρας ό Χουτζάρια 
έπαθε ξαφνικά μίαν κρίσιν καί μετε- 
φέρθη εις τό Νοσοκομεϊον «Εύαγ-
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ΑΝΤΡΕΐ ΧΟΥΤΖΑΡΙΑ

Στήν άπένπ σελίδα. Ό μάς Λευκορώσων, 
άπό αύτούς πού έμεναν στήν Ελλάδα καί 
είχαν όργανωθεϊ στό πανευρωπαϊκό λευκο- 
ρωσικό κίνημα. Δεξιά: Μιά σπάνια φωτο
γραφία τού δαβίδ Μπάλφουρ, σέ γεύμα μέ 
έπισήμους τής έλληνικής πολιτικής ζωής 
πριν άπό τόν πόλεμο. Κάτω: Ό  Μπάλφουρ 
μέ ράσα όρθοδόξου ίερέως, ώς «Πατήρ 
Δημήτριος».

γελισμός» πρός έγχείρησιν. Μετά 
τήν έγχείρησιν όμως ή όποια «έπέ- 
τυχε» ό Χουτζάρια άπεβίωσεν όλως 
παραδόξως. Ελέχθη τότε ότι έ- 
δηλητηριάσθη άπό τόν Κράου- 
φορντ, όσπς ήθέλησε νά τόν έκ- 
δικηθή διά τό έλεεινό παιγνίδι πού 
τού σκάρωσε. Εϊς όμως πράκτωρ 
μας μάς είχε τότε άναφέρει ότι ό 
Χουτζάρια έτέθη άθορύβως εις τό 
περιθώριον ώς άκρως έπικίνδυνος 
ύπό τής ' Ελληνικής μυστικής ύπη- 
ρεσίας». 'Αλλά ή άλήθεια, τήν ό
ποια όπως φαίνεται δέν κατάφερε 
ποτέ νά μάθη ούτε ό Ζάϊτς, ούτε οί 
γερμανικές υπηρεσίες είναι δια
φορετική. Τόν Χουτζάρια, δέν έ- 
δολοφόνησε ούτε ό Κράουφορντ, 
ούτε οί μυστικές έλληνικές υπη
ρεσίες. "Επεσε θύμα ένός άλλου

μεγάλου κατασκόπου "Αγγλου, 
στήν 'Αθήνα. Τού Δαβίδ Μπάλ
φουρ καί ένός πράκτορα τών άγ- 
γλικών ύπηρεσιών τού «Ν», ό ο
ποίος έδωσε καί στόν γράφοντα τις 
σχετικές άποκλειστικές πληροφο
ρίες καί οί όποΤες δημοσιεύονται 
γιά πρώτη φορά. Ο Δαβίδ Μπάλ
φουρ, γιά τόν όποίο έχει γράψει 
ή «Ιστορία» στό ύπ' άριθ. 80 τεύ
χος άφοϋ άσκήτευσε στό "Αγιο 
"Ορος, έγινε στή συνέχεια παπάς 
στό έκκλησάκι τού «Εύαγγελισμοΰ» 
γνωστός ώς Πατήρ Δημήτριος, 
άφοϋ αύτό ήταν τό έκκλησιαστικό 
του όνομα. ' Ο «Πατήρ Δημήτριος» 
σέ συνεργασία μέ τόν παράγοντα 
«Ν» «έρριξαν» στόν Χουτζάρια μία 
ώραία ' Αθηναία.' Η τελευταία, μετά 
άπό ένα έρωτικό «ξεφάντωμα» μέ 
τόν Χουτζάρια, τόν «πότισε» τήν 
κατάλληλη ώρα μέ ένα ισχυρό ύπνω- 
τικό.' Ο «Ν» πού ειδοποιήθηκε σχε
τικά μετέφερε τόν Χουτζάρια μέ 
ένα ταξί στόν «Εύαγγελισμό». 
Στούς γιατρούς τού νοσοκομείου 
είπε ότι είναι άγνωστος καί ότι τόν

εύρήκε τυχαίως άναίσθητο σέ ένα 
δρόμο. Μετά τις πρώτες βοήθειες 
όταν οί γιατροί είδαν, ότι ό Χουτζά
ρια όλο χειροτέρευε, κάλεσαν τόν 
«Παπά Δημήτριο» πού καραδοκού
σε νά τόν μεταλάβη. Ό  Μπάλ
φουρ έπέμεινε καί ό άσθενής «μισο
πεθαμένος» μεταφέρθηκε στό έκ
κλησάκι τού Νοσοκομείου. Μιά ένε
ση πού τού έκανε ό «Πατήρ Δημή- 
τριος» μέσα στό ιερό τής έκκλησίας 
ήταν ή χαριστική βολή γιά τόν ρώσ- 
σο άρχικατάσκοπο.

Λίγο άργότερα, όταν κάποιες 
ύποψίες γεννήθηκαν σχετικά μέ τις 
συνθήκες τού θανάτου τού Χουτζά
ρια, μία μυστηριώδης έκρηξη άνε- 
τίναξε τόν τάφο του. "Ετσι πού νά 
έπαληθεύση καί έδώ έκεΐνο πού συ
νήθως λέγεται γιά τούς κατασκό
πους. "Οτι δηλαδή, δέν μπορούν 
νά ήσυχάσουν ούτε καί στήν άλλη 
ζωή ούτε στή «σιγουριά» τής βα- 
ρειάς πλάκας τού τάφου.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
'Αστυνόμος Β'
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΡ ΟΛΗ III Η
Τ Η Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι Η Τ Ο Σ  

ΙΟ Ν  Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ν
Υπό Βασ. Π απαδάκη

Π ροέδρ . της Εταιρ. Προστασ. Α νη λ ίκω ν
Ο

Η κ ο ιν ω ν ία  πο ύ  α μ ύ ν ε τ α ι μέ  όλα  τά μ έσ α  σ έ  κά θ ε  π ρ ο σ β ο λή  
της, ε ίν α ι κα ί ή θ ικ ά  ύ π ε ύ θ υ ν η  γ ιά  π ο λ λ ά  ν ε α ν ικ ά  π α ρ α π τ ώ 
ματα.

ΗΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ τών άνηλίκων ι
διαίτερα σάν πρόβλημα προλήψεως, 
άπασχολεϊ τις Εταιρεϊς Προστασίας Ανη

λίκων άπό τό 1940 όταν μέ τόν Α.Ν. 2724 
άρχισαν νά λειτουργούν στόν τόπο μας, κάτω 
άπό δύσκολες συνθήκες, οί πρώτοι πυρήνες 
τών σημερινών Εταιρειών σέ κάθε έδρα 
Πρωτοδικείου. "Υστερα άπό έμπειρία 40 
έτών έχουμε πλέον απόλυτα βεβαιωθεί πώς 
τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος τών άνη
λίκων προσεγγίζεται μόνο σάν «άποτέλεσμα» 
σύνθετων «αίτιων» καί πώς χωρίς τόν έντο- 
πισμό καί τήν άνάλυσή τους, όλη ή προ
βληματική μας παραμένει μετέωρη. Πολλά 
άπ' αύτά τά αίτια φαίνονται άθώα, χωρίς 
έγκληματογόνο πρόσβαση, άνάγονται στις 
άπλές καί καθημερινές σχέσεις μας μέ τούς 
άνηλίκους, πού γιά μάς μπορεί νά είναι χω
ρίς ιδιαίτερη σημασία, όμως γι' αύτούς μπο
ρεί νά άποτελοΰν σημεία τριβής, άπ' όπου 
σιγά-σιγά καί μάλλον ανεπαίσθητα, ξεκινά 
τό χάσμα καί ή έλλειψη έπικοινωνίας άνά- 
μεσα στά παιδιά καί τούς άνήλικες. Ωσπου 
νά φθάσει ό άνήλικος στό έγκλημα προηγή- 
θηκε μιά όλόκληρη διαδρομή ζωής, αύτή τή 
διαδρομή, αύτή ή πορεία τού νέου μέσα στόν 
έαυτό του καί μέσα στόν κόσμο πού έζησε, 
άποτελεϊ δλη τή σπουδή τού νεανικού έγ- 
κλήματος. Ή  κρίσιμη έγκληματική στιγμή 
ήταν ή άναμενόμενη κατάληξη δλων τών 
αιτίων πού συσπειρώθηκαν άρνητικά στήν 
ψυχή του, όδηγώντας τον στήν παραβίαση 
τού ποινικού νόμου. ' Επιχειρώντας αύτή τήν 
εισαγωγήν μου όμιλία δέν φιλοδοξώ νά 
παρουσιάσω δλη τήν ποικιλία καί τήν πολυ- 
πλοκότητα τών αίτιων τής νεανικής έγκλη

ματικότητος. Εντελώς ένδεικτικά θά θίξω 
μερικά μόνο σημεία άπ' αύτά τά «άθώα» ή 
«ούδέτερα» πού κατά τήν γνώμη μου έχουν 
θεμελιακή σημασία, καί πού άν σ' αύτά μά
θουμε νά όρθοτομοϋμε έμεΐς οί μεγάλοι, 
είμαι άπολύτως βέβαιος πώς οί δείχτες τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων, δέν θά 
παρουσιάζουν στό μέλλον τή σταθερή έξαρ
ση πού σημειώνουν τά τελευταία χρόνια.

Ή  Κοινωνία, αύτό τό πολύμορφο συνο- 
θύλευμα άντιθέσεων καί σπαραγμού, τέρας 
άλλά καί φυσική μήτρα τής ζωής μας, άσκεΐ 
τεράστια έπιρροή στό νέο άνθρωπο. Κάποτε 
πρέπει νά γίνει αύτονόητη συνείδηση, πώς 
αύτή ή Κοινωνία πού άμύνεται μέ άλα τά 
μέσα σέ κάθε προσβολή της, είναι καί ήθικά 
ύπεύθυνη γιά πολλά νεανικά παραπτώματα 
Όμως αύτή ή ήθική ένοχή τού συνόλου 
είναι ένα άστάθμητο είδωλο, πού δέν χρησι
μεύει ούτε γιά άπλό έλαφρυντικό κατά τή 
δίκη.

Τό άπρόσωπο είναι καί άνεύθυνο, έμεΐς 
στό κάθε μόριό της τήν έκπροσωποΰμε, δε
χόμαστε τόν έπαινο καί τήν έπίκριση. Ο 
καθένας μας είναι ή δέν είναι υπεύθυνος, 
άφοϋ ή έννοια τής εύθύνης είναι καθαρώς 
υποκειμενική έννοια, πού έπιμερίζεται άλλά 
δέν έκχωρεϊται. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οί 
κοινωνίες έχουν τούς έγκληματίες πού τούς 
άξίζουν, γιατί άν έξαιρέσει κανείς τούς έκ 
γενετής ή έξ ιδιοσυστασίας έγκληματίες, 
πού άποτελοΰν τό 1/3 τού συνόλου, όπως 
λένε οί έγκληματολόγοι, οί ύπόλοιποι είναι 
ό πικρός καρπός πού συγκομίζει ή κοινωνία 
άπό τήν έλλειμματική καί έσφαλμένη λει

τουργικότητα της σέ πολλούς τομείς, στόν 
άμεσο περίγυρο τού νέου, στήν οικογέ
νεια, στήν κοινωνία. "Ετσι λ.χ. τό πώς μεγα
λώνει σήμερα ό άλλος τό παιδί του, μέ νοιάζει 
καί μένα άμεσα, γιατί μέ τις έντονες σημε
ρινές συνθήκες άλληλεξάρτησης, θά ύπο- 
στώ τούς άντικτύπους τής μελλοντικής κοι
νής συμπεριφοράς τού νέου. Ό λοι μας 
έχουμε κάποιο λόγο, γιά τό τί γίνεται ή δέν 
γίνεται μέσα στά σπίτια τών άλλων.' Ο κοινω
νικός άπομονωτισμός, ή καταπιεστική πα
τρική έξουσία, έχουν βαθειά ξεπεραστεί 
στις σύγχρονες κοινωνίες. ' Η έπίσημη πολι
τεία έχει χρέος άπέναντι όλων, νά άμ- 
βλύνει νομοθετικά τήνάπολυταρχία τής γονι
κής έξουσίας, γιά νά δημιουργηθεΐ, όπως 
καί άλλοϋ, μιά νέα ισορροπία άνάμεσα στό 
παιδί καί τούς ένήλικες. Οί σύγχρονες κοινω
νίες, καταδικάζουν κάθε ίχνος αύταρχισμού 
καί προσπαθούν νά έμπεδώσουν τόν ισότιμο 
διάλογο άνάμεσα στούς γονείς, ατούς μεγά
λους γενικώτερα, καί στό παιδί. 'Ισότιμος 
διάλογος σημαίνει πώς άνάλογα μέ τή φυσική 
καί πνευματική ώρίμανση τού νέου άνθρώ- 
που, ξεκινάμε μιά συζήτηση χωρίς νά ξαίρου- 
με άν αύτός θά πείσει έμός ή έμεΐς έκεϊνον. 
"Ας τό παραδεχτούμε πώς συχνά οί νέοι 
έχουν ιδέες καί σκέψεις πιό σωστές πιό 
στέρεες άπ' τις δικές μας. Δυστυχώς πολ
λοί ένήλικες όχι μόνο αύτό τό γεγονός 
δέν παραδέχονται άλλά καί δέν έχουν τήν 
ειλικρινή πρόθεση νά προσχωρήσουν στις 
όποιες σωστές νεανικές άπόψεις. Εκείνο 
πού δέν άντέχουν τά παιδιά είναι τό ύπο- 
κριτικό πλησίασμα, ή ψευδοαποδοχή τού δή
θεν διαλόγου, ένα σφάλμα πού βαθαίνει τελι
κά τό χάσμα, μιά καί δλη ή ύποκρισία τών 
μεγάλων έγινε ϊσα-ϊσα γιά νά «φέρουν στά 
νερά τους» τις νεανικές άπόψεις. ' Η σωστή 
τακτική τού ισότιμου διαλόγου, άνεβάζει τόν 
μεγάλο, στά μάτια τού παιδιού, μέ τήν έμπρα
κτη παραδοχή πώς ή ίδιότης τού γονέως δέν 
είναι ένα φυσικό συμβάν γεμάτο κυριαρχία, 
άλλά ένα βάρος καί μία εύθύνη πού πρέπει 
συνεχώς νά έπαληθεύεται.

' Η οικογενειακή ζωή πρέπει νά έχει εύλι 
γισία, νά είναι εύχάριστη καταφυγή στήν 
πνιγηρή καί άγρια ζωή τής έπιβολής στόν 
κοινωνικό στίβο. Τό παιδί πρέπει νά νοιώθει 
αύτό τό καταφύγιο, νά αύτοβεβαιώνεται 
συνεχώς πώς γιά τό οικογενειακό κύτταρο 
δέν ύπάρχει υποκατάστατο. Μέσα σ' ένα 
πλαίσιο έπιτήρησις «άπό άπόσταση» όπως 
λέει ό Μπερνάρ Μυλντόρφ, τό παιδί θά όλο- 
κληρώνεται σάν άνθρωπος, μεγαλώνοντας 
καί συνειδητοποιώντας, πώς δέν είναι αύτός 
πού έχει πάντα άδικο, άλλά ούτε κι' αύτός 
πού έχει πάντα δίκιο. Ή  διακριτικότητα, 
ό σεβασμός στή γνώμη του, όδηγοϋν τό παιδί 
στό δρόμο τής σωστής έλευθερίας. Ό  
Χάϊντεγκερ είπε, πώς ό άνθρωπος είναι λά
θος νά λέγεται πώς γεννιέται καί παραμένει 
έλεύθερος. 'Αντίθετα γίνεται έλεύθερος 
κάθε στιγμή πού έπιβεβαιώνει τήν έλευθε- 
ρία του καί τήν άπολαμβάνει σάν αύτοδύναμη 
κατάκτηση, διοφορετικά μπορεί τό ίδιο τό 
άτομο νά τή διαθέσει στούς νοσφιστές της, 
έπιζητώντας ν ' άπαλλαγεϊάπό τό βάρος καί
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Ά ς μή ψάχνουμε νά βρούμε μέ εισαγγελείς 
καί άστυνόμους τήν έξήγηση των όλοένα 
πυκνουμένων φυγών άνηλίκων άπό τά σπίτια 
τους, πού συχνά καταλήγουν ατό έγγκλημα.

τή διαρκή μέριμνά της. Ποιά άλλη άραγε 
έστία ζωής μπορεί νά έξασφαλίσει πιό ιδα
νικά τήν ύπαρξιακή κατάκηση τής έλευ- 
θερίας, άπό τή σωστά δομημένη οικογένεια, 
γιά κάθε αύριανό "Ελληνα πολίτη; Όμως ή 
οικογένεια βρίσκεται, όπως λένε, σέ κρίση. 
Τί είδους όμως είναι αυτή ή κρίση; ' Αφορά 
τόν θεσμό τόν ίδιο ή μήπως ή κρίση έχει 
αίτια έξωτερικά, δηλαδή κοινωνικά, οικονο
μικά κλπ. Δέν πρέπει νά μπερδεύουμε τά 
άποτελέσματα μέ τις αίτιες. Ό  Ελληνας 
λ.χ. μετανάστης, ή ό ναυτικός, άφήνει τήν 
οίκογένειά του στήν ' Ελλάδα καί φεύγει. 
Τό παιδί μεγαλώνει χωρίς πατέρα, μέ όλα 
τά συνακόλουθα, πού όμως δέν άφοροϋν 
τήν οικογένεια σά θεσμό. Φταίει ή άλλαγή 
τού τρόπου ζωής. Ή  σύγχρονη κοινωνία 
καταναλώνει ώς ένα βαθμό τούς καταναλω
τές της, πού άγωνίζονται νά κερδίσουν 
μιά ζωή, χωρίς νά έχουν χρόνο νά τή ζή- 
σουν. ’ Η μεγάλη μάζα είναι παγιδευμένη σ' 
ένα άγώνα φυσικής έπιβιώσεως, χωρίς βα- 
θειά συνειδητοποίηση τού νοήματος καί τού 
σκοπού τής ύπάρξεώς της, άγωνιζόμενη όλο 
τό 24ωρο γιά ένα μέλλον όλο καί περισσό
τερο άβέβαιο. Π ό συνοχή μπορεί νά ύπάρξει 
στή σύγχρονη οικογένεια άφοϋ τό παιδί 
χειραφετείται πάρα πολύ πρόωρα γιά νά 
βγει στή βιοπάλη, καί τί καλό μπορεί νά προ-

κύψει άπό αύτή τή διάλυση τής παρα
δοσιακής δομής τής οικογένειας.

Ό μω ς ένα είναι σίγουρα παρήγορο, πώς 
καί καθολική είναι ή συνείδηση καί ή βεβαιό
τητα πώς ύποκατάστατο τής οικογένειας δέ 
βρέθηκε, κι ίσως δέ θά βρεθεΐποτέ." Ωσπου 
νά ξεπεραστεί ό φρενήρης δρόμος τής 
καταναλωτικής μας μανίας καί ισοζυγίσουμε 
νηφάλια τις «άπώλειες» σέ σχέση μέ τά «κέρ
δη» ώς τότε είναι βέβαιο πώς ή οικογένεια 
θά βρίσκεται σέ μιά έξωτερική κρίση, πού 
θά διασπά όμως συνεχώς τήν έσωτερική της 
συνοχή. "Υστερα ή νοσταλγία γιά θαλπωρή 
καί ζεστασιά άποτελεϊ πληγή καί πηγή στέρη
σης. Κάποτε ό άνθρωπος θά έπιστρέψει στις 
αύθεντικές όνειρικές πηγές του, θά άνα- 
διπλωθεϊ στόν έαυτό του, άναζητώντας τό 
χαμένο κέντρο του, τήν ίδια τήν ψυχή του. 
Τότε τό κάλλος τών ήθικών άξιών θά άναζη- 
τήσει τό ζωτικό του χώρο καί θά θεωρείται 
αύτονόητο πώς καμμιά τεχνολογική πρόοδος 
όσο θεαματική καί χρήσιμη κι άν είναι, δέν 
άποτελεϊ καθ' έαυτήν διάσταση τού πνεύ- 
ματικοϋ μας Είναι.

'Αλλά, καιρός είναι νά δούμε μαζί άπό 
κοντά, μερικές στιγμές ζωής, ένός τυπικού 
' Ελληνικού σπιτιού. Ίσως στή σύντομη αύτή 
ξενάγηση, συναντήσουμε καί τό δικό μας 
πρόσωπο.

' Αρκετοί γονείς δέν μπορούν νά ξεχωρί
σουν τήν διαμάχη γιά ένα ζήτημα άπό τή 
διαμάχη γιά έπιβολή τής θέλησής τους 
πάνω στά παιδιά. Συγχέουν τήν όρθότητα 
τού ζητήματος, μέ τήν έγωϊστική έπιβολή 
τής θέλησής τους. Όμως τό ζήτημα λ.χ. 
τί ώρα πρέπει νά έπιστρέψει ό νέος ή ή νέα

στό σπίτι τό βράδυ, πρέπει νά συζητεΐται, 
ώστε τό παιδί νά έχει τό αίσθημα πώς θά 
μπορούσε καί τό ίδιο νά έχει τελικά δίκαιο καί 
καμιά πλευρά νά μή νοιώθει μειωμένη ή 
προσβεβλημένη, άδιάφορο άπό τήν κατά
ληξη πού θά πάρει μιά διένεξη, γιατί δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε πώς ή πραγματική καί άπο- 
τελεσματική διαπαιδαγώγηση θά πρέπει νά 
συνοδεύεται καί άπό τις δύο πλευρές, τό 
τονίζω αύτό, άπό αίσθημα έλευθερίας, πρά
γμα πού προϋποθέτει πώς οί μεγάλοι θά προ- 
αποδεχθοΰν πώς δέν είναι οί μόνοι πού ξέ
ρουν τί είναι σωστό καί τί λάθος. Οί νέοι είναι 
πολύ λιγώτερο άπό άλλες έποχές διατεθη- 
μένοι νά άναγνωρίζουν ένα πρόσωπο σάν 
αύθεντία, δταν αύτό τό πρόσωπο δέν έπιβάλ- 
λεται προσωπικά σάν αύθεντία. ' Εντολές καί 
διαταγές άπό γονείς καί δασκάλους συναν
τούν λοιδωρία καί περιφρόνηση. Δάσκαλοι καί 
γονείς δέν μπορούν νά έπιβληθούν μέ τό 
σκέτο άξίωμά τους. Τό κύρος τους θεμελιώ
νεται όχι στό άξίωμα ή στήν ιδιότητα -  αύτά 
άνήκουν σέ μιά άλλη περασμένη έποχή -  
(τή δική μας καί πίσω) άλλά άποκλειστικά 
στό άτομό τους καί στήν προσωπική τους 
άκτινοβολία.

Όμως, είμαστε άκόμη σκλάβοι τού άλά- 
θητου καί τής αύθεντίας άπέναντι στά 
παιδιά μας, ίσως γιατί ύποσυνείδητα άνα- 
γνωρίζουμε πώς άγνοοϋμε τελείως τόν κό
σμο τών παιδιών. Ακόμη καί οί δικές μας 
άναμνήσεις τών παιδικών καί νεανικών μας 
χρόνων, έρχονται στό προσκήνιο μέσα 
άπό τόν παραμορφωτικό καθρέπτη τής 
ένηλικότητος, άσχετο άν αύτές οί παληές 
έμπειρίες πού μυρίζουν ναφθαλίνη, μπορούν 
νά συζητοϋνται σήμερα, κι' άσχετα άπό τό
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Ή  διαβόητη «πείρα των μεγάλων», όπου 
θραύεται κάθε παιδική ή νεανική άποψη, 
είναι ώς ένα σημείο μύθος, γιατί ή πείρα τού 
νέου πού άπόχτηαε μόλις δέν είναι άπολιθω- 
μένη όπως ή πείρα των μεγάλων, άλλά έχει 
τή δύναμη τής αύτοενεργείας στήν άπό- 
χτηοή της, στή φρεσκάδα της, στήνέπικαιρό- 
τητά της.

άπλό γεγονός πώς κανένα παιδί δέν είναι 
όμοιο, μ' ένα άλλο, έστω καί άν είναι μεταξύ 
τους δίδυμα, ούτε ποτέ μιά κατάσταση είναι 
όμοια μέ κάποια άλλη πού φαίνεται δμοιά 
της.

Οί μεγάλοι κάνουν κατάχρηση αύταρχικό- 
τητας. ' Αποφασίζουν τί πρέπει καί τι μπορεί 
νά ένδιαφέρει τό παιδί, χωρίς νά υπολογί
ζουν τή γνώμη τών μικρών τους ύπηκόων. 
'Αξιώνουν καί στά πιό μικρά πράγματα 
νά ρυθμίζουν όπως θέλουν ή όπως νομίζουν, 
τά ζητήματα τών παιδιών, έστω καί άν πολλές 
φορές στά μάτια τών παιδιών τούλάχιστον, 
υπάρχει σαφής παραλογισμός. Αξιώνουν 
λ.χ. νά διασκεδάζουν τά παιδιά -  χωρίς νά 
λερωθούν ή νά τσαλακωθούν.' Υποψιάζονται 
όμως οί γονείς, πώς αυτή τήν ώρα τό παιδί 
μαθαίνει νά φοβάται τή γνώμη τών άλλων καί 
έκπαιδεύεται στόν άτομικό καί τόν κοινω
νικό κονφορμισμό, όροι άντίμαχοι πρός τήν 
αύριανή τους αύτονομία καί αύτοδυναμία; 
(Ρ. Γκρίγκατ).

Τό παιδί καί ό νέος δέν πρέπει νά νοιώ
θουν πώς άποτελοϋν μιά ένοχλητική παρου
σία μέσα στό σπίτι. "Οτι είναι ένα βάρος, 
ένα έμπόδιο στήν ψυχαγωγία καί στήν 
έλεύθερη έξοδο τών γονέων. Είδα παιδάκια 
νά βιάζονται ν ' άνέβουνστ' αυτοκίνητό τους 
στό τέλος τής έκδρομής σάν νά έπρόκειτο 
στ' άλήθεια οί μεγάλοι νά τά παρατήσουν 
έκεϊ καταμεσής στήν έξοχή, λέει ή "Αντα 
Ντέλλα Τόρες στό ώραϊο βιβλίο της «Τά 
λάθη τών γονέων». "Ας μή ψάχνουμε νά 
βρούμε μέ Εισαγγελείς καί Αστυνόμους 
τήν έξήγηση, τών όλοένα πυκνούμενων 
φυγών άνηλίκων άπό τά σπίτια τους, πού 
συχνά καταλήγουν στό έγκλημα (κλοπές, 
πορνεία κ.λ.π.). "Αραγε γιατί «νά φύγει» τό 
παιδί πού έζησε σέ άτμόσφαιρα εύτυχίας 
καί πού ήξερε πώς αύτή ή άτμόσφαιρα όφεί- 
λεται καί στή δική του παρουσία...

Τά παιδιά νοιώθουν άνετα μέσα σέ μιά 
οικογενειακή Δημοκρατία. ' Η γαλήνη καί ή 
σιγουριά στηρίζονται στήν άποδοχή τού όρ- 
θοϋ, τού δίκαιου, δχι στήν άπολυταρχική 
έπιβολή τής θέλησης τών μεγάλων. Ή  δια
βόητη «πείρα τών μεγάλων» όπου θραύεται 
κάθε παιδική ή νεανική άποψη, είναι ώς ένα 
σημείο μύθος, γιατί ή πείρα τού νέου πού 
άπόχτηαε μόλις δέν είναι άπολιθωμένη όπως 
ή πείρα τών μεγάλων, άλλά έχει τή δύναμη 
τής αύτοενεργείας στήν άπόχτησή της, 
στή φρεσκάδα της, στήν έπικαιρότητά της. 
Γι' αύτό ή άπόκρουσή της δταν πράγμα
τι είναι λανθασμένη ή έπικίνδυνη, άπαιτεί

λεπτούς χειρισμούς, καθόλου ύποκρισία, 
έλευθερία καί σεβασμό τής γνώμης τού νέου 
πού νοιώθει εύχέρεια έπιχειρηματολογίας 
καί σκέψης. Στό τέλος μιας άντικειμενι- 
κής συζήτησης, ξέρει τό παιδί πώς οί γνώ
μες του παίρνονται στά σοβαρά, συζητοϋν- 
ται, έστω καί άν άποκρούονται.

