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Η 47η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

’Ανοίγει πάλι φ έτος τ ις  πύλες της γιά 47η φορά ή Δ ιεθ νή ς  Έ κ θ εσ η  Θεσσαλονίκης 
συγκεντρώ νοντας τό ένδ ιαφ έρον τού δ ιεθνούς έμποροβιομηχανικού Κόσμου, άλλα 
και τού εύρύτερου  καταναλωτικού κοινού.

Σ αύτή τήν ιδιόμορφη κομψή πολιτειούλα  γιά μιά άκόμα φορά ό σύγχρονος 
άνθρωπος παρουσιάζει τή δημιουργία  του, τά επ ιτεύγματα  τού άγώνα του γιά τήν 
εύημερία, τ ’ άποτελέσματα  τής ε ιρηνικής πάλης σ ’ όλα τά πεδία τού πολιτισμού καί 
της άνάπτυξης.

Σ ' αύτό τό παγκόσμιο σταυροδρόμι τής Δ ιεθ νο ύ ς  Έ κθ εσ ης  Θ εσσαλονίκης συγ
κεντρώ νεται ό ιδρώτας τού άνθρώπου τού αιώνα μας πού παλεύει μέ άγχος γιά μιά 
ειρηνική άνθρω πότητα πού θά τήν χαρακτηρ ίζει ή δημιουργική άμιλλα κι όχι ή ισορ
ροπία του τρόμου.

Εκεί πλάι στό Λευκό  Πύργο πού έγινε τό σύμβολο τής συμπρω τεύουσας, μέσα κι 
έξω άπ’ τήν πολυεθνική κοινωνία τής Έ κθ εσ ης  ή Χωροφυλακή δίνει τό δυναμικό της 
παρών, δ ιαθέτοντας τόν  καλλίτερο έαυτό της γιά τή διασφάλιση τής τάξης, τής 
ήρεμ ίας και τής άσφαλείας τών χώρων καί τών πολυάριθμω ν επισκεπτώ ν της, έξ- 
ασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες γιά τήν ομαλή λειτουργία  αύτής τή ς  τόσο δ ιαφ ορε
τικής πολιτειούλας.

Εκεί στό Κέντρο  τού Ε λλη ν ικ ού  Βορρά, εκα τοντάδες συνάδελφ οι άνδρες και 
γυνα ίκες άφ ιερώ νουν τόν καλύτερο έαυτό τους γιά τήν έξυπηρέτηση  τών έπισκε- 
πτων, τήν εύρυθμη  κυκλοφορία τών οχημάτω ν και τήν έξασφάλιση τού άπαραίτητου 
κλίματος άρμονίας και γαλήνης.

Ακόμα ή Χωροφυλακή «ζεΐ» τήν 47η ΔΈ .Θ . και κάτω άπό μιά άλλη ιδ ιότητα τού 
« Εκθέτη». Πλάι στά πληροφοριακά κέντρα τού Ε λλη ν ικ ού  και ξένου έμποροβιομη- 
χανικου κόσμου, πλάι στά πληροφοριακά κέντρα τών χωρών πού μετέχουν  στήν 
Εκθεση, τών κοινωνικών οργανισμών κ.λ.π. παρουσιάζει μέ εύθύνη  τό καθημερ ινό 

της έργο σ ’ ένα καλοστημένο πληροφοριακό Κέντρο  πού φ έτος είνα ι άφ ιερωμένο 
στήν καθημερ ινή προσφορά τού Σώ ματος πρός τό κοινωνικό σύνολο.

Εκεί λοιπόν στή Θεσσαλονίκη τού Σεπτεμβρ ίου  1982, ή διπλή παρουσία τής 
Χω ροφυλακής τήν καταξιώνει στή συνείδηση τού λαού μαο σάν ένα  σύνολο άνθρώ- 
πων άφ ιερω μένο στή δική του Υπηρεσ ία .

Ε. X.
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Τού κ. "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ  
Άνθ/στή

Κανείς, μά κανείς δέν  είναι σέ θέση ν ’ 
απαντήσει υπεύθυνα στό έρώτημα «πό
σους β ιασμούς έχουμε κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα;». Κανείς, μά κανείς δέν μπορεί 
νά ξέρει πόσοι άπ’ αύτούς πού κυκλοφο
ρούν πλάι μας βίασαν, μιά, δυό ή και 
περ ισσότερες φορές. Ο ύτε κανείς μπο
ρεί νά δώσει ύπεύθυνα στοιχεία γιά τις 
ηλικίες των δραστών καί των θυμάτων, 
τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες πρα
γματοποιήθηκαν οί βιασμοί καί τό πιά 
ήταν ή μετέπειτα ζωή τού θύματος.

Τούτο, γιατί, (αύτό άλλωστε είναι γε
νικά παραδεχτό) καταγγέλεται μονάχα 
ένα μικρό ποσοστό των βιασμών πού 
συμβαίνουν, όχι μονάχα στή χώρα μας, 
άλλά παντού. Τό θύμα δέν καταγγέλει 
τόν δράστη!

Ό  βιασμός είναι άπ' τά έλάχιστα έγ- 
κλήματα πού ό δράστης τους μένει τίς 
περ ισσότερες φορές έλεύθερος, χωρίς 
τύψεις, χωρίς ίχνος κοινωνικής κατα
κραυγής. άγνωστος στούς πολλούς, ίσως 
καί στό ίδιο του τό θύμα. Παρόμοια έγ- 
κλήματα πού «πνίγονται» στή σιωπή τών 
θυμάτων καί τών συγγενών τους είναι ή 
αιμομιξία, ή άποπλάνηση κ. ά.. άπ’ αύτά

πού ό Ποινικός Κώδικας χαρακτηρίζει 
«κατά τών ήθών».

Είναι όμως ό β ιασμός μόνο έγκλημα 
«κατά τών ήθών;». Προσβάλει μόνο τή 
γενετήσ ια  έλευθερ ία  καί τίς κρατούσες 
γιά τήν ήθική άντιλήψεις; Μήπως πάνω 
άπ’ όλα δέν άποτελεί κατάφορη παρα
βίαση τή ς προσωπικής έλευθερ ίας τού 
άτόμου ίδια μ ’ έκείνη τής άφαίρεσης 
ζωής, καθώς καί κατάφορη προσβολή 
τών μυριάδων άγώνων γιά τό κοινωνικό -  
πολιτικό άνέβασμα τού άνθρώπου; Μ ή 
πως, άκόμα, δέν άποτελεί βαρύτερο άδι
κη μα άπό κείνο τής ληστείας; Μεταξύ 
τους τά δυό αύτά έγκλήματα έχουν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό; Τή σωματική βία

0 συντάκτης τής έρευνας θεωρεί υποχρέωσή του 
νά ευχαριστήσει θερμά τήν κ. Αλίκη Γιωτοπούλου -  
Μαρσγκοπούλου. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας 
Π.Α.Σ.Π.Ε. κο) Προέδρου τού Συνδέσμου γιά τά Δι
καιώματα τής Γυναίκας καί τήν κ. Μαρία Μαυρομάτη, 
Αντιπρόεδρο τού Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων. 

πρώην Γενικά Δ/ντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
πού δέχτηκαν νά βοηθήσουν ατά θέμα τών βιασμών, 
έκθέτοντας τίς προσωπικές τους άπάψεις, δπως καί 
τών άργανώσεων πού άνήκουν, καθώς καί τήν κ. 
Ελένη Παμπούκη γιά τήν προσφορά έντυπου ύλικού. 
Επίσης ώφείλει ν’ όνοφέρει άτι άπαντήσεις στό σχε

τικά έρωτημοτολόγιο δέν έδωσαν άλλες γνωστές γυ
ναικείες άργονώσεις, καθώς καί ειδικοί έπιστήμονες, 
τών άποίων τίς άπάψεις θεωρούσε άπσροίτητες γιά τή 
σφαιρική παρουσίοση τού θέματος.

καί τις άπειλές γιά μεγάλο καί άμεσο κίν
δυνο. "Εχουν  όμως καί μιά σημαντική 
διαφορά: Τά προσβαλόμενα άγαθά τού 
άντικειμένου τού έγκλήματος.

0 «ΝΟΜΟΣ» ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Νά όμως πού ένα τόσο βαρύ έγκλημα 
σκεπάζεται τ ίς περ ισσότερες φορές άπό 
μιά οδυνηρή σιωπή, μιά σιωπή πού ’γίνε 
νόμος σ τ’ όνομα μιάς βασανιστικής ήθι- 
κότητας, μιάς ήθ ικότητας πού τοποθε
τούσε -  γιά πολλούς τοποθετεί άκόμα -  
τήν  τιμή τής γυναίκας κάπου άνάμεσα 
στά σκέλη της. Καί τήν ήθική τού άντρα 
στό άπαραβίαστο δικαίωμα τής άπόλυ- 
της έξουσίας του πάνω στόν άνατομικό 
σχηματισμό τής γυναίκας, ή τή ς άδελ- 
φής, ή τής μάνας του.

Αύτή ή ήθική τάξη μέ κανένα τρόπο -  
γιά τούς περ ισσότερους -  δέν πρέπει νά 
διασαλευτεί. Μ έ κανένα τρόπο δέν πρέ
πει νά μάθει ό γείτονας, ό φίλος^ ή περι
ορισμένη ή ή εύρύτερη κοινωνία πού 
μέσα της ζεΐ τό θύμα πώς τό κορμί του 
έστω γιά μιά μόνο στιγμή έπαψε ν ’ άνήκει 
στήν άπόλυτη έξουσίασή του.

Πάνω σ' αύτό, δηλαδή στό τί προστα-
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τεύετα ι τελικά μέ τό άξιόποινο τού βια
σμού, άξίζει νά μεταφ έρουμε τή γνώμη 
τού 'Υφ ηγητή  ’Εγκληματολογίας 
Π.Α.Σ.Π.Ε. κ. Ή λ ία  Δασκαλάκη, άτι’ τό  άρ
θρο του «Ή  βία κατά τής γυναίκας σάν 
κοινωνικό φαινόμενο», πού δημοσ ιεύ
τηκε στό περιοδικό « Ό  άγώνας της γυ
ναίκας», τού «Συνδέσμου γιά τά Δικαιώ
ματα τής Γυναίκας»:

«Τί προστατεύεται τελικά μέ τά άξιόποινο 
τού βιασμού; Ή σεξουαλική έλευβερία τής 
γυναίκας ώς έκφανση τής προσωπικότητάς 
της, όπως υποστηρίζεται γενικό; Πολύ 
άμφιβάλω. Η έκδοχή αύτή είναι έντελώς 
άσυμβίβαστη μέ τά γεγονός άτι καθ' άλα τά 
δίκαια τού κόσμου ά βιασμός προϋποθέτει 
έ ξ ώ γ α μ η  σ υ ν ο υ σ ί α  καί, συνεπώς 
δέν παρέχεται προστασία έναντι τής όναγ- 
καστικής συνουσίας πού έπιβάλλει ά σύζυ
γος, άν καί δέν είναι λιγότερο κατορρακω- 
τική γιά τήν άξιοπρέπεια τής προσωπικότη
τας τής συζύγου, πού γίνεται έτσι όπλά 
σκεύος ίκανοποιήσεως των σεξουαλικών 
έπιθυμιών τού συζύγου της. Αλλά τότε, 
ποιά είναι τό άντικείμενο τής ποινικής 
προστασίας τού βιασμού; Προφανώς τό ήδη 
έγκαθιδρυμένο δικαίωμα τού συζύγου, ή τό 
«δυνόμει» δικαίωμα τού μέλλοντος συζύγου 
πρός άποκλειστική σεξουαλική έκμετάλ- 
λευση τού σώματος τής γυναίκας. Οί θεσμοί 
τής παρθενίας καί τού άξιοποίνου τής 
μοιχείας διαφυλάσσουν τό δικαίωμα αύτό 
άπό έκούσιες όπό μέρους τής γυναίκας 
προσβολές του, τό άξιόποινο τού βιασμού 
όπό άκούσιες. Έτσι, τό άντικείμενο τής 
ποινικής προστασίας στό έγκλημα τού βια
σμού άπορρέει άπό τόν κοινωνικό ρόλο τής 
γυναίκας ώς συζύγου καί μητέρας καί άπο- 
βλέπει στήν άπρόσκοπτη λειτουργία τού ρό
λου αύτοϋ ύπέρ έκείνου, γιά τόν όποιο κα
θιερώθηκε. Γι' αύτό, ή ποινική προστασία 
ισχύει μόνο έ φ ’ ό σ ο ν  ή γ υ ν α ί κ α  
σ τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  τ η ς  μέ  τ ό ν  
π ρ ο σ β ο λ έ α  π α ρ α μ έ ν ε ι  σ υ ν 
ε π ή ς  π ρ ό ς  τ ό ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  τ η ς  
ρ ό λ ο  μ έ χ ρ ι ς  έ σ χ ά τ ω ν .  Οπου ό 
βιασμός προϋποθέτει έλλειψη συναίνεσης 
τής γυναίκας μέχρι τέλους.
Γι' αύτόν τά λόγο, ή δίκη περί βιασμού δέν 
έχει σάν άντικείμενο τή συμπεριφορά τού 
δράστη, άλλα τή συμπεριφορά τού θύματος, 
δηλαδή έχει σάν έπίκεντρο τή διαπίστωση 
μήπως ή έπίθεση πού ύπέστη ή γυναίκα ξύ
πνησε, σέ κάποιο στάδιο τής έξέλιξης τών 
γεγονότων τή φυσιολογική έπιθυμία μέσα 
της κι έκαμψε τήν όντίστααή της. Τότε, δέν 
ύπόρχει βιασμός. Μήπως ή στάση της δέν 
ήταν άσο έπρεπε άποθορρυντική, δηλαδή 
δέν άντοποκρινόταν στό πρότυπο τής «χα
μηλοβλεπούσας», ώστε δημιούργησε 
«όσυγκράτητη παραφορά πόθους» στό δρά
στη; Τότε, ούτός δέν τιμωρείται λόγω όκα- 
ταλογίστου. Σ’ άλες ούτές τις περιπτώσεις 
ή γυναίκα δέν άνταποκρίνεται στό κοινω
νικό πρότυπο τού ρόλου της. άρα τό σώμο 
της δέν τυχαίνει ποινικής προστασίας^ μ’ 
άλλα λόγια, δέν πέφτει θύμα βίας. «Τάθελε 
καί τάπαθε». Μένει νό βγάλουμε τό συμπέ
ρασμα άπ' άσα προηγούνται: Ή  βία, άντικεί- 
μενο τής όποιος γίνεται ή γυναίκα, προέρ
χεται κατά κανόνα άπό τούς θεσμούς κι άχι 
όπό τούς συγκεκριμένους άνθρώπους...».

Πώς λοιπόν νά μιλήσει τό θύμα και νά 
καταγγείλει τό  πάθημά του, δταν κινδυ
νεύε ι νά χαρακτηριστεί σάν ό κυριότε- 
ρος δράστης τούτου τού παθήματος 
του; Καί πώς, άκόμα, ν ’ άποκαλύψει ότι 
έκείνει τή δεδομένη  στιγμή κάποιος άλ
λος άντρας καταπάτησε τά «κεκτημένα

δικαιώματα» τού συζύγου, ή τού μέλ
λοντα συζύγου της;

Ό  μύθος της «όποκατύστασης»

Πάνω σ' αύτό τό νόμο τή ς σιωπής πού 
καλύπτει ένα  μεγάλο σύνολο βιασμών, ή 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Π.Α.Σ. 
Π.Ε. κ. Αλίκη Μαραγκοπούλου το 
νίζει σέ συνέντευξή  της πρός τό περι
οδικό τά έξής:

«Ή σιωπή» τών θυμάτων βιασμού καί τής 
οίκογενείας τους -  πού εύνοεΤ τή συνέχιση 
τής δράσης τών βιαστών -  δέν είναι άσχετη 
καί μέ τή νοοτροπία καί τό κίνητρα τών δρα
στών τού βαριού αύτοϋ έγκλήματος. Όλα 
αύτό έχουν σχέση καί μέ τούς ρόλους πού ή 
κοινωνία -  ή, τώρα πιό, όρισμένες κοινωνι
κές όμόδες -  καθορίζει γιό τόν άντρα καί τή 
γυναίκα γενικό καί στό σεξουαλικό τομέα 
ειδικότερο.
Εφόσον ή γυναίκα θά θεωρείται άτι έχει ώς 

σκοπό τής ζωής της τό γόμο -  πού μόνο 
αύτός άποτελεϊ άποκατάστοση -  καί άτι στό 
γάμο πρέπει νό φθάνει παρθένο, είναι φυ
σικό ν’ άποφεύγει τή δικαστική δίωξη τού 
βιαστή πού δημιουργεί δημόσιο θόρυβο μέ 
συνέπεια τή μείωση τών πιθανοτήτων άπο- 
κατόστασής της».

