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Έγκλημα και Τιμωρία
Α. Μ. Δημητριάδης

Εφαρμογή για το παρόν μου ση

μείωμα μου έδωσε το κύμα εγκλήματος
που μαστίζει τον τόπον μας και άρχισε
να ταράζει απελπιστικά την κοινωνίαν
μας.

Σύμφωνα με ωρισμένους ψυχανα

λυτές, η γέννηση των διαθέσεων για έγ
κλημα έχει σχέση με τα βιώματα της παι
δικής ηλικίας τα οποία αναπτύσσουν σε

Άλλοι κάμνουν διαρρήξεις για να

ωρισμένους

ανθρώπους

μεγαλύτερες

κλέψουν χρήματα και πολύτιμα αντικεί

επιθυμίες και ορμές ενστίκτων από τους

μενα, άλλοι βάζουν βόμβες σε αυτοκίνη

άλλους ανθρώπους. Η φιλοζωία βέβαια

τα, σε σπίτια και υποστατικά για εκδίκη

τυραννεί όλους τους ανθρώπους, αλλά

ση,

άλλοι

απειλούν

συνανθρώπους

τους,

με
άλλοι

θάνατον

δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άνθρωποι

προσπα

που μένουν γυμνοί από όλες τις ανθρώ

θούν να θέσουν υπό τον έλεγχαν τους

πινες αρετές και προτιμούν την εξασφά

νυχτερινά κέντρα για την διακίνηση ναρ

λισιν μιας καλύτερης aπόλαυσης της

κωτικών και άλλα πολλά.

ζωής με εύκολα μέσα. Πρόκειται για αν

Σκέφτομαι και συλλογίζομαι γιατί η
Κύπρος μας που ήταν κάποτε η νήσος
των Αγίων και των Μαρτύρων να γεννrΊ
σει τέτοιους ανθρώπους που δεν κατα
λαμβαίνουν το νόημα της ζωής οι)τε

θρώπους που χάνουν το αίσθημα της
ντροπής και της ταπείνωσης γιατί ίσως
να έχουν μέσα τους την ψευδαίσθηση

ότι δεν θα τους ανακαλύψουν και δεν θα
τιμωρηθούν.

έχουν το αίσθημα του πόνου και της
ντροπής.

Γιατί να γεννήσει ο τόπος μας αν
θρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν
την απόλαυση της ζωής με εγκλήματα
και απάτες. Γιατί να υπάρχουν άνθρωποι
ανάμεσα μας που αντί να ασχολούνται

με την σκληρά και τίμια ν εργασίαν προτι
μούν τον δρόμον της καταστροφής όχι

μόνο για τους ίδιους αλλά και για το περι
βάλλον που ζουν.
Επειδή το πρόβλημα έχει φθάσει

Μας λένε επίσης οι ψυχαναλυτές
πως άλλοι το κάμνουν από απελπισία και
δικαιολογούν το έγκλημα με την ανα
σφάλεια που τους περιβάλλει και άλλοι
το κάμνουν γιατί φοβούνται το μέλλον.

Ομως τις πιο πολλές φορές πρόκειται
για ανθρώπους που θέλουν να ανεβά

σουν το 'ΈΓΩ" τους με την δυστυχίαν
των άλλων χωρίς να αντιλαμβάνονται
ότι το προσωπείον του εγκλήματος έχει

την περίοδον του και δεν διαρκεί πολύ.
Γιατί

ευτυχώς στο τέλος τα πιο πολλά

εγκλήματα εξιχνιάζονται και οι δράστες

στο έσχατο σκέφθηκα πως πρέπει όλοι

καταλήγουν στη φυλακή για να τιμωρη

να χτυπήσουμε τον κώδωνα του κινδύ

θούν και να σωφρονισθούν.

νου ίσως βρεθούν τρόποι και μέσα για
την πάταξιν του φοβερού αυτού κακού
που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία
μας.

Και

πράγματι

αρκετοί

άνθρωποι

της νύκτας μετά που εκτίουν την ποινήν
τους στη φυλακή μετανοούν και γίνονται
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άνθρωποι της ημέρας. Πρόκειται για αν

το για

θρώπους που σταματοuv vα μετατρέ

χώς δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που κά

23

ολόκληρα χρόνια. Γιατί δυστυ

πουν το μέλι της ζωής σε φαρμάκι και αρ

μνουν εγκλήματα. Πιο στυγερά εγκλήμα

χίζουν να κτίζουν το σπίτι της ψυχής

τα κάμνουν ωρισμένα κράτη όπως είναι η

τους με τίμια μέσα. Σιγά σιγά μαθαίνουν

Τουρκία, αλλά δυστυχώς κανένας δεν τα

πόσο ευδοκιμεί η ευθύτητα και η τιμιότη

στέλλει στη φυλακή ή την απομόνωση

τα και πόσο χάνει η πλάνη και το ψέμα.

για να σωφρονισθούν. Και σκέφτομαι

Βλέπουν και αυτοί την τίμιαν εργασίαν

πότε

σαν άλας της ζωής και αρχίζουν επίσης

εφαρμοσθεί για να σταματήσουν ωρισμέ

επιτέλους ο Διεθνής Νόμος θα

να βλέπουν ακόμη και τα προβλήματα

να

των συνανθρώπων τους σαν δικά τους

τους όψεις που ξέρουν μόνο να τρώ

προβλήματα.Και σε μικρό χρονικό διά

γουν, να δαγκώνουν και να φαρμακώ

στημα η κοινωνία μας τους συγχωρεί και

νουν τους γειτονικούς τους λαούς. Ας

κράτη

να

συμπεριφέρονται

όπως

δεν αργεί να δεχθεί τους πιο πολλούς,

ελπίσουμε ότι η φωνή μας θα ακουσθεί

από αυτούς που

σε όλα τα πέρατα της γης και ο Διεθνής

μεταμελήθηκαν σαν

μέλη της.
Γράφοντας αυτό το σημείωμα σκέ

φτηκα και συλλογίστηκα και το δικό μας
έγκλημα που εκκρεμεί και μένει ατιμώρη-

Νόμος θα πάψει επιτέλους να είναι μιά

σκιά και θα γίνει πραγματικότης για να
λάμψει στον πλανήτη μας το δίκαιο και η
δικαιοσύνη.