Ό λοι μιλούν γιά τήν άγάπη σάν τό πιό 
σίγουρο στοιχείο μιάς εύτυχισμένης ζωής. 
'Ανταλλάσσουμε δώρα άκριβά, κάνουμε 
μακρυνά μαγευτικά ταξίδια κι' έπιστρέφουμε 
άδειοι δπως όταν ξεκινήσαμε. Φεύγουμε 
γιά νά γλυτώσουμε άπ' τό γνωστό κι' αύτό 
μάς παρακολουθεί παντού, φεύγουμε γιά νά 
γνωρίσουμε τό άγνωστο, άλλά καί πάλι μέ
νουμε άνικανοποίητοι. Μάς λείπει ή ζεστή 
γεμάτη άπλής ειλικρίνεια, άνθρώπινη άφο- 
σίωση. Τρυφερότητα καί καθαρότητα, σ' ένα 
δημιουργικό δόσιμο καί πάρσιμο άγάπης. 
Αύτή μόνο νοηματοδοτεϊ τή ζωή καί ύπερ- 
νικά τό ύπαρξιακό άγχος τών νέων άνθρώ- 
πων. Αύτό μπορεί νά τό ξέρουμε καλά, έκεΐ- 
νο πού άγνοοϋμε είναι πώς καί ή άγάπη έγινε 
μιά τέχνη πολύ δύσκολη. Πολλοί ένήλικες 
δείχνουν πραγματική άγάπη στό παιδί, κι' 
όμως συντρίβονται χωρίς κι' αύτοί νά ξέρουν 
τό γιατί. ' Ο ψυχολόγος Ρόλφ Γκρίγκατ άνα- 
λύει τό φαινόμενο καί μάς λέει πώς ή διαπαι
δαγώγηση τών νέων στήν άγάπη πρέπει νά 
όδηγεΐται, α) ' Από τήν σωστή σχέση μεταξύ 
όριοθέτησης καί β) συμφιλίωσης τήν όποια 
πρέπει νά έπιδιώκει ό ένήλικος. Παρόλη τήν 
τρυφερή άφοσίωσή του, ό ένήλικος πρέπει 
νά γίνει αύτόνομος, νά διδάξει στό νέο πώς 
αύτή ή άφοσίωσή δέν άποτελεί μόνιμη κατά
σταση. ' Ο ένήλικος συνεχώς καί βαθμιαίως 
θά άπομακρύνει τό νέο άπό κοντά του, κα- 
τευθύνοντάς τον στήν αύτονομία. Αύτή 
όμως ή όριοθέτηση κάνει πάντα άπαραίτητη 
τή συνεχή ένέργεια τής συμφιλίωσης, γιατί 
αύτή τήν άναγκαία άπομάκρυνση πρός τήν

αύτονομία, ό νέος δέν πρέπει νά τήν έκλάβει 
σάν έλλειψη, άλλά άντίθετα σάν πλήρωση 
άγάπης. Ό  καθένας μας άς σκεφθεϊ πόσο 
λειτουργεί αύτή ή μέθοδος στήν ' Ελληνική 
οικογένεια καί πόσοι γονείς καί παιδιά δέν 
παραμένουν γιά όλόκληρη τή ζωή τους, λίγο 
πολύ χωρίς όριοθέτηση καί συμφιλίωση.

' Αλλά δέν θά μπορούσα ούτε νά θίξω τόσα 
θέματα σοβαρά πού άπασχολοϋν τούς ένή
λικες καί τά παιδιά καί τό κοινωνικό σύνολο 
γενικώτερα διότι θέματα βίας, θεάματος, 
έντύπου κλπ. είναι πελώρια θέματα πού δέν 
έπαρκεϊ γιά τό καθένα, μιά ιδιαίτερη παρου
σίαση. Επιτρέψτε μου δμως νά θίξω γιά 
λίγο, τό τόσο κρίσιμο στούς καιρούς μας ζή
τημα τών ναρκωτικών, δίδοντάς του κατά τήν 
άποψίν μου μιά άλλη διάσταση.

Τό πάθος τών ναρκωτικών είναι μιά άρ- 
ρώστια πού άποτελεί τήν προσωπικότητα 
καί τήν κοινωνία. Ή  έξαθλίωση άφορά καί 
τις δύο. Πρέπει νά γίνει κατανοητά άπό τήν 
κοινωνία, πώς γιά τή δημιουργία μιάς ζωής 
μέ περιεχόμενο καί χαρά, σχεδόν ποτέ δέν 
φέρει μόνο ένας τήν εύθύνη. Ό  άρ
ρωστος άπό πάθος χρειάζεται όπωσδήποτε 
τή βοήθεια τής Κοινωνίας γιά νά γιατρευ
τεί. Κανείς δέν άγαπά τό δηλητήριο πού τόν 
πεθαίνει, ούτε κι' ό ίδιος πού χωρίς αύτό 
δέν μπορεί ή τού φαίνεται πώς δέν μπορεί 
νά ζήσει. Χρειάζονται άνθρωποι πού νά 
θέλουν νά βοηθήσουν τούς έξαρτημένους 
άπό ένα πάθος, δίδοντάς τους τό χέρι νά 
κρατηθούν στό έπίπεδο τής δικής τους ζωής, 
γιατί ό έξαρτημένος άνθρωπος, ζεϊ μιά άνώ- 
νυμη, ξένη, άνελεύθερη ζωή. Χρειάζεται 
νά τού δοθεί ή διέξοδος γιά νά προσπελά
σει τή δική του ζωή πού χάνεται στούς 
πλαστούς έφήμέρους παραδείσους, βρί
σκοντας τήν πρώτη πνευματική του διαύγεια. 
Οί αύστηροί νόμοι καί ή κοινωνική περιφρό
νηση, δέν φαίνεται νά περιορίζουν τή χιονο
στιβάδα τών ναρκωτικών πού άπειλεϊ τήν 
ύπόσταση καί τή φυσική άλκή τής φυλής. 
Ό λ ο  καί διαρκώς περισότεροι νέοι κινδυ
νεύουν. Τό 60% τών ναρκωμανών είναι νέοι 
κάτω τού 21 ου έτους. ’ Από άμεση πείρα σάς 
λέγω δτι στό Τμήμα προφυλακίσεων πού 
ύπηρεσιακά ανήκω, καθημερινώς 2-5 νέοι 
προφυλακίζονται καί οί άριθμοί συνεχώς αύ- 
ξάνουν. Προσωπικά πιστεύω πώς τό μέγα 
αύτό πρόβλημα, πρέπει νά άντιμετωπισθεί 
σέ νέα βάση. Δηλαδή νά έρευνάται 
συστηματικά καί μεθοδικά ΠΟΙΟΙ νέοι κατα
φεύγουν στά ναρκωτικά καί ΓΙΑΤΙ, πού είναι 
συνυπεύθυνη ή κοινωνία καί πρέπει νά έπέμ- 
βει προληπτικά ή κατασταλτικά. Ή  παγίδα 
τών ναρκωτικών ένεδρεύει παντού. Δέν 
άφορά πιά μόνο τά παιδιά άπό διαλυμένες 
οικογένειες, άλλά έξ ίσου άφορά καί τά παι
διά συγκροτημένων οικογενειών. Σέ δλα 
σχεδόν τά περισταηκά, τά συμπεράσματα 
συγκλίνουν στό δτι ή έξάρτηση σχεδόν 
πάντα, βρίσκεται σέ άρνητική σχέση μέ 
τις βιωμένες άνθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή 
αύτό σημαίνει πώς ό νέος έπιζητεϊ τήν άπο- 
μόνωση άπό τήν άνθρώπινη κοινωνία. Είναι 
άνάγκη γι' αύτόν ή καταφυγή στά ναρκωτικά, 
σάν διέξοδος στήν έλλειψη κάποιας θαλ-
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πωρής χαμένης ή ποτέ βιωμένης. Καθένας 
αντιλαμβάνεται ύστερα άπ' αυτή τή βαθειά 
θεμελίωση, τί έλάχιστο ή μηδενικό ρόλο 
μπορούν νά παίξουν οί γυμνές συμβουλές 
ή οί νουθεσίες, σέ μιά τέτοια ψυχική έρη- 
μιά, κι- άκόμη τί ρόλο θά παίξει ή προφυλά- 
κιση καί ή καταδίκη, πού νομοτελειακά όδη- 
γούν τόν τοξικομανή νέο μέ μεγαλύτερη 
δύναμη, σέ μιά μεγαλύτερη άπομόνωση. 
Σκέτη ή Δικαιοσύνη τής φυλακής όδηγεΐ 
στήν έξαθλίωση καί τήν καταστροφή. Ή  
ποινή νά είναι αύστηρή ώς τήν έξόντωση γιά 
τούς έμπόρους καί τά διεθνή δίκτυα έμπο- 
ρίας, άλλά γιά τούς τοξικομανείς νέους Αν
θρώπους πρέπει ή ποινή νά διαρκεί δσο καί 
ή ψυχοπαθολογική τους μεταχείριση. "Υστε
ρα ή Κοινωνία καί ή οικογένεια άπομένει νά 
δώσουν τή χαμένη θαλπωρή κΓ άν αύτό τό 
στοιχείο δέν μπορεί νά δοθεί άς άναλάβει 
ή πολιτεία καί οί κοινωνικοί φορείς νά δώ
σουν τήν αύτοδυναμία πλεύσεως στό νέο, 
χωρίς κίνδυνο όπισθοδρομίσεως. "Ας συνει
δητοποιήσουμε βαθειά πώς ή άνοσία κατά 
τών ναρκωτικών έντοπίζεται σέ μιά ζωή μέ 
νόημα καί άνάταση, μέ πληρότητα καί 
κοινωνικότητα.

"Ας δούμε τώρα τί μπορούμε νά περιμέ
νουμε άπό τό Σχολείο καί ποιά κατά τήν άπο
ψη τού μή ειδικού, όπως έγώ, πρέπει νά είναι 
ή συμβολή τού Σχολείου στή διαμόρφωση 
άνθρώπων, έντεταγμένων όμαλά στό κοινω
νικό τους περιβάλλον. ' Η θετική στάση τού 
Σχολείου άπέναντι στό παιδί είναι νά ένισχύ- 
σει ψυχολογικά τήν προσωπικότητά του κι' 
δχι νά τό μεταβάλει μέ τήν πειθαρχία καί τήν 
πολυγνωσία σ' ένα έκτελεστικό όργανο τά
ξης καί ύπακοής.' Η πειθαρχία δέν πρέπει νά 
«έπιβάλλεται» άλλά πρέπει νά τήν «κατα
λαβαίνουν» τά παιδιά. Νά κατανοήσουν δηλα
δή τή διαφορά άνάμεσα στήν έλευθερία καί 
τήν άναρχία, άφομοιώνοντας τή διαφορά δχι 
μέ πειθαρχικούς κανόνες καί στείρα διδαχή, 
άλλά μέ ισότιμο πνευματικό διάλογο, δα
σκάλου καί μαθητή. "Ομως πολύ φοβούμαι 
πώς τά σύγχρονα σχολεία άντί νά έπιδιώκουν 
τήν καλλιέργεια τής σκέψης, καταπιέζουν 
τή σκέψη καί σχεδόν τή νεκρώνουν μέ μνη- 
μονικούς αύτοματισμούς. ' Από τό Δημοτικό, 
ώς τή λήψη τού Πανεπιστημιακού πτυχίου, 
όλος ό άγώνας είναι μιά μάχη άπομνημο- 
νεύσεως. "Ολος αύτός ό τρόπος μαθήσεως 
σκοτώνει τό πνεύμα καί τή δημιουργική σκέ
ψη. Τά έλεύθερα πνεύματα τών έφήβων 
άσφυκτιοΰν καί παύουν νά πιστεύουν στό δά
σκαλο, γίνονται νευρωτικά, φέρονται έχθρικά 
ή άδιάφορα πρός τό δάσκαλο πού τά κατα
πιέζει, χωρίς βέβαια νά φταίει ό ίδιος γι' 
αύτό. "Ετσι τό Σχολείο μπορεί νά μεταβληθεί 
σέ στίβο έχθρότητος καί άσυνενοησίας. 
Ό  δάσκαλος γιά νά έπιβληθεΐ καταφεύγει 
στήν καταπίεση γιά νά κάμψει τήν άντίσταση 
τού παιδιού, μεγαλώνοντας έτσι τό χάσμα 
άνάμεσά τους. Εύκολα άντιλαμβάνεται κα
νείς πώς μέσα σ' αύτό τό κλίμα δέν μπορεί 
ν ' άνθίσει ή «αύτόνομη σκέψη» αύτή πού ό- 
δηγεϊ στήν αίσθηση τής πνευματικής έλευ- 
θερίας. ' Ο κίνδυνος γιά τούς νέους τής έπο- 
χής μας είναι όλοφάνερος, γιά όσους θέ

λουν νά βλέπουν μέ καθαρή όραση. Στις τε
λευταίες τάξεις τών Λυκείων οί νέοι συνει
δητοποιούν αύτές τις μειονεξίες καί έπα- 
ναστατοϋν έναντίον αύτής τής μηχανιστικής 
παιδείας. Αποτέλεσμα: Αρκετοί άπ' αύ- 
τούς δελεάζονται άπό προκατασκευασμένα 
συνθήματα καί οδηγούνται έκεΐ όπου ύπάρ- 
χει μόνο έπίφαση καί δχι πραγματική Δικαιό- 
σύνη κα ί ' Ελευθερία. Γι' αύτούς τούς νέους 
-  μέ τούς όποιους έχω συζητήσει στά Γ ρα
φεία τής Εταιρείας -  είμαστε όλοι συν- 
υπεύθυνοι γιατί καμιά αύτόνομη σκέψη δέν 
λειτούργησε έγκαίρως κάτω άπό τό βλέμμα 
τού δάσκαλου-όδηγητή. Τό Σχολείο τής άπο- 
μνημόνευσης σκότωσε τήν πνευματική αύτο
δυναμία καί άλλοίμονο! τήν κρίσιμη ώρα δέ 
λειτούργησε καμιά κριτική σκέψη.

' Αλλά τό Σχολείο δέν είναι μόνο άναζή- 
τηση μεθόδου αύτοδύναμης σκέψης. Είναι 
καί στίβος αισθημάτων φιλίας, άλληλεγγύης, 
σεβασμού, άκόμη πεδίο συνυπάρξεως ειρη
νικής, τών άντιπάλων. Θά έλεγα πώς άν κι
νηθούν οί δάσκαλοί μας περισσότερο πρός 
τήν κατεύθυνση τών αισθημάτων, οί νέοι πού 
θ' άφηναν άργότερα τό Σχολείο θά ήσαν 
όπωσδήποτε πλουσιότεροι σέ άνθρωπιά καί 
καλωσύνη. ' Ο " Εριχ Φρόμ φτάνει νά πιστεύ- 
σει πώς «γιά πρώτη φορά στήν ιστορία ή 
φυσική έπιβίωση τής άνθρωπότητος έξαρτά- 
ται άπό μιά ριζική άλλαγή τής καρδιάς».

Οί Εταιρείες προστασίας 'Ανηλίκων 
προσέφεραν καί έξακολουθοΰν νά προσφέ
ρουν δ,τι μπορούν στήν πρόληψη τής έγ- 
κληματικότητος τών νέων. Μόνο ή ' Εταιρεία 
Αθηνών, άπό τό 1940 άντιμετώπισε πάνω 

άπό 70.000 περιστατικά, πάσης φύσεως. 
Μόνο τό 5% τών περιπτώσεων άν βρήκε τή 
λύση του, είναι βέβαιο πώς 3.500 παιδιά, δέ 
ρίχτηκαν στήν κοινωνία σάν νέος σπόρος έγ- 
κλήματος. Αύτή ή άφανής στατιστική, σάν 
προσφορά στήν μεταπολεμική 'Αθηναϊκή 
κοινωνία άποτελεϊ έργο έθνικής σημασίας. 
Σ' αύτούς πού έργάστηκαν αύτά τά 40 χρό
νια, κάτω άπό τή θετική καί γόνιμη συμβολή 
τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέ πίστη καί 
άνιδιοτέλεια στόν τομέα αύτό, άνήκει σή
μερα ή δημόσια εύγνωμοσύνη τών χιλιάδων 
παιδιών πού ζοϋν σήμερα όμαλά στήν κοινω
νία, ματαβιβάζω τό εύχαριστώ τών οικογε

νειών τους, άλλά πιστεύω πώς διερμηνεύω 
καί τού κοινωνικού συνόλου τήν έπιδοκιμασία 
γιά τό έργο τών 'Εταιρειών Προστασίας 

Ανηλίκων, σέ όλόκληρη τή Χώρα.
Θά κλείσω μ' ένα αισιόδοξο μήνυμα πού 

βγαίνει άπό ένα γενικό κλίμα άπαισιοδοξίας. 
Οί σημερινοί νέοι άμφιαβητοϋν ή δέν ξέρουν 
γιατί θά πρέπει νά έπωμισθοϋν τό μόχθο τής 
ζωής. Ρωτούν καί μεΐς δέν έχουμε έτοιμη 
καμιά πειστική άπάντηση, ποιά ύπόσχεση 
βρίσκεται πίσω άπό τό μόχθο αύτό. 'Ανα
γνωρίζουμε πώς οί έμπειρίες μας συχνά είναι 
ξεπερασμένες άπό τήν ταχύτητα άλλαγής 
τής σύγχρονης ζωής. Κι δμως είναι άνάγκη 
νά μιλήσουμε τήν ίδια γλώσσα μέ τά παιδιά, 
γιατί άν δέν έπικοινωνήσουμε, δέ μπορούμε 
νά τά βοηθήσουμε. '  Αλλά τό πρόβλημά τους, 
μήπως δέν είναι καί δικό μας πρόβλημα; 
Ποιές άξιες έχουν έπιζήσει διερωτάται ό 
Ρόλφ Γκρίγκατ, μετά τήν άνακάλυψη τών 
μέσων μαζικής καταστροφής; Τίάνακάλυψε 
μέχρι σήμερα ό άνθρωπος καί έμεινε άχρη- 
σιμοποίητο; ' Η άτομική βόμβα ήδη χρησιμο
ποιήθηκε, γιατί δχι καί ή ύδρογονοβδμβα. 
ή βόμβα νετρονίου, καί δ,τι άλλο θά έπινοοΰ- 
σε έν τώ μεταξύ ό καταστροφικός μας έγκέ- 
φαλος. "Ωστε λοιπόν δέν μένει τίποτε άλλο, 
άπό τήν όλοένα καί πιό εύκολη προσέγγκχι 
στά ύλικά άγαθά; 'Υπάρχει στό βάθος κά
ποια βεβαιότητα, πώς αύτή ή εύχέρεια άφή- 
νει στό τέλος ένα αίσθημα άηδίας γιά τή 
ζωή, δέν τήν κάνει καθόλου πιό έλκυστική. 
Πίσω άπό τά καταναλωτικά άγαθά ύπάρχει 
τελικά τό τίποτα καί οί νέοι τό γεγονός αύτό 
τό ζοϋν πιό έντονο, άπό τούς συμβιβασμέ
νους ή τούς άσυμβίβαστους ένήλικες. "Οσο 
αύξάνει ό ύλικός πλούτος φτωχαίνει ή 
συνείδηση κι' ό εύθραυστος κόσμος τών 
νέων πληγώνεται καί νοιώθει προδομένος.

Ή  πνευματική πρωτοπορία τής Εύρω- 
παϊκής νεολαίας πίστεψε κατά καιρούς πώς 
κάποια μεγάλη μεταβολή θά έφερνε τή Δι
καιοσύνη καί τήν άγάπη στόν κόσμο. Κατά
λαβαν δμως πώς μόνο ή πολιτική πού μονιμο
ποιείται άπό αιώνιες ύπερπολιτικές ιδέες, 
δπως λέει ό Κάρλ Γιάσπερς, μπορεί νά ύπό- 
σχεται τέτοιες ριζικές μεταβολές. "Ηδη 
τό κίνημα τών νέων Γάλλων Φιλοσόφων 
είναι έκπληκτικό. ' Η νεολαία θεωρεί ξανά 
αύτονόητη τήν άναζήτηση τής πνευματικής 
αύτονομίας καί τού θεού, καί ό Σωκρατικός 
λόγος άνθίζει καί πάλι όλόδροσος στις 
χώρες τής Εύρώπης. Μιά όλόκληρη έποχ , 
«άρχίζει νά τελειώνει» μαζί μέ τήν κατα
δυνάστευση τής ύλικής αύταπάτης. Τό νόη
μα τής ζωής, ό σκοπός καί ό πλούτος της, 
ή άξια νά τή ζήσει κανείς καί νά μοχθήσει γι' 
αύτήν, βρίσκεται μέσα μας, στήν πλουσιό
τερη συνείδηση τού έαυτού μας καί τής 
ζωής. Οί νέοι άνθρωποι πρωτοπόροι γιά 
ένα νέο ξεκίνημα άρχισαν κιόλας νά βαδί
ζουν όμαδικά στή νέα ζωή, έμεϊς έκεΐνο 
πού μπορούμε νά κάνουμε είναι νά είμαστε 
τούλάχιστον δεκτικοί στις έλπίδες τους, γιά 
νά συμβάλλουμε κΓ έμεϊς στήν πραγματο
ποίηση μιας ριζικής άλλαγής πού δέν θά είναι 
άπλή παραλλαγή, γιατί θάχει τή δύναμη νά 
μεταμορφώσει τό πρόσωπο τού κόσμου.
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ΗΠΑΛΑΙΑ Βενετία, ή παντοδύναμη Δη
μοκρατία του ' Αγίου Μάρκου, συνθέ
τει, μαζί μέ τ' άλλα, κι ένα άπό τά σπουδαιό

τερα κεφάλαια τής έλληνικής ιστορίας. Κι 
αύτό, γιατί ή ' Ενετοκρατία ρίζωσε πολλούς 
αιώνες στόν 'Ελλαδικό χώρο. Τετρακόσια 
χρόνια περίπου τό Λιοντάρι του ' Αγίου Μάρ
κου κρατούσε στά νύχια του τήν Κρήτη καί 
τήν Κέρκυρα, καθώς κι άλλα πολλά κάστρα. 

Ακόμη, γιατί στήν πόλι αύτή, πού ό «Θεός 
έπί θαλασσών έθεμελίωσεν» καί οί κάτοικοί 
της «τές βάρκες έχουν άλογα καί τά κανάλια 
στράτες», άναπτύχθηκε, έπειτα άπό σκλη
ρούς καί πολύχρονους άγώνες, ή περίφημη 
«'Ελληνική Αδελφότης». Ή  Βενετία έπί- 
σης, στάθηκε μιά άπό τις κυριώτερες έστίες 
στήν Δύοι, δπου οί "Ελληνες λόγιοι έγιναν 
οί πρωτοπόροι τού πνευματικού έκείνου 
φαινομένου, πού όνομάζομε Άναγέννησι.

' Εκτός δμως άπ ' όλα, αύτά, οί σχέσεις μας 
μέ τήν Βενετία προχωρούν βαθύτερα χρονι
κά, ώστε νά μπορούμε νά πούμε πώς ό δε
σμός άνάμεσα στήν «Νύφη τού ' Αδρία» καί 
στόν Ελληνισμό χρόνολογεϊται άπό πολύ 
παλαιότερα. Ο περίφημος Βυζαντινολόγος 
Κάρολος Ντήλ στό βιβλίο του Βενετία, μιά 
Δημοκρατία Πατρικίων» άναφέρει πολλά σχε
τικά στοιχεία, πού τεκμηριώνουν τούς συγγε
νικούς μας δεσμούς μέ τήν πολιτεία τών Δό
γηδων. «Κατά τάς πρώτας ήμέρας τής ύπάρ- 
ξεώς της» γράφει ό Κ. Ντήλ (μετάφρασις 
Σ.Δ. Μοτσενίγου), «καί κατά τήν διάρκειαν 
μακράς σειράς έτών, ή Βενετία ήτο ύποτα- 
γμένη εις τό Βυζάντιον, ύπήκοος τών αύ-

ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

ί σχέσεις τής Βενετίας μέ τόν * Ελληνισμό 
δέν δημιουργήθηκαν γιά πρώτη φορά 

■ήν περίοδο τής ’ Αναγεννήσεως, αλλά άπό 
τήν έποχή άκόμα πού τό 

Βυζάντιο έπηρέαζε τή ζωή τών * Ενετών.
τοκρατόρων άπό τού 6ου μέχρι τών μέσων 
τού 9ου αίώνος. Παραμένει μετέπειτα ύπο- 
τελής εις αύτούς, άναμένουοα νά γίνη ή σύμ
μαχός των καί βραδύτερον ή κληρονόμος 
των».

Καί παρακάτω:
«Τό Βυζάντιον είναι ή πηγή άπό τήν ό

ποιαν ήντλησεν ή Βενετία τούς άρχαιο- 
τέρους θεσμούς της καί τά πρώτα διαγράμ
ματα τού πολιτεύματός της. Ασφαλώς ό 
δούξ δέν ήτο, κατ' άρχάς, έκεϊνος όστις 
βραδύτερον... καίτοι αιρετός, ήτο ύποτελής 
τού Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου, ένας ά- 
ξιωματοΰχος αύτοϋ, ό ταπεινότατος δούξ 
τής Βενετίας... Ή  άμφίεσις τού δουκός 
ένεθύμιζε τήν στολήν τών έξάρχων (Βυζα
ντινών) τής Ραβέννης καί τών αύτοκρατόρων 
τής Κωνσταντινουπόλεως...».

Οί δούκες τής Βενετίας θεωρούσαν έ- 
ξαιρετική τύχη νά στείλουν τά παιδιά τους 
στήν Κωνσταντινούπολι καί νά ένωθοϋν, μέ 
έπιγαμίες, μέ τήν βασιλική οικογένεια. Μέ 
τήν έπαφή της μέ τό Βυζάντιο, ή Βενετία έ
γινε, πράγματι, μία πόλις τελείως έλληνική. 
Ο ί ' Ενετοί ντύνονταν σύμφωνα μέ τόν συρμό 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Στις οικιακές 
συνήθειές τους πολλοί τρόποι τού ζήν θύμι
ζαν τήν Ανατολή. Οί δέ Βυζαντινές πριγκί- 
πισσες, οί όποιες παντρεύονταν μέ άρχη- 
γούς τής Δημοκρατίας, είσήγον στήν πόλι 
τών λιμνοθαλασσών καινοτόμους λεπτότη
τες, άγνωστες άκόμη στήν Δύσι. ' Η ιστορία 
τής δόγισσας Σέλβο, είναι άπό τήν άποψη 
αύτή, χαρακτηριστική. 'Εξέπληξε τούς συγ

χρόνους της, τού 11ου αίώνος, μέ τόάρωμα- 
τικό ύδωρ πού χρησιμοποιούσε στήν τουα- 
λέττα της, μέ τις φροντίδες της γιά τό χρώμα 
της, μέ τά χρυσά πιρούνια κ.λ.π. ' Η δόγισοα 
Σέλβο ήταν Βυζαντινή πριγκιποπούλα...

Φυσικά δέν πρόκειται γιά άπόψεις μόνο 
τού Ντήλ, άλλά γιά τεκμήρια ιστορικά, 
πού όλοι όσοι άσχολήθηκαν μέ τήν ιστορία 
τής Βενετίας, τά άναφέρουν καί τά ύπο- 
γραμμίζουν μέ ιδιαίτερη έμφασι.