Ό  δημόσ ιος θόρυβος, ή προκαθορι
σμένη «πορεία άγνότητας» μέχρι τό 
γάμο, ισχυρά έμπόδια γιά τή μή καταγγε
λία τού βιασμού. Ρόλοι προκαθορισμένοι 
γιά τά δυό φύλα, πού συνεπάγονται «δυό 
μέτρα καί δυό σταθμά» στή δεδομένη 
άδικη πράξη.

« Ασφαλώς ή σιωπή», μας λέει ή κ. Μαρία 
Μαυρομάτη, ’Αντιπρόεδρος τού Εθνικού 
Συμβουλίου Έλληνίδων, «όφείλεται στις 
προκαταλήψεις καί τό κοινωνικό κατάλοιπο 
πού άναγνώριζαν δυό είδη «ήθικής», άλλης 
γιό τόν άνδρα καί άλλης γιά τή γυναίκα πού 
άνολόγως προσδιορίζει, δικαιολογεί ή 
καταδικάζει μέ διαφορετικό πρίσμα, τή γυ
ναικείο ή τήν όνδρική συμπεριφορά. Σήμερα 
πιστεύουμε πώς οί όντιλήψεις αύτές τής 
«διπλής ήθικής» έχουν έκλείψει ή τείνουν 
νό έκλείψουν. 0 βιασμός είναι κι αύτός ένα 
έγκλημα, άπως καί άλα τ’ άλλα, ίσως βέβαια 
πιό βδελυρό, καί, άπως δέ διστάζουμε νό 
καταγγείλουμε μιό κλοπή, μιό απάτη, μιά 
άδικη έπίθεση, μιά σωματική βλάβη κ.λπ., 
έτσι δέν πρέπει νό διστάζουμε νό καταγγέ- 
λουμε καί τό βιασμό. Είναι δέ γεγονός πώς 
τό θύματα τών βιασμών δέν άποφεύγουν σή
μερα άσο άλλοτε νό καταγγείλουν τό βιασμό 
τους. "Αν άμως καμμιό φορά άποφεύγουν 
τήν καταγγελία, αύτό όφείλεται ατούς 
παραπάνω λόγους, τις προκαταλήψεις πού 
ύπόρχσυν σέ ώρισμένες περιοχές καί στό 
σχόλια τής κοινής γνώμης πού τροφοδο
τούνται δυστυχώς άπό τόν δημοσιογραφικό 
θόρυβο πού γίνεται καί πού πολλές φορές 
παίρνει μυθιστορηματικές διαστάσεις».

Η σιωπή ένθαρύνει τούς βιαστές

Νά ’ναι όμως μόνο αύτά πού «φιμώ
νουν» τή γυναίκα; Μήπω ς ύπάρχουν κι 
άλλοι πολλοί παράγοντες πού καλλιερ
γούν τή σιωπή τών γυναικών πού δέν 
τολμούν νά καταγγείλουν τό  βιασμό 
τους, τακτική πού πρώτα άπ’ όλα ζημιώ
νει τήν  κοινωνική ειρήνη, άφού συχνά οί 
β ιαστές βαρύνοντα ι μέ ποικιλόχρωμη 
έγκληματολογική δράση; Έ ν α  μικρό

άπόσπασμα προκήρυξης τών 'Ομάδων 
Γυναικών Πανεπ ιστημίου Θεσ/νίκης, τού 
Σπιτιού Γ υναικών καί τή ς Κ ίνησης Δ η μο 
κρατικών Γ υναικών, πού «βγήκε στόν 
άέρα» στις 8-3-1982 μέ τήν εύκαιρία τής 
μέρας τής Γυναίκας, άναφέρετα ι κατη
γορηματικά σέ μερ ικούς άπ’ αύτούς:

«ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ 

-Τό βιασμό πού μπορεί νό «τύχει» σέ καθε
μιά άπό μάς, τό βιασμό πού άρχίζει σέ κό- 
ποια χαλόσματο καί συνεχίζεται σ’ άλη μας
τή ζωή.

-Τήν άστυνομίο καί τούς κρατικούς λει
τουργούς πού μάς βιάζουν άλλη μιό φορά μέ 
τήν άρνησή τους νά μάς δοϋν σάν θύματα. 
Λές καί οί δρόμοι δέν φτιάχτηκαν καί γιά 
μάς, λές καί ή νύχτα είναι προνόμοιο μόνο 
άντρικό.
-Τό δικαστήρια, -  πού -  άν τολμήσουμε νό 
φτάσουμε -  θό νιώθουμε πολλές φορές γιό 
κατηγορούμενες γιατί, ή φούστα μος, ήταν 
κοντή, γιατί τό στήθος μας ήταν προκλητικό, 
γιατί...».

Ό λ α  τά παραπάνω δέ σημαίνουν παρά 
άνίχνευση τού ότι «τά ’θελε», άνίχνευση 
πού ποντάρει στό νά μαζέψει έλαφρυν- 
τικά γιά τό  δράστη, σέ τελευτα ία  ίσως 
άνάλυση νά παρουσιάσει τό δράστη σάν 
θύμα, γιά νά ’χε ι αίσιο τέλος ή περιπέ
τεια. Ο ί θέσεις τών διαφόρων γυναικείων 
όμάδων καί όργανώσεων θά μπορούσαν 
νά συνοψ ιστούν πάνω σ' αύτό, μέ λίγες 
γραμμές παρμένες άπ’ τό φυλλάδιο «Βία 
καί Γυναίκες, ή δάγκωσε τό  χέρ ι πού σέ 
ταΐζει», δουλειά  τού Σπιτιού Γυναικών 
Θεσ/νίκης, πού κυκλοφόρησε τόν περα
σμένο Μάρτη:

«Ή γυναίκα πού πέφτει θύμα βιασμού, σπά
νιο τόν καταγγέλει. Αν τόν καταγγείλει, 
έχει ν’ άντιμετωπίσει τήν πιθανή έκδίκηση 
τού βιαστή, τήν άναβίωση μιάς σκληρής έμ- 
πειρίος. καί, κυρίως, τήν ίδιο βία μ’ άλλη 
μορφή, άπ’ τόν κοινωνικό περίγυρο, τήν 
άστυνομίο, τή δικαστική έξουσία.
Ή γυναίκο πού βιάζεται θεωρείται άτι «τό- 
θελε». Εκεί κεντράρει ή κοινωνία, γιατί 
ποτέ δέν έγινε παραδεκτή ή έλευβερία κί
νησης κι έκφρασης τής γυναίκας, γιατί ή 
γυναίκα έτσι, παθητικό, έχει μάθει νό βιώ- 
νει τόν έρωτα, έτσι πρέπει νό τής άρέσει. 
Εκεί κεντράρει καί ό Ιατροδικαστής. Γιά ν’ 

άποδειχτεί ό βιασμός πρέπει νά ύπόρχει 
κακοποίηση, αίμα, γρατζουνιές, σημάδια 
κόπαας αντίστασης. Αλλά αύτή δέν έχει 
μάθει ν’ όντισκέκεται, νό χρησιμοποιεί βία 
στή βία τού άντρα, δέ θέλει βέβαια νό τής 
σπάσει τό κόκκαλα ή νό τή μαχαιρώσει ό 
βιαστής. Όλ’ αύτό δέν παίζουν ρόλο γιό τόν 
ιατροδικαστή, καθισμένο σ’ ένα κρύο γρα
φείο μπροστά στό γυμνό κορμί. Καί δίπλα 
χτυπάει ή γραφομηχανή...

Εκεί κεντράει καί ή δίκη. Στή δίκη ή γυ
ναίκα μεταβάλλεται σέ κατηγορούμενο. 
Απολογείται γιά τήν προηγούμενη ζωή της, 

γιά τή συμπεριφορά της, τήν κίνησή της, τό 
ρούχα της. Τελικό όπολογείται γιό τή γυναι
κεία της ύπαρξη, γιό τό ίδιο της τό 
φύλο...».

Λόγοι, λόγοι, δεκάδες λόγοι πού κλεί
νουν τό στόμα της καί κάνουν τά δόντια 
της νά σφίγγουν πεισματικά τό  περιστα
τικό. Πώς ν ’ άντέξει τή βαθιά περιφρό
νηση τού πατέρα πού τό  μόνο πού θά πει 
θά ’ναι τό  ότι ή ίδια προκάλεσε τό πάθημά 
της; Πώς ν ’ άντέξει τό  ξέσπασμα τής όρ- 
γής τού σύζυγου, πού θά ζητήσει νά «ξε-
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πλύνει τή ντροπή πού τού ’γίνε» μέ τό 
χωρισμό; Πώς ν ’ άντέξει στό δακτυλο
δείξιμό της άπ’ τή γειτονιά; ’Έτσι, κλείνει 
μέσα στό πάντα άγιάτρευτο τραύμα της 
τήν όδύνη, παλεύει μέ τούς έφ ιάλτες 
της, άδιαφορεί γιά τ ’ αύριο θέλοντας νά 
ξεχάσει. Πώς όμως νά ξεχάσει, άφοΰ γιά 
πάντα θά βλέπει μπρος της στενά  σκο
τεινά δρομάκια, άπόμερες γωνιές, άν
τρες πού γίνονται «τσιμπούρια» πίσω της 
ξερνώντας άπ’ τό στόμα τους λογής-λο- 
γής αισχρόλογα;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΕΜΙΑ

Ά π ’ τά περιστατικά πού ρχονται στό 
φώς μετά άπό καταγγελίες, ένα  είναι τό 
γενικό συμπέρασμα πού μπορεί νά θγεί: 
Πώς θύμα βιασμού μπορεί νά 'ν α ι-  καί 
είναι -  κάθε γυναίκα κάθε ήλικίας, κάθε 
χρώματος, κάθε φυλής καί θρησκείας.

Ή  14χρονη τουρκάλα πού βιάστηκε άπ’ 
τόν Ιβχρονο  συμπατριώτη της τή νύχτα 
τή ς 27/28-3-1982 στό Λαύριο, δέν είναι ή 
μοναδική αύτής τή ς τρυφ ερής ήλικίας 
πού ένιωσε τήν άηδία τού βιασμού. Στό α ’ 
έξάμηνο τού 1982 καταγγέλθηκαν στήν 
περιφέρεια τής Χωροφυλακής 9 βιασμοί 
καί 5 άπόπειρες βιασμού μέ θύματα κορί
τσια ήλικίας 14, 15 καί 16 χρόνων.

Αλλά στό ίδιο χρονικό διάστημα καί 
συγκεκριμένα τά ξημερώματα τής 
2-4-1982 στήν Όρεστιάδα, έχουμε καί τό 
βιασμό τής 92χρονης γριούλας άπ’ τόν 
23χρονο Βελή Ίσμαήλογλου. Δυό  μέρες 
άργότερα στον Ό ρχομενό , γυναίκα 66 
χρονών βιάζεται άπό δυό 30χρονους 
συγχωριανούς της, άφού πρώτα ξυλοκο- 
πήθηκε άγρια κι άπ’ τούς δυό. Στήν 
πρώτη περίπτωση 69 όλόκληρα χρόνια 
χώριζαν τό βιαστή άπ’ τό θύμα του, στή 
δεύτερη 35 χρόνια. Κι όμως συχνά τ ’ άν- 
θρώπινα -  ή ζωώδη -  ένστικτα μπορούν 
νά γεφυρώσουν τέτο ια  τεράστια χά
σματα.

Καί μιά κι άναφερθήκαμε σέ άριθμοϋς 
ίσως νά 'να ι σκόπιμο νά πούμε πώς τό α ' 
έξάμηνο τού 1982 στήν περιφέρεια τής 
Χωροφυλακής καταγγέλθηκαν 26 βια
σμοί καί 25 άπόπειρες. Ά π ό  τούς 26 βια
σμούς οί 9 είχαν δράστες περισσότερους 
άπό έναν άντρα, ένώ δέν υπήρξε καμιά 
όμαδική άπόπειρα.

Ά π ' τούς 70 συνολικά δράστες τών 51 
περιπτώσεων βιασμού καί άπόπειρων 
βιασμού, οί 12 ήταν ήλικίας 16-19 χρό
νων, οί 20 ήλικίας 20-24 χρόνων, οί 16 
ήλικίας 25-29 χρόνων, οί 6 ήλικίας 30-35 
χρόνων, οί 4 ήλικίας 3 6 Ή 0  χρόνων, οί 3 
ήλικίας 41-50 χρόνων καί 1 Υγλικίας 51-60 
χρόνων. Γιά τούς ύπόλοιπους 8 πού δέ 
συνελήφθηκαν άμέσως είναι άγνωστη ή 
άκριβής ήλικία τους. Ά π ’ τις 52 γυναίκες 
-  θύματα τών 51 περιπτώσεων, οί 11 ήταν 
άλλοδαπές, άπ’ τις όποίες οί 9 είχαν ’ρθεϊ 
ώς τουρίστρ ιες στήν Ελλάδα. Στις 25 άπ’ 
τις 51 περιπτώσεις τά θύματα καί οί δρά
στες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ένώ 
στις ύπόλοιπες 26 περιπτώσεις ύπήρχε 
κάποια προηγούμενη γνωριμία ή φιλία. 
Σέ μιά περίπτωση (άπόπειρα βιασμού) 
δράστης ήταν ό πατέρας τού θύματος!!!

ΒΙΑΣΜΟΣ Ή ΣΚΕΥΩΡΙΑ

Τό πρόβλημα όμως πού προκύπτει, καί

συχνά προκύπτει άμείλικτο έρχόμενο  σ' 
άντίθεση μέ μερικά άπ- όσα προτείνουν 
γιά τό θέμα καί τήν άντιμετώπισή του γυ
να ικείες όργανώσεις, είναι τό κατά πόσο 
ό καταγγελόμενος βιασμός είναι βια
σμός καί δέν είναι κάποια πλεκτάνη σέ 
βάρος τού φ ερόμενου σάν δράστη.

Καί πιό συγκεκριμένα: “Εχουν καταγ
γελθεί βιασμοί πού ήταν μοιχείες, όπως 
έχουν καταγγελθεί βιασμοί άπό θύματα 
πού ούδέποτε βιάστηκαν καί πού άπο- 
σκοπούσαν σέ κάποιο οικονομικό όφ ε
λος, ή ζητούσαν νά έκδικηθούν γιά ύπο- 
θέσεις παρελθόντος τόν δήθεν δράστη.