Τέτοιοι ύπήρξαν οί δεσμοί μας μέ τήν
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Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου. Στά 1204, 
ωστόσο, θυγατέρα τού Βυζαντίου ή Βενε
τία, πρωτοστάστησε, κι αύτή ή ίδια έμπηξε 
πισώπλατα τό μαχαίρι στό έτοιμόρροπο Βυ
ζάντιο, όπως ό κακούργος γιός στήν γριά 
μάνα του. ' Αλλά ή ζωή τρέχει. Καί ή Ιστορία 
συνεχίζεται. 'Ακολουθεί ή "Αλωσις (1453). 
Ή  Βενετία έχει γίνει παντοδύναμη, θαλασ- 
σοκράτειρα τής 'Ανατολής, πλούσια. Ήταν 
ή 'Αγγλία τής έποχής έκείνης, καί γό 
αιώνες άργότερα. Έ χει άρχίσει, κιόλας, ή 
φυγή τών ' Ελλήνων στήν Δύσι. ' Η Βενετία 
όμως είναι ή πολιτεία πού δέχεται τούς πε
ρισσότερους κατατρεγμένους ομογενείς 
μας. ' Επιχειρηματίες καί έμποροι οί περισ
σότεροι, δέν μπορούσαν παρά έκεΐ νά έγκα- 
τασταθοΰν. "Ηδη άπό τό 1400 έμφανίζεται 
στήν «πλωτή πολιτεία» ή πρώτη έλληνική 
όμάδα προσφύγων. Ίσως κι άπό πιό πριν. 
Πάντως στά 1390 βρίσκονται στήν Βενετία 
δυό σπουδαίοι λόγιοι, ό ' Εμμανουήλ Χρυσο- 
λωράς καί ό Δημήτριος Κυδώνης, Επίσης, 
πολύ άργότερα, οί Γεώργιος Τραπεζούντιος 
καί Ιωάννης Αργυρόπουλος. Στά χρόνια 
έξ άλλου, τής ψευδοσυνόδου τής Φλωρεν
τίας καί τής Φερράρας, οί περίφημοι Πλήθων 
Γεμιστός καί Βησσαρίων.

Ή  άφιξις Ελλήνων στήν Βενετία έχει 
άρχίσει νά παίρνη τήν μορφή άληθινής εισ
βολής. Κυρίως μέ "Ελληνες ναυτικούς, τούς 
όποιους ή θαλασσοκράτειρα Βενετία χρησι
μοποιεί στόν στόλο της. Τό θέμα πού άπα- 
σχολεϊ ζωηρά τούς όμογενεΐς μας είναι ή έκ- 
τέλεσις τών θρησκευτικών των καθηκόντων.

Στό μεταξύ ή Καθολική προπαγάνδα, γιά τήν 
ύποταγή τής Ορθοδοξίας, έχει έξα- 
χρειωθή. Οί "Ελληνες τής Βενετίας, μέσα 
στήν φωλιά τού λύκου, άγωνίζονται σκληρά 
νά διατηρήσουν τό θρησκευτικό καί έθνικό 
τους φρόνημα. Κυνηγημένοι, λειτουργοϋν- 
ται έδώ κι έκεΐ. Σέ 5.000 άνέρχονται 
γύρω στά 1478 καί αύξάνονται συνεχώς. 

Οκτώ χρόνια πριν, τό 1470, τό πανίσχυρο 
Συμβούλιο τών Δέκα -  ένα άπό τά πολιτεια
κά όργανα τής Δημοκρατίας -  διατάσσει «αύ- 
στηρώς, όπως, έπειδή οί όπαδοί τής αίρέ- 
σεως καί μακράν τής καθολικής πίστεως 
Γραικοί συνήρχοντο ένθα κακεϊσε, ούδείς 
Γραικός ίερεύς τολμήση εις τό έξής ιερουρ
γών άλλαχοϋ (ύπό ποινήν 100 λιρών), είμή έν 
τώ ναώ τού άγιου Βλασίου» («' Ελλήνων 
'Ορθοδόξων Αποικία έν Βενετία κ.λ.π.», 
' Ιω. Βελούδου).

Οί ορθόδοξοι, λοιπόν, θεωρούνται αιρετι
κοί. "Οσον άφορά γιά τήν έκκλησία τού 
άγιου Βλασίου, πραγματικά τούς είχε παρα- 
χωρηθή όχι όμως όλόκληρη, άλλά μιά γωνιά 
της μόνο γιά νά θρησκεύωνται. Οί "Ελλη
νες, ώστόσο, πού ήσαν πάνω άπό 5.000, 
κατέφευγαν σέ διάφορους χώρους, όπου 
κρυφά λειτουργούσαν.

Στό μεταξύ ή δύναμις τών Ελλήνων 
αύξάνει. Καί ή δύναμις τους αύτή, τό ύπέρο- 
χο, πραγματικά, άγωνιστικό τους φρόνημα, 
άπό τά άντιπροσωπευτικώτερα καί χαρακτη- 
ριστικώτερα τής άδούλωτης καί φιλελεύ
θερης έλληνικής ψυχής, βρίσκει τήν έκφρα- 
σί του στήν «'Ελληνική Αδελφότητα», πού

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό  Μάρκος 
Μουσούρος, ένας άπό τους Έλληνες λό
γιους στήν Ιταλία κατά τήν 'Αναγέννηση. 
Κάτω: Ιωάννης Αργυρόπουλος, ένας άπό 
τούς λογίους τής ’Αναγεννήσεως στήν Δύ
ση. Επάνω: ' Ο όρθόδοξος έλληνικός ναός 
τού Αγίου Γεωργίου στή Βενετία καί τό 
Φλαγγίνειο Φροντιστήριο, σέ γκραβούρα 
τού Ιταλού καλλιτέχνη Ντομένικο Λοβΰρ 
(1750).

ιδρύεται τόν Νοέμβριο τού 1498 μέ άδεια τού 
Συμβουλίου τών Δέκα. Περιορισμός: οί άν- 
δρες-μέλη νά μήν ύπερβαίνουν τούς 250, 
ένώ οί γυναίκες μπορούσαν νά μετέχουν 
μέ άπεριόριστο άριθμό. ' Ωστόσο, ο ί " Ελλη
νες εϋρισκαν πάντοτε τρόπους καί ξεπερ- 
νούσαν τά έμπόδια. ' Η «Αδελφότης» έγινε 
γρήγορα πανίσχυρο όργανο στά χέρια τών 

Ελλήνων. "Ολοι προσέφεραν γιά τούς 
σκοπούς της, άκόμη κι άπό τό ύστέ- 
ρημά τους. Ή  «Αδελφότης» τόσο μεγα
λούργησε πού συνετέλεσε στό νά μεταβάλη 
τήν Βενετία σ' ένα είδος πρωτευούσης 
τού Ελληνισμού οέ άντικατάσταση τής 
χαμένης Πόλης. Ή  Σοφία Άντωνιάδη, στά 
«Θησαυρίσματα» τού ' Ελληνικού ’ Ινστι
τούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών στήν Βενετία, γράφει: « Ή  παρρη
σία καί τό όργανωτικό πνεύμα έκαναν μιά 
δράκα κατετρεγμένων άνθρώπων, πού είχαν 
γλυτώσει άπό τήν σκλαβιά, νά σταθούν 
στερεά άμέσως άπό τά πρώτα χρόνια μέσα 
στήν ισχυρή Βενετία τού 15ου αιώνα, νά δεί-
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Η πρώτη σελίδα τού χειρογράφου τής δωρεάς τής πολύτιμης βιβλιοθήκης τού Καρδιναλλίου Βησσαρίωνος πρός τόνΔόγη καί τήν Γερουσία 
τής Βενετίας. Τό κείμενο είναι πλαισιωμένο μέ πολύχρωμες μικρογραφίες.



' Ο Καρδινάλιος Βησσαρίων. ' Η εικόνα είναι άπό τό βιβλίο τού Bam. Στιοππαλάμπα,«περί τής δωράς τού Βησσαρίωνος πρός τό μοναστήριον 
Σάνητα Μαρίας Καριτάτις, εις τήν Βενετίαν. )~Εκδοσις 1ου έτους 1787).
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κτον καί τό ένστικτον τής έπιθετικό- 
τητος. Καί έπειδή αναγνωρίζει (καί μέ- 
χρις έδώ έχει δίκαιον) ότι κανείς δέν θά 
ήθελε νά καταλύση τήν κοινωνίαν, διότι 
άπλούστατα κανείς δέν θέλει νά αύτο- 
κτονήση, άρα εϊμεθα ύποχρεωμένοι 
(άπό έδώ καί πλέον άρχίζει ή άντίφασις 
τών ιδεών του καί ή άπαισιοδοξία του) νά 
ζώμεν ύπό συνεχή καταπίεσιν καί νά 
δοκιμάζωμεν όλονέν περισσότερον θλΐ- 
ψιν!

Πού οδηγεί όμως τόν άνθρωπον τό 
κήρυγμα τούτο τής έμμέσου καταλύ- 
σεως τών ηθικών φραγμών; Τόν ωθεί εις 
κάθε είδους βρωμερότητας καί άσελ- 
γείας. Τόν μεταβάλλει εις θηρίον. Ή  
μήπως δέν ζώμεν τήν τραγικήν πραγμα
τικότητα, μέ τόν καλλιεργούμενον παν- 
σεξουαλισμόν, ό όποιος φθείρει καθη
μερινώς τόσας εικόνας τού Θεού καί 
δημιουργεί τάς άτελειώτους στρατιάς 
τών δυστυχισμένων σκλάβων τής άμαρ- 
τίας, οί όποιοι έχασαν τόν προσανατο
λισμόν των καί δ,τι πολυτιμότερον 
έχομεν ώς λογικά δημιουργήματα τού 
Θεού; Όλοι αύτοί έγιναν άγέλη. Έγι
ναν σάρκες. Έγιναν μηδενισταί, άναρ- 
χικοί καί χίππυς μέ τά κοινόβια καί τά 
ναρκωτικά... Ήρνήθησαν τήν κοινωνι
κήν άποστολήν καί τόν ύψηλόν προ
ορισμόν των. Έγιναν αί μάστιγες τής

έποχής μας, ή όποια τρέμει μέ τήν σκέ- 
ψιν, ότι διατρέχει, τόν έσχατον κίν
δυνον, έάν ποτέ αί τύχαι τών κοινωνιών 
καί τών έθνών άφεθοϋν εις τά χέρια 
τών άνευθύνων καί άθλιων αύτών ύπάρ- 
ξεων. 'Αλλοίμονον έάν δέν ύπήρχεν ή 
άνασταλτική, ή γεμάτη ζωογόνον έλπί- 
δα ηθική τού Εύαγγελίου...

3. ' Επί πλέον ό άνθρωπος, ό όποιος 
παρακινείται άπό τόν Φρόϋντ νά λησμο- 
νήση τό παρελθόν, ούσιαστικώς ώθεΐται 
νά λησμονήση καί τό παρόν καί έτσι νά 
θεωρήση τόν έαυτόν του άθώον άπό πά
σαν ηθικήν παράβασιν Τοιουτοτρόπως 
όμως άποβάλλει τό αίσθημα τής εύθύ- 
νης διά τάς πράξεις του. Η ζωή, τό 
πολύτιμον αύτό δώρον τού Θεού, χάνει 
τό νόημά της καί έν τελευταία άναλύ- 
σει ό άνθρωπος διά τής μεθόδου τού 
Φρόϋντ «άποανθρωπίζεται» (is being 
dehumanized).

4. 'Αλλ' ή μεγαλυτέρα φθορά, τήν 
όποιαν προεκάλεσε καί προκαλεϊ ό 
φροϋδισμός είναι άλλη. Είναι δέ αύτή 
μεγαλυτέρα καί άπό τάς καταστρεπτι
κός του συνέπειας εις τό έπιστημονικόν 
πεδίον. Διότι εις τήν καθαρόν έπιστήμη 
έρχεται οπωσδήποτε ό καιρός, κατά 
τόν όποιον ό λογικός έλεγχος καί ή δο
κιμασία τού χρόνου διαχωρίζουν τό 
ορθόν άπό τήν πλάνην. ' Η μεγαλυτέρα

Ό  Φρόϋντ έν  τή προσπάθεια του νά ύψωση 
τόν άνθρωπον διαγράφει τόν θεόν και κάθε 
τι τό ύπερφυσικόν. Αλλά χωρίς θεόν δέν 
δύναται νά σταθή ό άνθρωπος ώς ύπαρξη 
πνευματική καί ώς όντότης ψυχοσωματική.

φθορά, πού προεκάλεσεν ό φροϋδι
σμός, είναι ή έ π ί δ ρ α σ ί ς  τ ο υ  έ π ί  
τής ζ ω ή ς  κ α ί τ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο 
ράς τών μ ε λ ώ ν  τ ής ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  
κ ο ι ν ω ν ί α ς .  Διότι άπό τήν θεωρίαν 
αύτήν κατεσκευάσθη έντέχνως ένας 
φανταχτερός έπιστημονικός -  άς εΐπω- 
μεν -  μανδύας. ΔΓ αύτοϋ δέ περιβάλ
λονται όλαι αί άνηθικότητες, αί άθλιότη- 
τες καί αί διαστροφαί, τάς όποιας άπε- 
δοκίμασε μέ βδελυγμίαν καθ' όλην τήν 
διάρκειαν τής ζωής του τό άνθρώπινον 
γένος. Χάρις εις τόν «έπιστημονικόν» 
αύτόν μανδύαν τά θέματα τού σέξ συ- 
ζητοΰνται κατά τρόπον πεζοδρομιακόν 
καί άνεύθυνον, μέ άποτέλεσμα τήν 
φθοράν τής άνθρωπίνης προσωπικό- 
τητος. Χάρις εις τόν «έπιστημονικόν» 
αύτόν μανδύαν δέν καλύπτονται άπλώς 
αί δυσώδεις ήθικαί πληγαί τής άνθρωπί
νης κοινωνίας λαμβάνουν δυστυχώς 
καί μίαν έμφάνισιν άξιοπρεπή καί έντυ- 
πωσιακήν!... Χάρις εις τόν μανδύαν 
αύτόν οί ύπάνθρωποι τολμούν όχι μόνον 
νά κυκλοφορούν άνενδοιάστως εις τήν 
κοινωνίαν, άλλά καί νά εισχωρούν παν
τού μέ κομπασμόν καί θράσος καί νά 
δίδουν τόν τόνον εις τάς κοινωνικός έκ- 
δηλώσεις, εις τήν τέχνην καί τήν'δημο- 
σιογραφίαν τήν λογοτεχνίαν καί τό θέα-
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ξουν μέ τά τάγματα τών «Στρατιότι», τών ό
ποιων προστάτεψαν τήν θέλησι, νά μή συν
θηκολογήσουν μέ τόν έχρθό, νά ύψώσουν 
έκκλησία, νά χτίσουν μοναστήρι καί νά κρα
τήσουν άσυμφιλίωτο τό όρθόδοξο δόγμα 
μέσα σέ καθολική χώρα...».

Οί περίφημοι «Stradiotti», στρατιωτικές 
μονάδες ' Ελλήνων, πού χρησιμοποιούσαν οί 
' Ενετοί στούς πολέμους τους, έξελίχθησαν 
σ' ένα είδος πραιτωριανών, πού έπαιξαν 
άποφασιστικό ρόλο στήν πραγματικά έπική 
πορεία τής «' Αδελφότητος» καί στήν άκμή 
«τής Βενετίας τών ' Ελλήνων», ή όποια τώρα 
έχει πάρει άλλη μορφή, κάτω άπό τις νέες 
συνθήκες τής ιστορίας.

Παρ' δλ' αύτά, μόλις στά 1573 γίνονται 
τά έγκαίνια τού έπιβλητικοϋ καί μεγα
λοπρεπούς ιερού Ναού τού ' Αγίου Γεωργίου 
τών Ελλήνων, ένώ είχε θεμελιωθή τριάντα 
τέσσερα χρόνια πρίν (1539). Ωστόσο, τό 
λαμπρό αυτό έπίτευγμα τών όρθοδόξων ' Ελ
λήνων τής Βενετίας είναι τεράστιας σημα
σίας γιά πολλούς λόγους. Ο σημερινός δι
ευθυντής τού ' Ελληνικού ' Ινστιτούτου στήν 
Βενετία κ. Μ. I. Μανούσακας παρατηρεί σχε
τικά μέ τήν όδύσσεια τής άνεγέρσεως 
τού Ιερού ναού τού Αγίου Γεωργίου τών 

Ελλήνων: «Οί έπίμονες προσπάθειες τών 
' Ελλήνων τής Βενετίας, σ' όλο τό διάστη

μα τού 15ου καί σχεδόν καί τού 16ου αιώνα, 
ν ' άποκτήσουν δικό τους όρθόδοξο ναό, 
άποτελοΰν ένα άπό τά πιό σημαντικά καί τά 
πιό συγκινητικά κεφάλαια τής ιστορίας τής 
παροικίας αύτής, τής λαμπρότερης άπό τίς 
παροικίες τού ' Ελληνισμού τής Διασποράς. 
Οί προσπάθειες αύτές μπορούμε νά πούμε 
πώς πέρασαν άπό δύο φάσεις. ' Η πρώτη 
περιλαμβάνει τούς αγώνες τών όρθοδό
ξων ' Ελλήνων τής Βενετίας (έμπόρων, τε
χνιτών, «στρατιωτών», λογιών κλπ.) γιά

Αριστερά: Σύγχρονη φωτογραφία τού Α
γίου Γεωργίου τής Βενετίας, μέ τό περίφημο 
γυρτό κωδωνοστάσιο. Κάτω: Ή  Βενετία 
όπως ήταν τόν 15ο καί τόν 16ο αιώνα. Στήν 
άπέναντι σελίδα έπάνω: Τό Μουσείο Εικόνων 
τού Ελληνικού Ινστιτούτου τής Βενετίας 
Κάτω: "Ενας άκόμα άπό τούς Έ λληνες λό
γιους στή Δύση. ' Ο Μιχαήλ Μάρρουλος.

νά έπιτύχουν τήν άδεια, έξουδετερώνον- 
τας τίς σοβαρές καί πολύπλευρες άντιδρά- 
σεις (τών βενετικών άρχών, τού Πάπα καί τού 
λατινικού κλήρου τής Βενετίας), ν ' άσκοϋν 
έλεύθερα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, 
σύμφωνα μέ τό δόγμα τους καί νά άγοράσουν 
οικόπεδο γιά νά χτίσουν, μέ δικά τους έξοδα, 
ναό μέσα στήν πόλι τής Βενετίας. ' Η δεύ
τερη φάσις -  πού δέν θά μάς άπασχολήση- 
σχετίζεται μέ τίς θυσίες τους γιά νά έξοικο- 
νομίσουν χρήματα γιά τήν οικοδομή (πού 
στοίχισε περισσότερο άπό δεκαπέντε χιλιά
δες δουκάτα) τού έπιβλητικοϋ ναού τού 

Αγίου Γεωργίου».

' Ωστόσο οί σκληρές καί πολύχρονες προ
σπάθειες «τής Βενετίας τών Ελλήνων» 
δέν έξαντλοϋνται ούτε μέ τήν συγκρδτησί 
της σέ « Αδελφότητα», ούτε μέ τήν άνέ- 
γερσι τού ' Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα φρο
ντίζει γιά τήν συστηματική έλληνοπρεπή 
μόρφωσι τών νέων. "Ετσι, στά 1593 ιδρύει 
τό περίφημο Φλαγγίνειο Φροντιστήριο, γέν
νημα τού φιλοπάτριδος καί πρώτου πνευμα
τικού έθνικοϋ εύεργέτη Θωμά Φλαγγίνη, 
Κερκυραίου στήν καταγωγή (1579 -1648). Τό 
έκπαιδευτήριο αύτό είναι τό πρώτο τού 
ξενητεμένου έλληνισμοϋ. Ά π ό  τούς κόλ
πους του βγήκαν οί πρώτοι μορφωμένοι "Ελ- 
νες, πού πλαισίωσαν τό έμπόριο, τήν παι
δεία, τήν Εκκλησία. Καί, έπίσης, τά περί
φημα «Ά νθη Εύλαβείας», ό πρώτος έλλη- 
νικός ποιητικός καρπός πού τό μοσκο- 
βόλημά του μάς όδηγεΐ στό «πρώτο ξύπνημα 
τού έλληνικοϋ συναισθήματος». Ή  προσ
φορά τού Φλαγγινείου Φροντιστηρίου στόν
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σκλαβωμένο Ελληνισμό είναι άνυπολόγι- 
στης σημασίας.

Ένας άλλος τομέας πού πρέπει ιδιαίτερα 
ν ' άναφερθή, είναι ή συμβολή τών ' Ελλήνων 
τής Βενετίας στόν έκδοτικό όργανισμό, πού 
χαρακτηρίζει έντονα τήν έποχή τής Ανα
γεννήσεως. Οί "Ελληνες τής πολιτείας τών 
Δόγηδων έχουν ιδιόκτητα τυπογραφεία. 
Στό 1486 ό κρητικός Λαόνικος έκδίδει τήν

ρι» καί ό Ζαχαρίας Καλλέργης, Κρητικός 
κι αύτός, τό «Μεγάλο Ετυμολογικό» κλπ. 
' Ακολουθούν ό ' Ανδρέας Κουνάδης άπό τήν 
Πάτρα, ό Κερκυραϊος Νίκανδρος ό Νούκιος, 
ό Μανουήλ Μαργούνιος καί άλλοι πολλοί, πού 
ή έχουν δικά τους τυπογραφεία ή έργάζον- 
ται ώς τυπογράφοι σέ ξένα, ή τυπώνουν βι
βλία. Στόν 18ο αιώνα έμφανίζονται ό Νικό- 
καλος Γλυκύς καί ό Νικόλαος Σάρος, άπότύ 

Ιωάννινα.
Στό σημείο αύτό δέν είναι δυνατόν νά 

έπεκταθοϋμε περισσότερο, γιατί τότε μπαί
νουμε σ' έναν άλλο χώρο, στόν χώρο τής 

Αναγεννήσεως, πού είναι έξω άπό τόν 
σκοπό τού συνοπτικού αύτοϋ άρθρου. ' Ανα
φέρουμε μόνο τούς Κρητικούς, έπίσης, σο
φούς, τόν Μάρκο Μουσοϋρο καί τόν ' Ιωάν
νη Γρηγορόπουλο, βοηθούς τού περίφημου 
"Αλδου Μανούτιου, στις φιλολογικές έκδό- 
σεις τού όποιου συνέβαλαν άποτελεσματικά. 
Κι άκόμη, άτι τό έπιτελεϊο τού "Αλδου τό 
συγκροτούσαν "Ελληνες, κυρίως, καί έλάχι- 
στοι μόνον ' Ιταλοί.

' Η κορυφαία όσο καί τραγική μορφή τής 
Αναγεννήσεως, πού τό πέρασμά της άπό 

τήν Βενετία δίνει άπίστευτες διαστάσεις 
στήν «Βενετία τών Ελλήνων», είναι Βησ
σαρίων ό Έλλην (1403-1472), ή συγκλονι- 
σπκή αύτή πνευματική καί άγωνιστική προ- 
σωπικότης, ή μεγαλοφύΓα, πού δσο κι άν τόν

θέλουν -  καί είναι -  σημείο άντιλεγόμενο, 
δέν μπορούμε νά τής άρνηθοϋμε καί τις 
άγνές της προθέσεις καί τήν σφραγίδα τής 
δωρεάς μέ τήν όποια, άναμφισβήτητα, 
τόν είχε προικισμένο ή φύσις.

Ή  Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στήν Βενετία, 
προέρχεται άπό παλαιά βιβλιοθήκη τού 
' Αγίου Μάρκου, άπό τόν όποιο πήρε καί τό 
δνομα. Αλλά σήμερα όταν μιλάμε γιά τήν 
περίφημη αύτή βιβλιοθήκη, έχομε ύπ' δψιν 
μας τήν πλούσια σέ έλληνικά βιβλία, σπάνια 
χειρόγραφα καί πολύτιμους κώδικες βιβλιο
θήκη τού Βησσαρίωνος, πού τήν δώρισε στήν 
Δημοκρατία τού Αγίου Μάρκου. Αλλά, 
δέν πρόκειται γιά δωρεά. Τήν προσέ- 
φερε μέ τήν έντολή νά άποδοθή στήν 

Ελλάδα μετά τήν άπελευθέρωσί της άπό 
τούς Τούρκους. ' Η έπιθυμία αύτή τού Βησ
σαρίωνος διαπιστώνεται έμμεσα καί άπό 
γράμμα του πού έστειλε στόν Δόγη τό 1468: 
«Εις τήν πόλιν σου», γράφει, «συγκεντρώ
νονται άνθρωποι άπό δλον σχεδόν τόν κό
σμον καί προπαντός άπό τήν ' Ελλάδα. ' Εγ- 
καταλείποντες τήν πατρικήν γήν, άποβιβά- 
ζονται εις τήν Βενετίαν, όπου ή άνάγκη τούς 
κάμνει νά έγκατασταθοϋν καί νά ζήσουν 
μεταξύ σας, πιστεύοντες δτι εύρήκαν ένα 
άλλο σχεδόν Βυζάντιον...».

Μαζί μέ τήν Βενετία, παρακμάζει καί ή 
«'Αδελφότης». Αύτό γίνεται στά 1797,
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. ΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΛΑΤΡΕΥΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ι :ν λ >: λ\ ι :ι λ α <»: 
λ ιτ α ο χ  π ο α ιτ ικ ο χ

Π όθος τού Γλάδστω νος ήταν νά ε ν ω θ ο ύ ν  ή Κύπρος κα ί ή 
Κρήτη μέ τήν Ελλάδα κα ί γ ιά τήν ένω σ η  τών Ιονίω ν Ν ή
σων,  τής Θ εσσαλίας  κα ί τής π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  τής Αρτας μέ 
τόν κορ μό  τής χώρας μας δ ο ύ λ ε ψ ε  όσο μ π ο ρ ού σ ε . Κι όταν 
μ έρ ος  τού ο νε ίρ ο υ  έ γ ιν ε  πρα γμα τ ικότης , ό Β ρετα ννός  
π ο λ ιτ ικό ς  α να φ ώ νησ ε , ότι μ εγ α λύ τερ η  ικα νοπ ο ίη σ η  δ έ ν  
ε ίχ ε  δ ο κ ιμ ά σ ε ι στή ζωή του.