Δ έν  είναι λίγες οί περιπτώσεις πού έγ
γαμες γυναίκες προσποιήθηκαν τις βια- 
σθεισες μπροστά στόν κίνδυνο ν ’ άποκα- 
λυφθούν στό σύζυγό τους οί έξωσυζυγι- 
κές σχέσεις τους, πράγμα πού σήμαινε 
γιά τόν έραστή άντιμετώπισή τής κατη
γορίας τού βιασμού. Ά π ό  έραστής, βια
στής, δηλαδή ... Αλλά, δέν είναι καί λί
γες οί περιπτώσεις πού πίσω τους κρύ
βουν κάποιον οικονομικό έκβιασμό. 
Συνήθω ς τά ύποτιθέμενα θύματα είναι 
άλλοδαπές τουρ ίστρ ιες πού ζητούν νά 
συνεχίσουν τις δ ιακοπές τους ... άνέ- 
ξοδα, ή νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους 
μέ κάποια ... κέρδη. Χαρακτηριστική εί
ναι ή περίπτωση μιάς σουηδέζας δασκά
λας πού λίγο-πολύ είχε ταξιδέψ ει σ' 
ολόκληρο τόν κόσμο μ ' αύτό τόν τρόπο. 
Σέ κάποια φάση τών διακοπών της στήν 
Ελλάδα καί συγκεκριμένα στήν Κρήτη, 

άρνήθηκε ν ’ άκολουθήσει τό «γκρούπ» 
τών συμπατριωτών της σέ μιά όλοήμερη 
άνάβαση τής "Ιδης καί μετά άπό πολλές κι 
έπ ίμονες προσπάθειες κατώρθωσε νά 
μείνει μέ τόν Έλληνα όδηγό τού τουρι
στικού λεωφορείου, μέχρι τό πρωί τής 
έπομένης πού θά έπέστρεφ ε τό 
«γκρούπ». Τή νύχτα ή ίδια κο ιμήθηκε στό 
πίσω κάθισμα τού λεωφορείου τού 
όποιου τά κλειδιά τής τά παράδωσε ό 
όδηγός του παρουσία κι άλλων άτόμων. 
Ό  όδηγός κοιμήθηκε στό σαλόνι μικρού 
ξενοδοχείου (δέν υπήρχαν διαθέσιμα 
δωμάτια), μαζί μέ δυό άτομα τού προσω
πικού, ένω όλες οί πόρτες τού ξενοδο
χείου είχαν κλειδωθεί άπ' τόν ιδιοκτήτη 
του, πού κράτησε καί τά κλειδιά. Τρεις 
μέρες άργότερα, ή σουηδέζα κατάγγειλε 
στό συμπατριώτη της άρχηγό τη ς έκ- 
δρομής πώς τή νύχτα πού κοιμήθηκε στό 
λεωφορείο βιάστηκε άπ’ τόν όδηγό. Τής 
σύστησε νά καταγγείλει τό γεγονός στήν 
τοπική 'Υπηρεσ ία  τής Χωροφυλακής, μά 
'κείνη άρνήθηκε. Δυό  μέρες μετά τήν 
άνεπίσημη καταγγελία ζητάει άπό συν- 
ταξιδιώτισσά της γιατρό, νά βεβαιώσει 
ότι στά χέρια της καί σ ’ άλλα μέρη τού 
σώματός της ύπάρχουν γρατζουνιές καί 
τήν έπομένη καταγγέλει τό  γεγονός 
στους άλλους συνταξιδιώτες της, στή 
διεύθυνση τού τουριστικού γραφείου 
πού άνηκε τό λεωφορείο καί στήν Π ρε
σβεία τής χώρας της. Ά π ό  τή διεύθυνση 
τού τουριστικού γραφείου ζητάει «έν 
ψυχρφ» νά τής έπ ιστρέψει όλα τά έξοδα 
τής συμμετοχής της στήν έκδρομή σάν 
Αποζημίωση καί μόνο όταν άντιμετωπίζει 
σθεναρή άντίρρηση άπό μέρους της καί 
πέντε ώρες πριν έγκαταλείψει τήν 'Ε λ 
λάδα καταγγέλει τό βιασμό ύποθάλλον- 
τας μήνυση κατά τού όδηγού τού λεω
φορείου.

Ή τα ν  μιά περίπτωση καθαρού έκβια- 
σμοϋ πού όμως δέν ύπήρξε ή μοναδική.

Ά π ’ αύτήν προβάλουν μερικά έρωτημα- 
τικά: Ά ν  δέν ύπήρχε ό ιατροδικαστής γιά 
ν ' άποδείξει πώς οί γρατζουνιές της δέν 
έχουν τή φορά πού θά ’πρεπε νά 'χουν άν 
είχαν προκληθεΐ άπό τό βιαστή της, ένας 
ιδιώτης γιατρός θ' άντιστεκόταν στόν 
πειρασμό μιάς κάποιας αύξημένης άμοι- 
βής γιά νά βεβαιώσει τήν άλήθεια; Ά ν  
δέν ύπήρχε ή έξονυχιστική προανά
κριση, πού μέσα άπ’ τις άντιφάσεις έφ
τασε στήν άλήθεια, πο ιος θά μπορούσε 
νά προφυλάξει τόν όδηγό τού λεωφο
ρείου άπό μιά καταδικαστική ποινή του
λάχιστον πέντε χρόνων;

Γιά τήν όνάκριση καί τή δίκη

Καί μιά κι ό λόγος γιά τόν ’Ιατροδικα
στή καί τήν προανάκριση άς άναφέρουμε 
'δω τό τι μάς είπε ή κ. Α λ ίκη  Γιωτοπού- 
λου -  Μαραγκόπούλου, πού πέρα άπό 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, είναι καί 
Πρόεδρος στό «Σύνδεσμο γιά τά Δικαιώ
ματα τή ς Γυναίκας»;

«Στήν άνάκριση καί κατά τήν άκροαματική 
διαδικασία, ή έξέταση τοϋ θύματος θά πρέ
πει νά γίνεται μέ πολλή διακριτικότητα καί 
προσοχή, Ιδίως όταν ή άλη προσωπικότητά 
του δείχνει ότι δέν πρόκειται γιά ύποκρινό- 
μενη έκβιάστρια».

Τά ίδια περίπου θά μάς πεί καί ή κ. Μ α
ρία Μαυρομάτη, συμπληρώνοντας όμως 
μέ κάτι άκόμα τήν πρότασή της:

«Ή προκαταρκτική έξέτοση καί προανά
κριση καθώς καί ή άνάκριση πρέπει νά γί- 
νωνται μέ διακριτικότητα καί σεβασμό τής 
άξιοπρέπειας τοϋ θύματος. Εδώ θά μπο
ρούσε κανείς νά προτείνει ή προανάκριση 
στήν άστυνομία νά γίνεται άπό γυναίκες 
άστυνομικούς. Ή άκροαματική διαδικασία 
θά ήταν σκόπιμα νά γίνεται «κεκλεισμένων 
τών θυρών» ιδίως κατά τήν έξέτοση τοϋ 
θύματος, πάντοτε δέ όταν τό θύμα είναι 
μικρά παιδί ή άν οί συνθήκες πού έγινε ή 
πράξη ήταν ιδιαίτερα βάρβαρες. Ακόμη θά 
πρέπει νά όποφεύγεται ή μεγάλη δημοσιό- 
της μέ μιά «συμφωνία κυρίων» μεταξύ τών
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έφημερίδων καί περιοδικών ή έν άνόγκη καί 
νό απαγορεύεται».

Αντίθετα, ή όμάδα πού άποτελεϊ τό 
«Σπίτι Γυναικών Θεσ/νίκης», ατό βιβλίο 
πού κυκλοφόρησε γιά τή βία καί τούς 
βιασμούς, παρουσιάζεται άπόλυτα κατη
γορηματική καί προτείνει:

·<Νά μήν όποκλείεται ή παρουοία γυναικών 
δικαστών ή ένόρκων σέ δίκες μέ θέμα τους 
βιασμούς, μέ τό σκεπτικό ότι θό ύπΰρχει 
προκατάληψη άπό μέρους τους.

Νό μπορεί ή γυναίκα νά φέρνει καί δικό της 
γιατρό γιά νό τήν έξετάσει, δίχως νό 'ναι 
υποχρεωμένη νά μένει μ’ όνοιχτό τό πόδια 
μπροστά στόν ιατροδικαστή, πού καπνίζον
τας μέ άπάθεια τό τσιγαρόκι του, ψάχνει γιά 
ένδείξεις πάνω στό σώμα τής βιασμένης, 
πού είναι ύποχρεωμένη ν' άκούει τό πλή
κτρα τής γραφομηχανής νό καταγράφουν 
τήν άκρατη άδύνη της σ’ ένο λευκό χαρτί. 
Νά καταργηθεί ή έξευτελιστική διαδικασία 
τής άνάκρισης καί τής δίκης τής βιασμένης, 
όπου αύτή τελικά γίνεται γιΰ δεύτερη φορά 
τό θύμο τής άντρικής νοοτροπίας καί έξου- 
σίας καί, τελικά, βρίσκεται μόνη αύτή κατη
γορούμενη, άψοϋ καλείται νά άπολογηθεί 
γιά τήν προηγούμενη της ζωή. γιό τόν τρόπο 
πού έκφράζεται σάν σώμα (κουνήματα, μά

τια πού παίζουν), γιό τό ρούχα της (πάντα 
προκαλεϊ ή κοντή σκιστή φούστα, τό στενό 
παντελόνι, τό διαφανές πουκάμισο, τό 
σάρτς τό καλοκαίρι).
"Ετσι περιορίζουν τόν τρόπο έκφρασης τής 
κάθε γυναίκας, σύμφωνα μέ όρισμένα άν- 
τρικό πρότυπο, πού πρέπει νό ντύνεται ή 
γυναίκα γιά νό προκαλεϊ καί σύμφωνα πάλι 
μέ όρισμένα άντρικό πρότυπα πού πρέπει νό 
ντύνεται γιό νά τήν άποφεύγουν.
Καί ή δικαιοσύνη (πάντα τήν φαντάζονταν οί 
άρχοΐοι μας γυναίκα -  γιατί άραγε;) έρχεται 
καί ύπερθεματίζει καί δικαιώνει αύτή τήν 
αντρική καταπίεση πάνω στή γυναίκα στήν 
κοινωνία μας. μιας κοινωνίας πού καί τό 
τελευταίο της κύτταρο σήμερα προσβλέπει 
μέ δέος στόν πολυπόθητο έξονθρωπισμό».

Είναι όμως έτσ ιτά  πράγματα; Ποιος θά 
βεβαιώσει γιά τήν άντικειμενικότητα καί 
τήν άμεροληψ ία τού «δικού της για
τρού», τή στιγμή πού σ ' όλους είναι γνω
στό πώς άνάμεσα στούς πολλούς σω
στούς γιατρούς, ύπάρχουν καί μερικοί 
πού δέν τιμούν όσο πρέπει τόν όρκο τού 
Ίπποκράτη, όταν σ τ’ άφτιά τους φ τάνει ό 
ήχος άπ' τ ’ «άργύρια».

Καί πώς θ ’ άποδειχτεί άν ύπάρχει τό 
στοιχείο τής πρόκλησης μέ σκοπό νά 
παρασυρθεί στό βιασμό ό δράστης γιά 
λόγους οικονομικού έκβιασμού ή εκδί
κησης άπό μέρους τού θύματος; Βέβαια 
τό  προκλητικό ντύσιμο δέν είναι δικαιο

λογία γιά τό δράστη, άφού κάθε άνθρω
πος έχει δικαώμα νά ντύνετα ι όπως θέ
λει, άλλά δέν είναι λ ίγες οί φορές πού τό 
προκλητικό ντύσιμο άποτελεϊ μέρος τού 
όλου προκατασκευασμένου σχεδίου 
μιάς γυναίκας πού έπιδιώκει τό βιασμό 
της άπό κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
γιά νά πετύχει έτσ ι πράγματα άλλα.

Ίσω ς μιά άνάκριση άπό, ή παρουσία 
γυναικών άστυνομικών νά ’ταν τό σω
στότερο, άφού γίνεται γενικά παραδεχτό 
ότι μιά γυναίκα μιλάει πιό έλεύθερα σέ 
μιά γυναίκα γιά θέματα πού «πονούν» τό 
φύλο τους. Καί γιατί όχι μιά δίκη «κεκλει- 
σμένων θυρών», όταν σ ’ αύτήν πρόκειται 
ν ’ άκουστούν «σημεία καί τέρατα» κατά 
τή λαϊκή έκφραση, πού όπως έγραψε πα- 
λιότερα στό περιοδικό «Ταχυδρόμος» ή 
Λιάνα Κανέλλη, θ ’ άποτελέσουν ύλικό 
γιά «τραβηχτικό» δημοσιογραφικό ρε
πορτάζ.

«Προσφιλές άνάγνωσμα οί περιπέτειες γυ
ναικών πού βιάστηκαν. Κάθε λίγο καί λιγάκι 
θά δει κανείς μιά ιστορία βιασμού στις έφη- 
μερίδες, μέ άλες τις έρεθιστικές περιγρα
φές, πού άντιμετωπίζονται συχνό-πυκγό 
καί σάν φυσικό μαλακό πορνό γιά άλη τήν 
οικογένεια».

Σ ’ έκείνη τήν έρευνα τής Λιάνας Κα
νέλλη, πού πραγματικά έμεινε άπ’ τις 
άξιολογότερες στά έλληνικά δημοσιο
γραφικά χρονικά ύπάρχει άκόμα μιά 
άποψη, σημαντική γιά τις θετικές ή άρ- 
νητικές της πλευρές. Είναι τού Προέ
δρου Έ φ ετώ ν ’Αθηνών κ. Φλωρογούλα;

«Μό γιά ποιό βιασμό μιλάμε, τώρα! Τό θέμα 
είναι, ποιος βίασε, ποιόν. Σήμερα, ύπάρχει

Ενας μοναχικός περίπατος στήν έξοχή μπορεί κά
ποια φορά νό χει δυσάρεστες εκπλήξεις . . .

ύπερπροσφορά. Δέν μπορεί νά μιλήσει κα
νείς γιά σεξουαλικό υποσιτισμό. Γιατί νό 
γίνει βιασμός; Σπάνιες είναι οί περιπτώ
σεις. πού φτάνουν στό άκροατήριο καί άπο- 
δεικνύεται ό βιασμός. Πηγαίνετε στό Κα- 
κουργιοδικεϊο νά δείτε. Ζήτημα άν ύπάρ
χουν δέκα καταδικαστικές άποφάσεις, γιά 
τέτοιο άδίκημα, τό χρόνο. Εδώ θυμάμαι 
περιπτώσεις πού τελικά άποδείχτηκε ότι τό 
θύμα «βίασε» τό βιαστή ή τόν ποραπλάνησε 
μέ μιά προκλητικότητα, όνεξήγητη γιό τήν 
ήλικία της. Γιό νό άποδειχτεί κατόπιν ία- 
τροδικαστικώς. άτι ή νεαρό, διεκορεύθη 
μέν όπό τόν φερόμενο ώς βιαστή, όλλό έκ 
«τών όπισθεν» ήταν έμπειρότατη. Καί τόν 
παρέσυρε, μέ στόχο νό έκβιάσουν άπό κοι
νού τούς γονείς τους, γιό νό παντρευτούν,

παρά τις αντιρρήσεις τους. Δέν πρόκειται 
γιά κοινωνικό φαινόμενο. Τουλάχιστον, 
στήν Ελλάδα».

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΒΙΑΣΤΗ

Ας μιλήσουμε, όμως, άπό ’δώ καί κάτω 
γιά τούς βιασμούς πού δέν είναι σκευω
ρία, άλλά βιασμοί, έστω κι άν τό ντύσιμο 
τού θύματος, ή ή συμπεριφορά του μπο
ρούν νά χαρακτηριστούν ώς προκλητικά. 
Καί πρώτα άπ’ όλα γιά τό βιαστή, γιά τό 
πώς φτάνει στό βιασμό καί πώς άντιμε- 
τωπίζεται άπ’ τό οικείο κι εύρύτερο φι
λικό του περιβάλλον. Καί πάλι θ ’ άνα- 
φ ερθοϋμε στά όσα μάς είπε ή κ. Αλίκη 
Γιωτοπούλου -  Μαραγκοπούλου:

«Ή νοοτροπία τού άντρικοϋ ρόλου ώς κυ
ρίαρχου πού δικαιούται νά κατακτά τή γυ
ναίκα, α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  πλασμένο γιά τή 
δική του άπόλαυση, συντελεί στή διάπροξη 
βιασμών άπό άντρες πού δέν καταφέρνουν 
έξαιτίος προσωρινών ή χρόνιων λόγων, 
έσωτερικών ή έξωτερικών -  νό έχουν 
έπαρκεΐς γι’ αύτούς σεξουαλικές σχέσεις 
μέ τό άλλο φύλο. Συνήθως οί βιαστές είναι 
πρόσωπα σαδιστικών τάσεων πού ή προσω
πικότητά τους δέν έξελίχθηκε κανονικό 
λόγω άποτυχημένων καί κακών σχέσεων 
ιδίως μέ τήν οίκογένειά τους, ή πρόσωπα 
πού δέν βρήκαν κανονική διέξοδο στήν 
κρίση τής έφηβείας».

Ό  Καίσαρ Λομπρόζο, στό μνημειώδες 
έργο του, « Ό  ’Εγκληματίας ’’Ανθρωπος» 
(μετάφραση στά έλληνικά: "Ελλης Αλε
ξίου -  Πρωταίου -  ’Εκδόσεις Ψίχαλου), 
άναφ ερόμενος σποραδικά στούς βια
στές γράφει όταν εξετάζει τό  θέμα τής 
λαγνείας (σελίδα 111, τόμος Αί):

« .. . "Εχω παρατηρήσει ότι οί κάθε λο- 
γής δ ιεστραμμένοι έρω τες άναφαίνονται 
στήν παιδική ήλικία, μαζί μ ’ άλλες εγκλη
ματικές τάσεις. Έτσι, λόγου χάρη, ό Β., 
κλέφτης είχε συχνές στύσεις καί τόσο 
δυνατό έρεθισμό, πού μπορούσε νά κά
νει καί βιασμό όταν άντίκριζε άσπρό- 
ρουχα κρεμασμένα. Τό άλόκοτο αύτό 
σύμπτωμα τού παρουσιάστηκε στά 3 ή 4 
χρόνια του. Πήγαινε στό νηπιαγωγείο, 
καί ή θέα καί τό θρόισμα, πού κάναν οί 
άσπρες ποδιές τών συμμαθητώ ν του, τού 
προκαλοϋσε μιά ήδονική αίσθηση, σάν 
έκείνη τής έπαφής μέ τή γυναίκα. Αυτό 
έγινε άφορμή νά κάνει μερικούς βια
σμούς καί νά αισθάνεται διαρκή τήν άνά- 
γκη τής συνουσίας. Καί γιά νά μπορεί νά 
τήν ικανοποιεί έγινε κλέφτης ...». 'Α λ 
λού πάλι (σελίδα 134, τόμος Β ’), γράφει 
πώς: «Οί β ιαστές είναι συνηθέστατα άνί- 
κανοι γιά συνουσία καί σχεδόν φρενο
βλαβείς. "Εχουν παχειά χείλη, σαρκώδη,
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άφθονα μαλλιά ξανθά, μάτια λαμπερά, 
φωνή βραχνή και σβέλτη, καθαρή σκέψη. 
Τά γεννητικά τους όργανα κα'ι ή μύτη εί
ναι κακοσχηματισμένα, έχουν  τό  κρανίο 
άνώμαλο κι όχι σπάνια πάσχουν άπό βρο
χοκήλη, κρετινισμό και ραχίτιδα .. .»

Βέβαια, οί παραπάνω διαπιστώσεις τού 
Κ. Λομπρόζο έχουν σήμερα άναθεω ρηθεϊ 
σ ’ άρκετό βάθος κι έκταση. Ό μ ω ς  δέν 
είναι λ ίγες οί φ ορές πού δράστες βια
σμών άποκάλυψαν κατά τήν όμολογία 
τους  νοσηρές ψυχικοσωματικές κατα
στάσεις. Μ ιά τέτο ια  έξομολόγηση βιαστή 
παρμένη άπό τήν  έρευνα  τής Λ ιάνας Κα- 
νέλλη:

« Ερεθίζομαι όφόνταστο, αμα ή γυναίκα 
όντιστέκεται. Πολλαπλοσιΰζεται ή ήδονή 
μου. Ας είναι καί ψέματα ή άντίστσση. 
Γιατί, ατό βάθος, τό πιστεύω, πώς κι αυτή 
ευχαριστιέται. Μέσα στό φόβο της, ηδονί
ζεται . Είναι μαζόχες ο! γυναίκες. Κι ός μήν 
τό δείχνουν... Δέν ήθελα νό της κάνω 
κακό. Νόμιζα πώς θό φοβηθεί, θό όντιστα- 
θεϊ, άλλό δέν θό μέ όνόγκαζε νό μήν ξέρω 
καί τΐ κάνω»...».

Συχνά, οί β ιαστές είναι άτομα μέ θα- 
ρυμένο ποινικό παρελθόν και πλούσια 
έγκληματική δράση, πού δέ διστάζουν 
μπροστά σέ τίποτα. Αντιπροσω πευτικό
τερη περίπτωση στά έλληνικά έγκλημα· 
τολογικά, είναι τών Βαγγέλη Ρωχάμη, 
Κώστα Μπελληγιάννη καί Γιώργου Τσε- 
πέρη, πού τό βράδυ τής 5/6-3-1980 άρχι
σαν νά γράφουν τή δραματικότερη ίσως 
ιστορία άπαγωγής καί βιασμού πού συγ
κλόνισε τά τελευτα ία  χρόνια τό πανελ
λήνιο. Καί οί τρείς είχαν πλουσιοτάτη έγ
κληματική δραστηριότητα κι ήταν άπ' 
τούς λίγους κακοποιούς πού ή δίωξη καί 
ή σύλληψή τους άπαίτησε τή μυθιστορη
ματική κινητοποίηση μεγάλων μονάδων 
τή ς  Χωροφυλακής. Ή  άντιμετώπισή τους 
άπ’ τούς άλλους ήταν διάφορη. Τό στενό 
φιλικό περιβάλλον τούς τύλιξε στό μύθο 
τής ήρωοποίησης· τό εύρύτερο  κοινω
νικό σύνολο τού ς  άποδοκίμασε έντονα, 
έκφράζοντας ποικιλότροπα τήν άγανά- 
κτησή του.

Είναι δέ γεγονός πώς οί «έπαγγελμα- 
τίες» κακοποιοί ήρωοποιοϋνται στούς 
κύκλους τους όταν έκδηλώ νουν έντονα 
τήν  άντικοινω νικότητά τους  μέ άδική- 
ματα πού φανερώνουν ιδια ίτερη βία. 
’Αλλά, καί γιά τούς  μή κακοποιούς -  βια
στές, έκείνους, δηλαδή, πού γιά πρώτη 
φορά έγιναν δράστες βιασμού, ύπάρ- 
χουν, άπ ' τό  στενό περιβάλλον τους, άρ- 
κετές δικαιολογίες πού ταυτόχρονα 
μετατρέπουν τό  θύμα σέ έμμεσο  θύτη. Ή  
κ. Μαρία Μαυρομάτη, άναφ ερόμενη σ ’ 
αύτό άκριβώς, μάς λέει:

«Ό  δράστης τού βιασμού άντιμετωπίζεται 
άπό τό συγγενικό καί φιλικό του περιβάλλον 
μέ κάποια ντροπή, άλλό παράλληλα γίνεται 
καί προσπάθεια δικαιολογήσεώς του, έπιρ- 
ρίπτοντας μέρος τής ευθύνης καί στό θύμα 
πολλές φορές μάλιστα καί μέ όρκετή λάσπη. 
Ιδίως όταν θύματα είναι ξένες τουρίστριες. 
Από τό εύρύτερο όμως κοινωνικό περιβάλ

λον, 6 δράστης άντιμετωπίζεται μέ άγσνό- 
κτηση καί κατακραυγή, γιατί ό βιασμός δέν 
άποτελεί μόνο πράξη βίας πού είναι σέ κάθε 
μορφή της άποκρουστική, άλλ’ είναι καί μιά 
ένέργεια πού καταρρακώνει τήν άξιοποέ- 
πεια καί τήν προσωπικότητα τού θύματος, 
άλλ' όκόμη καί τού ίδιου τού δράστη όφοϋ 
τόν ύπαβιβόζει στό έπίπεδο τού ζώου πού 
ένεργεΐ μόνο μέ τό ένστικτό του».

ΤΑ ’ΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ’ΠΑΘΑΝ;

«Φρίκη έργοστΰσιου, ένταση, βρώμικος 
Ιδρώτας -  φίδι ξετυλίγεται στό σώμα -  γρή
γορες άνόσες τοκετού, λαχάνιασμα παρα
γωγικό, στό ρυθμό τής μηχανής δεκοεξά- 
χρονο κορμί πάλλεται. Σχόλασμα. Διώχνει 
άπό τό έφηβικό πρόσωπο όπως-όπως τό 
σημάδια τού μόχθου, στόν ώμο ή τσόντα, τά 
ρούχα τής δουλειάς στήν άποθήκη πετα
μένα, όνάβει τό λαμπάκι τής ύπόλοιπης 
ύπαρξης. Ό  δρόμος τής έπιστροφής στή 
φυλακή -  σπίτι. Τό βλέμμα διοθλότοι: μηχα
νές, έπιστάτης, πολυκατοικίες, δρόμοι, αύ- 
τοκίνητα, Αντρες, νυχτερινές φαντασίες. 
Ό  έουτός της άγρια άποσπάσματα, βίαιες 
έπεμβόσεις, συντρίμια πρόωρα.

Τήν πλησιάζουν δυό, κοκκινίζει, προσπαθεί 
νό ταιριάζει αύτό πού τής μάθανε, αύτό πού 
πρόχειρα βρίσκονται γιά κάθε ένδεχόμενο 
μέ τούτο τό όπρόπτο. Δέν ταιριάζει μέ τί
ποτα. Καί τώρα πανικός τρόμος ... Τής λένε 
διάφορα άνόητα, τής κολακεύουν τήν θηλυ- 
κιό της ύπαρξη. Εδώ κάτι θυμάται: Πειρά
γματα στούς δρόμους, γόμος, γυναίκα, μη
τέρα. Έρωτας μέ πορνό πού τήν περιτριγυ
ρίζουν στούς δρόμους, στό σινεμό καί στό 
περίπτερα καί ή ένδόμυχη μυστηριακή 
φωνή: Ζωή-άγόπη. Όλο ούτό παρελαύνουν 
στή σκέψη της, μέ τούς δυό νό μιλούν 
άκόμα... Ή νύχτα δίβουλη συντρόφισσο 
τών άμαρτημάτων καί τής όπόλαυσης τούς 
εύνοεί απόψε.

Τήν άρπόζουν, βίαια, τήν τοποθετούν στό 
όμάξι. Μουσική ρόκ, βλέμματα πονηρό λαί
μαργα, μαργιόλικα, άπειλητικά τήν περπα
τούν. Τό παρθενικό σώμα σπαράζει στό όγ- 
γιγμα. Τήν γδύνουν. Ό  φόβος μεταμορφώ
νεται σέ τρόμο καί ό τρόμος αέ άδύνστες 
άντιστόσεις. Νοιώθει χαμένη, παλεύει 
όμως ξέροντας ήδη τί πέπρωται...

Στό τέλος έξαρθρωμένη, ληστεμένη, άδειο 
κεφάλι, θολό μάτι άφήνοντας τή ζωή, τό 
όνειρα, τήν ύπαρξή της στό πίσω κάθισμα 
τού αύτοκινήτου, παίρνει τούς δρό
μους ...».

Μ έ  τήν  ύπογραφή «Τασώ», τά παρα
πάνω, δημοσ ιευμένα  στήν έκδοση «Γιά 
τήν άπελευθέρωση τών γυναικών» τής 
όμώ νυμης γυναικείας όργάνωσης, δί
νουν άνάγλυφα τήν άγωνία τής πράξης 
πού λέγεται βιασμός, άγωνία πού σί
γουρα έντονα  δοκίμασε καί ή 15χρονη 
Σ.Σ., όταν τήν περασμένη Πρωτομαγιά 
βιάστηκε άπό τρεις νεαρούς στή Λυκό- 
βρυση -  'Αττικής, ή ή 19χρονη Μ.Δ. όταν 
στις 18 τού περασμένου Απρίλη στήν 
=άνθη έζησε τό βίαιο άρπαγμα καί πέτα
γμά τη ς στό πίσω κάθισμα τού αύτοκινή- 
του τριών νεαρών πού στή συνέχεια  τή 
βίασαν, ή στις 7 τού περασμένου 'Ιου 
νίου. στή Θεσ/νίκη, ή Ιβχρονη  Α.Μ. όταν 
είδε γύρω της ν ’ άπλώνονται πέντε ζευ
γάρια χέρια καί νά ληστεύουν τήν 
ύπαρξή της, ή ή 25χρονη Α  Σ. όταν στις 5 
τού περασμένου ’Ιουνίου, είδε 4 άνθρω- 
πόμορφα τέρατα νά βγαίνουν άπό ένα 
αύτοκίνητο καί νά τήν άρπάζουν ... ή τό 
σες άλλες πού όμως κράτησαν τή φρίκη 
στή σιωπή τους, όδηγημένες άπ’ αύτόν 
τόν άγραφτο νόμο άλλες στήν αύτοκτο- 
νία (περίπτωση Γεωργίας Χατζηϊωάν- 
νου), άλλες στήν τρέλλα, άλλες στό 
περιθώριο τής ζω ή ς ... Κ ι άπό πάνω νά 
ήχε! ή έπωδός: «Τά ’θελε καί τά παθε». 
Σάν νά μήν άνήκε καί σ ’ αύτή τό  δικαίωμα 
νά κυκλοφορεί στό δρόμο, σάν νό μήν 
ε ίχε κι αύτή τό  δικαίωμα νά βγει ένα

περίπατο κάπου στήν έξοχή μέ τό  άγόρι 
της ...

«Δέν  είχε τό δικαίωμα», θά πουν πολ
λοί «καί -  τό π ιθανότερο -  έπεδίωξε τό 
βιασμό της». Σάν ρωτηθούν αύτοί γιά τό 
«γιατί;» θά χουν πρόχειρη κι εύκολη τήν 
άπάντησή τους, έπ ικαλούμενοι δόγματα 
διάφορων ψυχαναλυτών, μέ πρώτο- 
πρώτο τόν Φρόϋντ. «Κάθε γυναίκα», θά 
πουν, «διακατέχεται άπό τή βαθιά ψυχο
λογική άνάγκη νά τήν παίρνουν μέ τή 
βία».

Αδιάντροπο ψέμα αύτό. Φτηνή προσ
πάθεια γιά δικαιολόγηση τού δράστη, 
πού,σύμφωνα μέ τήν κ. 'Αλίκη Γιωτοπού- 
λου -  Μαραγκοπούλου («’Ερεθ ισμοί καί 
συμπλέγματα πού όδηγούν στή βία», 
Περιοδικό « Ό  άγώνας τής Γυναίκας». 
τ.5, 'Ιανουάρ ιος -  Μ άρτιος 1980):

«.. θεωρεί τή γυναίκα ώς όντικείμενο, 
προορισμένο μόνο γιά τή δική του ήδονή καί 
εύχαρίστηση, πιό εύκολα άποφασίζει τή 
μεταχείρισή της σύμφωνο μέ τις όρέξεις 
του.

Ακόμη, όμως, οί πράξεις βίος κοτό γυναι
κών ιδίως όπό τούς συζύγους τους, συχνά 
έχουν ώς βαθύτερο, ψυχολογικό αίτιο ένο 
ύποσυνείδητο σύμπλεγμα μειονεξίας, πού 
τούς ώθει οέ πράξεις βίος, μέ τις όποιες 
προσπαθούν νό δείξουν ότι αυτοί είνοι 
ισχυροί, οί άφεντάδες, όπως περιμένει ή 
κοινωνία νό είνοι οί άντρες. Δηλαδή μπορεί 
οί πράξεις ούτές νό είνοι καί όντισταθμιστι- 
κές άπαρόδεκτου γιά τόν όντρα συμπλέγμα
τος κοτωτερότητος όπένοντι στή γυναίκα 
του, στήν έρωμένη του, καί άλλα θηλυκό 
μέλη τής οίκογένειός του. 