όταν ό Βοναπάρτης καταλαμβάνει καί αυτό 
τό κράτος, μαζί μέ τόσα άλλα. Οί "Ελληνες 
ζοϋν πιά μέ τίς άναμνήσεις, κι άργότερα 
μέ τήν ϊδρυσι του Πανεπιστημίου " Αθηνών, 
κλείνει καί ή Φλαγγίνειος Σχολή. Οί "Ελλη
νες φεύγουν κι αυτοί γιά τήν έλεύθερη πα
τρίδα. "Ελάχιστοι παραμένουν. Στά χρόνια 
μας, ώστάσο, αναβίωσε ή μακραίωνη καί 
πλούσια πνευματική παράδοσις τής « Αδελ
φότητος», μέ τήν ύπογραφή τοϋ 1951, άπό 
τόν Βασιλέα Παύλο, νόμου ό όποιος στό 
πρώτο του άρθρο όρίζει: «Συνιστάται διά τού 
παρόντος νομικόν πρόσωπον δημοσίου δι
καίου ύπό τήν έπωνυμίαν "Ελληνικόν Ίν- 
στιτοϋτον Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών έχον τήν έδραν του έν Βενετίρ καί 
σκοπόν τήν προαγωγήν τών βυζαντινών καί 
μεταβυζαντινών σπουδών». Τό κτιριακό συγ
κρότημα τοϋ Campo dei Greci, πού περι
λαμβάνει τήν Φλαγγίνειο (δπου είναι σήμερα 
έγκατεστημένο τό "Ινστιτούτο), τόν "Αγιο 
Γεώργιο κλπ., ξαναζωντάνεψε κι έχει μετα- 
βληθήσ" ένα λαμπρότατο πνευματικό έργα- 
στήρι, διεθνούς άκτινοβολίας. Πρώτη διευ
θύντρια τοϋ "Ινστιτούτου διετέλεσε ή κ. 
Σοφία Άντωνιάδη, καθηγήτρια τότε (1955) 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Leiden ( Ολλανδία).
" Εργάσθηκε σκληρά γιά τήν άναστήλωσι καί 
άξιοποίησι τής έλληνικής περιουσίας, πού 
βρίσκεται καί έξω άπό τόν χώρο τοϋ San 
Giorgio dei Greci (τόν Ά γ ιο  Γεώργιο τών 

Ελλήνων). Τήν διαδέχθηκε ό σημερινός 
του διευθυντής κ. I. Μ. Μανούσακας, καθη
γητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
κορυφαίος διανοητής καί έρευνητής τής 
Νεοελληνικής Ιστορίας. Στό "Ινστιτούτο 
άσχολούνται μέ τήν έρευνα στά άρχεία τής 
«" Αδελφότητος», άλλά 
«Αδελφότητος», άλλά καί τής Βενετίας, 
τής Ρώμης κλπ. "Ελληνες ύπότροφοι τής 
"Ακαδημίας "Αθηνών.

Οί πνευματικοί καί καλλιτεχνικοί θησαυ
ροί τής « Αδελφότητος», παρά τίς κατα
στροφές καί τίς άρπαγές, είναι καί σήμερα 
άνεκτίμητοι. Κυρίως τό μουσεϊον βυζαντινών 
καί μεταβυζαντινών εικόνων τοϋ " Ινστιτού
του, είναι άξιοθαύμαστο. Οί περισσότερες 
άνάγονται στόν 16ο καί 17ο αιώνα καί είναι 
έργα τής λεγομένης Κρητικής Σχολής. Σέ 
πολλές διαβάζομε τίς έξής ύπογραφές: Μι
χαήλ Δαμασκηνός, Θεόδωρος Πουλάκης, 
"Εμμανουήλ Τζάνες, "Εμμανουήλ Λομπά- 
ρος, "Ιωάννης Άπαχάς, ΓεώργιοςΚλόντζας.

Τό "Ελληνικό "Ινστιτούτο στήν Βενετία 
άναπτύσσει σήμερα έντονη δραστηριότητα, 
δχι μόνο μέ τήν άξιοποίησι τοϋ πνευμα
τικού πλούτου τής παλαιάς κοινότητος, άλλά 
καί μέ τήν συγκέντρωσι άνέκδοτου ιστορικού 
καί άλλου ύλικοϋ, μέ διάφορες πνευματι
κές έκδηλώσεις, μέ τήν συμμετοχή του σέ 
διεθνή συνέδρια, μέ τήν βιβλιοθήκη του καί 
προπαντός μέ τά άρχεία του. Τά «Θηοαυρί- 
σματα» έξ άλλου, ή έτήσια έκδοσις τοϋ "Ιν
στιτούτου, τιμά διεθνώς τήν έλληνική έπι- 
στήμη καί φέρνει στό φώς τής δημοσιότητος 
άγνωστο ποικίλο ύλικό, πού δίνει νέες δια
στάσεις στήν ιστορία τοϋ Νεοελληνικού 
"Εθνους. ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΕ «ΤΑΙΜΣ» έγραψαν: 
«Οί Τούρκοι άπό τή μαύρη μέρα 

πού εισέβαλαν στήν Εύρώπη» έγραψε 
ό Φιλέλλην Πολιτκός Γλάδστων τό 1876 
έξακολουθοΰν νά είναι τό μόνο μεγάλο 
άντιανθρωπινό είδος τής άνθρωπότη- 
τος... Δέκα χρόνια άργότερα ό μεγάλος 
"Αγγλος πολιτικός, παίρνοντας άφορμή 
άπό τίς σφαγές πού έκαναν τά «παι
διά τού Προφήτη» Μωάμεθ σέ χιλιά
δες "Αρμενίους, διακήρυσσε στήν Οι
κουμένη ότι ό Σουλτάνος Χαμίτ ήταν 
ένας «έστεμμένος δολοφόνος» καί δτι 
άνάλογα μέ αύτόν όλοι οί Τούρκοι.

Πόθος τοϋ Γλάδστωνος ήταν νά 
ένωθοϋν ή Κύπρος καί ή Κρήτη μέ τήν 
"Ελλάδα καί γιά τήν "Ενωση τών Ίο- 
νίων Νήσων, τής Θεσσαλίας καί τής 
περιφέρειας τής "Αρτας μέ τόν κορμό 
τής χώρας μας δούλεψε δσο μπορού
σε. Κι όταν μέρος τοϋ όνείρου έγινε 
πραγματικότης, ό Βρεττανός πολιτικός 
άναφώνησε δτι μεγαλύτερη ίκανοποίη- 
σι δέν είχε δοκιμάσει στή ζωή του.

' Ο Γλάδστων λάτρευε δτιδήποτε έλ- 
ληνικό, γράφουν οί «Τάϊμς» καί τονί
ζουν δτι στή διάρκεια τής περιοδείας 
του στά νησιά τοϋ Ίονίου τό 1858-59, 
έξόργισε τούς Βρεττανούς έπισήμους 
έπειδή είχε άνοιχτά ύποστηρίξει τούς 
Έλληνες, όταν τό 1869, ήταν μέλος

τής Κυβερνήσεως, πού παραχώρησε 
αύτά τά νησιά στήν ' Ελλάδα, δτι άν είχε 
μπορέσει, θά είχε πετύχει καί "Ενωση 
τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα τό 1881, 
κι όπότε θά μάς είχε βγάλει άπό τούς 
σημερινούς μπελάδες», έκφράζει ό 
Βρεττανός δημοσιογράφος χρησι
μοποιώντας τόν ύποθετικό λόγο τρίτου 
είδους, τό άπραγματοποίητο... Η 
άφετηρία τής έλληνολατρείας τοϋ 
Γλάδστωνος ήταν τά όμηρικά έπη. 
Αύτά τά ποιητικά άριστουργήματα

Ό  Γουλιέλμος Γλάδστων. Λάτρευε ότιδή- 
ττοτε τό έλληνικό.
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τών αιώνων διεύρυναν τις αισθητικές 
του γνώσεις, άνέσυραν στήν έπιφάνεια 
τις έμφυτες ίδιότητές του γιά άπδδοση 
δικαιοσύνης σέ «όσους ύπόφεραν άδι
κα. Πραγματικά, μέρα δέν ξεκινούσε, 
ούτε καί έκλεινε» δ Γλάδστων, προτού 
-  έντρυφήσει σέ δυό-τρεϊς σελίδες τής 
' Ιλιάδας καί τής ' Οδύσσειας -  τήν πα
λαιό καί τήν καινή «Διαθήκη» πού άπο- 
τελοϋσαν τήν χρυσή βίβλο τής ζωής 
του.

Ό  Όμηρος παρουσιάζει, έγραφε ό 
Γλάδστων, τήν κοινωνική καί πολιτική

Ό  Ό μηρος, ό ποιητής πού λάτρευε καί έ- 
θαύμαζε ό Γλάδστων.

δομή τής έποχής του καί οί πληροφο
ρίες πού δίνει γιά τόν τρόπο σκέψεως 
καί ζωής τών άνθρώπων, γιά τόν πατριω- 
σμό τους καί τήν θρησκευτικδτητά τους 
όχι μόνον γίνονται ιστορικά πολύτιμες 
άλλά καί άποκαλυπτικές έτσι καθώς 
άντανακλοϋν τήν άνθρώπινη φύση στήν 
όλοκληρωσή της, στή δόξα όπου έφθα- 
σε δίχως νά στηριχτεί στά «δεκανίκια» 
καμμιάς θείας άποκάλυψης. Τό θρη
σκευτικό συναίσθημα τών άνθρώπων 
έκείνων, έπέμενε, πήγαζε άπό τά έγκα
τα τής ψυχής καί τού πνεύματός τους, 
φώτιζε τή ζωή τους, έκανε τις κοινωνίες 
τους δίκαιες.

Δέν είναι βέβαια δυνατό νά ύποστη- 
ρίζεις ότι μόνο οί Ομηρικές μελέτες 
του έπηρέασαν τόν Γλάδστωνα νά χαρά
ξει τήν Α πολιτική του γενικά ή τή Β 
πολτική του ειδικά, σέ σχέση μέ τή χώρα 
μας. Ό ,τ ι διαφαίνεται άπό τό βίο του 
καί τήν πολιτεία του πείθει μάλλον πώς 
ή σύνθετη προσωπικότητά του ήταν 
αύτοφυής· οί ομηρικές καί οί άλλες με
λέτες του, τά πολλά ταξείδια του, οί 
έμπειρίες του τού πρόσθεσαν γνώσεις, 
άσκησαν τή δυνατή πνευματική του ό
ραση, ένίσχυσαν τό κριτήριό του. Σάν 
κάτοχος λοιπόν τέτοιων φυσικών καί 
έπίκτητων προσόντων μπορούσε νά 
σταθμίζη μέ άκρίβεια γεγονότα περα

σμένα καί πρόσφατα, νά συμπεραίνει 
πώς τά δεύτερα άποτελούσαν συνάρ
τηση τών πρώτων καί πώς ή ιστορία θά 
έπαναλαμβανόταν βέβαια άλλά μέ σο
βαρότατες παραλλαγές. "Ετσι διαμό
ρφωνε μιά εικόνα τού μέλλοντος πού θά 
κυριαρχούσε εϊτε τήν έπιδίωκε, τήν 
άπωθοϋσε είτε όχι. Πίστευε δηλαδή 
στήν ιστορική έξέλιξη τή στιγμή πού 
άλλοι, οί περισσότεροι, άντιτάσσονταν 
σ' αύτήν. Ή ταν ό πρόδρομος τής έπο
χής του καθώς όνομάζουμε τούς διορα
τικούς καί γενναίους πού γιά νά έπιτα- 
χύνουν τήν έλευση τού καινούργιου 
τολμάνε νά συγκρουστοϋν μέ τούς 
πάνοπλους λάτρεις τού Χτές, τούς 
βολεμένους κάτω άπό τόν όγκόλιθο τού 
κατεστημένου όπως τά μούσκλια κάτω 
άπό άκίνητες πέτρες.

«Μέγα Γέροντα» είχε άποκαλέσει 
τόν Γλάδστωνα ό λαός τής Αγγλίας 

λίγο πριν άφήσει τή ζωή στις 19 τού 
Μάη 1898, σέ ήλικία 89 έτών. "Εφυγε 
κληροδοτώντας στούς μεταγενέστε
ρους τό ήθος του καί τό παράδειγμά 
του. Μέχρι τώρα όμως κανείς δέ φαί
νεται νά κάνη χρήση τής κληρονο
μιάς. Γιατί; Ή  άπάντηση είναι άπλή; 
Μεγάλοι στις διαστάσεις τού Γλάδ- 
στωνος γεννιούνται κάθε έκατό χρό
νια!...
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«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΗΤΑΝ Α Θ Ω Α  Ή  ΕΝΟΧΗ
Μέ τό ψευδώνυμο αυτό, ή Γαλλίδα Ματίλντ Καρρέ έγινε μιά όπό τίς πιό διάσημες 
κατασκόπους τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.' Η ιστορία της παραμένει καί σή
μερα, παρά τήν πολύκροτη δίκη της, άρκετά μπερδεμένη. ’ Ηταν στήν υπηρεσία τών 
Γερμανών ή τών Άγγλων; Πρόδωσε τήν πατρίδα της ή έπεσε θύμα τών περιστά
σεων; ' Ερωτήματα, πού ίσως μείνουν άναπάντητα.

ΟΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΕΣ άρχιζαν όλες μ έ  
τόν ίδ ιο  τρόπο: Μ ερικά παράσιτα, 
λίγα δευτερόλεπτα σιω πής κ ι έπειτα  ή 

φωνή. ' Ε κείνη ή βραχνή, καθαρά α ισθη
σιακή φ ω νή: «La Chatte vous parte...». 
(«Σάς μ ιλά ε ι ή Γάτα»), Ή  Γάτα καλοϋσε 
τό Λ ονδίνο. Ο ι μυστικές έκπο μπ ές  λαμ- 
βάνονταν στό Λ ονδίνο, στήν έδρα τής 

Ιντέλιτζενς Σέρβ ις. Ε κείνα τά λόγια  
έγ ιναν τό σύμβολο ένός μύθου, τοϋ 
μύθου μ ιά ς άπό τίς π ιό  δ ιάσημες κα ί 
αινιγματικές κατασκόπους τοϋ δευ τέ
ρου παγκοσμίου πολέμου. Π ρόκειτα ι γιά 
τή Μ ατίλντ Κ αρρέ Μ πελάρ, πού Ιδρυσε 
τό πρώτο κατασκοπικό άντιναζιστικό  
δίκτυο στή Γαλλία, άλλά παρασύρθηκε 
μέσ α στό δ ιπλό πα ιχνίδ ι κ ι έγ ινε  πράκτο
ρας τής ναζιστικής κατασκοπείας.

Α κόμη κα ί σήμερα, παρά τή δίκη  
της, τίς πολυάριθμες μαρτυρ ίες κα ί όλα  
όσα έχο υν γραφ τεί γ ι' αύτήν, ή ιστορία 
της πα ρα μένει πολύ μπερδεμένη . ~Ας 
τή διηγηθούμε λοιπόν, αύτή τήν ιστορία.

Ο ί πρώ τες πληροφ ορίες γιά τή «Γά
τα» άνάγονται στά χρόνια πού ήταν 
σπουδάστρια τής φ ιλολογίας στή Σ ορ 
βόννη. Φ υσικά, τότε δ έ ν  τήν έλεγαν  
άκόμη «Γάτα», άλλά πολύ πιό  άπλά: 
Μ ατίλντ. Ή τα ν  ή τυπική περίπτωση  
κοριτσ ιού άπό άστική οικογένεια , μιά  
κοπέλλα άχρωμη, μ έ  μακριά καστανά 
μαλλιά, μα ζεμένα  σέ άλογοουρά στό

σβέρκο, πού φ ορούσε πάντα μακριές  
φούστες κα ί άχαρα πουλόβερ. Ο ί συμ
φοιτητές της στό πανεπιστήμιο έ λ ε 
γαν άργότερα, πώ ς ή Μ ατίλντ δ έν  συμ
μετε ίχε  ποτέ στις συγκεντρώ σεις τοϋ 
Κ αρτιέ Λατέν. Δ έν έμπ ιστευόταν κανέ- 
ναν, έφ τανε στήν ώρα της στό μάθημα  
κι άμέσω ς μετά  γύριζε σπίτι. Π ιθανόν 
νά ήταν άπλώ ς πολύ δειλή , άλλά ο ί συμ
φ οιτητές της τήν θεω ρούσαν μάλλον  
περήφ ανη κα ί τής ε ίχα ν βγάλει τό παρα
τσούκλι «πριγκίπισσα».

Μ όλις τελείω σε τό πανεπιστήμιο ή 
«πριγκίπισσα» παντρεύτηκε μ έ  ένα  
νεαρό καθηγητή, τόν Β αλεντέν Καρρέ, 
πού ο ί γονείς της τόν άντιπαθούσαν  
πολύ, γιατί προτιμούσαν νά τήν παντρέ
ψ ουν μ έ  ένα μηχανικό, πού θά άνα- 
λάμβανε τήν πατρική έπιχείρηση. 
Ό μ ω ς , μετά άπό έλάχιστα χρόνια, ό 
γάμος τους ναυάγησε. Έ νας άπό τούς 
λόγους ήταν κα ί τό γεγονός ότι ή Μ α
τίλντ έμα θε στό μεταξύ πώ ς δ έν  μπο
ρούσε νά άποκτήσει παιδιά.

Στήν πραγματικότητα, δ έν  χρ ειά 
στηκε νά φτάσει στό διαζύγιο. Είχε άρχί- 
σει στό μεταξύ ό πόλεμος κ ι ό καθη
γητής Καρρέ κλήθηκε ύπό τά όπλα κα ί 
στάλθηκε στή Συρία (σκοτώ θηκε τό 
1944). Μ ένοντας μόνη ή Μ ατίλντ, άνα- 
κάλυψ ε πώς ε ίχε  κουραστεί άπό τή 
μονότονη ζωή πού έκανε ώς τότε,

δουλεύοντας ώς καθηγήτρια σέ μιά  
έπαρχιακή πόλη. Τότε πήρε μ ιά  ρομαντι
κή άπόφ αση: Έ κα νε αίτηση στον Ερυ
θρό Σταυρό κα ί πήγε σέ ένα νοσοκομείο  
στή Νότια Γαλλία. Τήν πρώτη φορά πού  
παρακολούθησε χειρουργική έπέμβα - 
ση, ή Μ ατίλντ λιποθύμησε. Τουλάχιστον 
έτσ ι ε ίπ ε  στή δίκη της, γιά νά δ ε ίξε ι ότι, 
στήν πραγματικότητα, δ έν  ήταν ή κυνική  
γυναίκα πού έλεγαν.

Γεγονός, πάντως ε ίνα ι, ότι ή τέως  
δασκάλα συνήθισε στή θέα τών πληγω 
μένω ν. Καί, προπάντω ν, στή συντροφιά  
τών γιατρών... Τό δω μάτιό της, στό 
νοσοκομείο, τό έλεγα ν ειρω νικά  «τό 
έρω τικό δω μάτιο τής Μ αντάμ Καρρέ». 
Μ ιά μέρα, στή δ ιάρκεια  ένό ς  βομβαρδι
σμού, ή Μ ατίλντ βρ ισκόταν μ έ  ένα φ ίλο  
της γιατρό κα ί ε ίπ ε : « Ό  κ ίνδυνος πο λ
λαπλασ ιάζει τήν έρω τική εύχαρίστηση.

Ο λόκληρο τό σώμα ε ίνα ι σάν νά κα ί
γεται άπό μ ιά  τρομερή έξαψ η».

’ Η  Μ ατίλντ τά σ κέφ τηκε πολύ αύτά τά 
λόγια. Κ α ί άποφ άσισε νά ζήσει μέσα  
στόν κίνδυνο κα ί νά τόν κά νει έπάγγελ- 
μά της. Ε κείνος πού τή βοήθησε νά 
τό άποφ ασ ίσει ήταν ένας Π ολω νός άξιω - 
ματικός, ό  Ρ ομάν Τσαρνιάφσκυ, πού  

ά νήκε στήν ύπηρεσία πληροφ οριώ ν μ ιά ς  
πολω νικής μεραρχίας πού βρισκόταν σέ 
γαλλικό έδ α φ ο ς . Ή  Μ ατίλντ τόν συνάν-
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Στήν άπέναντι σελίδα: ' Η Ματθίλδη Καρρέ, 
σέ φωτογραφία, τήν έποχή πού δροΰσε ώς 
κατάσκοπος. Σ ' αυτή τή οελίδα έπάνω: Ή  
«Γάτα» μέ τό δικηγόρο της, τήν έποχή τής 
δίκης. Κάτω: ‘ Η «Γάτα» έκπαιδεύεται μπρός 
σ ' ένα ειδικό γιά τήν άποοτολή της μηχά
νημα.

τησε σέ ένα καφενείο στήν Τουλούζη. 
Βρισκόμαστε στόν ’ Ιούνιο τού 1940 κι 
ό πόλεμος είναι χαμένος γιά τή Γαλλία 
πιά. "Ομως, ό ταγματάρχης Τσαρνιάφ- 
σκυ μιλάει μέ ένθουσιασμό γιά τή δη
μιουργία μιας όργάνωσης κατασκοπίας,

πού θά δουλεύει γιά τούς "Αγγλους 
καί ή Ματίλντ δέχεται νά συμμετάσχει. 
Γρήγορα, δμως, σύμφωνα μέ τήν κατη
γορία, ή συνεργασία της μεταβάλλεται 
σέ διπλό παιχνίδι. Δίνει πληροφορίες 
τόσο ατούς "Αγγλους, δσο καί στήν 
κυβέρνηση τού Βισύ, πού συνεργάζε
ται μέ τούς Γερμανούς. 'Από τότε παίρ
νει τό συνθηματικό δνομα Chatte (Γά
τα).

Καί νά, λοιπόν ή Γάτα, στό ντεμποϋ- 
το της στήν κατασκοπία, έκεϊνο τόν 
κρύο χειμώνα τού 1941, νά άνεβοκατε- 
βαίνει άμέτρητες φορές τις σκάλες των 
σταθμών τού μετρά, γιά νά συναντήσει 
δεκάδες άνθρώπους. Τό πρώτο της 
χρέος ήταν νά στρατολογεί πληρο
φοριοδότες, πράγμα πού ή Γάτα κατά- 
φερε πολύ καλά. Μικροσκοπική, μάλλον 
άδύνατη, άλλά τρομερά θηλυκή, ή Μα
τίλντ άρεσε, κέρδιζε τή συμπάθεια. Ή  
«Διασυμμαχική» (αύτό ήταν τό δνομα 
πού ό ταγματάρχης Τσαρνιάφσκυ έδωσε 
στήν όργάνωσή του), δέν άργησε νά λει
τουργήσει έντατικά. Ή  Ματίλντ δίνει 
ατούς "Αγγλους τις πληροφορίες μέ 
τις πασίγνωστες έκπομπές της: «Σάς 
μιλάει ή Γάτα...».

"Ολα λοιπόν θά πήγαιναν καλά, άν ό 
ταγματάρχης Τσαρνιάφσκυ δέν έκανε 
μερικά άσυγχώρητα λάθη. "Ενα ήταν νά 
γράψει σέ μιά άτζέντα τά πραγματικά

όνόματα τών πρακτόρων τής «Διασυμ
μαχικής». Καί τό άλλο ήταν, πού 
παράτησε τή Ματίλντ σάν έρωμένη καί 
ξαναγύρισε σέ μιά παλιά του άγάπη, μιά 
χήρα πού λεγόταν Ρενέ Μπορνί. Καί, τό 
χειρότερο, έβαλε τήν κυρία Μπορνί στή 
«Διασυμμαχική».

’Ανάμεσα στίςδύο γυναίκες ξέσπασε 
πόλεμος. Καί μιά μέρα, «κάποιος» έ 
κανε μιά καταγγελία στούς Γερμανούς, 
πού συνέλαβαν καί φυλάκισαν τή Μα
τίλντ. «Ξάπλωσα χωρίς νά γδυθώ. Κρύω
να τόσο πολύ, πού έμεινα μέ τή γούνα 
μου», έγραφε άργότερα ή Γάτα στή 
βιογραφία της. «"Αρχισα νά βλέπω κα
θαρά τήν κατάσταση. "Ολα είχαν τε
λειώσει, δλα είχαν χαθεί, θάπρεπε νά 
πεθάνω, γιά νά μή μείνω στή φυλακή, 
στερημένη άπό τά πάντα».

Στό έδώλιο 
τοϋ κατηγορουμένου

Άλλά ή Γάτα δέν έμεινε στή φυλακή. 
Κι έδώ άρχίζει τό πιό μπερδεμένο κομ
μάτι τής ιστορίας. Εναι ή στιγμή πού έμ- 
φανίζεται στό προσκήνιο ό Ούγκο 
Μπλάιχερ, ένας Γερμανός λοχίας, στόν 
όποιο οί γερμανικές μυστικές ύπηρε- 
σίες έχουν άναθέσει τό καθήκον νά 
κάνει τή Γάτα νά άλλάξει στρατόπεδο.
' Εκείνη δέχεται χωρίς μεγάλη δυσκολία 
καί έλευθερώνεται μέ άντάλλαγμα τή 
«συνεργασία» της μέ τή γερμανική κυ
βέρνηση. Ά πό κεϊ καί πέρα άρχίζουν οί 
συλλήψεις τών μελών τής «Διασυμμαχι
κής», πάντα μέ τήν ίδια τακτική: Ή  
Γάτα κλείνει μέ τούς τέως συνεργάτες 
της ραντεβού, όπου πηγαίνει μαζί μέ 
τόν Μπλάιχερ, πού τόν παρουσιάζει σάν 
φίλο άπόλυτης έμπιστοσύνης καί ύ
στερα παρακολουθεί άπαθής τήν άφιξη 
τών Γερμανών άστυνομικών μέ πολιτική 
περιβολή.

"Ως τότε στό Λονδίνο δέν είχαν κατα
λάβει άκόμη τήν προδοσία τής Γάτας. 
"Ετσι πού, στις 11 Φεβρουάριου 1942, 
οί Γερμανοί μπόρεσαν νά δώσουν ένα 
γερό χτύπημα στό άγγλικό ναυτικό. 
Τρία γερμανικά καταδρομικά είχαν παγι
δευτεί στό λιμάνι τής Βρέστης, καί βρί
σκονταν ύπό τόν συνεχή έλεγχο τής 
άγγλικής άεροπορίας. Ή  Γάτα μέ μιά 
ψεύτικη πληροφορία, πού έδωσε στις 
άγγλικές μυστικές ύπηρεαίες, τις έκα
νε νά πιστέψουν ότι τά τρία καταδρο
μικά είχαν πάθει τέτοιες ζημιές άπό 
τούς βομβαρδισμούς, πού δέν θά μπο
ρούσαν μέ κανένα τρόπο νά φύγουν άπό 
τή Βρέστη. Τό Λονδίνο τό πίστεψε καί 
χαλάρωσε τήνέπιτήρηση, δίνοντας έτσι 
τή δυνατότητα στά έχρθικά πλοία νά 
φύγουν. "Οταν ή παγίδα άποκαλύφθη-
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κε, ήταν πολύ άργά. ' Ο άντίκτυπος ήταν 
τέτοιος στή Βουλή τών Κοινοτήτων, πού 
ό Τσώρτσιλ διέταξε νά γίνουν άνακρί- 
σεις, γιά νά βρεθεί ό ύπεύθυνος γιά τή 
διαφυγή τών έχθρικών πλοίων.

Από αύτό τό σημείο ή τύχη τής Γά
τας έχει κριθεί. "Ενας "Αγγλος πρά
κτορας, όνόματι Λούκας, πέφτει μέ 
άλεξίπτωτο στή Γαλλία γιά νά έρευνήσει 
τήν ύπόθεση. Ή  Γάτα προσπαθεί νά 
παίξει καί μαζί του διπλό παιχνίδι, στό 
τέλος όμως καταρρέει καί λέγει τήν 
άλήθεια. ' Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 
γερμανικής πλεκτάνης κι άναγκάστηκε 
νά ύπακούσει στόνέχθρό. «Τώρα, όμως, 
τό μόνο πού θέλω», καταλήγει, «είναι 
νά μοΰ δοθεί ή εύκαιρία νά έπανορ- 
θώσω»

Καί τό παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Λού
κας θέλει νά πάρει τή Γάτα στήν Αγ
γλία γιά νά τήν παραδώσει στις βρεταν- 
νικές άρχές. Φυσικά, δένείχε πιστέψει 
τις δικαιολογίες τής παλιάς του συνερ- 
γάτιδας. Ή  Γάτα, άπό τήν πλευρά της, 
καταλαβαίνει ότι τό κλίμα τής Γαλλίας 
δέν τή σηκώνει, γιατί ύπάρχει κίνδυνος 
νά τή σκοτώσει ή ό ίδιος ό Λούκας ή 
οί Γερμανοί, όταν άντιληφθούν πώς ή 
κατάσκοπός τους έχει ξεσκεπαστεί. 
Δέν μένει παρά μιά λύση: ' Η ίδια ή Μα- 
τίλντ πείθει τόν Μπλάιχερ νά τήν άφήσει 
νά φύγει γιά τήν Αγγλία μαζί μέ τόν 
Λούκας. Εκεί, όπως λέει, θά μάθει πολ
λά στρατιωτικά μυστικά τών Συμμάχων, 
πού θά τά μεταδώσει στούς Γερμανούς. 