βέβαια τό σύμπλεγμα ούτό δέν όρκεΐ γιό 
τέτοιες πράξεις άποιτοϋνται καί άλλες ιδιό
τητες τής προσωπικότητας πού δημιουρ
γούν βίαιη έπιθετικότητα. Τό σύμπλεγμα 
όμως αύτό μπορεί νό συντρέξει ώς σημαντι
κότατος παράγοντος μιός τέτοιας συμπερι
φοράς.

Έτσι ή εικόνα πού έχει ό άντρας γιό τήν 
άσήμαντη άξια τής γυναίκας κοθώς καί γιό 
τή δική του κυριαρχική ύπεροχή συντελούν 
(συμπορευόμενοι καί μέ άλλους) ώς παρά
γοντες σημαντικοί στήν τέλεση μιός βίοιης 
καί όχι οπάνιο έγκληματικής πράξης έναν- 
τίον τής γυνοίκος.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ;

Τό «σόκ» τού βιασμού είναι μεγάλο. Τά 
τραύματα, άκόμα κι άν κάποτε κλείσουν, 
άφήνουν τά σημάδια τους  έντονα χαρα
γμένα σέ κάθε βήμα τού θύματος. Ίσω ς 
γιατί τ ις περ ισσότερες φ ορές έμ ε ϊς  οί 
γύρω του δέν κάνουμε τίποτα άλλο παρά 
νά παρουσιάζουμε μπρος του τό παρελ
θόν. Καί συχνά μιά μόνη λέξη είναι ικανή 
νά ξανανοίξει τ ις πληγές. Ή  οικογένεια 
πού νιώθει τό γεγονός σάν ντροπή, οί 
φίλοι πού ζητούν νά κορέσουν τήν περι- 
έργειά τους  γιά τό «πώς έγινε», τό πεί
ραγμα στό δρόμο άπό έναν άγνωστο, 
καταφέρνουν σχεδόν πάντα νά κρατούν 
άγ ιάτρευτο τόν ψυχικό κόσμο τού θύμα
τος. Μ ά καί ή ίδια ή Πολιτεία  αύτή πού 
συχνά φροντίζει γιά τήν  έπανόρθωση 
τών δραστών, ή φέρεται μεγαλόψυχα 
άπέναντι σέ κάποιον κατάδικο, δ ίνοντας 
του τό  δικαίωμα νά χτίσει άπ’ τήν άρχή τή 
ζωή του (άσχετα άν συχνότερα οί φυλα
κές λειτουργούν ώς σχολεία έγκλήμα- 
τος, παρά ώς σύστημα έπαναφοράς τού
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άντικοινωνικοΰ άτόμου στους κοινωνι
κούς κύκλους), έκδηλώ νει τήν άδιαφο- 
ρία της πρός τά θύματα, άρκούμενη στό 
δτι τιμώ ρησε τό  θύτη τους. Κι όμως θά 
μπορούσε νά ύπάρξει κάποια ειδική 
Υπηρεσ ία μέ ειδ ικευμένο προσωπικό σέ 
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
ψυχίατρους, πού θά πρόσφεραν δωρεάν 
τις γνώσεις και τήν έμπειρ ία τους στήν 
ψυχική άποκατάσταση τών θυμάτων. 
Ακόμα, έπειδή τις περ ισσότερες φορές 
τά θύματα τών βιασμών άδυνατοϋν γιά 
δ ιάφ ορους έσω γενεϊς ή έξω γενεΐς λό
γους ν ' άποκατασταθοϋν έπαγγελμα- 
τικά, θά μπορούσε αύτή ή ειδική 'Υ π ηρε
σία νά μεσολαβεί γ ι’ αύτό. 'Υπάρχουν 
βέβαια γνώ μες πού προτείνουν άκόμα 
και τήν  ίδρυση ειδ ικής νοσηλευτικής μο
νάδας. Πάνω σ ’ 6λα αύτά ρωτήθηκε κι 
άπάντησε ή κ. 'Αλίκη Γιωτοπούλου -  Μα- 
ραγκοπούλου:

« 0 βιασμός σέ τρυφερή προπαντός ήλικία 
μπορεί ν’ όποτελέσει όθερόπευτο ψυχικό 
τραύμα γιό τό θύμα. Δέ νομίζω ότι είδική 
νοσηλευτική μονάδα θό ήταν σκόπιμο νό 
Ιδρυθεί στήν Ελλάδα. Αύτό πού χρειάζεται 
είναι στοργή καί κατάλληλη ψυχική μετα
χείριση άπό είδικό ψυχολόγο έξω άπό νο
σοκομεία. 0 χωρισμός άπό τήν οικογένεια 
(έκτός όν είναι άστοργη καί όν μεταδίδει 
στό θύμα τήν Ιδέα ότι καταστράφηκε μέ τό 
βιασμό), ή ψυχρότητα καί ή κερδοσκοπία 
τών νοσηλευτικών μας Ιδρυμάτων θό ύπα- 
γόρευαν άποφυγή αύτού τού θεσμού έδώ. 
Μάλλον συμβουλευτικός σταθμός μέ γυναι
κείο ειδικευμένο προσωπικό θό μπορούσε 
νό παρέχει τή μετά τό σόκ τού βιασμού βοή
θεια».

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ Η ΚΑΤ’ 

ΕΓΚΛΗΣΗ Η ΔΙΩΞΗ;

Μιά άπ’ τις λεπτότερες π τυχές τού 
βιασμού πού άλλωστε έχει συχνά ξεση
κώσει έντονες  συζητήσεις καί διαμάχες, 
είναι ή διώξή του. Μ έχρ ι τό  1960 τό  άρ
θρο 344 του Ποινικού Κώδικα πρόβλεπε 
πώς γιά τό  άδίκημα τού βιασμού (καθώς 
καί γ ι’ άλλα) «ή δίωξις χω ρεί μόνον έπί 
έγκλήσει», πού σήμαινε πώς μόνο τό 
θύμα, ή ό δ ικαιούμενος γιά έγκληση, 
ήταν αύτός πού άποφάσιζε γιά τό  άν θά 
'πρεπε νά τιμω ρηθεί ή όχι ό δράστης γιά 
τήν  πράξη του. Τό 1960 προστέθηκε ή 
τροποποίηση πού πρόβλεπε πώς «δέν 
άπαιτείτα ι έγκλησις έάν ή τελεσθεισα  
πράξις έδημιούργησε σκάνδαλον ή διή- 
γειρε τήν κοινήν περιέργειαν», πού σή- 
μαινε πώς ή Πολιτεία, διαμέσου τών διω
κτικών ή δικαστικών Αρχών της μπο
ρούσε νά τιμω ρήσει τό  βιαστή άκόμα κι 
άν τό  θύμα δέν τό ζητούσε γιά κάποιους 
ειδ ικούς λόγους πού μπορούσε νά χει. 
Τέτο ιο ι λόγοι ήταν ό μετά τό  έγκλημα 
ο ικονομικός συμβιβασμός τής οικογέ
νειας τού θύματος, ή τού συζύγου, ή τού 
ίδιου τού θύματος μέ τό  δράστη, π ιθανές 
άπειλές, κοινωνική ντροπή κ.ά.

Τό 1976 όμως ή τροπολογία αύτή 
καταργήθηκε μ ’ άποτέλεσμα νά ξαναγε
μίσει ή δίωξη τού βιασμού στό πρό του 
1960 καθεστώς.

Είναι όμως σωστό αύτό ή όχι, καί γιατί; 
Ή  άρκετά μαχητική γυναικεία όργά- 

νωση τή ς Θεσ/νίκης «Σπίτι Γυναικών», 
σύμφωνα μέ τό  φυλλάδιο πού έξέδωσε,

Τούς μήνες τοϋ καλοκαιριού, τ ’ άνοικτά παράθυρο 
τών Ισόγειων απιτιών, περισσότερο, προκολοϋν συχνό 
τούς «υποψήφιους» βιαστές . .

είναι κατηγορηματική σ ’ αύτό, ύποστηρί- 
ζοντας πώς πρέπει « ν ά  κ α τ α ρ γ η -  
θ ε ί  ό δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  κ α ί  ν ά  
δ ι ώ κ ο ν τ α ι  α ύ τ ε π ά γ γ ε λ τ α  
ό λ α  τ ά  έ γ κ λ ή μ α τ α  β ι α σ μ ο ύ » .  
’Ακόμα, ύποστηρίζει καί ζητάει «τό 336 
άρθρο τοϋ Ποινικού Κώδικα (περί βια
σμού) νά φύγει άπ' τήν κατηγορία τών 
έγκλημάτων κατά τών ήθών καί νά συμ- 
περιληφθεί στήν κατηγορία τών έγκλη
μάτων κατά τή ς έλευθερίας». Προχω
ρώντας δέ άκόμα πιό πολύ ζητάει νά 
θεωρείται β ιασμός καί ό μέ τή βία έξ- 
αναγκασμός τή ς συζύγου άπό τό σύζυγο 
νά δεχτε ί τήν  έρωτική πράξη, ύποστηρί- 
ζοντας πώς μέ τό  σημερ ινό νομικό καθε
στώς, έπ ίσημα καί νόμιμα «ή σεξουαλική 
βία μέσα στό γάμο, θεωρείται σάν κεκτη- 
μένο δικαίωμα έξουσ ίας τοϋ άντρα πάνω 
στή γυναίκα, πού μέ τή σειρά της δέ δι
καιούται νά τήν άρνηθεί, γιατί ή άποδοχή 
συμπεριλαμβάνετα ι μέσα ατά συζυγικά 
καθήκοντα».

Εντελώ ς άντίθετη  ώς πρός τόν τρόπο 
δίωξης, είναι ή γνώμη τής Προέδρου του 
Συνδέσμου γιά τά Δικαιώματα τής Γυναί- 
κας καί Καθηγήτρ ιας Εγκληματολογίας 
Π.Α.Σ.Π.Ε. κ. Ά λ ικη  Γιωτοπούλου -  Μα- 
ραγκοπούλου, πού ύποστηρίζει:

«Ή αύτεπόγγελτη δίωξη τοϋ βιαστοϋ είναι 
δίκοπο μαχαίρι. Από τή μιά μεριά συμβάλ
λει στό στομότημα τής ότιμωρησίος πολλών 
βιαστών πού τό θύμα δέν καταγγέλει έπειδή 
τό θεωρεί άσύμφορο γι' αύτό τό ίδια, όπό 
τήν όλλη όμως μπορεί νό έπιτείνει τό ψυ
χικό τραύμα τοϋ θύματος, έξαναγκάζοντός 
το νό ξαναζήσει καί νό έπαναλάβει δημόσια 
τό πάθημά του. Κι άκόμα τις έπιθέσεις τοϋ 
κατηγορούμενου καί τών μαρτύρων του μέ 
κάθε λογής μειωτικούς χαρακτηρισμούς καί 
ισχυρισμούς. Γι' αύτό καταλήγω στό ότι εί
ναι σκοπιμότερο ή δίωξη νά γίνεται κατ' 
έγκληση τοϋ θύματος».

Ανάγκη γιά έπανεξέταση τοϋ 336 Π.Κ.

Συμφωνώντας περισσότερο μέ τήν 
πρώτη άποψη παρά μέ τή δεύτερη, ή 
Α ντ ιπ ρ όεδρ ος τού ’Εθνικού Συμβουλίου 
Έλληνίδων, κ. Μαρία Μαυρομάτη, καί 
πρώην Γενική Δ/ντρια τοϋ 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ύποστηρίζει:

«Τό όρθρον 336 (βιασμός) τού Ποινικού Κώ
δικα δέν έχει βασικό άνάγκη τροποποιή- 
σεως, γιατί άφήνει μεγάλα περιθώρια στόν 
δικαστή νά φθάσει μέχρι καί 20 χράνια κά
θειρξη. θό μπορούσε ίσως νό προβλεφθή 
μιά έπιβαρυντική περίσταση όταν τό θύμα 
είναι κάτω τών 1 0 - 1 1  έτών, όπότε τό 
κατώτατον όριο καθείρξεως νό είναι 10 
χρόνια. Επίσης τό άρθρο 337 (έξαναγκα· 
σμός σέ άσέλγειαν), θά ήταν σκάπιμο νό 
τροποποιηθή καί νό προβλέπεται ποινή κα
θείρξεως χωρίς τόν περιορισμό τών 10 
χρόνων, ίδίως όταν τό θύμα είναι άγόρι, 
ώστε νό μπορή τό δικαστήριο νό φθάνη μέ
χρι τά 20 χρόνια καί μέ τήν ίδια έπιβαρυν
τική περίσταση όπως στό άρθρο 336 όταν τό 
θύμα είναι άγόρι κάτω τών 10-11 έτών. Μή 
ξεχνούμε ότι έχουν αύξηθεί τό κρούσματα 
τών όμοφυλοφίλων, ή δέ παρά φύσιν άοέλ- 
γεια σέ βάρος άγαριοϋ μπορεί νά σημαδέψη 
τήν ζωή του καί νά άλλάξη τήν φυσιολογική 
του πορεία. Σημειοϋμε έδώ ότι ή προσθήκη 
τοϋ άρθρου 344 τοϋ Ποιν. Κώδικος πού είχε 
μπη μέ τό όρθρον 5 τοϋ ΑΝ 4090 τοϋ 1960 ότι 
δηλαδή έγκληση δέν άπαιτείται σέ περί
πτωση σκανδάλου κ.λπ., δέν ισχύει πλέον. 
Καταργήθηκε μέ τό άρθρο 26 τοϋ Ν. 495 τοϋ 
1976 (περί όπλων κ.λπ.). Άποτέλεσε 
σφάλμα ή κατάργηση τής διατάξεως αύτής, 
γιατί ένθαρρύνονται πάλιν αί βιαστές νά έκ- 
βιάζουν ή δελεάζουν τό θύμα τους ή άκόμη 
καί-νά έκβιόζωνται καμμιό φορά. Ή  προσ
θήκη τοϋ όρθρου 5 τοϋ ΑΝ 4090 τοϋ 1960 
είχε μπή μέ άφορμή μιά τραγική περίπτωση 
φρικταϋ βιασμού μιας κοπέλας στήν 
θεσ/νίκη άπό 3 άντρες οί όποιοι έκαναν 
μετά ότι μπορούσαν, άπειλώντας την πρώτα 
καί μετά προσφέροντας γερή άποζημίωση 
γιά νά άποσύρη τήν μήνυση. Οί γυναικείες 
άργανώσεις τής θεσ/νίκης έπαιξαν τότε 
σπουδαίο ρόλο, προστατεύοντας τήν κοπέλα 
μέχρι τήν δίκη πού είχε συγκλονίσει τό πα
νελλήνιον. Τότε, ό νομαθέτης προσέθεσε 
τήν διάτπξη αύτή, ώστε νά μή άπαιτείται 
έγκληση όταν ή πράξη πρακάλεσε σκάνδαλο 
κ.λπ. Ατυχώς, τό 1976 μέ μιά τροπολογία 
στόν νόμο περί όπλων πού έγινε άποδεκτή 
όπό όλες τις πτέρυγες τής βουλής, καταρ
γήθηκε ή διάταξη αύτή καί έτσι έπονήλθαμε 
στό άρχικό κείμενο τοϋ άρθρου καί στό ίδιο 
παληό έξευτελιστικό καθεστώς τών έκατέ- 
ρωθεν έκβιασμών. θ ό  ή τ α ν  ά ν τ ί -  
θ ε τ α  σ κ ό π ι μ α ,  ό β ι α ο μ ό ς  νά 
δ ι ώ κ ε τ α ι  π ά ν τ ο τ ε  α ύ τ ε π α γ -  
γ έ λ τ ω ς , γιατί άποτελεΐ βίο καί ή βίο 
πρέπει νό τιμωρήται είτε τό θέλει είτε δέν 
τό θέλει τό θϋμα. "Επειτα κάθε είδους 
προσφορά πρός τήν βιασθεϊσα άπό τόν δρά
στη γιά νό μήν τόν μηνύση ή γιό νά άποσύρη 
τήν μήνυση, είναι έξευτελιστική γιό τήν γυ
ναίκα, είτε ή προσφορά είναι ύλική είτε 
άκόμη καί προσφορά γάμου».