Ο Μπλάιχερ έπεσε στήν παγίδα κι ή 
Ματίλντ κι ό Λούκας έφυγαν άνενό- 
χλητοι. Στό Λονδίνο ή Γάτα μπήκε άμέ- 
αως ύπό έπιτήρηση καί σέ συνέχεια 
φυλακίστηκε. "Εμεινε στή φυλακή ώς τό 
τέλος τού πολέμου, όπότε οί "Αγγλοι 
τήν παρέδωσαν στις άρχές τής πατρί
δας της.

Δικάστηκε στις 3 Ιανουάριου 1949 
«Αύτή ή γυναίκα έφτασε στό άνώτερο 
σημείο τής προδοσίας», ύποστήριξε ό 
κατήγορος. « Ή  άπόφασή σας, κύριοι 
ένορκοι, δέν μπορεί νάναι παρά κατα- 
δικαστική».

Κι ήταν καταδικαστική. Τής έπιβλή- 
θηκε ή ποινή τού θανάτου. Τελικά, όμως 
άγνωστο γιατί, ή Γάτα δέν έφτασε ποτέ 
στήν άγχόνη. Λίγα χρόνια άργότερα, τό 
1954, βγήκε άπό τήν φυλακή. Μερικοί 
ύποστηρίζουν δτι ή ίδια ήξερε πολλά 
γιά πολλούς καί δέν μπορούσε νά έκτε- 
λεστεί. "Οπως καί νάναι, λίγο μετά τήν 
άποφυλάκισή της, τά ίχνη της χάθηκαν. 
Είπαν ότι βρήκε καταφύγιο στήν έξοχή, 
γιά νά ησυχάσει "Ως σήμερα όμως, 
κανείς δέν ξέρει πού κατέληξε καί πώς 
ζεί, άν ζεί.

01 ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΠΙΤ

το « τρίτο  «ρνηο»
KVPIEVEE ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΗ ΠΟΛΗ!
'  Δ η μ ο σ ιε υ θ η κ ε  σ τή ν  ΑΚΡΟ ΠΟ ΛΗ»

Οι ο π α δ ο ί του «τρίτου φ ύλου»  δ έ ν  γνώ ρ ιζαν τήν δύν α μ ι  της 
βίας, όταν μέ λύσσα πρ οχω ρ ο ύσ α ν  άπό  καταστροφή  σέ  
καταστροφ ή κι από  α ίμα  σέ α ίμα, γιά νά κατακτή σου ν  μιά 
ο λό κλη ρ η  νύχτα τό Σάν Φραντζίσκο.

Τ Ο ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ ζεί μέ τήν 
άγωνία μιας νέας «λυσσασμένης 

νύχτας τών ομοφυλοφίλων». "Οταν ή 
πόλι πνιγόταν στό αίμα πριν άπό 15 μέ
ρες, μέ τήν έξέγερσι 5.000 «άνταρτών 
του σέξ», οί όπαδοί τοΰ «τρίτου φύ
λου» δέν ήξεραν άκόμα τήν δύναμι τής 
βίας. Περίμεναν άντίποινα. Κανείς δέν 
τά τόλμησε. “ Ετσι συνειδητοποίησαν τί 
σημαίνει νά περάσης άπό τήν άμυνα 
στήν έπίθεσι καί νά γίνης έσύ ό «νόμος».

' Η διάσημη λεσβία Σάλλυ Γκέρχαρντ, 
τό διακήρυξε ψυχρά μέσα στήν καρδιά 
τής μάχης: « Ή  βία μπορεί νά ξυπνήση 
φασιστικούς μηχανισμούς πού τώρα 
κοιμούνται, άλλά ένα κίνημα πριν ξεκι- 
νήση, πρέπει νά λαμπαδιάση τούς δρό
μους».

"Ενα ταμπούρλο κροτάλλιζε μονό
τονα καί έφιαλτικά -  «σάν νά μήν ύπήρ- 
χε άλλος ήχος στόν κόσμο» -  καθώς τό 
πλήθος συνέρρεε άπ' όλες τις άκρες 
τής πόλεως καί περιέσφιγγε τό Δημαρ
χείο.

Μέ λοστούς εισορμούν στά 
κτίρια

Περίπου 5.000 διαδηλωτές -  οί 
περισσότεροι όμοφυλόφιλοι -  είχαν έρ
θει νά διαμαρτυρηθούν στή δίκη τού 
άνθρώπου πού είχε δολοφονήσει τόν 
δήμαρχο Τζώρτζ Μοσκόντ καί τόν επό
πτη Χάρχεϋ Μίλκ, ήγέτη τών όμοφυλο-

φίλων, μέσα στό δημαρχείο τόν περα
σμένο χρόνο. «Τί καθόμαστε καί δέν 
μπαίνουμε μέσα!» φώναξε κάποιος καί 
ξαφνικά ή λαοθάλασσα τρικύμισε.

Χρησιμοποιώντας σιδερένιους λο
στούς καί δοκάρια, οί διαδηλωτές ώρμη- 
σαν στις κλειδωμένες πόρτες τσακίζον- 
τάς τες μέ άπίστευτη εύκολία. "Εσπα
σαν τά παράθυρα μέ άπλά μπουκάλια 
καί πέτρες. ' Η άστυνομία έπενέβη χρη- 
σιμοπιώντας δακρυγόνα. ' Η μάχη κρά
τησε 6 όλόκληρες ώρες, «άρκετές γιά 
νά διαλυθή μιά πόλη». Όταν ό όρυ-
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Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων «στι
γμιότυπα» άπό τήν έξέγερση των όπαδών 
τού «τρίτου φύλλου» στό Σάν Φραντζίσκο. 
Οί περισσότερες πολιτείες τής Αμερικής, 
έχουν άποδεχθή τό ύπό άνθηση κίνημα τών 
«δικαιωμάτων τών όμοφυλοφίλων»

μαγδός καταλάγιασε ύπολόγισαν τίς 
ζημιές: " Ενα έκατομμύριοδολλάρια Ολι
κές ζημιές σέ δημόσια κτίρια, 22 καμένα 
άστυνομικά αύτοκίνητα καί 119 τραυμα
τίες, άπό τούς όποιους 59 άστυνομι- 
κοί.

' Η «Λυσσασμένη νύχτα τών όμοφυ
λοφίλων» είχε σάν άφορμή τήν άπόφαση 
του δικαστηρίου πού βρήκε ένοχο τόν 
Ντάν Χουάϊτ 32 χρόνων γιά άνθρωπο- 
κτονία -  καί όχι γιά δολοφονία τού Μα- 
σκόνε καί τού ηγέτη τών όμοφυλοφί
λων Μίλκ. 'Αντί λοιπόν νά σταλή ό 
Χουάϊτ στό θάλαμο άερίων όπως είχε 
ζητήσει ό εισαγγελέας, οί ένορκοι έ
βγαλαν μία άπόφασι πού σήμαινε ποι
νή φυλακίσεως τό πολύ όκτώ χρόνια. 
Στήν πραγματικότητα ό Χουάϊτ, πρώην 
δραστήριος άστυνομικός καί πυροσβέ
στης θά μπορέση νά άπολυθή σέ πέντε 
χρόνια.

"Οπως καί οί περισσότερες πολιτείες 
τών ΗΠΑ, έτσι καί τό Σάν Φραντζίσκο 
έχει άποδεχθή τό ύπό άνθισι κίνημα

τών «δικαιωμάτων τών όμοφυλοφίλων», 
προσλαμβάνοντας άκόμα καί ομοφυλο
φίλους στήν άστυνομία. 'Αλλά οί ομο
φυλόφιλοι πήραν τήν άπόφασι τού δικα
στηρίου σάν «προσωπική προσβολή»: 
«Θέλουμε μία νομοθεσία, πού νά μήν 
έπετρέπη τέτοιες φοβερές πράξεις, 
πού δικαιώνουν ούσιαστικά τούς δολο
φόνους μας, λέει ό Χάρρυ Μπρίτ, ένας 
ομοφυλόφιλος, πού διαδέχθηκε τόν 
Μίλκ στό συμβούλιο τών έποπτών. ' Η 
έξέγερσι θά μπορούσε νά άναστείλη 
τήν εύνοϊκή θέσι τού κοινού άπέναντι 
στό κίνημα τών όμοφυλοφίλων, άλλά 
ορισμένα άπό τά μέλη του, τήν ύπο- 
στηρίζουν σάν άναγκαία έπίδειξι δυνά- 
μεως.

Μετά τήν πρώτη αιματηρή σύγκρου- 
σι, ή άστυνομία παρέδωσε -  ούσιαστι
κά -  τήν πόλι! ' Ομοφυλόφιλοι μέ περι
βραχιόνια άνέλαβαν νά τηρήσουν τήν 
τάξι. Αύτό, τό έκπληκτικό προηγούμε
νο, ήλεκτρίζει σήμερα τούς ομοφυλό
φιλους όλης τής 'Αμερικής καί τούς 
συσπειρώνει σέ μία δύναμι, πιό έπικίν- 
δυνη άπό όλους τούς έπαναστάτες τού 
κόσμου. 'Απόδειξη: Στήν άρχή οί ομο
φυλόφιλοι διαδήλωσαν ήρεμα τά αίτή- 
ματά τους στήν «ζώνη τού σέξ», στήν 
όδό Κάστρο, άλλά μία μικρή ομάδα 
συγκεντρώθηκε σέ μία γωνία καί άρχισε 
νά βαδίζη πρός τό δημαρχείο, ένα σύμ
βολο, όπως έξήγησε άργότερα έκπρό- 
σωπός της, τού καθεστώτος πού πί
στευαν πώς τούς είχε προδώσει. Σύν
τομα άρχισαν νά πέφτουν τά πρώτα συν
θήματα: «Έξω άπό τά μπάρ καί κάτω 
στούς δρόμους!». Γύρω στις 8 τό βράδυ 
τό πλήθος είχε φανατισθή όπως οί 
«θρησκευτικοί στρατοί τής άρχαιότη- 
τας». 'Ορισμένοι προσπάθησαν νά 
ήρεμήσουν τά πνεύματα, άλλά τίς προ- 
σπάθειές τους κάλυψαν συνθήμα-τα 
όπως: «Σκοτώστε τόν Ντάν Χουάϊτ».

' Αργότερα μερικοί άπό τούς ήγέτες 
τών όμοφυλοφίλων ίσχυρίσθηκαν ότι τά 
βίαια έπεισόδια προκάλεσαν οί «Πάνκς» 
καί οί έξτρεμιστές άλλά καί αύτό άν 
συνέβη είναι γεγονός ότι οί ομοφυλό
φιλοι δέν άργησαν νά πάρουν μέρος 
στις βιαιότητες. Μέσα στό δημαρχείο, οί 
ύπάλληλοι είχαν παγιδευτή γιά πολλές 
ώρες. ' Η έπόπτρια Κάρολ Ρούθ Σίλσερ, 
κάποτε άγαπητή στό κίνημα τών όμοφυ
λοφίλων, χτυπήθηκε μέ πέτρα στό πρό
σωπο. "Οταν ή δήμαρχος Ντιάν Φεν- 
στάϊν βγήκε στό μπαλκόνι, τό πλήθος 
άρχισε νά κραυγάζη: «Σκοτώστε τήν 
Ντιάν! ' Ο άρραβωνιστικός της τήν τρά
βηξε έντρομος γρήγορα μέσα. Μόλις 
έπενέβη ή άστυνομία τά πράγματα 
χειροτέρεψαν. ’ Απωθημένο άπό τό δη

μαρχείο, τό πλήθος έπετέθη στήν δημό
σια βιβλιοθήκη καί στά γειτονικά κατα
στήματα. ' Η άστυνομία εισέβαλε σ' ένα 
μπάρ όμοφυλοφίλων στήν όδό Κά
στρο. Οί ιδιοκτήτες είπαν άργότερα πώς 
οί άστυνομικοί χτυπούσαν παντού μέ τά 
κλόμπς τους καί φώναζαν:

Συγκέντρωση γιά τόν χαμένο 
ήγέτη

«Βγήτε έξω, καταραμένοι άνώμα- 
λοι!».

' Η Φενστάϊν καί ό διοικητής τής ά- 
στυνομίας έδωσαν διαταγές στούς ά- 
στυνομικούς νά είναι πιό συγκροτημέ
νοι καί άργότερα ή δήμαρχος συμ
φώνησε νά έξετασθοϋν οί κατηγορίες 
έναντίον τής συμπεριφοράς τών άστυ- 
νομικών.

'Ανακωχή κηρύχθηκε τήν έπόμενη 
νύχτα καί πρίπου 4.000 διαδηλωτές συ
γκεντρώθηκαν ειρηνικά γιά νά γιορτά
σουν τήν ήμέρα τών γενεθλίων τού 
νεκρού Μίλκ, πού άν ζούσε θά ήταν 49 
χρονών. "Υστερα άπό συμφωνία, ή ά
στυνομία έμεινε άμέτοχη καί ή τάξι 
τηρήθηκε άπό έθελοντές όμοφυλό- 
φιλους πού φορούσαν περιβραχιόνια 
καί έπαναλάμβαναν: «Παρακαλώ όχι 
βία».

Τό πλήθος τών «παρανόμων τού 
σέξ» χόρεψε, ήπιε καί τραγούδησε 
«Εύτυχισμένα γενέθλια» στόν χαμένο 
ήγέτη. Είχε νικήσει -  Κι όχι μόνο γι' 
αύτή τή φορά.

'Αλλά τό Σάν Φραντζίσκο, είναι μιά 
μικρή έπαρχία τής «άπέραντης έπι- 
κράτειας» τών όμοφυλοφίλων πού έχει 
έγκαθιδρυθή μεθοδικά τά τελευταία 
χρόνια στις ΗΠΑ.

' Ο έπισκέπτης πού θά περιπλανηθή 
στό Νιού Τάουν τής βόρεια πλευράς 
τού Σικάγου θά παρατηρήση άμέσως 
τό άλλαγμένο σκηνικό τής πόλεως. 
'Ανδρικά ζευγάρια μέ κολλητά στενά 
παντελόνια καί μέ κοντοκομμένα μαλλιά 
τριγυρίζουν στούς δρόμους. Οί φίλα
θλοι πού παρακολουθούν κάποιον άγώ- 
να βόλλεϋ στό Λίνκολν Πάρκ είναι δλοι 
ζευγαρωμένοι, άνδρες, τό ίδιο καί οί 
περισσότεροι άπ' όσους πάνε νά άπο- 
λαύσουν τήν άνοιξιάτικη αύρα στήν 
παραλία Μίτσιγκαν. Τά τελευταία χρόνια 
τό Νιού Τάουν έχει γίνει τό κέντρο τής 
«έλεύθερης όμοφυλοφιλικής έκφρά- 
σεως» καί δραστηριότητας, μέ άπο- 
τέλεσμα συχνές συγκεντρώσεις μέ 
άντιομοφυλοφιλικές ομάδες. ' Η κατά- 
στασι πού έχει δημιουργηθή πριν άπό 
μερικά χρόνια θά έθεωρεϊτο άδιανόη- 
τη τόσο στό Σικάγο, όσο καί σέ πολλές
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Σ ' αύτή σελίδα δεξιά: ' Ομοφυλόφιλοι, γυμνοί άπό τή μέση καί πάνω, κατά τήνδιαδήλωση τής 
«νύχτας τού Σάν Φραντζίσκο». Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω καί κάτω: Δύο άκόμα στιγμιότυ
πα άπό τή «δράση» των Αμερικανών όμοφυλοφίλων στύ Σάν Φραντζίσκο.

άλλες άμερικανικές μεγαλουπόλεις. 
Ή  τοπική έπιθεώρηση «Γκαίη Λάιφ», 
όργανο τών όμοφυλοφίλων τής πόλεως, 
συγκρότησε περιπολίες ατούς δρόμους 
γιά νά άντιμετωπίσει τίς έπιθέσεις. 
Στό έργο τους αύτό οί όμοφυλόφιλοι 
είχαν συμπαραστάτες «φυσιολογικούς» 
έθελοντές πού άνήκαν σέ τοπικές ένώ- 
σεις τής γειτονιάς. Πολύ περισσότερο 
όμως εϋρισκαν ύποστήριξι άπό τήν ά- 
στυνομία τού Σικάγου.

Μ' αύτόν τόν τρόπο, αύτό πού συμ
βαίνει στό Νιού Τάουν συμβολίζει μία 
τάσι τού πληθυσμού σέ έθνική κλίμακα, 
ή όποια άλλάζει κυριολεκτικά τήν ζωή 
τής άμερικανικής μειονότητος πού συγ
κροτεί τήν κοινωνία τών όμοφυλοφίλων. 
'Ομοφυλόφιλοι, άνδρες καί γυναίκες, 
βγαίνουν σιγά σιγά άπό τό καβούκι 
τους γιά νά «ζήσουν έλεύθερα» όσο 
ποτέ άλλοτε δέν είχαν τολμήσει. ' Απο
κτούν όλόκληρες περιοχές μεγάλων 
άστικών κέντρων στις όποιες ιδρύουν 
τίς δικές τους ιδιόμορφες κοινωνίες. 
' Ανοίγουν δικά τους μπάρ, κτίζουν άκό
μα καί δικές τους έκκλησίες σέ μικρές 
πόλεις μέ συντηρητικό πληθυσμό, άλλά 
τό κυριώτερο, έχουν δημιουργήσει σέ 
έθνική κλίμακα ένα ολόκληρο δίκτυο 
όργανώσεων, οί όποιες προσφέρουν 
συμβουλές καί συντροφιά στήν μερίδα 
έκείνη τών όμοφυλοφίλων, οί όποιοι έπι- 
μένουν νά κρύβουν τήν ταυτότητά τους 
(κι αύτοί είναι άκόμα ή συντριπτική 
πλειοψηφία).

Πάντως στό Νιού Τάουν, οί όμοφυ- 
λόφιλοι άντιμετωπίζονται άκόμα μέ 
καχυποψία καί έχθρότητα καί όχι σπάνια 
μέ άπροκάλυπτη βία καί ό άντικειμενι- 
κός τους στόχος, νά καταφέρουν «νά 
ζοϋν έλεύθερα καί φανερά» χωρίς νά 
προσκρούουν σέ προκαταλήψεις, πολύ 
άπέχει άπό τήν πραγματοποίησί του. 
Κάνουν όμως άργά καί σταθερά βήματα 
πρός τήν «κοινωνική καταξίωσί» τους, 
καί όλοένα καί περισσότερο γίνονται 
άποδεκτοί άπό τό κοινωνικό σύνολο 
κερδίζοντας τήν συμπάθεια τών έτερο- 
φυλοφίλων.

Τό έν έξελίξει κίνημα τών όμοφυλο
φίλων, καί ό τρόπος μέ τόν όποιον άν- 
τιμετωπίζονται άπό τούς έτεροφύλους, 
είναι φαινόμενα πού προξενούν κατά- 
πληξι, έξ αίτιας τής ίδιας τής φύσεως 
τής κοινωνίας τους. Οί όμοφυλόφιλοι

συγκροτούν τήν πιό όμορφη καί άπομο- 
νωμένη -  άλλά καί τήν πιό έκτεταμέ- 
νη -  άμερικανική μειονότητα.

Μέ κεντρική ήγεσία είναι 
πανίσχυροι

Οί μαύροι καί οί λατινοαμερικανοί 
γιά παράδειγμα, συνδέονται, σέ ένα 
μεγάλο βαθμό, άπό φυσικά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα άπό τήν ιστορία, τά 
ήθη καί έθιμα καί συχνά άπό τήν κοινω- 
νικοιοκονομική τους μειονότητα τών 
όμοφυλοφίλων, οί όποιοι προέρχονται 
άπό όλες τίς κοινωνικές τάξεις καί άπό 
όλα τά έπαγγέλματα. Σήμερα ή «όμο- 
φυλοφιλική κοινωνία» στερείται άνα- 
γνωρισμένης κεντρικής ήγεσίας. Μόλις 
τήν άποκτήσει θά γίνει μία δύναμις ά- 
κρως έπικίνδυνη.

Τό ινστιτούτο σεξουαλικών έρευ- 
νών, τό όποιο ιδρύθηκε άπό τόν Ά λ -  
φρεντ Κίνσεϋ όρίζει σάν όμοφυλόφιλο 
κάθε άτομο πού έχει δοκιμάσει περισ
σότερες άπό έξη σεξουαλικές έμπει- 
ρίες μέ άτομα τού ίδιου μέ αύτό φύ
λου. Μέ αύτή τή συλλογική, τό ινστι
τούτο έχει κάνει τήν έκτίμησι ότι, οί 
όμοφυλόφιλοι άποτελοϋν ένα 10% τού 
πληθυσμού τών Η.Π.Α. (13% άνδρες 
καί 5% γυναίκες). Ά π ό  αύτούς, σύμ
φωνα μέ τήν γνώμη τών ήγετών τους, 
μόνο τό 1% είναι φανεροί.

' Ο άγώνας τού «τρίτου φύλου» διε
ξάγεται σήμερα σέ πολλά έπίπεδα. 
Ά π ό  πολιτικής πλευράς οί νίκες τού 
κινήματος μέχρι στιγμής βαραίνουν 
στήν ζυγαριά όσο καί οί ήττες τους. 
Τά δημοτικά συμβούλια 30 μικρών καί 
μεγάλων άμερικανικών πολιτειών, συ
μπεριλαμβανομένων τού Ντητρόιτ, τής 
Ούάσιγκτων, καί τής Μιννεάπολις, έ
χουν έκδώσει έπίσημες διατάξεις, μέ 
τίς όποιες άπαγορεύεται κάθε διάκρισι 
εις βάρος τών όμοφυλοφίλων ώς πρός 
τήν έξεύρεσι έργασίας ή κατοικίας, 
άλλά μόνο πέντε άπό αύτές τίς κοινό
τητες προστέθηκαν στόν κατάλογο τά 
τελευταία δύο χρόνια. Τό έλαφρώς 
«μπλαζέ» δημοτικό συμβούλιο τής 
Νέας Ύόρκης κατεψήφισε μία παρό
μοια πρόταση τού 1978. Τήν περασμένη 
έβδομάδα έξ άλλου ή Βουλή τών άντι- 
προσώπων τού Κοννέκτικατ κατεψήφι
σε μία άνάλογη πρότασι νόμου πού

κατοχύρωνε τά δικαιώματα τών όμοφυ
λοφίλων.

Τό 1975 ή Επιτροπή Κοινωνικής 
Προνοίας στήν Αμερική, άνταποκρινό- 
μενη σέ άπόφασι τού ομοσπονδιακού 
δικαστηρίου έξέδωσε έγκύκλιο στήν 
όποια δηλώνει κατηγορηματικά ότι άπα- 
γορεύεται ή άρνησι έργασίας σέ άτομο 
μόνο καί μόνο έπειδή τυχαίνει νά είναι 
όμοφυλόφιλος. Αύτή όμως ή έγκύκλιος 
δέν άφορά όρισμένες ύπηρεσίες οί 
όποιες «έξαιροΰνται». Ή  ύπηρεσία 
έξωτερικών ύποθέσεων καί ή ύπηρεσία 
διεθνούς άναπτύξεως τού ύπουργείου 
' Εξωτερικών πριν άπό δύο χρόνια έθε
σαν έπίσημα τέρμα στις διακρίσεις σέ 
βάρος τών όμοφυλοφίλων. Αντίθετα 
ή ΣΙΑ καί τό "Εφ -  Μπί -  Ά ϊ  είναι άπό 
τίς «έξαιρούμενες», ύπηρεσίες καθώς 
καί τό ύπουργείο Άμύνης πού έπιμέ- 
νει νά μένη προσκολλημένο στή σκλη
ρή γραμμή:

«Γνωστοί όμοφυλόφιλοι βρίσκονται 
αύτομάτως έκτός στρατιωτικής ύπη- 
ρεσίας». Κι οί άγνωστοι -  πού είναι 
δωδεκαπλάσιοι άπό τούς γνωστούς; 
Περί τά 40 μέλη τού Κογκρέσσου έξ ’ 
άλλου έπεξεργάζονται αύτή τήν έποχή 
μία τροποποίησι τής πράξεως κοινω
νικών δικαιωμάτων τού 1964, ή όποια 
έπίσης άπαγορεύει διακρίσεις στόν έ- 
παγγελματικό τομέα, στήν έξεύρεσι
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στέγης, στις δημόσιες διευκολύνσεις 
καί τά όμοσπονδιακά προγράμματα 
«έξ- αιτίας συναισθηματικού ή σεξουα
λικού προσανατολισμού», καθώς καί έξ 
αίτιας φυλής ή θρησκείας. Η τροπο- 
ποιητική αύτή πρότασι όμως δέν έχει 
πολλές έλπίδες νά έγκριθή, τουλάχι
στον φέτος.

Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο καί στά 
άλλα «μέτωπα» διεξαγωγής τού άγώνα, 
στό κοινωνικό καί τό ψυχολογικό, στά 
όποΤα παρατηρεΐται μία όλο καί μεγαλύ

τερη τάσι άποδοχής τού φαινομένου 
τής όμοφυλοφιλίας, τόσο μεγάλη, πού 
πολλές φορές έκπλήσσει. Καί πράγματι, 
περίπου 120 μεγάλες άμερικανικές έ- 
ταιρεϊες, όπως γιά παράδειγμα ή τηλε
φωνική καί τηλεγραφική ύπηρεσία καί 
ή IBM έχουν ήδη άνακοινώσει έπίσημα 
ότι γι' αύτές ό σεξουαλικός προσανα
τολισμός τού άτόμου δέν άποτελεϊ κατά 
κανένα τρόπο κριτήριο γιά την πρόσληψι 
ή τήν προαγωγή του. ' Αλλά καί ή κρατι
κή τηλεόρασι, καθώς καί ό άμερικανικός 
κινηματογράφος, φαίνεται ότι άποβάλ- 
λουν όλο καί περισσότερο τά ταμπού 
τους άπέναντι στήν ομοφυλοφιλία, προ
βάλλοντας πολύ συχνά στά σήριαλ καί 
τις ταινίες τους παρόμοιους τύπους, μέ 
άρκετή δόσι συμπάθειας.

Καλοστημένη γειτονιά στό Σ. 
Φραντζίσκο

Σέ πολλές άμερικανικές μεγαλου- 
πόλεις, όπως στήν Νέα Ύόρκη, στή 
Βοστώνη καί τό Σικάγο, οί όμοφυλό- 
φιλοι συγκεντρώθηκαν σέ διάφορες 
ξεπεσμένες συνοικίες, άνακαίνισαν κτί
ρια καί έγκατέστησαν έκεΤ τις δραστή
ριες κοινότητές τους. Μία άπό τις πιό 
καλοστημένες γειτονιές τους είναι αύ
τή τού Σάν Φραντζίσκο, όπου οί όμο- 
φυλόφιλοι έχουν συρρεύσει άπό όλα

τά σημεία τής χώρας γιά νά έγκατα- 
σταθοϋν στήν όδό Κάστρο καί στό οικο
δομικό τετράγωνο Χέϊτ "Ασμπουρο. 
πού κάποτε ήταν ή μητρόπολι τού χιπ- 
πισμοϋ. Σέ πολλές περιπτώσεις έξ άλ
λου στρατολογοΰνται καί άπό τό άστυ- 
νομικό τμήμα τής περιοχής!