01 παραπάνω διάφ ορες άπόψεις ίσως, 
περισσότερο άπό ότιδήποτε άλλο, δεί
χνουν  τήν  άνάγκη μιάς νέας έξέτασης

0
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Π ρ έ σ β ε ι ς  ομορφιάς  και ε υ φ υ ΐ α ς
Ά ν  θά ήθελε κάνεις νά αίσθανθή  

υπερήφανος πού είνα ι Έ λληνας  μέσα  
στή σύγχρονη Βαβέλ  τού Λονδίνου, δέν  
έχε ι παρά νά έπ ισκεφθή τήν Ελληνική  
α ίθουσα στο Βρετανικό Μ ουσείο. Εκεί, 
όχι μόνο  θά έθαύμαζε κομμάτια  άπό τό 
Θαύμα τών Αιώνων, τόν Παρθενώνα, μά  
θά γοητευόταν άπό τήν προσοχή και τό 
καμάρι, μ έ  τά όποια περ ιβάλλουν τόν θη
σαυρό αύτό -  μήπως δέν  είναι; -  τόσο οί 
"Αγγλοι «ο ικοδεσπ ότες» όσο καί καθένας  
πού τά άντικρύζει γιά πρώτη ή γιά χ ιλ ιο 
στή φορά.

Αγανακτείάσφ αλώ ς ό Έ λληνας πού τά 
έργα του τά κατέχει μ ιά  ξένη  χώρα, δέν  
παύει όμως νά πιστεύη πώς τά μάρμαρα  
αύτά ε ίνα ι ίσως ό πιό  «εύγλω ττος» πρε
σβευτής τού 'Ελληνικού  νοϋ στά χώματα

Της Ντιάνας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

γηραιός Αλβιώ νος καί μέσφ  αύ τής 
στόν κόσμο όλόκληρο. Θ αυμάσ ια  τοπο
θετημένα  στην ώ ραιότερη α ίθουσα τού 
Μ ουσείου, σέ κάνουν νά ξεχνάς  τήν άγα- 
νάκτησι καί σ ιωπηλός θαυμάζεις, όπως 
τόσος κόσμος γύρω σου.

Τά μάρμαρα αύτά όφ είλουν τή «μετα- 
νάστευσί* τους στόν έβδομο  κόμητα τού 
Elgin (Έλτζιν), ό όπο ιος τό 1799 διωρίσθη 
ώς Ά γγ λ ο ς  πρεσβευτής στην Τουρκία. 
Φιλότεχνος, πήρε μαζ ί του καλλ ιτέχνες  
γιά νά σχεδ ιάσουν καί νά φ τιάξουν έκμα- 
γεία  των έλληνικώ ν γλυπτών. Ε ίναι άλή- 
θεια  ότι τά γλυπτά τού Παρθενώ νος ε ίχαν  
πολύ ταλαιπω ρηθεί άπό τις περ ιπέτειες  
τού ναού, ό όπο ιος ε ίχ ε  μετατροπή σέ 
χρ ιστιανική έκκλησία, άργότερα δέ σέ

μουσουλμανική. Ή  χαριστική βολή δό
θηκε τό 1687, όταν κατά τή δ ιάρκεια  πο
λιορκίας των Τούρκων άπό τούς Βενε-  
τούς έκρηξις κατέστρεψ ε μεγάλο  μέρος  
του ναού.

Ο  κόμης τού  Elgin, βλέποντας τή φρι- 
κτή κατάστασι τών θησαυρών αυτών, 
περιμάζεψ ε 6,τι ε ίχ ε  πέσει χάμω  καί 
άφού κατέβαλε ένα  σεβαστό χρηματικό  
ποσόν, πήρε τήν άδε ια  τής Τουρκικής 
Κυβερνήσεω ς νά τά μεταφ έρει στήν πα
τρίδα του. Λ έγετα ι ότι δ έν  έπε ίραξε ό,τι 
βρισκόταν άκέραιο πάνω ατό ναό,άλλ’ότι 
άπλω ς έκανε συμπληρω ματικές μ ετρή
σεις καί σχέδια, σύμφωνα μέ τόν άρχικό  
του σκοπό. Άργότερα, τό 1816 ή πολύ
τιμη αύ τή συλλογή πουλήθηκε στό κρά
τος άντί 35.000 λιρών Αγγλίας, ένώ στόν  
κόμητα ε ίχ ε  στοιχίσει πάνω άπό 75.000 
λίρες.

Έκτοτε τά μάρμαρα αύτά, άφού έγ ιναν  
άντικείμενο μ ελέτη ς  καί θαυμασμού έπι- 
στημόνων καί καλλιτεχνών, πήραν τή 
θέσι τους σέ μ ιά  ύπέροχη α ίθουσα τού  
Μ ουσείου, πού τή χρηματοδότησε ειδικά  
γιά τό σκοπό αύτό ό λόρδος  Duveen 
(Ντουβίιν).

Ή  συλλογή περ ιλαμβάνει τό μεγαλύ 
τερο μ έρ ος  τής ζωοφόρου, τής σ υνεχούς  
δηλαδή άνάγλυφης λωρίδος πού περι- 
έτρεχε  τό έξωτερικό άνώτερο μέρ ος  τής 
α ίθουσας τού ναού. Θά ήταν ιεροσυλία  
ίσως νά προσπαθήσουμε νά περιγρά
φουμε τή χάρι, τήν παραστατικότητα καί 
τήν καλλιτεχνική μεστότητα  μ έ  τήν όποια  
έχουν  όλα αύτά κατασκευασθή άπό τά 
χέρ ια  Αθηναίω ν καλλιτεχνών, μά  δέν  
υπάρχει άλλη λύσις. Δ έ ν  θά έφ θαναν  
ίσως ώ ρες γιά νά χορτάσης τήν όμορφ ιά  
πού άναδίνουν, όμορφιά, πού καί ή πιό 
πλούσια φαντασία δ έν  θά τολμούσε νά 
περιγράψη.

Η ζωοφόρος τού Παρθενώ νος άναπα- 
ριστα τήν πομπή πού κάθε 4 χρόνια  γ ινό
ταν προς τιμήν τής θεάς Ά θηνάς, τά όνο 
μαστ ά Παναθήναια. Αύ τή ξεκ ινά  άπό τήν 
Ν.Δ. γωνιά τού ναού, χω ρίζετα ι σέ 2 ρ εύ 
ματα  πού έξελ ίσαοντα ι στις πλευρές του, 
γιά νά συναντηθούν στήν άνατολική  
πλευρά τού ναού, όπου καί τελειώ νει ή 
πομπή.

Στήν άρχή βλέπουμε τούς ιππείς νά 
έτο ιμάζοντα ι νά λάβουν μέρος. "Ενας μ ι
κρός δούλος δ ένε ι τή ζώνη τού κυρίου  
του, ένώ δίπλα ένας  άλλος ίππεύς τακτο
πο ιε ί τήν ταινία στό κεφάλι του. "Οσο ή 
πομπή προχωρεί, τις δ ιασκεδαστικές  αυ
τές σκηνές δ ιαδέχοντα ι άλλες, γρήγορες  
καί πυκνές. Δ ιακρ ίνοντα ι κάπου 7 ιππείς 
νά καλπάζουν σέ βάθος πάνω στά ύπερ- 
ήφανα γρήγορα άλογα, πού ήταν τό κα
μάρ ι τής Αθήνας. Σέ  λίγο βλέπουμε τά 
άρματα, στήν άρχή άκίνητα, νά καλπά
ζουν σιγά - σιγά καί νά παίρνουν τή θέσι 
τους στήν πομπή. Ο ί μανδύες  τών άν- 
δρών καί οί χα ίτες  τών άλόγων άνερ ί
ζουν. Τέτοια ζωντάνια άναδ ίνει τό λευκό  
πεντελικό μάρμαρο, ώστε σάν κλείσης τά 
μάτια  σου νομ ίζεις  πώς άκούς τόν καλ
πασμό των άλόγων. Ακολουθούν γέρον
τες, μουσικοί, κόρες μέ κανάτια, μέτοικοι 
μέ δίσκους καί τέλος οί Ταύροι -  θύματα  
-  πανικόβλητοι στερεώ νουν τά πόδια  
τους στό χώμα.

Ακολουθώ ντας τήν πομπή, φθάνουμε  
στό κύριο θέμα, όπου γίνετα ι ή ιερή -  
μυστική -  τελετή τού πέπλου. Έδώ  βλέ
πουμε κόρες μέ τελετουργικά άγγεία, 
άλλες μ έ  άδε ια  χέρ ια  -  π ιθανόν μ ετέφ ε
ραν τόν πέπλο  -  άρχοντες  καί τελετάρ
χ ε ς  νά πλαισιώνουν τούς θεούς τού 
Ολυμπου. "Ολοι οί θεοί, έκτος άπό μ ερ ι

κούς πού δ έν  σώζονται, ε ίνα ι παρόντες, 
καθισμένοι σέ χαρακτηρ ιστικές στάσεις.
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Βλέπουμε τό Δ ία  μεγαλοπρεπή καί γαλή
νιο μέ τήν "Ηρα δίπλα του, τόν "Αρη Αγέ
ρωχο σέ Αναπαυτική στΑσι, τή Δήμητρα  
σκεφτική, τό Δ ιόνυσο  ευχάριστο νά 
άκουμπά φιλικά στόν ώμο τόν 'Ερμή, ό 
όπο ιος σάν Αγγελιοφόρος φαίνεται 
άγρυπνος καί προσεκτικός. Πιό πέρα ό 
Ή φαιστος μ ' ένα  μπαστούνι στο χέρ ι -  ό 
γλύπτης μάς  θυμίζει πώς ήταν χω λός -  
καί ή Άθηνά.

Μ προς στά μάτια  τών θεών ό νέος πέ
πλος προσφέρετα ι σ ' ένα  ξύλινο άγαλμα  
τής Ά θ η νά ς  ένώ ό παλαιός άποσύρεται. 
Παντού είναι δ ιάχυτη ή μυστικοπάθεια  
καί ή ιερό της τής στιγμής αύ τής.

Στήν ίδια α ίθουσα ύπάρχουν κομμάτια  
άπό τά άετώ ματα -  τριγωνικά κενά στήν 
πρόσοψι τών στενών πλευρών τού ναού. 
Τό δυτικό άέτωμα παρίστανε τήν γνωστή 
ιστορία τού συναγω νισμού τής Αθηνάς  
καί τού Ποσειδώνος, γιά τό ποιος θά 
δώση τό όνομά  του στήν ’Αθήνα. Δ υστυ 
χώ ς τό κέντρο τής παραατάσεως, όπου  
ύπερήφανη γιά τή νίκη της ή θεά άτένιζε  
τόν Ποσειδώ να πού έκθαμβος Αποχω
ρούσε μπρος άπό τήν έλιά  πού φύτρωσε 
στό άττικό χώμα, έχ ε ι καταστροφή. Τήν 
παράστασι όμως αυτή πλαισίωναν θεοί 
καί νύμφες, καί σ ' αυτούς άνήκουν τά 
κομμάτια  πού σώζονται καί δ ιατηρούνται 
στό Μ ουσείο.

Τό άνατολικό άέτωμα παρίστανε τή 
γέννησ ι τής Ά θηνάς, πού ώς γνωστόν 
ξεπήδησε ένοπλος άπό τό κεφάλι του πα
τέρα της Δία, μ ετά  άπό ένα  χτύπημα τού 
Ήφαιστου. Καί έδώ οί κεντρ ικές φ ιγού
ρες λείπουν, βλέπουμε όμως τούς θεούς  
καί τις θ εές  νά παρατηρούν έκπληκτοι τή 
σκηνή αυτή.

Ή  συλλογή κλείνει μέ τις 15 μετόπες, 
που άναπαρ ιστούν σκηνές άπό τή μάχη  
μεταξύ  τών Κενταύρω ν καί τών Λαπιθών. 
Ο μύθος λέει, ότι στό γάμο τού βασιλιά  

τους Πειρ ίθου οί Λαπ ίθες προσκάλεσαν  
καί τούς Κενταύρους. Αύτοί όμως ζαλι
σμένο ι άπό τό κρασί, θέλησαν ν ' Αρπά
ξουν τις γυνα ίκες τους κατά τόν πλέον  
Αχάριστο καί άγενή τρόπο. Οί σκηνές πού 
έπηκολούθησαν, δ ιαγράφονται θαυμά
σια στις 15 αύτές μετόπες, συχνά  όμως 
λησμονούμε τή βία τής πάλης μπρος στό

κάλλος τής γραμμής καί τήν έξα ίρετη  μ ε 
γαλοπρέπεια.

Μ ακριά άπό τήν πατρίδα τους, μακριά  
άπό τόν άττικό ουρανό τά μάρμαρα αύτά  
μαρτυρούν τό θαύμα πού έγ ινε πάνω

στόν ιερό βράχο τήν έποχή  τού Περικλή, 
όταν τό πνεύμα άνθισε τόσο ώστε υπερ
έβαλε τήν Ανθρώπινη φύσι. Κανένα  άλλο  
έργο δέν  ε ίνα ι τόσο τοπικό καί συνάμα  
αιωνίως παγκόσμιο, όσο ό Παρθένων.
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ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Δ ε ξ ίω σ η  π ρ ό ς  τ ιμ ή  τω ν  ά π ό φ ο ιτω ν  

τω ν  π α ρα γω γ ικ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν  Α ξ ιω μ α 
τ ικώ ν  τώ ν Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  και 
Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α λ ε ία ς  έδ ω σ ε  σ τό  
Π ρ ο ε δ ρ ικ ό  μ έ γ α ρ ο  ό π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ή ς  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  κ. Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς  Κ α 
ρ α μ α ν λ ή ς .

Π α ρ α β ρ έθ η κ α ν , ό π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  
κ. Ά ν δ ρ έ α ς  Π α π α ν δ ρ έο υ , ό ά ρ χ η γ ό ς  
τ ή ς  ά ξ ιω μ α τ ικ ή ς  ά ν τ ιπ ο λ ίτ ε υ σ η ς  κ. 
Ά β έ ρ ω φ ,  ό γ ε ν ικ ό ς  γ ρ α μ μ α τ έ α ς  το ύ  
Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ο ύ  Κ ό μ μ α τ ο ς  'Ε λ λ ά 
δ α ς  κ. Φ λω ράκης, ό π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ή ς  
Β ο υ λ ή ς  κ. ’Α λ ευ ρ ά ς ,  ό ύ π ο υ ρ γ ό ς  
Π ρ ο ε δ ρ ία ς  τ ή ς  Κ υ θ ε ρ ν ή σ ε ω ς  κ. 
Κ ο υ τσ ό γ ιω ρ γ α ς ,  ο ί ύ π ο υ ρ γ ο ί:  Ε σ ω 
τ ερ ικ ώ ν  κ. Γ ε ν ν η μ α τ ά ς ,  Ε ξω τερ ικ ώ ν  
κ. Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς ,  Δ η μ ο σ ία ς  Τά - 
ξ ε ω ς  κ. Σ κ ο υ λ α ρ ίκ η ς ,  Δ η μ ο σ ίω ν  Έ ρ 
γω ν  κ. Τ σ ο χ α τ ζό π ο υ λ ο ς ,  Ε ρ γ α σ ία ς  
κ. Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς ,  Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Ν α υ τ ι
λ ία ς  κ. Κ α τσ ιφ ά ρ α ς , 'Ε μ π ο ρ ίο υ  κ. 
Μ ω ρ α ΐτη ς , Γ ε ω ρ γ ία ς  κ. Σ η μ ίτ η ς  και 
Χ ω ρ ο τα ξ ία ς  Ο ικ ισ μ ο ύ  κα ί Π ε ρ ιβ ά λ 
λ ο ν τ ο ς  κ. Τ ρ ίτσ η ς , π ο λ λ ο ί ύ φ υ π ο υ ρ - 
γοί, ό ά ρ χ η γ ό ς  Γ .Ε .ΕΘ .Α . ν α ύ α ρ χ ο ς  
κ. Ν τε γ ιά ν ν η ς ,  ο ί ά ρ χ η γ ο ί Γ.Ε.Σ. κ. 
Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς ,  Γ.Ε.Ν. κ. Π απ πάς, 
Γ.Ε.Α. κ. Κ ο υ ρ ή ς ,  π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ ε ς  
τ ο ύ  π ν ε υ μ α τ ικ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  τ ή ς  π ρω 
τ ε ύ ο υ σ α ς ,  γ ε ν ικ ο ί γ ρ α μ μ α τ ε ίς  
Υ π ο υ ρ γ ε ίω ν  καί ά λ λ ο ι κ υ β ε ρ ν η τ ικ ο ί 
π α ρ ά γ ο ν τες ,  ή ή γ ε σ ία  τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  
Α σ φ α λ ε ία ς  κα ί ά λ λ ο ι έ π ίσ η μ ο ι 

π ρ ο σ κ α λ εσ μ έν ο ι.