Τήν περιοχή αύτή έκπροσωποϋσε 
κάποτε στό έποπτικό συμβούλιο τής 
πόλεως ό Χάρβεϋ Μίλκ, ένας άπό τούς 
ήγέτες τών όμοφυλοφίλων, ό όποιος 
δολοφονήθηκε τόν περασμένο Νοέμ
βριο άπό τόν Ντάν Χουάϊτ, πρώην μέ
λος τού συμβουλίου καί πολιτικό του 
άντίπαλο. Τώρα γιά τήν θέσι προαλεί
φεται ό Λέοναρντ Ματλόβιτς, ό όποιος 
έξεδιώχθη άπό τήν άεροπορία όπου 
ύπηρετοΰσε. Αλλά, καί έκτός τών 
τειχών τών γκέττο τών όμοφυλοφί
λων, ύπάρχουν όλο καί πιό ισχυρές έν- 
δείξεις δτι, ένα έκπληκτικά μεγάλο, 
σέ διαστάσεις, κίνημα συμπαραστά- 
σεως πρός τό τρίτο φύλο, έκδηλώνεται 
σέ όλη τή χώρα.

Οί όργανώσεις οί όποΤες άνοικτά 
διακηρύσσουν ότι έχουν σάν σκοπό τήν 
ύποστήριξι καί έξυπηρέτησι τών όμο
φυλοφίλων, τόσο τών φανερών, όσο καί 
τών κρυφών, πολλαπλασιάζονται μέ 
γοργούς ρυθμούς. Οί όργανώσεις αύ
τές έχουν πράγματι σάν σκοπό νά βοη
θήσουν τούς όμοφυλόφιλους στόν ά- 
γώνα πού διεξάγουν στήν συντριπτική 
τους πλειοψηφία: Πρώτα στόν έσωτερι- 
κό άγώνα πού κάνουν οί άνθρωποι αύ- 
τοί μέ τόν έαυτόν τους, στήν προσπά
θεια, δηλαδή, πού κάνουν νά άντιμετω- 
πίσουν τήν άλήθεια γιά τόν σεξουαλικό 
τους προσανατολισμό. "Επειτα στήν 
κρίσιμη άπόφασι νά ποϋν τό μεγάλο 
«ναι», ή τό μεγάλο «όχι», στό βασανιστι
κό έρώτημα άν πρέπει νά άποκαλυ- 
φθοϋν.

Σήμερα στήν Ούάσιγκτων ύπάρχουν 
περισσότερες άπό 80 όργανώσεις όμο
φυλοφίλων καί στήν Βοστώνη 70. Στήν 
τελευταία έπίσης ύπάρχει καί μία όργά- 
νωσι γιά εύτραφείς λεσβίες. Γενικά 
αύτοΰ τού είδους οί όργανώσεις δια- 
κρίνονται, σέ δύο τύπους:

ΠΟΛΛΕΣ άπ' αύτές άναλαμβάνουν 
τήν ύποστήριξι καί έξυπηρέτησι όμο
φυλοφίλων δικηγόρων, γιατρών, έπιχει- 
ρηματιών, δασκάλων κλπ. Αύτός πού θά 
άποφασίση νά άπευθυνθή σέ μία τέ
τοια όργάνωσι θά έλθη σέ έπαφή μέ 
άλλους όμοφυλόφιλους, άνδρες ή λεσ
βίες, άνάλογα, τούς όποιους θά συν- 
τροφεύση σέ ήσυχα δείπνα ή σέ συζη
τήσεις γιά έπαγγελματικά ή κοινωνικά

Συνέχεια στή σελίδα 656
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τρον τόν κινηματογράφον καί τήν τη- 
λεόρασιν. Οι άνθρωποι τής Βικτωρια
νής έποχής ύπεκρίνοντο ότι δέν υπάρ
χει πρόβλημα σέξ! Οί άνθρωποι τής 
έποχής μας επιμένουν δτι δέν ύπάρχει 
άλλο πρόβλημα έκτός άπό αύτό! Διά 
τόν κατακλυσμόν τούτον τής σεξολο
γίας ώρισμένοι θεωρούν ώς ύπεύθυ- 
νον τόν Φρόϋντ.

Είναι άληθές ότι ό φροϋδισμός 
ούδέποτε θά άπέκτα τοιαύτην λαϊκό
τητα, έάν ό κόσμος μας δέν ήτο τόσον 
«άνισόρροπος» καί έάν δέν είχε προη- 
γηθή ή διάβρωσίς του μέ ύλιστικάς, ά- 
θεϊστικάς καί άναρχικάς ιδέας.' Ο Μάρξ 
καί ό Φρόϋντ ούδέποτε θά έγραφαν, 
τά όσα έγραψαν, εις τόν 13ον αιώνα, 
τό δέ άκροατήριόν των κατά τήν ' Ελι
σαβετιανήν έποχήν θά ήτο άσήμαντον. 
Σήμερον οί ίδέαι των ευρίσκουν άπήχη- 
σιν, διότι τό κλίμα τής έποχής εύνοεϊ 
τοιούτου είδους «φιλοσοφίαν», έπειδή 
προηγήθη έντονος ύλιστική προετοιμα
σία διά τόν σεξουαλισμόν. ' Ορθώς γρά
φει ό Lewis Mumford, ότι «παρά τάς 
γνώσεις, τάς όποιας ό Φρόϋντ προσ
φέρει θεωρητικώς εις τάς βαθυτάτας 
υποκειμενικός παρορμήσεις τού άν- 
θρώπου, ούτος έβασίσθη μόνον εις τήν 
έπιστήμην καί έφρόντισε νά έπιτύχη τήν 
πρόοδον τού άνθρώπου. ' Ασυνειδήτως 
άπεδέχθη ώς μίαν τελευταίαν άποκάλυ-

ψιν τής άληθείας τήν ιδεολογίαν, ή ό
ποια διεμορφώθη κατά τόν 18ον αιώνα, 
ήτοι τάς ιδέας τού Locke, Hume, 
Diderot KaiVoltaire». Ό  Thomas Mann 
ύποστηρίζει, ότι πηγή τού σύγχρονου 
σεξουαλισμού εϊναι ό Σοπενχάουερ.

Βεβαίως δέν θά ήτο σύμφωνον πρός 
τήν ιστορίαν καί άκόμη θά ήτο φιλοσο- 
φικώς έσφαλμένον νά κατηγορηθή ό 
Φρόϋντ ώς ό κατ' έξοχήν ύπεύθυνος 
διά τήν σύγχρονον ύπερέμφασιν τών 
προβλημάτων τού σέξ. Διότι αύτός δέν 
ήτο ό δημιουργός τής δημοτικότητος 
τού σέξ ήτο μάλλον ή έκφρασις καί τό 
άποτέλεσμά του. Ο Φρόϋντ δέν ύ- 
πήρξεν ό ιδρυτής ενός αίώνος ήτο μάλ
λον τό ύστερόγραφον τού αίώνος έκεί- 
νου. ' Εν πάση περιπτώσει ή εύρυτάτη 
διάδοσις τών σεξουαλικών ιδεών καί ή 
θεοποίησίς των οφείλεται κυρίως εις 
τήν άλλοτρίωσιν τού άνθρώπου άπό τόν 
Θεόν εις τήν έπιθυμίαν τού συγχρόνου 
άνθρώπου νά άποσείση τάς εύθύνας 
τής ζωής καί νά λυτρωθή άπό τήν άνή- 
συχον συνείδησίν του εις τήν άρνησιν 
τής πέραν τού τάφου ζωής καί τόν 
περιορισμόν τού άνθρώπου εις τά στενά 
καί τόσον σύντομα όρια τού παρόντος 
μόνον κόσμου' καί τέλος εις τήν μαζο- 
ποίησιν καί τήν κατά τρόπον άγελαϊον 
άναστροφήν πολλών συγχρόνων, ιδιαι
τέρως νέων, οί όποιοι άφήνονται νά

τούς κατευθύνουν τά ζωώδη ένστικτα 
καί όχι ό «ήγεμών νοϋς».

Είναι φοβερόν καί νά τό σκεφθή κα
νείς. 'Αλλ' είναι μία πραγματικότης, ή 
όποια πρέπει νά δραστηριοποιήση τούς 
ύγιώς σκεπτομένους άνθρώπους. Αύτοί 
πρέπει νά έννοήσουν, ότιοίφροϋδισταί, 
οί όποιοι προσφέρουν εις τόν άνθρωπον 
ώς μόνον καταφύγιον τήν σεξουαλικήν 
έρμηνείαν, έγκληματοϋν. Διότι εις μίαν 
έποχήν, όπου οί άνθρωποι άγωνιοϋν 
κουρασμένοι άπό τόσους σωματικούς 
καί ψυχικούς πόνους· εις μίαν έποχήν, 
όπου δέχονται έντόνους προκλήσεις 
εις τό νά άποβάλουν κάθε ήθικήν εύ- 
θύνην, πώς είναι δυνατόν νά εϋρουν 
βοήθειαν ή στήριγμα ή λύσιν τών προ
βλημάτων των εις τόν φροϋδισμόν, ό 
όποιος έστηρίχθη έπί βάσεως καθαρώς 
ύλιστικής: "Η μήπως δέν βλέπομεν, 
ότι όσοι άκουμβούν εις τάς θεωρίας 
τού Φρόϋντ, άντί νά στηριχθοΰν κατρα
κυλούν αίσθησιακώς εις μίαν άκατάσχε- 
τον ήθικήν έξαθλίωσιν; Χρειάζεται άρα 
γε πολλή σοφία, διά νά άντιληφθώμεν 
ότι ό φροϋδισμός είναι φθορά τού 
«θεοειδούς άνθρώπου», τού όποιου 
τό μέν σώμα εϊναι «ναός τού έν ήμϊν 

Αγίου Πνεύματος» (Α' Κορ. στ' 19), 
ή δέ άθάνατος ψυχή ήγοράσθη καί «έ- 
λυτρώθη τώ τιμίω Αϊματι» (Α' Πέτρ. α' 
19) τού Θεανθρώπου Κυρίου;
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ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ... MIA ΑΝΑΜΝΗΣΗ... MIA ΤΡΑΓΩΔΙΑ... ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ

Αριστερά: Ο τραγικός ήγέτης τοϋ Τσεχοσλοβακικού λαού Ντοϋμπτσεκ πίστεψε πώς 
μπορεί νά διεκδικήσει μιά ικμάδα ελευθερίας γιά τό Εθνος του μέσα στον άσφυκτι- 
κό κλοιό τοϋ σοβιετικού μπλοκ. Δέν έκαμε ούτε πραξικόπημα, ούτε κίνημα, ούτε 
άνταρσία. Μιά μικρή χαλάρωση στά χαλύβδινα δεσμά τοϋ καθεστώτος έπιχείρησε νά 
πραγματοποιήσει...
Δεξιά: Ατυχώς τά άρματα νίκησαν. Οί νεαροί άντιστασιακοί γύρισαν στά σπίτια τους 
μέ διπλωμένες τίς έθνικές σημαίες, τραυματισμένοι καί νικημένοι. Κάθε Αύγουστο 
όμως άπό τότε θυμούνται τήν εισβολή, θυμούνται τή σύντομη «Άνοιξη τής Πράγας» 
καί περιμένουν κάποιο χελιδόνι πρίν γεράσουν στήν παγωνιά.



Επάνω: Οί Τσεχοσλοβάκοι δέν πτοήθηκαν άπό τίς ερπύστριες. Αοπλοι καί ειρηνι
κοί άνθρωποι, άλλά μέ παλιά παράδοση πολιτισμού, αίσθάνθηκαν τήν άνάγκη νά δια- 
μαρτυρηθοϋν. Πλημμύρισαν τούς δρόμους καί λοιδωροϋσαν τούς Σοβιετικούς, 
άντιμετώπισαν τά τάνκς μέ πέτρες καί ξύλα. "Ηταν ένα αύθόρμητο λαϊκό ξέσπασμα. 
Κάτω: Αν καί ό Ντοϋμπτσεκ ήταν κομμουνιστής καί ό ίδιος, έκαμε ένα λάθος στόν 
ύπολογισμό. Οί Σοβιετικοί προβληματισμένοι ήδη άπό τά πειράματα Τίτο καί Τσαου- 
σέσκου άποφάσισαν νά πνίξουν τήν «’ Ανοιξη τής Πράγας». Οί στρατοί τού Συμφώνου 
τής Βαρσοβίας κατά παράβαση κάθε κανόνος Διεθνούς Δικαίου καί Ηθικής καί 
κουρελιάζοντας τόν Καταστατικό Χάρτη τού Ο.Η.Ε. καί τά άνθρώπινο Δικαιώματα, α 
εισέβαλαν στήν Τσεχοσλοβακία καί κατέλυσαν τό καθεστώς Ντοϋμπτσεκ...



ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΣΑΝ ΜΕ ΤΑ «ΕΡΓΑ» ΤΟΥΣ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Κάτω: Ο γκαουλάϊτερ Γιούλιους Στράϊχερ, 
έγκληματίας νευροπαθής κηρύσσει τήν 
έξόντωση των Εβραίων. Στήν άπέναντι σελί
δα έπάνω: Μποϋκοτάζ Εβραϊκών καταστη
μάτων καί άνπσημιτική προπαγάνδα: «Γερ
μανοί, υπερασπίσατε έαυτούς\». Κάτω: Μία 
άπό τις 76 συναγωγές πού καταστράφηκαν 
κατά τήν «νύκτα των κρυστάλλων».

' Ο " Αϊχμαν έβαλε στό νοϋ του νά μεταφέρει τέσσερα έκατομμύρια 
Εβραίους στή Μαδαγασκάρη, πού ή Γαλλία θά έπρεπε νά παρα

χωρήσει στή Γερμανία. ' Ο Χίτλερ συμφώνησε μ ’ αυτό τό σχέδιο, 
άργότερα όμως άλλαξε γνώμη καί στις 31 ’ Ιουλίου 1941 ό Χάϋντριχ 
έλαβε άπό τόν Γκαϊριγκ τήν έντολή νά του «ύποβάλει όσο τό δυνα
τόν συντομώτερα ένα σχέδιο έφαρμογής τής τελικής λύσεως».

Τ ΗΝ 1η Απριλίου 1933, χιλιάδες μέλη 
τών Ταγμάτων Εφόδου έδημιούργη- 
οαν, σέ δλη τήν Γερμανία, έπεισώδια πού 

προκάλεσαν έκπληξι καί άγανάκτησι ατούς 
ξένους τουρίστες. "Εμπαιναν ατά μαγαζιά 
τών ' Εβραίων, τούς έδερναν άγρια καί μετά 
άρχιζαν τήν λεηλασία... κάτω άπό τά άδιά- 
φορα βλέμματα τής άστυνομίας, πού είχε 
πάρει ειδικές έντολές έπάνω σ ' αύτό τό 
θέμα. Πριν φύγουν, οί πολιτοφύλακες μέ τά 
καφέ χιτώνια τοιχοκολλοΰσαν έξω άπό τά 
λεηλατημένα μαγαζιά τήν άκόλουθη συμβου
λή: «'Εβραϊκό μαγαζί! Γερμανοί, μήν άγορά- 
ζετε άπό έδώ!».

Τις βίαιες αύτές έκδηλώσεις είχε όργα- 
νώσει ό Γιούλιους Στράϊχερ, φανατικός άντι- 
αημίτης. Προεβλέπετο νά διαρκέσουν πολ
λές ήμέρες. Ξεσήκωσαν όμως τόση άγανά- 
κτησι στό έξωτερικό, ώστε οί ναζί, πού ύπε- 
λδγιζαν άκώμη τήν διεθνή κοινή γνώμη, άνα- 
γκάσθηκαν νά τις σταματήσουν αμέσως. Ο 
Χίτλερ, φανατικός άντισημίτης κι αύτός, είχε 
άποφασίσει νά πολεμήση τούς Εβραίους, 
νά τούς διαχωρίση έντελώς άπό τόν γερμα
νικό λαό. Τόν ' Απρίλιο τού 1933, πριν άκόμη 
συμπληρωθούν τρεις μήνες άφ' ότου κατέ
λαβε τήν έξουσία ό φύρερ, έξεδόθησαν οί 
πρώτοι άντισημιτικοί νόμοι: έδιωχναν τούς 
' Εβραίους άπό τήν δημοσία διοίκησι καί άπό 
τό δικηγορικό έπάγγελμα καί έπέβαλαν 
«κλειστό άριθμό» στούς φοιτητάς (1,5%). Οί 
μή Άριοι, σιγά-σιγά, άποκλείσθηκαν άπό τις

τράπεζες, τό έμπόριο, τις έκδόσεις, τόν 
κινηματογράφο, τό θέατρο, τό ραδιόφωνο, 
τήν δημοσιογραφία, τήν γεωργία...

Οί ρατσιστικοί νόμοι τής Νυρεμβέργης, 
τής 15ης Σεπτεμβρίου 1935 πού δημοσιεύ- 
θηκαν άπό τόν Χέρμαν Γκαϊρινγκ, άφαιροΰ- 
σαν άπό τούς ' Εβραίους τά πολιτικά τους δι
καιώματα. ' Επί πλέον, άπαγόρευαν τούς γό
μους μεταξύ ' Εβραίων καί ' Αριών καί δέν 
έπέτρεπαν στούς Εβραίους νά προσλαμ
βάνουν Ά ρ ιες  ύπηρέτριες έκτός άν ήσαν 
έπάνω άπό τριάντα έτών.

Αντίθετα άπ' δ,τι νομίζουν πολλοί, δέν 
ύπήρχε στήν άρχή ένότης άπόψεων έπάνω 
στό έβραϊκό ζήτημα στούς κόλπους τού 
ναζιστικοΰ κόμματος. ' Οπωσδήποτε ύπήρχε 
ομοφωνία στό θέμα τού άντισημιτισμού.

Αλλά δίπλα στόν Γιούλιους Στράϊχερ καί 
άργότερα στόν Γκαϊμπελς, οπαδούς τών 
άκραίων μέτρων έναντίον τών Εβραίων, 
ύπήρχε ό Ρόζενμπεργκ λόγου χάρι, πού ή
θελε νά τούς δή νά άποκλείωνται άπό 
κάθε ύπεύθυνη θέσιστόν πολιτικό, έπιστημο- 
νικό καί πολιτιστικό τομέα, χωρίς όμως νά 
έγκρίνη τά έγκλήματα έναντίον τους. Όσο 
γιά τά "Ες Έ ς, καί ιδιαίτερα τόν Χίμμλερ. 
στήν άρχή δέν εύνοούσαν τήν σφαγή τών 
' Εβραίων. ' Αργότερα θά άποτελοϋσαν τούς 
σατανικούς έκτελεστάς αύτής τής σφαγής, 
χωρίς νά είναι οί έμπνευσταί της.

«' Η φυσική έξόντωσις ένός λαού, μπολ- 
σεβικική μέθοδος, είναι άνεφάρμοστη καί έν

τελώς άντίθετη πρός τό γερμανικό πνεύμα», 
έγραφε ό άρχηγός τών " Ες " Ες τόν Μάιο τού 
1940 στό ύπόμνημά του, γιά τό «Πρόβλημα 
τών άλλοδαπών στήν Ανατολή». Καί ό Χάι- 
ντς Χαΐνε έγραφε στήν «Μαύρη Τάξι»:

«Τά "Ες "Ες ύποστηρίζουνάνέκαθεν τήν 
ιδέα τής όμαδικής έξώσεως τών ' Εβραίων 
άπό τά δρια τού γερμανικού κράτους. ' Ο χυ
δαίος άντισημιτιομός τού ναζιστικοΰ κόμ
ματος ή τού γκαουλάϊτερ Στράϊχερ δέν βρί
σκει σύμφωνα τά "Ες "Ες... Βέβαια ή 
άρχή τού Δαρβίνου περί φυσικής έπιλογής 
καί άγώνος γιά τήν ζωή, σέ συνδυασμό μέ 
τις κολακευτικές μωρολογίες γύρω άπό τήν 
άνωτερότητα τού ξανθού Γερμανού, συναν
τούν μεγαλύτερη έπιτυχία στις τάξεις τών 
Έ ς  Έ ς  παρά στούς άλλους σχηματισμούς 
τού κόμματος... Αλλά σέ δ,τιάφορά ιδιαί
τερα τούς ήγέτες τής ' Υπηρεσίας ' Ασφα
λείας τό ζήτημα είναι νά βρεθή [λογική] λύσις 
σ' ένα πρόβλημα, τού όποιου τά δεδομένα 
βρίσκονται μέσα στά δρια τής πραγματικό- 
τητος. Περιφρονοϋν τήν ρατσιστική λύσσα 
τού κόμματος, τόσο γιά τις γλωσσικές παρε
κτροπές όσο καί γιά τό [ κυνήγι τών ' Εβραίων] 
πού -  όπως μπορεί κανείς νά δια βάση στό 
[Μαύρο Σώμα] -  [δέν μάς βοηθούν νά κά- 
νωμε ούτε ένα βήμα πρός τήν λύσι τού προ
βλήματος]».

Τό καλοκαίρι τού 1935, μετά άπό ένα ταξί
δι στήν Μέση ' Ανατολή, ό βαθμοφόρος τών 
Έ ς  Έ ς  Λεοπόλδος Έντλερ φόν Μιλντεν-
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στάιν, ένόμισε δτι βρήκε τήν ιδανική λύσι: 
οί 'Εβραίοι έπρεπε νά μετοικήσουν στήν 
Παλαιστίνη. Καί καθώς οί Γερμανοεβραϊοι 
δέν είχαν τέτοια διάθεσι, θά έπρεπε νά 
παρακινηθούν μέσφ τών λίγων σιωνιστικών 
όργανώσεων πού θεωρούσαν τήν μετανά- 
στευσι στήν Παλαιστίνη σάν λύσι τού μέλ
λοντος. ' Ο Μιλντενστάιν κατάφερε νά πείση 
τόν Χίμμλερ δτι τό σχέδιό του ήταν πραγμα
τοποιήσιμο. '  Ετσι δημιουργήθηκε στους κόλ
πους τής ' Υπηρεσίας ' Ασφαλείας τδ Γρα
φείο Εβραϊκών Υποθέσεων II -112.

Γιά νά βοηθήση στό έργο του, ό Μιλντεν- 
στάιν έκάλεσε ένα νεαρό Αύστριακό "Ες 
Έ ς, τόν "Αντολφ Άιχμαν, πού ώς τότε ή- 
σχολείτο μέ ταπεινό καθήκοντα. Αύτός ό 
πρώην έμπορικός άντιπρδσωπος, πού είχε 
γεννηθή τό 1906 στό Ζάλινγκεν καί είχε έν- 
ταχθή στήν Υπηρεσία Ασφαλείας, όταν 
κάποτε έμεινε τυχαία γιά λίγο στό Βερολίνο, 
ήταν προπάντων πειθαρχικός καί φιλόδοξος. 
Γι' αύτόν, κάθε ήγέτης τών Έ ς  Έ ς  ήταν 
άνώτερο δν. Καί ήθελε πόση θυσία νά άπο- 
κτήση μιά θέσι στδν ήλιο. "Αν καί δέν ήταν 
καθόλου άντισημίτης -  έκανε μάλιστα παρέα 
μέ μιά νεαρή ' Εβραία -  έπιδόθηκε μέ ζήλο 
στήν μελέτη τών άντισημιτικών ναζιστι- 
κών θεωριών, τής έβραϊκής γλώσσας, τού 
σιωνισμού... Ή λθε σέ έπαφή μέ σιωνιστικές 
όμάδες καί δημοσίευσε, τό 1936, μιά διατρι
βή: «Ή  Παγκόσμιος Ιιωνιστική' Οργάνω σις* 

Έγινε άμέσως γνωστός σάν ειδικός έπί τού
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Ό  Μόρτιν Ζώμμερ, ό δήμιος τού στρατοπέδου Μπούχενβαλντ, φωτογραφίζεται μπροστά 
οέ μιά σκηνή μαρτυρίου, πού όργανώθηκε μέ έντολή του.

άντισημιτισμοΰ.
Τό 1937, ό Άιχμαν, πού έχει γίνει άρχη- 

γός τής υπηρεσίας «Σιωνισπκαί Οργανώ
σεις», προχωρεί ακόμη περισσότερο: έρχε
ται σέ έπαφή μέ τόν ΦέιβελΠόλκες, κάποιον 
Πολωνοεβραίο πού μετανάστευσε στήν Πα
λαιστίνη, άπό τούς αρχηγούς τής Χαγκάνα -  
έβραϊκής όργανώσεως αύτοαμύνης -  τόν 
όποιο προσεκάλεσε στό Βερολίνο. Στις 26 
Φεβρουάριου 1937 οί δύο άνδρες συναντή
θηκαν στήν γερμανική πρωτεύουσα καί ή 
συζήτησις πήγε πολύ καλά. Καί στις 2 ' Ο
κτωβρίου, ό Ά ιχμαν καί ό βαθμοφόρος τών 
"Ες Έ ς  Χάγκεν έφθασαν στήν Χάκρα γιά νά 
διαπραγματευθοϋν τήν σύναψι συμφωνίας 
μέ τήν Χαγκάνα. Τελικά ό Πόλκες δέχθηκε 
νά βοηθήση τήν 'Υπηρεσία Ασφαλείας μέ 
τις πληροφορίες του άντί μηνιαίου ποσού 
δεκαπέντε λιρών, ' Ικανοποιημένοι άπό τις 
ύπηρεσίες τού Άιχμαν, ό Χίμμλερ καί ό 
Χάυντριχ τού δίνουν προαγωγή. Τό 1938 γί
νεται άρχηγός τής «κεντρικής Διευθύν- 
σεως γιά τήν έβραϊκή μετανάστευσι άπό 
τήν Βιέννη». Τότε ήταν πού ό Άιχμαν, με
θυσμένος άπό τό «πόστο» πού τού άνέθε- 
σαν, διόγκωσε τήν ύπηρεσία του καί περι- 
τριγυρίσθηκε άπό τούς μελλοντικούς αύ- 
τουργούς τής γενοκτονίας.

Πρός τό παρόν ήθελε άποτελέσματα 
πόση θυσίρ. ' Εφόσον οί ' Εβραίοι δέν έδει
χναν διάθεσι νά μεταναστεύσουν, θά τούς 
άνάγκαζε μέ τή βία. Υπήρχαν στήν Αύ- 
στρία τριακόσιες χιλιάδες ' Εβραίοι.' Ο Ά ιχ - 
μαν οργάνωσε τήν διά τής βίας μετανάστευσι 
αύτών τών δυστυχισμένων. Καθώς οί περισ

σότεροι άπ' αύτούς ήσαν πολύ πτωχοί, οί 
πλούσιοι ' Εβραίοι δέν δέχθηκαν νά έπωμι- 
σθοϋν τύ έξοδα ταξιδιού τών συμπατριωτών 
τους. Πολλές όμως έβραϊκές όργανώσεις 
άλληλοβοηθείας έσπευσαν νά ένισχύσουν 
τούς Αύστριακούς ' Εβραίους. Τό καλοκαίρι 
τού 1938 ή Άμέρικαν Τζόιντ Ντιστριμπιοΰ- 
σον Κομμίτη έστειλε 100.000 δολλάρια γι' 
αύτούς.

Τό φθινόπωρο τού 1938, οί ύπηρεσίες 
τού Ά ιχμαν είχαν άναγκάσει σαράντα πέντε 
χιλιάδες ' Εβραίους νά φύγουν άπό τήν Αύ- 
στρία. Αύτή ή πολιτική τού έκπατρισμοϋ τών 

Εβραίων άπό τό Γ  Ράιχ, συνάντησε τήν 
βίαιη άντίθεσι τών φανατικών ναζί. "Ετσι, 
στήν άντισημιτική έφημερίδα του Das StUr- 
mer, ό Γιούλιους Στράιχερ ζήτησε άπό τις 
εύρωπαϊκές χώρες νά κλείσουν τά σύνορά 
τους στούς Εβραίους μετανάστες.

Τόν Οκτώβριο τού 1938, ή πολωνική 
κυβέρνησις έδήλωσε δτι τά διαβατήρια τών 
Πολωνοεβραίων πού ζοϋσαν έξω άπό τά σύ
νορά τους άκυρώνονται. 'Ενθουσιασμένος 
ό φύρερ άρπαξε τήν εύκαιρία γιά νά άπαλ- 
λαγή άπό τούς Πολωνοεβραίους πού ζοϋσαν 
στήν Γερμανία. Στις 28 'Οκτωβρίου, ό Χάυν
τριχ, άρχηγός τής Αστυνομίας Ασφαλείας, 
συνέλαβε δεκαεπτά χιλιάδες άπό αύτούς 
τούς άπάτριδες πού ζοϋσαν στό Π Ράιχ. 
Αύτή ή άπέλασις ήταν ή πρώτη πού διέταξε 
τό ναζιστικό καθεστώς. Πολλές άλλες έπρό- 
κειτο νά άκολουθήοουν.

Χιλιάδες ' Εβραίοι στιβάχθηκαν σέ καμιό
νια καί σέ βαγόνια προοριζόμενα γιά ζώα. 
«Ά π ό  τά πράγματά τους», άφηγοϋνται ό

Τζό Χάυντεκερ καί ό Γιοχάννες Λέεμπ στήν 
«Δίκη τής Νυρεμβέργης», «τούς έπέτρε- 
ψαν νά πάρουν μόνο όσα μπορούσαν νά 
μεταφέρουν οί ίδιοι. Μετά, οί άξιοθρήνητες 
φάλαγγες άρχισαν νά πορεύωνται πρός τά 
άνατολικά. Κοντά στόν μεθοριακό σταθμό 
τού Μπένσεν συγκέντρωσαν όλους τούς 
δυστυχισμένους στήν πεδιάδα. Μέ ένα σύν
θημα, οί πολιτοφύλακες τού Χάυντριχ, σχη
μάτισαν ζώνη καί άρχισαν νά τούς άπωθοϋν, 
μέ γροθιές καί ρόπαλα, πρός τά σύνορα. Γέ
ροι σωριάζονταν κάτω, ξανασηκώνονταν κά
τω άπό τά κτυπήματα, καί έπεφταν πάλι 
γιά νά πεθάνουν μέ τό πρόσωπο στήν λά
σπη».

" Εκπληκτοι άπό τόν ξαφνικό έρχομό αύτής 
τής άνθρωποπλημμύρας, οί Πολωνοί συνο
ριακοί φρουροί δέν πρόβαλαν καμμιά άντί- 
στασι στούς χιλιάδες άνδρες καί γυναίκες. 
"Ετσι, ή μαζική άπέλασις πού όργάνωσε ό 
Χάυντριχ έπέτυχε. Ένας άπ' αύτούς τούς 
Πολωνοεβραίους, πού έπαναπατρίσθηκαν 
διά τής βίας στήν Πολωνία, ό Σέντελ Γκρύν- 
σπαν, μπαλωματής, γύρισε χωρίς καθόλου 
σχεδόν χρήματα καί γνώρισε τρομερά δύ
σκολες ήμέρες. Αύτά πού ύπέφεραν ό ίδιος, 
ή γυναίκα του καί τά παιδιά του, τά έγραψε 
στόν πρωτότοκο γιό του, Χέρτσελ, πού ζοϋ- 
σε στό Παρίσι. ' Ο νεαρός Πολωνοεβραϊος 
ήταν μόλις δεκαεπτά έτών. Τρομερός θυμός 
τόν έπιασε μόλις έμαθε πώς φέρθηκαν οί 
ναζί στούς δικούς του. " Ηθελε νά έκδικηθή 
γιά τόν πατέρα του καί συγχρόνως νά διαμαρ- 
τυρηθή μέ έντυπωσιακό τρόπο γιά τήν άπάν- 
θρωπη μεταχείρησι τών ' Εβραίων στήν Γερ
μανία. ' Οπλισμένος μέ ένα ρεβόλβερ πήγε 
στήν Γερμανική Πρεσβεία τού Παρισιού, μέ 
τήν πρόθεσι νά σκοτώση τόν πρεσβευτή, 
κόμη Γιόχαν φόν Βέλτσεκ. Καθώς οί περι
στάσεις δέν τού έπέτρεψαν νά πραγματο- 
ποιήση τό σχέδιό του, έπυροβόλησε ένα 
σύμβουλο τής πρεσβείας, τόν φόν Ράτ.

Ή  δολοφονία τού διπλωμάτη θά χρησί
μευε ώς πρόφασις γιά ένα τρομερό πογκρόμ, 
πού έμφανίσθηκε σάν «αύθόρμητη έκδήλω- 
σις» τού γερμανικού λαού, άλλά στήν πρα
γματικότητα όργανώθηκε άπό τόν Γκαϊμπελς 
-  πού ήθελε νά άναλάβη τήν διαχείρισι τής 
γερμανικής πολιτικής στό έβραϊκό ζήτημα -  
καί έκτελέσθηκε άπό τόν Ράινχαρτ Χάυντριχ.

Οι έμπρησμοί τών συναγωγών, τών κατα-

Πολωνοεβραίοι, διωγμένοι άπό τούς Ναζί 
συρρέουν στόν συνοριακό σταθμό τού 
Ζμπάασυν, στήν Πολωνία.
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Μέλη τού ΝαζιστικοΟ κόμματος Ανακρίνουν Εβραίους του γκέττο τής Βαρσοβίας.

(χτημάτων καί των σπιτιών πού άνήκαν σέ 
Εβραίους δέν ήσαν καθόλου άποτέλεσμα 

μιας έκρήξεως άργής του γερμανικού λαού, 
άλλά τών διαταγών πού δόθηκαν άπό τόν 
Χάυντριχ καί μεταβιβάσθηκαν μέ τηλέτυπο 
σέ δλα τά γενικά άρχηγεία καί τά άστυνομι- 
κά τμήματα, καθώς καί στήν ' Υπηρεσία ' Α
σφαλείας. Οί «έμπιστευτικές όδηγίες» περι
ήλθαν στά χέρια τών δικαστών τού Διεθνούς 
Δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης καί διαβά- 
σθηκαν άπό τήν κατηγορούσα άρχή στήν 
περίφημη δίκη. Νά μερικά άποσπάσματα:

«Εις άπάντησιν τής άποπείρας έναντίον 
τού συμβούλου πρεσβείας φόν Ράτ, θά πρέ
πει νά υπάρξουν, κατά τήν νύκτα τής σή
μερον, 10ης Νοεμβρίου, έκδηλώσεις κατευ- 
θυνόμεναι έναντίον τών ' Εβραίων. Διά νάάν- 
τιμετωπίσουν αύτήν τήν κατάστασιν αί τοπι
κοί άρχαί θά έφαρμόσουν τάς άκολούθους 
όδηγίας:

»Ά π ό  τής παραλαβής τού παρόντος 
μηνύματος, οί άρχηγοί τών περιφερειακών ύ- 
πηρεσιών τής άστυνομίας τού κράτους, ή, 
εις περίπτωσιν άδυναμίας, οί άντικαταστά- 
ται των, θά έλθουν εις τηλεφωνικήν έπαφήν 
μέ τά στελέχη τού κόμματος. Θά χαράξουν 
άπό κοινού τήν πορείαν διά τήν όργάνωσιν 
τών έκδηλώσεων. Οί άρχηγοί τής άστυνομίας 
θά πληροφορήσουν τά πολιτικά στελέχη ότι 
έλαβον, άπό τήν 'Εθνικήν Διοίκησιν τών "Ες 
"Ες τάς άκολούθους όδηγίας:

» (α) Μέτρα θά ληφθοϋν μόνον έφόσον 
ούδένα κίνδυνον συνεπάγεται διά τήν ζωήν 
καί τήν περιουσία Γερμανών (π.χ. αίσυναγω-

γαί θά ύφίστανται έμπρησμόν μόνον έφόσον 
δέν ύπάρχει κίνδυνος νά έπεκταθή ή πυρκαϊά 
εις τά γειτονικά κτίρια).

» (β) Οί οίκοι έμπορίου καί αί ιδιωτικοί κα- 
τοικίαι τών ' Εβραίων δύνανται νά καταστρα- 
φοϋν, άλλά όχι νά λεηλατηθούν...

» (γ) Αί έκδηλώσεις, αί όποϊαι θά λάβουν 
χώραν δέν πρέπει νά κατασταλοϋν άπό τήν 
άστυνομίαν.

»...Νά συλληφθοϋν τόσοι 'Εβραίοι, κυ
ρίως πλούσιοι, όσους δύνανται νά περιλά- 
βουν αί σήμερον ύπάρχουσαι φυλακαί...».

"Οπως βλέπει κανείς, αύτές οί άντισημι- 
τικές έκδηλώσεις, έπρόκειτο νά είναι έντε- 
λώς... «αύθόρμητες»! Τήν νύκτα τής 9ης 
πρός τήν 10ην Νοεμβρίου, πολλές συνα
γωγές, έβραϊκά σπίτια καί μαγαζιά πυρ- 
πολήθηκαν καί πολλοί' Εβραίοι -  άνδρες, γυ
ναίκες, παιδιά -  σκοτώθηκαν μέ σφαίρες ή 
άλλους τρόπους. Πολλά έβραϊκά καταστή
ματα λεηλατήθηκαν. Αύτή ή νύκτα ονομά
σθηκε «Νύκτα τών κρυστάλλων» γιατί στήν 
διάρκειά της άμέτρητα τζάμια έσπασαν.

Στις 11 Νοεμβρίου, ό Χάυντριχ έστειλε 
στό Γκαΐρινγκ μιά πρώτη έμπιστευτική ανα
φορά, άπό τήν όποια δημοσιεύομε μερικά 
άποσπάσματα: «Τό μέγεθος τών καταστρο
φών, σέ ό,τι άφορά τά έβραϊκά κατα
στήματα καί σπίτια δέν μπορεί άκόμη νά βε- 
βαιωθή άπό τά στοιχεία... Οκτακόσια δεκα
πέντε καταστήματα κατεστραμμένα, έκα- 
τόν έβδομήντα ένα σπίτια πυρπολημένα ή 
κατεστραμμένα, δέν δείχνουν παρά μέρος 
τών άληθινών ζημιών... Είκοσι χιλιάδες 'Ε 
βραίοι συνελήφθησαν. ' Επεσημάνθησαν

τριάντα έξη νεκροί. Οί νεκροί καί οί τραυ
ματίες είναι όλοι Εβραίοι...»

Οί ιστορικοί ύπολογίζουν ότι ό άριθμός 
τών Εβραίων πού δολοφονήθηκαν τήν νύκτα 
τής 9ης πρός τήν 10ην Νοεμβρίου ήταν 
πολλαπλάσιος άπό τόν άριθμό πού έδωσε 
ό Χάυντριχ. Σημειώθηκαν έπίσης περιπτώ
σεις βιασμού. Τό δικαστήριο τού ναζιστικοϋ 
κόμματος, μέ πρόεδρο τόν ταγματάρχη 
Μπούχ τούς έκρινε σάν έγκλήματα πολύ 
πιό σοβαρά άπό τις δολοφονίες, έφόσον 
παρεβίαζαν τούς ρατσιστικούς νόμους τής 
Νυρεμβέργης. "Ετσι, οί ένοχοι άπεβλήθηκαν 
άπό τό κόμμα καί παρεπέμφθηκαν στά πολι
τικά δικαστήρια. "Οσο γιά τίς δολοφονίες, 
έδήλωσε ό ταγματάρχης Μπούχ, «δέν ήταν 
δυνατόν νά τιμωρηθούν», έφόσον δέν ήσαν 
παρά έκτελέσεις διαταγών. Στήν άναφορά 
του έπάνω σ' αύτό τό θέμα, ό άξιωματοϋ- 
χος έγραφε: «' Ως πρός τάς άκολούθους ύ- 
ποθέσεις, άφορώσας έγκλήματα κατά τών 
' Εβραίων, ή δίωξις έπαυσε ή έπεβλήθησαν 
έλαφραί ποιναί».

Καί δέν έφθανε πού ο ί ' Εβραίοι είδαν τά 
σπίτια τους νά καίγωνται καί τά μαγαζιά τους 
νά λεηλατούνται... άλλά ύποχρεώθηκαν νά 
πληρώσουν συλλογικά πρόστιμο ένός δισε
κατομμυρίου μάρκων!

Διατάσσοντας τό πογκρόμ τής νύκτας 
μεταξύ 9ης καί 10ης Νοεμβρίου, ό Γκαΐ- 
μπελς σαμποτάρισε έσκεμμένα τήν πολιτική 
τών "Ες "Ες γώ τήν έβραϊκή μετανάστευσι. 
Μέ τήν έπέμβασι τού Γκαΐρινγκ, πού έδή
λωσε ότι ή πράξις αύτή τού Γκαίμπελς 
ύπονόμευε τήν φήμη τής Γερμανίας στό
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο  Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ  
Κ Α Ι Υ Φ ΙΣ Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ

Τοϋ Συνταγματάρχου 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ

έξωτερικό, έπανήλθαν στήν πολιτική τών 
Έ ς  Έ ς. Στις 24 ' Ιανουάριου 1939, ό Χάυν- 
τριχ έλαβε έντολή νά άναλάβη πάλι τήν έ- 
βραϊκή μετανάστευσι.

' Ο άρχηγός τής ' Υπηρεσίας ' Ασφαλείας 
έπεξέτεινε σέ όλο τό Γ  Ράιχ τήν προηγου- 
μένη τακτική του "Αιχμαν στήν Αύστρία. Δη- 
μιουργήθηκε στό Βερολίνο ή «Κεντρική 
Διεύθυνσις Εβραϊκής Μεταναστεύσεως». 

Επικεφαλής της ό Χάυντριχ έτοποθέτησε 
τόν συνεργάτη του Χάινριχ Μύλλερ. Μέ τίς 
ένέργειες τών δύο αύτών άνδρών, τό 1939, 
έβδομήντα όκτώ χιλιάδες ' Εβραίοι έφυγαν 
άπό τήν Γερμανία, ένώ στήν Βοημία καί στήν 
Μοραβία ό "Αιχμαν κατόρθωσε νά όργανώση 
τήν άναχώρησι άλλων τριάντα χιλιάδων. Αύτή 
ή μετανάστευσις πραγματοποιήθηκε μέ τήν 
συνεργασία τής ' Υπηρεσίας ' Ασφαλείας καί 
τής Χαγκάνα, τής όποιας ό άρχηγός, Έλιά- 
χου Κολόμπ, είχε δημιουργήσει στήν Παλαι
στίνη ένα γραφείο μεταναστεύσεως, τό «Μο- 
σάντ λέ 'Αλίγια Μπέτ».

Οί Εβραίοι μετανάστες μεταφέρθηκαν 
παρανόμως μέ πλοία στήν Παλαιστίνη, γιά νά 
ξεφύγουν άπό τήν έπιτήρησι τής βρεταν- 
νικής άεροπορίας καί τοϋ ναυτικού, πού 
είχαν άναλάβει νά έμποδίσουν αύτή τήν 
εισβολή, πού είχε ξεσηκώσει τήν όργή τών 

Αράβων. "Ετσι έξυφάνθη μιά περίεργη έ- 
βραιοναζιστική συνωμοσία πίσω άπό τίς πλά
τες τών "Αγγλων. Στήν διάρκεια τοϋ καλο
καιριού τοϋ 1939, ό ακονιστής ήγέτης 
Γκίνσμπουργκ Πίνο έξουσιοδοτήθηκε νά 
έπιβιβάζη άπευθείας στό Αμβούργο καί 
στό Έμντεν τούς Εβραίους πού έφευγαν 
γιά τήν Παλαιστίνη. Προηγουμένως οί άνα- 
χωρήσεις όργανώνονταν μέ πιό διακριτικό 
τρόπο.

' Ο πόλεμος έμελλε νά διακόψη τήν έβραϊ- 
κή μετανάστευσι πρός τήν Παλαιστίνη. Τότε 
ό "Αιχμαν, πού ποτέ δέν τοϋ έλειπαν οί 
ιδέες, πρότεινε νά μεταφέρη τούς Ε
βραίους τοϋ Γ  Ράιχ στήν Πολωνία. ' Η μικρή 
πόλις Νίσκο, νοτιοδυτικά τοϋ Λουμπλίν, 
έξελέγη ώς τόπος αύτοϋ τοϋ μελλοντικού 
γκέττο. Ο Χάυντριχ άπεδέχθη τό σχέδιο. 
Τριακόσιες χιλιάδες Εβραίοι έστάλησαν, 
μέ έμπορικά τραίνα, στό Νίσκο. 'Αλλά ό 
Χάυς Φράνκ, γενικός διοικητής τής Πολω
νίας, άντετάχθη σ' αύτή τήν εισβολή. Καί 
κατάφερε νά τήν σταματήση.

Χωρίς νά άποθαρρυνθή καθόλου, ό " Αιχ
μαν έβαλε στόν νοϋ του νά μεταφέρη τέσ
σερα έκατομμύρια ' Εβραίους στήν Μαδαγα
σκάρη, πού ή Γαλλία θά έπρεπε νά παρα- 
χωρήση στήν Γ ερμανία.' Ο Χίτλερ συμφώνη
σε μ' αύτό τό σχέδιο, άργότερα όμως άλ
λαξε γνώμη καί στίς 31 ' Ιουλίου 1941 ά Χάυν
τριχ έλαβε άπό τόν Γκαϊρινγκ τήν έντολή 
νά τοϋ «ύποβάλη δσο τό δυνατόν συντομώ- 
τερα ένα σχέδιο έφαρμογής τής τελικής λύ- 
σεως». Από έκεϊ καί πέρα, δέν θά ύπάρξη 
πιά θέμα έβραϊκής μεταναστεύσεως, άλ- 
λά έξοντώσεως. Τά Έ ς  Έ ς, μέ τόν Χάυντριχ 
έπικεφαλής, δέν θά δυσαρεστηθοϋν καθό
λου άπό τήν νέα αύτή τροπή τών πραγμά
των.

LOUIS SAUREL 
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ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ δψεως τό θέμα φαίνεται 
ότι είναι περιωρισμένης έκτάσεως καί 
ότι άναφέρεται είς τάς σχέσεις μόνον τών 

Δημοσίων λειτουργών, πολιτικών καί Στρα
τιωτικών.

Έ ν τούτοις, ή σημασία του έκτείνεται 
άκόμη περαιτέρω, ήτοι άφορα καί είς τήν στά
σιν τοϋ Εργοδότου καί τοϋ Εργάτου, τοϋ 
Καταστηματάρχου καί τοϋ Υπαλλήλου καί 
γενικώς είς οιανδήποτε κοινωνικήν ιεραρ
χίαν.

Τό πρόβλημα τής μεταχειρίσεως τών 
άνθρώπων μέσα είς παντός είδους χώρους 
έργασίας είναι πολυσύνθετον, άλλά καί έξαι- 
ρετικώς σπουδαϊον, διότι οί σκοποί μας, άτο- 
μικοί ή συλλογικοί, δέν πραγματοποιούνται 
χωρίς τήν συνεργασίαν μέ άλλους. Οϋτω 
λοιπόν, προβάλλει τό κοινωνικο-ψυχολογικόν 
πρόβλημα: πώς πρέπει νά συμπεριφερώμεθα 
καί νά μεταχειριζώμεθα τούς άνθρώπους, 
είτε ιός προϊστάμενοι, είτε ώς συνεργάται, 
είτε ώς έργοδόται πρός έργαζομένους κλπ. 
ώστε νά συνεργαζώμεθα χωρίς προστριβάς 
καί νά έπιτυγχάνωμεν τήν καλυτέραν ποσο- 
τικώς καί ποιοτικώς άπόδοσιν είς τήν έργα- 
σίαν μας. Προβάλλειτόψυχοκοινωνικόνπρό
βλημα πώς καί μέ ποια μέσα θά έπιδράσωμεν 
εις τούς ύφισταμένους μας, είς τούς συνερ- 
γάτας μας, διά νά έκτελέσουν τάς έντολάς 
μας, ή νά ένεργοϋν καί νά πράττουν συμφώ- 
νως πρός τό πνεϋμα μας, τό όποιον, βε
βαίως, πρέπει νά είναι τό καλώς έννοού- 
μενον πνεϋμα συνεργασίας, τό πνεϋμα, τής 
κοινής καί δχι άτομικής ώφελείας, τό πνεϋ
μα τής προόδου καί τής άρίστης άποδόσεως 
τής έργασίας.

’ Ανθρωπογνωσία

Πάς προϊστάμενος θά έπιτύχη ή θά άπο- 
τύχη είς τό έργον του κατά πρώτον λόγον

άναλόγως τάς άνθρωπογνωσίας του. 'Ως 
άνθρωπογνωσίαν έννοοϋμεν τήν συστημα
τικήν μελέτην τών τροπισμών τής άνθρω- 
πίνης συμπεριφοράς έναντι κοινωνικο-ψυχο- 
λογικών καταστάσεων καί έπιδράσεων.

Ή  άνάγκη γνώσεως τών άνθρώπων, ύπό 
παντός άσκοϋντος ύπεύθυνον διοικητικήν 
λειτουργία, άποτελεΐ τήν κυριωτέραν δικαιο- 
λογητικήν βάσιν τοϋ θεσμού τής «άρχαιό- 
τητος» είς τήν ιεραρχίαν, όρθώς δέ, διότι 
παραλλήλως πρός τήν τάσιν χρησιμοποιή- 
σεως έπιστημονικών πηγών καί μεθόδων, ή 
έμπειρία, άποκτωμένη μόνον διά τής παρό
δου τοϋ χρόνου, παραμένει ή κυριωτέρα 
πηγή άνθρωπογνωσίας.



Μέσα έπιτεύξεως 
τών σκοπών μας

Τά μέσα διά νά φθάσωμεν εις τούς σκο
πούς μας είναι δύο ειδών: Τά έμμεσα καί τά 
άμεσα.

Τά έμμεσα είναι ύλικής «ρύσεως: π.χ. κα
λύτεροι δροι έργασίας, παροχή δώρων, αύ- 
ξησις άμοιβής κλπ.

Τά άμεσα είναι ψυχικής «ρύσεως: π.χ. 
συναισθηματικοί λόγοι, ένθάρρυνσις, φιλική 
στάσις, παράκλησις ή απειλή, άκόμη καί τι
μωρία.

' Αμέσου έπιδράσεως μέσα

’ Ενταύθα θά άσχοληθώμεν μέ τά άμέσου 
έπιδράσειος μέσα, τά όποια άφοροϋν εις τήν 
ψυχικήν μεταχείρισιν τών άνθρώπων. Ή  
ψυχική μεταχείρισις τού άνθρώπου είναι κάτι 
πολύ «τπουδαίον δσον όμως καί δύσκολον, 
διότι έξαρτάται άπό πολλούς παράγοντας 
καί κυρίως άπό τά ίδιότυπον τής ψυχικής 
ύφής κάθε άνθρώπου, άπό τήν άτομικήν 
του ιδιοσυγκρασίαν. Αί σχέσεις μεταξύ τών 
άνθρώπων άπό πλευράς ίεραρχικής, δυνατόν 
νά είναι σχέσις ύπεροχής τού ένός έπί 
τών άλλων, σχέσεις ίσότητος ή ύποταγής. 
Αί κλίσεις τών άνθρώπων καί αί φυσικοί κατα- 
βολαί είναι διάφοροι. ' Υπάρχουν άνθρωποι 
οί όποιοι άνεξαρτήτως ίεραρχήσεως, δια- 
βιούν άρμονικά μέ όλους τούς συνανθρώ
πους των.

' Υπάρχουν άλλοι, οί όποιοι εύρίσκονται έν 
άρμονία μόνον μέ άνθρώπους τής τάξεώς 
των καί άλλοι, οί όποιοι συναναστρέφονται 
μόνον μέ άνωτέρους των.

Αύτοί οί όποιοι ζοϋν άρμονικά μέ όλους 
έχουν τό φυσικόν δώρον νά κατακτούν τούς 
συνανθρώπους των μέ τήν διαίσθησιν, εύρί- 
σκοντες άμέσως τόν κατάλληλον λόγον, τόν 
άρμόζοντα τόνον διά κάθε άνθρωπον. Δέν 
κολακεύουν κανένα, δέν προστάζουν, ώ«τΓό- 
σο όμως άσκοϋν κάποιαν έλξιν, ή όποια κάμ- 
νει τούς άλλους νά τούς άκολουθοΰν, νά 
ύπακούουν. Μερικοί μεγάλοι πολιτικοί, έπι- 
χειρηματίαι, άκόμη καί Στρατηγοί «ίκρείλουν 
κατά μεγάλον μέρος τάς έπιτυχίας των 
εις αύτήν τήν προσωπικήν, σαγηνευτικήν 
δύναμίν των. Αύτοί όμως οί άνθρωποι είναι 
όλίγοι, διότι ή φύσις είναι «ρειδωλή εις τοι- 
αϋτα φυσικά δώρα. Διά τούς άλλους, τούς 
πολλούς, οί όποιοι δέν είναι προικισμένοι 
διά τοιούτων προσόντων, άποτελεΐ πρό
βλημα ή συμπεριφορά των έναντι τών συν
ανθρώπων των. ' Υπάρχουν βέβαια «ορισμέ
νοι κανόνες συμπεριφοράς, μέτρα, κανονι
σμοί, τούς όποιους πρέπει κανείς νά γνω- 
ρίζη καί νά άκολουθή διά νά έπιτύχη κάποιαν 
έπίδρασιν έπί τών άλλων. Κυρί«ος όμως πρέ
πει ό προϊ«ττάμενος νά λαμβάνη ύπ' δψιν του 
τήν ψυχολογίαν τών ύφισταμένων του.

Αί κλασσικοί άρχαί ήθικοθρησκευτικοϋ 
περιεχομένου, όπως π.χ. «άγάπα τόν πλη
σίον του <ός έαυτόν», «6 σύ μισείς έτέρω μή 
ποιήσης» δέν άρκοϋν. Είναι γενικοί άρχαί. 
Εις έν Γραφεϊον όμως ή εις έν έργοστάσιον 
άπαιτοϋνται περισσότερον συγκεκριμένοι 
κατευθύνσεις, χρειάζονται μέσα περισσό
τερον σαφή καί άμέσου έπιδράσεως.

" Επαινος

"Εν έκ τών πολλών μέσων είναι ό έπαινος. 
' Αποδίδομεν ιδιαιτέραν σημασίαν εις τούτον 
δι' δ καί θά έπεκταθώμεν, προκειμένου νά 
τονίσωμεν τήν μεγάλην άξίαν, τήν όποιαν 
έχει εις τάς σχέσεις προϊσταμένου καί ύφι- 
σταμένου. "Επαινος είναι ή άναγνώρισις καί 
ή έξαρσις μιάς καλής πράξεως, μιάς έπι- 
τυχούς ένεργείας, μιάς έξαιρέτου πρωτο
βουλίας, άλλά καί ή άναγνώρισις καί έξαρ- 
σις ήθικών προσόντων, ήτοι τής ειλικρίνειας, 
τής έχεμυθείας, τής τιμιότητος. Άναμφι- 
σβητήτως συμβάλλει τά μέγιστα εις τήν εύ
γε νή άμιλλαν.

Ενώ όμως οί περισσότεροι προϊστάμε
νοι, έργοδόται γενικώς, είναι εύκολοι εις 
παρατηρήσεις, έπιπλήξεις, άκόμη καί εις 
ποινάς, είναι λίαν «ρειδωλοί εις έπαίνους. 
Πολλοί, μάλιστα τούς άγνοοϋν τελείως. 
Συχνοτέρα ή τάσις διά παρατηρήσεις καί έπι- 
πλήξεις. Σπανιωτέρα ή τάσις πρός άπονο- 
μήν έπαίνων. Άκόμη καί ή Κοινωνία είναι 
φειδωλή εις έπαίνους. Συχνάκις θά ίδωμεν 
εις τόν τύπον καί τά λοιπά μέσα ένημερώ- 
σεως νά προβάλλεται π.χ. εϊς ήθοποιός, 
άκόμη καί τρίτης σειράς. Σπανιώτατα δμ«ος 
θά προβληθή διά τών μέσων αύτών μία έξέ- 
χουαα προσωπικότης τού πνεύμαπχ; καί τής 
έπιστήμης.