Α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
π α ρ α β ρ έθ η κ α ν , ό ά ρ χ η γ ό ς  ά ν τ ι- 
σ τ ρ ά τ η γ ο ς  κ. Μ π ρ ιλ λ ά κ η ς ,  ο ί ύπαρ- 
χ η γ ο ί ύ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ι κ.κ. Κ ω σ τό π ο υ - 
λ ο ς  κα ί Κ α ζα μ ία ς , ο ί α ' κα ί γ ' έπ ιθ εω - 
ρ η τ έ ς  ύ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ι κ.κ. Κ ά λ λ ια ς  
κα ί Π α ν α γ ιω τό π ο υ λ ο ς ,  ά λ λ ο ι άνώ τα - 
τ ο ι καί ά ν ώ τε ρ ο ι ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί καί, 
β εβα ίω ς, ο ί ν έ ο ι  ά ν θ υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ι.

Ο ί ε π ίσ η μ ο ι π ρ ο σ κ α λ ε σ μ έ ν ο ι 
π ε ρ ιέ β α λ α ν  μ έ  ξ ε χ ω ρ ισ τή  σ το ρ γ ή  
κα ί άγάπ η  τ ο ύ ς  ν έ ο υ ς  ά ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  
τώ ν  ’Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  καί Σ ω μ ά 
τω ν  Α σ φ α λ ε ία ς  κα ί σ υ ζή τ η σ α ν  φ ι
λ ικά  κα ί ε γ κ ά ρ δ ια  μα ζί τ ο υ ς  π ο λ λ ά  
θ έ μ α τ α  γύρ ω  ά π ’ τά  επ α γ γ ελ μ α τ ικ ά  
τ ο υ ς  έ ν δ ια φ έρ ο ν τα .  Ε π ικ ρ ά τη σ ε  
εύ χ ά ρ ισ τ η  ά τ μ ό σ φ α ιρ α  κα ί ο ί ν έ ο ι 
ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί ξ ε κ ίν η σ α ν  τή  σ τ α δ ιο 
δ ρ ο μ ία  τ ο υ ς  σ τ ις  τ ά ξ ε ις  τώ ν  ’Ε ν 
όπ λω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  κα ί τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  
Α σ φ α λ ε ία ς  μ έ  τ ις  θ ε ρ μ ό τ ε ρ ε ς  εύ - 

χ έ ς  όλω ν.
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Απονομή πτυχίων στους 550 άνδρες 
και τις 19 γυναίκες ένω μοτάρχες που 
άποφοίτησαν τελευτα ία  απ' τ ις Σχολές 
Οπλιτών Χωροφυλακής Αθηνών καί Ρό

δου έγινε στις 19 Ιουλίου.
Στήν ’Αθήνα, τά πτυχία άπένειμε ό γε

νικός γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Δ η 
μοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Άναγνω - 
στόπουλος, ένώ στήν τελετή  παρέστη
σαν άκόμη: ό Σεβασμιώ τατος μητροπο
λίτης Μεγάρων καί Ελευσίνας κ. Βαρθο
λομαίος, ό όποιος καί χοροστάτησε στή 
Δοξολογία, ή ήγεσία τοϋ Σώματος μέ 
επ ικεφαλής τόν άρχηγό άντιστράτηγο κ. 
'Εμμα νουήλ  Μπριλλάκη, άνώτατοι καί 
άνώτεροι άξιωματικοί άπό Υ π η ρ εσ ίες  
τοϋ λεκανοπέδιου 'Αττικής, άξιωματικοί 
καί άντιπροσωπείες όπλιτών τών Εν 
όπλων Δυνάμεω ν καί Σωμάτων Ασφα
λείας καί τοϋ Λιμενικού, οί καθηγητές 
πού δίδαξαν στή διάρκεια τής έννιάμη- 
νης εκπαίδευσης, άλλοι έπ ίσημοι καί 
συγγενείς καί φίλοι τών νέων ένωμοταρ- 
χών.

Μ ετά  τήν επιθεώρηση τών παρατα
γμένων τμημάτω ν άπ' τόν κ. Άναγνω - 
στόπουλο καί τή Δοξολογία πού έπακο- 
λούθησε, ό διο ικητής τής Σχολής 'Ο πλι
τών Χωροφυλακής ταξίαρχος κ. 'Ιωάννης 
Μακράκης διάβασε τήν ήμερήσια δια
ταγή τής Σχολής τονίζοντας, μεταξύ άλ
λων, πρός τούς νέους ένω μοτάρχες καί 
τά έξής:

« .. .Μετά τήν έννεάμηνη έκπαίδευση 
στή Σχολή, έξέρχεσθε γιά νά ένισχύσετε 
τις 'Υπηρεσ ίες τού Σώματος καί νά έπι- 
δοθεϊτε  στήν έκτέλεση τής υψηλής άπο- 
στολής σας.

Κατά τή φοίτησή σας στή Σχολή έπι- 
δείξατε θέληση, πειθαρχία καί φιλομά- 
θεια καί άντιμετωπίσατε μέ άξιέπαινη 
ύπομονή τις άντιξοότητες πού παρου- 
σιάστη καν.

τροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ό διευ
θυντής τή ς Νομαρχίας Ρόδου κ. Λιαρά- 
κος, ό δ ιευθυντής τή ς 95/ΑΔ Τ ΕΧ  τα
ξίαρχος κ. Πολίτης, ό άνώτερος διοικη
τής Χωροφυλακής Δω δεκανήσου συντα
γματάρχης κ. Γεωργούσης, ό δήμαρχος 
τής πόλης κ. Βενετοκλής, προϊστάμενοι 
τών άλλων άρχών - υπηρεσιών τού νη
σιού καί πλήθος κόσμου.

Τήν ήμερήσια διαταγή τής Σχολής διά
βασε ό διο ικητής της άντισυνταγματάρ- 
χης κ. Σωτήριος Άθανασόπουλος.

Ή  τελετή, όπως καί κείνη τής Αθήνας 
έκλεισε μέ δεξίωση πρός τιμή τών νέων 
ύπαξιωματικών, οί όποιοι τοποθετήθη
καν καί ύπηρετοϋν ήδη σέ 'Υπηρεσ ίες 
τοϋ Σώματος όλης τής χώρας. Καλή στα
διοδρομία τ ο υ ς ...

Σήμερα ή Πολιτεία σάς άπονέμει έπα- 
ξίως τόν βαθμό τοϋ ένωμοτάρχη και σέ 
λίγο θά κληθείτε νά λάβετε τό πτυχίο τής 
εύδόκιμης έκπαίδευσής σας άπ’ τόν κ. 
Γενικό Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Δ η 
μοσίας Τάξεως.

Ή  συμπεριφορά σας άπέναντι στους 
πολίτες πρέπει νά είναι άψογη. Δ έν  πρέ
πει νά ξεχνάτε ότι εϊσαστε ύπηρέτες τού 
λαού, ταγμένοι νά έξυπηρετεϊτε τις 
άνάγκες καί τά νόμιμα δικαιώματά του.

Ή  προστασία τών πολιτών νά άποτελεϊ 
τό βασικό σας μέλημα. Νά τούς άκοϋτε 
μέ προσοχή καί ύπομονή καί νά άποφασί- 
ζετε μέ δικαιοσύνη καί άμεροληψία.

Περιφρουρεΐστε μέ θρησκευτική εύ- 
λάθεια τούς  Δημοκρατικούς μας Θ ε
σμούς ...».

Στή Ρόδο, τά πτυχία άπένειμε ό γ ’ έπι- 
θεωρητής Χωροφυλακής ύποστράτηγος 
κ. Σπυρ. Παναγιωτόπουλος, ένώ στήν τ ε 
λετή παρέστησαν, ό Σεβασμιώ τατος μη
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Ή  κατασκοπεία -  βιομηχανική, στρατιωτική, ιδιωτική -  οργιά
ζει στους ήλεκτρονικοϋς υπολογιστές. Και οί έγγυήσεις τής 
πληροφορικής για απόρρητο τινάζονται στον αέρα.

Τά τσ ιμέντα  Λαφάρζ, είνα ι μιά γαλλική 
έπ ιχείρηση πού έχει υποκαταστήματα 
στόν Καναδά. Αυτή  ή έτα ιρ ία ήταν συν
δρομητής ένάς άμερικανικοϋ τηλεπλη- 
ροφοριακοϋ δικτύου, τού  «Ν τά τα -Π ά κ», 
πού τή ς  έπ έτρεπε νά έπ ικοινωνεΐ μέ μιά 
κεντρική τράπεζα πληροφορήσεων. 
Ό τ α ν  ή «Ντάτα -  Πάκ» ξεκ ίνησε τή δρα- 
στηρ ιότητά  τη ς έγγυήθηκε άπόλυτη 
έχεμύθε ια  σ ’ όλες τ'ις έτα ιρ ίες πού έξυ- 
πηρετούσε, χάρη σέ μηχαν ισμούς πολύ
πλοκης κωδικοποίησης.

Τδν Απρίλιο τού 1980, ένα  χρόνο μετά 
τήν  έναρξη λειτουργίας τής τράπεζας 
πληροφορήσεων, παρουσιάστηκε ένα 
μικρό λάθος, άπό ύπερφόρτωση τού 
κομπιούτερ. Τίποτα τό  σπουδαίο. Αλλά, 
καθώς τό  διόρθωναν, άνακάλυψαν έντε- 
λως τυχαία, ότι κάποιος άγνω στος «χρη
σιμοποιούσε» τήν  τράπεζα. Συνέθα ινε 
δηλαδή αύτό άκριβώς πού έθεω ρεϊτο  
άδύνατο.

"Αρχισε μιά έρευνα  γιά νά βρεθεί τό 
μυστηριώ δες άτομο πού τή χρησ ιμο
πο ιούσε ή μάλλον πού «έπαιζε»μέ τό  σύ
στημα. Αλλά οί έρ ευ νες  είχαν σάν άπο- 
τέλεσμα  τήν  ... αύτοάμυνα  τού μυστη
ριώδους προσώπου. ’ Οσο σ τένευε  ό 
κλοιός γύρω του, τόσο έκεϊνο  άντιστεκό- 
ταν. Αύτή ή μονομαχιά, πού ε ίχε σάν μο
ναδικό πεδίο μάχης τόν ίδ ιο  τόν  κομ
π ιούτερ  καί ήταν στήν άρχή άκίνδυνη, 
σύντομα  άλλαξε όψη καί σοβάρεψε, γιατί 
ό πειρατής ε ίχε άρχίσει νά καταστρέφ ει 
όλόκληρα τμήματα  μνήμης.

Κατόρθω σε έτσ ι νά σβήσει 10 έκατομ- 
μύρια «μπιτς» (δυαδικοί άρ ιθμοί στούς 
όποιους βασίζεται ή λειτουργία τού  κομ
π ιούτερ).Ή  ζημία έκτιμήθηκε σέ πολλές 
δεκάδες δισεκατομμύρια  δολλάρια καί 
σ το Ί/5  τή ς όλικής μνήμης τή ς  έταιρίας. 
Τελικά άνάκαλύφθηκε ό ένοχος, ή άκρι- 
βέστερα οί ένοχοι. "Η ταν ... τέσσερα 
παιδιά 13 χρόνων, πού σπούδαζαν πλη
ροφοριακή σ ’ ένα  Λύκειο  τή ς Ν έας Ύ όρ- 
κης.

Τό γεγονός τρομοκράτησε όσους 
χρησ ιμοπο ιούν το ύ ς  ήλεκτρονικούς έγ- 
κεφάλους γιά νά έξασφ αλίζουν τά άπόρ- 
ρητά τους. Κ ι άκόμη περ ισσότερο  έπειδή 
τά παιδιά είχαν άνακαλυφ τεϊ μόνο μέ τό  
τηλέφω νο μέ τό  όποιο έπ ικοινω νοϋσαν 
μέ μηχάνημα. “Α ν  είχαν μεταχειρ ιστεί

φ ορητό τηλέφω νο μέ τερματικό σταθμό 
καί τό  είχαν συνδέσε ι σ ’ ένα  δημόσιο θά
λαμο, ίσως θά δρούσαν άκόμα.

Εκτός άπό τά τσ ιμέντα  Λαφάρζ, είκοσι 
άλλες έτα ιρ ίες έχουν  δεχτε ί παρόμο ιες 
«έπισκέψεις». Μ ερ ικ ές δέν τό  ήξεραν, 
άλλες προτιμούν νά μήν τό  άνακοινώ- 
σουν δημόσια. Τά μέτρα προστασίας τών 
τραπεζών πληροφορήσεω ν έχουν  ένι- 
σχυθεϊ, άλλά αύτό δέν  λύνει τό πρό
βλημα. Ή  άσφάλεια τής πληροφορίας 
έξακολουθεϊ νά είναι πρόβλημα άλυτο. 
Τά παραδείγματα παραβιάσεων άφθο- 
νούν, άλλά έπειδή ή διακριτικότητα άπο- 
τελε ι κανόνα στά θύματα, ξέρουμε μόνο 
έναν έλάχιστο άριθμό.

Χαρακτηριστική στή μεγάλη σειρά τών 
εύφυών ύπεξα ιρέσεων μέ κομπιούτερ, 
είναι ή περίπτωση ένός  άσφαλιστή πού 
κατάφερε καί ιδ ιοποιήθηκε ένα  «κλά
σμα» δεκάρας άπό όλες τις πράξεις τή ς 
έτα ιρ ίας του. Τά κλάσματα δεκάρας δέν

μπορούν νά καταγράφονται καί γ ι’ αύτό ή 
μηχανή στρογγύλευε κάθε φορά τό  ποσό 
στήν άνώ τερη ή στήν κατώτερη δεκάρα.

Ό  άνθρω πός μας, χωρίς νά κλέψει κα
νένα, ιδ ιοποιήθηκε έτσ ι ένα σημαντικό 
ποσό. Ό τ α ν  άνακαλύφθηκε τό  παιχνίδι 
του, ήταν άδύνατο νά ύπολογιστεΐ τό 
ποσό τής ύπεξαίρεσης. Καί άκόμη, αύτός 
ό άνθρω πος είχε προβλέψ ει νά κατα
γράφει στό λογαριασμό του, μαζί μέ τις 
άλλες καταγραφές, καί όλα τά ποσά πού 
ή έταιρία όφ ειλε σέ τρ ίτους καί δέν τά 
ε ίχε καταβάλει. “Ετσι, γιά νά άσκήσει 
δίωξη έναντίον του, ή έτα ιρ ία θά έπρεπε 
νά Εκπληρώσει τά χρέη πού είχε άναλά- 
βει άθελά της. Αφησαν λοιπόν ήσυχο αύ- 
τόν  τόν παραδειγματικό ύπάλληλο, πού 
άπό τότε δ ιευθύνει μιά έπ ιτυχημένη 
έταιρία, έξειδ ικ ευμένη  στήν ... προστα
σία τών κομπιούτερ!.