' Ο έπαινος, άναλόγιος τού τρόπου μέ τόν 
όποιον θά άπονεμηθή, δυνατόν ν ' άποβή

θετικός ή άρνητικός εις άποτέλεσμα. ' Ο θε
τικός έπαινος γίνεται κατά τρόπον άντικει- 
μενικόν καί άφορρ εις πράξιν ή όποια πρά
γματι άξίζει. Είναι έπαινος ούσιαστικός διά 
πράξιν ούσιαστικήν καί ούχί έπκρανειακήν. 
Ό  έπαινος πράξεως έπκρανειακής ισο
δύναμε! μέ κολακείαν. Ό  τοιοϋτος έπαι
νος είναι δημαγωγικός, χωρίς περιεχόμενον 
καί άξίαν καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν άκόμη 
καί χωρίς ήθικήν, διότι πολλάκις δέν είναι 
άνιδιοτελής.' Ο έγκριτος πολίτης τιμή δέν 
κολακεύει, είπεν ό ' Αριστοτέλης.' Ο άνθρω
πος έπροικίσθη μέ προσόντα <άλλά καί άδυ- 
ναμίες. ' Αδυναμία τού άνθρώπου είναι ή τά- 
σις του νά έπιπλήττη, νά ψέγη τούς ύφιστα- 
μένους του, διότι μέ τόν τρόπον αύτόν θέ
λει νά έπιδείξη τήν δύναμίν του, τήν ύπερο- 
χήν του. ' Αδυναμία του όμως είναι καί ή έπι- 

θυμία του νά έπιζητή τόν έπαινον, ν ' άνα- 
γνωρισθοϋν αί ίκανότητές του, αί πρωτοβου- 
λίαι του, τά ήθικά καί ύπηρεσιακά του προ
σόντα. Είναι άνθρώπινον νά ζητώμεν τήν 
άναγνώρισιν τής έργασίας μας, τών μόχθων 
μας, δταν βεβαίως έπιτυγχάνωμεν κάτιάξιό- 
λογον.

Ο έπαινος είναι άπαραίτητος. Είναι ψυ
χική άνάγκη τού άνθρώπου καί πρέπει νά 
δίδεται κυρίως διά τήν ήθικήν ίκανοποίησιν 
τού ύφισταμένου, δταν βεβαίως, ώς εϊπωμεν, 
είναι άξιος τού έπαίνου. Ο έπαινος είναι
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ήθική άναγνώρισις τού προσφερθέντος 
έργου καί έλάχιστα ή καθόλου ύλική 
ίκανοποίησις. Διά πολλούς άνθρώπους ένας 
καλός λόγος άξίζει πολύ περισσότερον άπό 
ένα χρηματικό βραβεϊον. Διότιό καλός λόγος 
εύρίσκει άπήχησιν εις τήν ψυχήν τού άν- 
θρώπου, εις τάς ψυχικός του άνάγκας καί 
ούχί εις τάς σωματικός. « Ο λόγος σου μέ 
έχόρτασε» λέγει ό θυμόσοφος λαός μας.

Εύτυχώς ύπάρχουν πολλοί, οί όποιοι προ
τιμούν τήν άναγνώρισιν τού έργου τους δ ι' 
ένός έγγράφου, παρά διά χρηματικού βρα
βείου. Τό χρηματικόν βραβεϊον μόνον του 
δέν είχε πολύ καλά άποτελέσματα όπου καί 
άν καθιερώθη. Καί τούτο διότι προκαλεϊ έρι
δας, δυσαρέσκειας, φθόνον, διότι άμφισβη- 
τεϊται ή ίκανότης είτε τών λαμβανόντων τά 
χρηματικά βραβεία, εϊτε τού προϊσταμένου 
ώς πρός τήν άμερόληπτον καί δικαίαν 
κρίσιν του. Εις τήν χώραν μας είσήχθη κά
ποτε τό χρηματικόν βραβεϊον εις τούς Δη
μοσίους Υπαλλήλους, κατ' άπομίμησιν συ
στημάτων άλλων χωρών. Τό βραβεϊον συνί- 
στατο εις τήν καταβολήν δυό, τριών ή καί 
περισσοτέρων μισθών εις έκείνους τούς 
ύπαλλήλους, οϊτινες θά προσέφερον 
καλυτέραν ύπηρεσίαν ή θά διεκρίνοντο τών 
άλλων, φυσικά δΓ έπιπόνου άτομικής έργα- 
σίας καί θεμιτών μέσων. Τό σύστημα τούτο 
δέν έφερε τά άναμενόμενα άποτελέσματα, 
διότι σχεδόν άπαντες ο ί ' Υπάλληλοι άπήτουν 
χρηματικόν βραβεϊον, έχοντες τήν γνώ
μην δτι προσέφερον καλυτέραν ύπηρεσίαν 
ή δτι διεκρίνοντο. Περισσότερον άπαιτητι- 
κοί μάλιστα ήσαν έκεΐνοι, οί όποιοι καί αύτά 
άκόμη τά κανονικά καθήκοντά των δέν έξε- 
τέλουν. Φυσικά ό Νόμος αύτός κατηργήθη 
ώς άνεφάρμοστος παρ' ήμϊν, διότι μόνον 
έριδας, φθόνον, άντεγκλήσεις καί γενικώς 
άναστάτωσιν θά έφερεν εις τάς Δημοσίας 
'Υπηρεσίας. Καί ταϋτα διότι, έλλείψει δια- 
παιδαγωγήσεως, δέν άναγνωρίζομεν τήν 
ικανότητα τών άλλων, διότι δέν έχομε ν 
έπαρκώς άνεπτυγμένην τήν αύτογνωσίαν 
καί διότι φωλιάζει έντός μας ή Λερναία 
"Υδρα τού άτομισμοΰ μας. ΔΓ αύτό, τούλά- 
χιστον διά τήν Ελληνικήν πραγματικότητα 
καί πρός τό παρόν, είναι προτιμώτερος ό 
έπαινος διά λόγων ή έγγράφου άναγνωρί- 
σεως τού έργου τών ύφισταμένων.

' Εκείνο τό όποιον δέν πρέπει νά λησμονή 
ό προϊστάμενος είναι νά άναγνωρίζη καί νά 
έπαινή όπωσδήποτε τήν προθυμίαν, τήν άφο- 
σίωσιν εις τήν έργασίαν, τήν εύσυνειδησίαν, 
τήν έπίδοσιν τού ύφισταμένου, πάντων τού
των ύπερβαινόντων τό καλώς έννοούμενον 
καθήκον." Επαινος είναι ό γλυκύτερος ήχος, 
εϊπεν ό Ξενοφών. Διά νά δύνανται όμως νά 
άπονέμουν έπαινον οί προϊστάμενοι, οί Διευ- 
θυνταί, οί Τμηματάρχαι, οί Έργοδόται κα
θώς καί νά παρατηρούν καί νά ψέγουν, πρέ
πει νά έχουν φθάσει εις ώριμότητα ύπηρε- 
σιακήν καί κοινωνικήν τοιαύτην ώστε νά 
δύνανται νά προΤστανται.

' Ικανότητες Προϊσταμένου

"Εν έργον μικρόν ή με γάλον, μία ύπηρεσια,
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'  Ο  Προϊστάμενος πρέπει 
νά έχη τήν 
ικανότητα ν' άποκτά 
τήν εμπιστοσύνην 
τών ύφισταμένων 
του καί νά 
τούς κατακτά

φέρει πάντοτε τήν σφραγίδα τού προϊστα
μένου ή τού έργοδότου. Είναι πολλαί, λεπταί 
καί σοβαραί αί ιδιότητες τάς όποιας πρέπει 
νά έχη ό προϊστάμενος. Ούτος πρέπει νά 
είναι ένήμερος, άν όχι άπολύτως, όπωσδή
ποτε όμως έπαρκώς, έπί τής έργασίας ένός 
έκάστου ύφισταμένου του τούτέστιν νά 
δύναται νά κρατή τά νήματα τής ύπηρεσίας 
ή τής έπιχειρήσεως καί νά κατευθύνη τού
την. Νά είναι εις θέσιν νά διακρίνη τό ούσιώ- 
δες άπό τό έπουσιώδες καί νά μή ύπεισέρ- 
χεται καί πελαγοδρομή εις άσημάντους λε
πτομέρειας, ταλαιπωρών ούτω καί τόν έ- 
αυτόν του καί τούς ύφισταμένους του. Νά 
άποφασίζη χωρίς άμφιταλαντεύσεις καί έπι- 
φυλάξεις καί ή άπόφασίς του νά είναι σαφής. 
Διά τού τρόπου αύτοϋ κερδίζει τήν έμπι- 
στοσύνην καί τόν θαυμασμόν τών ύφισταμέ- 
νων καί τούς προτρέπει νά σκέπτωνται καί 
νά ένεργούν κατά τόν ίδιον τρόπον κΓ αύ- 
τοί καί νά εύθυγραμμίζωνται πρός τόν σκο
πόν τόν όποιον τούς τάσσει καί τόν όποιον 
κάνουν τελικώς καί ίδικόν των σκοπόν. Νά 
έκτελή τά καθήκοντά του τούλάχιστον εις 
τόν αύτόν βαθμόν μέ τούς άλλους καί νά 
έχη συνειδητοποιήση, δτι είναι πρώτος 
ύπηρέτης τού έργου τού όποιου προΐσταται.

' Ιεραρχία

Ούδέν όμαδικόν έργον δύναται νά έπι- 
τελεσθή χωρίς τήν ιεραρχίαν καί, φυσικά, 
ούτε αί δημόσιοι ύπηρεσίαι είναι δυνατόν 
νά ύπάρχουν. "Αν λειψή ή ιεραρχία θά λειψή 
ταυτοχρόνως ή πειθαρχία, ή τάξις μέ έπακό- 
λουθα τήν άσυδοσίαν, τήν διάλυσιν. Διά τής 
ιεραρχίας ύπογραμμίζεται ή διαφορά, ή όποια 
ύφίσταται εις τήν άρχαιότητα, εις τήν έπαγ- 
γελματικήν κατάρτισιν, εις τάς ικανότητας 
κλπ. ' Η έντός έπιτρεπτών όρίων οίκειότης 
έπιβάλλεται. Ή  άνάτττυξις δμως οίκειότη- 
τος πρέπει νά μή παραγκωνίζη τόν σεβασμόν 
έναντι τής ιεραρχίας, διότι όσον προχωρεί 
ή κοινωνική δημοκρατικοποίησή τόσον ύπο- 
χωρεϊ ή πειθαρχία.

Διάκριξις -  ' Αμεροληψία

Πολύ λεπτόν σημεΐον, εις τό όποιον χω
λαίνουν πολλοί προϊστάμενοι, είναι τό συναί
σθημα τής συμπάθειας ή άντιπαθείας. Δια
χωρίζουν τούς ύφισταμένους των εις συμ

παθείς καί άντιπαθεϊς. Καί τό χειρότερον 
είναι δτι τά συναισθήματά τους αύτά τά 
έξωτερικεύουν, μέ άποτέλεσμα νά δημιουρ
γούν προστριβάς καί διχονοίας μεταξύ τών 
ύφισταμένων.

Εκεί δέ δπου ύπάρχει άσθενές φϋλον 
ή δώκρισις πολλάκις είναι πλέον έμφανής 
καί ή μεταχείρησις άνισος. Ο προϊστάμε
νος πρέπει νά είναι προσηνής καί νά συμπερι- 
φέρηται πρός άπαντας μέ καλωσύνην καί 
εύγένειαν. Ο προϊστάμενος δέν δύνα- 
ται νά έπιτύχη, έάν δέν ϊσταται έναντι όλων 
άμερόληπτος καί δίκαιος. Βεβαίως είναι 
φυσικόν καί άνθρώπινον εϊς προϊστάμενος 
νά συμπαθή περισσότερον τόν ύπάκουον, 
τόν πρόθυμον, τόν ήθικόν, τόν άποδίδοντα 
περισσότερον καί καλύτερον άπό τούς άλ
λους ύφιστάμενον. Αύτόν ό όποιος ένδια- 
φέρεται περισσότερον διά τήν ύπηρεσίαν ή 
τήν έπιχείρησιν. Ορθόν καί δίκαιον είναι 
έπίσης αύτός ό ύφιστάμενος νά άμείβηται 
καλύτερον ή τούλάχιστον νά άναγνωρίζηται 
ή καλυτέρα γενικώς άπόδοσίς του.

' Η άμερόληπτος συμπεριφορά τού προϊ
σταμένου δέν σημαίνει καί ίσοπέδωσιν τών 
ικανών, τών προθύμων, τών δεικνυόντων 
μεγάλον ζήλον καί ένδιαφέρον διά τήν ύπη- 
ρεσία, μέ έκείνους, οί όποιοι ύστεροϋν 
εις άπόδοσιν, εις ένδιαφέρον, εις εύσυ- 
νειδησίαν. Είναι άπαραίτητος ή διάκρισις 
τού καλού διά μιάς ήθικής άμοιβής. Διότι, 
άλλως, θά άναγκάσωμεν τόν καλόν ύφιστά- 
μενον νά κατέλθη εις τό έπίπεδον τού κα
κού. ' Αφού άμφότεροι λαμβάνουν τά ίδιας 
άποδοχάς, προάγονται ταυτοχρόνως καί άπο- 
λαμβάνουν τά αύτά δικαιώματα, διά ποιον 
λόγον ό καλός καί εύσυνείδητος ύφιστά- 
μενος νά έργασθή καί νά ένδιαφερθή περισ
σότερον;

' Υποτίμησις ύφισταμένων

Πολλοί προϊστάμενοι διαπράττουν τό 
σφάλμα νά ύποτιμοϋν τούς ύφισταμένους 
των, νά τούς θεωρούν κατωτέρας αξίας 
άνθρώπους άπό τόν έαυτόν των. Αύτή ή 
άντίληψις δυνατόν νά όδηγήση εις άδικον 
μεταχείρισιν, εις ύποτιμητικάς έκφράσεις 
καί εις τό πλήγωμα τής φιλοτιμίας καί τής 
άξιοπρεπείας τού ύφισταμένου. Δέν πρέπει 
νά λησμονή κανείς δτι ή φιλοτιμία καί ή 
άξιοπρέπεια τού άνθρώπου δέν είναι άνά- 
λογος τής ήλικίας, τής θέσεως εις τήν 
ιεραρχίαν ή τής κοινωνικής τάξεώςτου. 
"Ενας πτωχός καί άμόρφωτος έργάτης κάλ- 
λιστα δύναται νά είναι περισσότερον φιλό
τιμος, τίμιος καί άξιοπρεπής άπό ένα άλ
λον μορφωμένον καί ύψηλήν θέσιν κατέ- 
χοντα εις τήν κοινωνικήν κλίμακα.

Προσωπικότης προϊσταμένου

Ό  προϊστάμενος, έκτός άπό τήν έπαγ- 
γελματικήν καί κοινωνικήν μόρφωσιν του, 
πρέπει νά έχη καί ήθικάς άρχάς. Νά είναι τί
μιος, ειλικρινής, δίκαιος. Ο συγκερασμός 
πνευματικής μορφώσεως καί ήθικών άρχών 
δημιουργούν τήν προσωπικότητα. Μέ μίαν 
τοιαύτην προσωπικότητα είναι εΰκολον νά



έπιβληθή εις τούς ύφισταμένους του, χω
ρίς νά κραδαίνη τήν ρομφαίαν τής τιμωρίας.

Σύνηθες, νομίζομεν, φαινόμενον είναι 
ν ' άμφισβητήται άπό τούς ύφισταμένους 
ή άνωτερότης τού προϊσταμένου. Θά έχω- 
μεν άκούσει νά λέγηται:' Ο Διευθυντής μας, 
ό προϊστάμενος μας δέν λέγει καί πολλά 
πράγματα, δέν είναι άξιος τής θέσεώς του, 
δέν άναλαμβάνει εύθύνας, δέν είναι ήθι- 
κόν στοιχείον κλπ. κλπ.

Καθήκον τού προϊσταμένου είναι νά πείση 
διά τών πράξεών του τόν άμφιβάλλοντα διά 
τάς ικανότητάς του ύφιστάμενον. Καί πριν 
άπό δλα έπί τής ήθικής ύποστάσεώς του. 
Δέν πρέπει νά δίδη άφορμάς διά τών όποιων 
άμφισβητεΐται ή ήθική του. ' Ο χαρακτήρ καί 
ή ήθική του συγκρότησις έχουν μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν άπό τήν τελείαν έπαγγελμα- 
τικήν του κατάρτισιν. Μέ άλλας λέξεις ό 
προϊστάμενος πρέπει νά είναι τό ύπόδειγμα 
τόσον εις τόν έπαγγελματικόν όσον -  καί 
κυρίως -  εις τόν ήθικόν τομέα. Διότι ήμπορεΐ 
ό ύφιστάμενος νά δικαιολογήση καί νά παρα- 
δεχθή έλλειψιν έπαγγελματικών γνώσεων 
εις τούς συναδέλφους του καθώς καί ήθικάς 
άδυναμίας, δέν ήμπορεΐ όμως νά παρα- 
δεχθή τοιαύτας διά τόν προϊστάμενό του. 
Δέν λησμονεί ποτέ ό ύφιστάμενος μίαν 
άνακρίβειαν τού προϊσταμένου, μίαν άσυνέ- 
πειαν εις τόν λόγον του, μίαν άποφυγήν άνα- 
λήψεως εύθύνης, μίαν άδικίαν.

Θέσις υφισταμένου

Οί άσχολούμενοι μέ τήν ψυχολογίαν έπι- 
στήμονες, μελετήσαντες τά προσόντα τά 
όποια πρέπει νά έχη κανείς διά νά γίνη προ
ϊστάμενος, κατέληξαν εις τό συμπέρασμα 
δτι ούτος πρέπει νά είναι τό ύπόδειγμα άπό 
πάσης άπόψεως καί ν ' άποτελή παρά
δειγμα πρός μίμησιν. Παράδειγμα πρός 
μίμησιν, όχι βέβαια άπό άπόψεως έξωτερι- 
κής έμφανίσεως, άλλά άπό άπόψεως ήθικών 
άρχών, άπό άπόψεως άρετών ήθικής ύφής.

"Οταν ό προϊστάμενος παρασύρηται άπό 
ώρισμένας άδυναμίας καί δεικνύει τήν κα
κήν πλευράν του, έπηρεάζει δυσμενώς τούς 
ύφισταμένους του, έστω κΓ άν ούτοι δέν 
έκδηλώνονται. "Οταν μειώνηται ή άπόδοσις 
τού προϊσταμένου μειώνεται καί ή άπόδοσις 
τών ύφισταμένων του. "Οταν ό προϊστάμε
νος είναι αύταρχικής ιδιοσυγκρασίας ξυπνά 
καί εις τούς ύφισταμένους του τάς ίδιας 
τάσεις. 1 Ενφ ύφίστανται τήν αύταρχικότητα, 
τήν ψυχολογικήν πίεσιν, γίνονται καί αύτοί 
αύταρχικοί καί τυραννίσκοι πρός τούς κατω
τέρους των. Ή  κατάστασις αϋτη, συνεχι- 
ζομένη, γίνεται συνείδησις εις τούς ύφιστα- 
μένους καί ίδίρ, εις τούς νεωτέρους, οί ό
ποιοι τελικώς πιστεύουν δτι τοιουτοτρόπως 
πρέπει νά διοικήται ό άνθρώπινος παρά
γων. Καί δταν κάποτε γίνουν προϊστάμενοι 
οί ίδιοι, θά διοικήσουν συμφώνως πρός τήν 
διδαχθεΐσαν εις αύτούς μέθοδον τής αύταρ- 
χικότητος.

Τό πνεύμα συνεργασίας, ή «άτμόσφαι- 
ρα», τά όποια έπικρατοϋν εις μίαν ύπηρε- 
σίαν, εις έν έργοστάσιον, είναι δημιουργή
ματα τού προϊσταμένου. ΔΓ αύτό, δσον άνε-

τωτέραν καί πολυτελεστέραν πολυθρόνα 
κατέχει κανείς, δσον δικαιώματα καί δικαιο
δοσίας έχει, τόσον βαρύτερα είναι τά καθή
κοντα καί αί περισσότεροι εύθϋναι του καί 
τόσο περισσότερον έπιβάλλεται νά είναι 
άνωτέρας ήθικής ποιότητος προσωπικότης.

' Υπάρχει ή έσφαλμένη άντίληψις εις πολ
λούς προϊσταμένους δτι δύνανται νά έπι- 
βληθούν διά τών ύψηλών τεχνικών γνώ- 
σεών των, νά προκαλέσουν αισθήματα σε
βασμού καί έκτιμήσεως διά μιας έφευρέ- 
σεως, διά μιας σοβαρός τελειοποιήσεως, 
διά μιας θεαματικής προβολής τών έξειδι- 
κευμένων γνώσεών των. Νομίζουν δτι αύτό 
άρκεί διά νά έπιβληθοΰν καί άδιαφοροϋν 
διά τήν συμπεριφοράν των, άπό ήθικής 
καί άνθρωπιστικής άπόψεως. Πλανώνται 
δμως. 10  ύφιστάμενος δίδει όλως ιδιαιτέραν 
σημασίαν εις αύτόν τούτον τόν άνθρωπον καί 
ούχί εις τήν έπαγγελματικήν μόρφωσιν καί 
ικανότητα τού προϊσταμένου. Κρίνει τόν 
προϊστάμενον άπό τήν κοινωνικήν του στά
σιν, άπό τήν ήθικήν του ύπόστασιν, άπό 
τόν άνθρωπισμόν του. Μερικοί προϊστά
μενοι καταφεύγουν εις διάφορα μέσα διά νά 
άποκτήσουν τήν συμπάθειαν, τόν σεβασμόν 
καί τήν άγάπην τών ύφισταμένων, π.χ. τούς 
παρέχουν μικροεκδουλεύσεις, τούς δει
κνύουν έπίπλαστον οικειότητα, τούς άπο- 
καλοϋν μέ τό μικρόν τους όνομα, ένώφέρον- 
ται ψυχρώς πρός άλλους, κλπ. ' Εάν τά μέσα 
τά όποια χρησιμοποιούν, δέν άνταποκρίνων- 
ται πρός τά πράγματα καί δέν έχουν ήθικόν 
έρεισμα, όπωσδήποτε εικονικά είναι καί τά 
άποτελέσματα αύτών τών μέσων. Οίεύφυεϊς 
ύφιστάμενοι άντιλαμβάνονται τήν κατά- 
στασιν καί έκμεταλλεύονται δσον δύνανται 
τόν προϊστάμενον, συμπεριφερόμενοι καί 
αύτοί μέ τήν σειρά των κατά τόν ίδιον τρό
πον, χωρίς νά αίσθάνωνται καμμίαν άπολύτως 
έκτίμησιν καί άγάπην.

' Υπάρχουν δμως καί περιπτώσεις κατά τάς 
όποιας οί ύφιστάμενοι έκτελοΰν εύσυνειδή- 
τως τήν έργασίαν των, είναι πειθαρχικοί καί

άφωσιωμένοι εις τόν προϊστάμενόν των, 
καίτοι ούτος δέν συγκεντρώνει τά προσόντα 
ένός1 προϊσταμένου. Οίάσχοληθέντες μέ τήν 
περίπτωσιν ταύτην ψυχολόγοι κατέληξαν 
εις τό συμπέρασμα δτι αύτοί οί καλοί καί 
άφωσιωμένοι ύφιστάμενοι είναι ζήτημα τύ
χης. "Ετυχε νά είναι καλοί μέ ένα κακόν 
προϊστάμενον. Κατά κανόνα, δπως εϊπομεν, 
ή συμεπριφορά τών ύφισταμένων έξαρτάται 
άπό τά κοινωνικά καί ήθικά προσόντα τού 
προϊσταμένου, ό όποιος είναι τό κέντρον 
τής ύπηρεσίας ή έπιχειρήσεως, ό άξων πέριξ 
τού όποιου περιστρέφονται όλοι, ή ψυχή 
παντός έργου.

Δέν είναι σπανία ή περίπτωσις κατά τήν 
όποιαν ό προϊστάμενος δέχεται πληροφο
ρίας, άκόμη καί διαβολάς άπό ένα ύφιστά- 
μενόν του εις βάρος τών άλλων συναδέλφων 
του. Τάς περισσοτέρας φοράς ό ύφιστά- 
μενος αύτός είναι κατώτερος εις τόν βαθμόν 
άπό τούς άλλους. Τό χειρότερον δέ έν 
προκειμένω είναι δτι ό προϊστάμενος φροντί
ζει ό ίδιος διά τήν άπόκτησι ένός πληρο- 
φοριοδότου-ύφισταμένου. Τόσον ή έμφάνι- 
σις ένός πληροφοριοδότου-ύφισταμένου, 
δσον καί ή άνοχή τούτου ύπό τού προϊστα
μένου, μαρτυρούν έλλειψιν ίκανότητος διοι- 
κήσεως τού προϊσταμένου, άγνοιαν τής 
ψυχολογίας τών ύφισταμένων καί γενικώς 
τού άνθρωπίνου παράγοντος. ' Η τακτική αϋ
τη ένσπείρει τό μίσος μεταξύ τών ύφιστα- 
μένων, δημιουργεί άντιπάθειαν πρός τόν 
προϊστάμενον καί έλλειψιν έμπιστοσύνης 
πρός αύτόν, δεδομένου δτι πρώτος αύτός 
δεικνύει έλλειψιν έμπιστοσύνης πρός τούς 
ύφισταμένους του, καταφεύγων εις τοιαύ- 
της μικρότητος μέσα διοικήσεως.

Συμπέρασμα

' Ο προϊστάμενος πρέπει νά έχη τήν ικανό
τητα ν ' άποκτρ τήν έμπιστοσύνην τών ύφι- 
σταμένων του, νά τούς κατακτρ. Θά τό έπι- 
τύχη μόνον μέ τάς ήθικάς καί κοινωνικός 
του άρχάς. Μέ τό θάρρος τής εύθύνης, τήν 
σταθερότητα εις τάς άπόψεις του, μέ τήν 
τιμιότητα, τήν καλωσύνην καί τήν δικαιοσύ
νην. Νά λαμβάνη ύπ ’ δψιν του τάς γνώμας 
τών ύφισταμένων του, νά τάς έξετάζη χωρίς 
έγωίσμόν καί προκατάληψιν καί νά μή έχη 
τήν γνώμην δτι πάντοτε αί ίδικαί του άπόψεις 
είναι όρθότεραι. Πρέπει νά είναι άπηλλαγμέ- 
νος άπό τήν ματαιοδοξίαν καί νά έχη μέτρον 
εις τάς φιλοδοξίας του. Νά άποφεύγη τάς 
έριδας καί νά είναι πάντοτε ήρεμος καί 
είρηνοποιός. Νά είναι εύπροσήγορος, νά 
έμφορήται πάντοτε άπό καλήν διάθεσιν καί 
νά μή λησμονή ποτέ τό μέτρο τής έπιει- 
κείας. Νά άγαπρ τούς ύφισταμένους του, 
νά γνωρίζη, δσον είναι έπιτρεπτόν, τά προσω
πικά των προβλήματα καί νά τούς συμπαρί- 
σταται.

"Οπως ήδη έχομεν παρατηρήσει, πλεΐσται 
είναι αί ιδιότητες ένός καλού καί ικανού 
προϊσταμένου. Καί θά ήδυνάμεθα νά άπαρι- 
θμήσωμεν καί άλλας. Τούτο είναι συνέπεια 
τού δυσκολωτάτου έργου ένός προϊσταμέ
νου, ό όποιος καλείται νά διοικήση καί νά κα- 
τευθύνη τόν παράγοντα ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
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