Στ ις  14 Νοεμβρίου 1979, τό  πρωί, ένα
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άνώ νυμο τηλεφ ώ νημα ειδοποίησε μιάν 
Ιταλική Τράπεζα δτι τοποθετήθηκε 
βόμβα στά γραφεία της.

Ο ί υπάλληλοι καί τό  κοινά βγήκαν έξω 
βιαστικά. Καθώ ς ή άστυνομ ία  έψ αχνε μιά 
-  μιά τ ίς  αίθουσες, ένα ς άγνω στος προ
χώ ρησε ήσυχα πρδς τήν  αίθουσα τών τ έ 
λεξ καί έστειλε έν τολές  άποστολής χρη
μάτων σέ διάφ ορες ιταλικές καί ξένες  
τράπεζες. Γνώριζε τού ς  κώδικες, άρα 
ύπήρξε έσωτερική συμμετοχή.

“Ενα  τέλεξ  σέ κώδικα σημα ίνε ι χρήμα 
το ίς μετρητοΐς, καί σ ’ αυτή τήν  περί
πτωση οί τράπεζες δέ φ έρνουν δυσκο
λ ίες  πληρωμής. Στή Γενεύη, κάποιος 
«κύριος Γκάλ», είσέπραξε τήν  άλλη μέρα 
ένα  δισεκατομμύριο  έπτακόσια έκατομ- 
μύρια λ ιρ έττες  (περισσότερα άπδ όκτώ 
δισεκατομμύρια  δραχμές), εύχαρ ίστησε 
εύγενικά καί έξαφανίστηκε. Εύτυχώς, ή 
άπάτη άνακαλύφθηκε στή δεύτερη  άπο- 
στολή. Τ6 όλικδ ποσό αύτών τών ύπεξαι- 
ρέσεω ν έφ τασε τά 15 δ ισεκατομμύρια 
λιρέττες, δηλαδή τά 75 δ ισεκατομμύρια 
δραχμές.

Καί στρατιωτικοί κομπιοϋτερ.

Αύτά  τά διάφορα είδη άπάτης έχουν  
καταγραφεί καί βαφτιστεί. Στ ις ΗΠΑ  ή 
ύπεξα ίρεση κλασμάτων τής δεκάρας 
όνομάζετα ι «σαλάμι», ένώ «Δ ούρειος 
"Ιππος» είνα ι μιά παρασιτική διαταγή πού 
εισχω ρεί σ ' ένα  πρόγραμμα καί πού έπι- 
τρέπε ι νά διπλασιαστεί ένας μισθός, νά 
ύπεξα ιρούντα ι πωλήσεις ή άκόμη νά 
άπαλείφονται όλα τά στοιχεία  όταν ό 
δράστης τής άπάτης άπολύετα ι καί δια
γράφ ετα ι τό  όνομά του  άπό τούς κατα
λόγους.

Σύμφωνα μέ τού ς  ύπολογισμούς, τά 
λάθη καί οί άδ ιακρισ ίες στοιχίζουν στήν 
άμερικάνικη ο ικονομία περίπου 400 έκα- 
τομμύρ ια  δολλάρια κάθε χρόνο. Ό  Σύλ
λογος τών Τραπεζών τής Γενεύη ς  έχει 
ύπολογίσει ότι ή ΔυτικήΕύρώ πη μετά  τό 
1988 θά χάνει άπό λάθη καί άπάτες 45 
δισεκατομμύρια  φράγκα κάθε χρόνο.

Αλλά ή πειρατεία  στό κομπ ιούτερ δέν 
είνα ι μόνο έργο τών άπατεώνων. Ή  βιο
μηχανική κατασκοπία όπως καί ή κοινή 
κατασκοπία βρίσκουν έκεί έξα ιρετικό 
πεδίο δράσεως. "Αν παιδιά 13 χρόνων 
κατάφεραν καί έκλεψαν τούς  κώδικες 
μιας τράπεζας πληροφορήσεων, δέν 
ύπάρχει λόγος νά μή μπορέσει νά φτάσει 
στό ίδ ιο άποτέλεσμα ή Κά Γκέ Μπέ. Καί 
φυσικά θά λάβει όλες τ ίς  στοιχειώ δεις 
προφ υλάξεις γιά νά μήν άποκαλυφθεΐ 
ποτέ. Καί πο ιός μάς λ έε ι ότι δέν  συμβαί
νε ι ήδη κάτι τέτοιο; Ο ί π ιθανοί στόχοι 
είνα ι τόσο οί κοινοί κομπιούτερ, όσο καί 
οί στρατιωτικοί πού μεταβιβάζουν τή 
διαταγή γιά νά έκ τοξευθούν  οί άτομικές 
βόμβες άλλά καί πού έλέγχουν τήν 
πτήση τών δορυφόρων.

Πώς νά έξασφ αλιστεί τό  άπόρρητο, καί 
πώς νά σταματήσουν οί διαρροές, καί οί 
λαθροχειρ ισμοί; Γιατί οί άπάτες δέν  είναι 
παρά ή πιό θεαματική όψη ένό ς  πιό γεν ι
κού προβλήματος, τή ς  προστασίας τού 
άπόρρητου, πολιτικού, στρατιωτικού ή 
έπαγγελματικού. Τοποθετώ ντας τούς 
κουμπιούτερ στά «μπούνκερ», τούς  
προστατεύουν άπό τά σαμποτάζ άλλά όχι 
καί άπό τήν ύπεξα ίρεση τής πληροφο
ρίας. Τό ϊδ ιο ισχύει καί άν άποθηκευθούν 
οί μ νήμες  μέσα σέ θω ρακισμένα βαγόνια,

πού έχουν  κατασκευαστεί γιά νά κατα
στρέφ ουν τίς τα ιν ίες άν κάποιος προσ
παθήσει νά δ ιαρρήξει τ ίς  πόρτες.

Στήν πραγματικότητα, ή μόνη δυνατή 
προστασία βρίσκεται στήν κρυπτογρά
φηση δηλαδή στήν έπ ιστήμη τών κωδι
κών πού έχει γ ίνει πολύ σημαντικός το 
μέας τής πληροφορικής. “Ετσι, ή χρησι
μοποίηση μιας τράπεζας μιάς μνήμης ή 
ένός  προγράμματος, όπως καί ή άπο- 
στολή μηνυμάτων, ή ή άντιγραφή μυστι
κών έγγράφων, ή τών πιστωτικών καρτών 
καί όλες οί άλλες δραστηρ ιότητες πού 
συνδέοντα ι μέ τήν  πληροφορική, άπαι- 
τούν  τήν  χρησιμοποίηση κώδικα.

Μιά τεχνική πολύ ... γνωστή.

Οί καλύτεροι κώδικες άνανεώ νονται 
συνεχώ ς καί χρειάζετα ι πολύς χρόνος 
γιά νά άποκρυπτογραφηθοϋν. Πρέπει νά 
προβλέπετα ι ότι οί κατάσκοποι δ ιαθέ
τουν έναν άκόμη πιό δυνατό κομπιούτερ 
-  τό  πιό έπ ικ ίνδυνο όπλο γιά τήν κλοπή 
ένό ς  μυστικού κώδικα. Καί έτσ ι γενν ιέτα ι 
τό  δύσκολο πρόβλημα τή ς  άνάγκης νά 
γνω στοποιείτα ι ό κα ινούργιος κώδικας 
κάθε φορά πού γίνετα ι μιά άλλαγή, γιατί 
άλλιώτικα οί νόμ ιμο ι παραλήπτες δέν θά 
καταλαβαίνουν τά μηνύματα πού τούς  
διαβιβάζονται. Πώς όμω ς τά προστατεύει 
ό νέος  κώδικας κατά τή διάρκεια τή ς 
μεταβίβασης;

Στις ΗΠΑ, μετά άπό τό Γουώ τερ - 
γκέητ, όρ ισμένες έμπ ιστευτικές πληρο
φ ορίες όπως καί μερικοί κατάλογοι πρα
κτόρων τή ς  Σ ΙΑ  δημοσ ιεύτηκαν σέ έφη- 
μερίδες. Αύτό  όμως πού δέν ε ίχε δια- 
νοηθε ί ό τύπος καί πού τό  Πεντάγω νο τό 
κατάλαβε πολύ άργά, ήταν ότι τέτο ιε ς  
άποκαλύψεις, άσήμαντες στήν ούσία, 
έπ έτρεπαν σ τούς Σοβ ιετ ικούς νά έχουν 
στή διάθεσή του ς  τ ίς  ίδ ιες  πληροφορίες 
καί σέ κώδικα καί σέ άποκρυπτογρά- 
φηση, πράγμα πού είνα ι ό καλύτερος 
τρόπος γιά νά βρεθεί ένας κώδικας.

Μ έ τόν  ίδ ιο  άκριβώς τρόπο πραγματο
πο ιήθηκε ή άποκρυπτογράφηση τών Ιε
ρογλυφικών, όταν ό Γάλλος άρχαιολό- 
γος  Σαμπολλιόν, συνέκρινε μιά αιγυ
πτιακή έπιγραφή μέ ένα  έλληνικό κεί
μενο.

Γ ενικά, οί έτα ιρ ίες, δέν  έχουν  τά μέσα 
γιά νά έξασφαλίσουν τό  άπόρρητο. Εξ
άλλου καί ή έννο ια  τού άπόρρητου όπως 
τήν  παρουσιάζουν οί ε ιδ ικοί τή ς  πληρο
φορικής είνα ι μύθος: ή κατάλληλη χρήση 
ένό ς  κομπ ιούτερ καί ένό ς  μεγάλου αρι
θμού συμβατικών στοιχείω ν έπ ιτρέπει 
στις περ ισσότερες περιπτώ σεις νά άπο- 
μονώνοντα ι οί μυστικές πληροφορίες. 
Καί πραγματικά, ή συγκέντρωση σ ' ένα 
μοναδικό μέρος, ένός  μεγάλου άριθμού 
στοιχείω ν έστω καί άνώδινων, έπ ιτρέπει 
τήν κατασκευή ένό ς  «σχήματος» μέσα 
στό όποιο ξεχωρίζει ό τομ έα ς  πού προσ
τατεύετα ι άπό τό  μυστικό. Ό λ ε ς  οί ύπη- 
ρ εσ ίες το ϋ  κόσμου ξέρουν  νά χρησ ιμο
ποιούν αύτή τήν  τεχνική.

Ή  τηλεπληροφ όρηση δέν  έχ ε ι δη- 
μ ιουργηθεΐ γιά νά έμποδ ίσει τή β ιομηχα
νική κατασκοπεία άλλά γιά νά έπ ιτρέψει 
τήν  καλύτερη δυνατή έπικοινωνία καί 
άποκλείει τού ς  άποτελεσματικούς μη
χανισμούς προφ ύλαξης έπειδή τό  κό
σ τος τους είνα ι άπαγορευτικό. Τελικά, 
μόνο τά μικρά κομπ ιοϋτερ έπιτρέπουν, 
άκριβώς λόγω τού μεγέθους τους, πρα
γματική άσφάλεια. Γ ενικά, οί όργανισμοί 
πού χρησ ιμοποιούν τού ς  μυστικούς κώ
δικες συνήθω ς τού ς  διασπούν, μέ τό  νά 
δ ίνουν στό δ ιευθυντή  τόν  άλγόριθμο τής 
κωδικοποίησης καί στον  ειδικό τή ς πλη
ροφορικής τό  κλειδί τού κώδικα. Γιά νά 
παραβιαστεΐ τό  άπόρρητο, χρειάζονται 
λοιπόν πολλές συμμετοχές.

Εντούτοις, σύμφωνα μέ τό  νόμο  τού 
Γκρός, ένας κομπ ιοϋτερ μέ δεκαπλάσια 
δύναμη άπαιτεΐ μόνο διπλάσιο προσω
πικό: ή μίζα τή ς διάρρηξης δεκαπλασιά
ζεται λοιπόν, ένώ ό άρ ιθμός τών προσώ
πων πρός έξαγοράν ή πρός έκβιασμόν 
έχει άπλώς διπλασιαστεί. Έ τσ ι όσο πιό 
μεγάλο είνα ι τόσο πιό πολύ γίνεται 
προσιτός ό άρ ιθμός πληροφοριών.

"Ο ταν οί π ιέσε ις  είνα ι άδύνατες, ύπάρ- 
χε ι μιά άλλη διαδικασία: ή μελέτη τής 
έσω τερικής όργάνω σης τής έτα ιρ ίας ή 
τού ύπουργείου πού ένδιαφέρουν. Ποιός 
καί πώς έχει τοπ οθετήσ ε ι τό  τάδε 
βρόσωπο στήν τάδε ύπηρεσία: Πίσω άπό 
τήν πληροφορική βρίσκεται ένα  όργανό- 
γραμμα όπου έπεμβα ίνουν όλα τά παι- 
χν ίδ ιατής έξουσ ίας καί όλες οί ραδιουρ
γίες.

Ή  μόνη λύση θά ήταν ή μετατροπή τών 
μεγάλων συστημάτω ν σέ μικρό - κομ
πιούτερ πού προστατεύοντα ι πιό εύ
κολα. Έ δ ώ  άνοίγεται ό δρόμος γιά τή 
διαφοροποίηση έναντίον τή ς  ένοποίη- 
σης καί τή ς  έξειδ ίκευσης.
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πως. "Αδικα οί πρεσβύτεροι, πού έχουν 
άναθρέψ ει παιδιά και ξέρουν  τήν όδύσ- 
σεια των νεαρών ζευγαριών, συμβου
λεύουν:

«Μ ή δ ίνετα ι σημασία στό κλάμα τών 
παιδιών σας και μόνο του θά πάψει όταν ό 
μικρός ή μικρή καταλάβει δτι τίποτα δέν 
πρόκειτα ι νά έπ ιτύχει μέ αυτό. Τό υγιές 
παιδί, όταν είνα ι καθαρό και καλοθρεμ
μένο, όταν δέν  α ισθάνεται καμιάν έσω- 
τερική άνωμαλία δέν  κλαίει. Εσείς ξέ
ρετε κάθε φορά τι τού χρειάζετα ι καί φυ
σικά θά σπεύσετε νά ικανοποιήσετε τις 
άνάγκες του πριν καλά -  καλά έκδηλω- 
θοϋν. Δ έν  έχε ι λοιπόν κανένα λόγο νά 
ταράσσετα ι τό  ίδιο, νά ταράσσει καί τούς 
άλλους. Αν κλαίει, τό  κάνει γιά νά έπιτύ- 
χε ι κάτι «παραπάνω» (χάδι, παιχνίδι, 
περίπατο κ.λ.π.). Μή τού δ ίνετε σημασία. 
Εσείς τή δουλειά  σας, καί έκεΐνο  σέ λίγο 

θά πάει προς τή δική του: Θά ήσυχάσει 
καί θά άποκοιμηθεΐ».

Μ ά τα ιες οί συμβουλές. Ο ί γονιο ί (ιδίως 
οί νεαροί καί άπειροι) κάνουν τό  ίδιο 
πάντοτε σφάλμα. Μήπω ς τό  δεύτερο  
παιδί θά φ έρει τήν ποθούμενη  γαλήνη; 
Αύτό έξαρτάται. Καί τούτο  θ ά ά ρχ ίσ ε ιτή ν  
ίδια τακτική,άφού μάλιστα τό μεγαλύ
τερο  θά τού δείχνει τό δρόμο. Θά 
«κλαίει», θά «κλαίει» έως ότου έξαντλη- 
θεϊ, ή έξαντλήσει τήν  ύπομονή τής μη τέ
ρας. Αύτή,δμως, τώρα έχει δύο δύσ
τροπα πλάσματα νά περιποιηθεΐ, καί, 
έπειδή θά τής λείπει ό καιρός, είναι π ιθα
νόν νά συνετισ τε ί έξ  άνάγκης. Θά άδια- 
φορήσει. Άφ ού, φυσικά, έξετάσε ι μήπως 
τό  νέο  παιδί έχε ι άνάγκη άπό γιατρό ή 
ειδική φροντίδα, όπότε δέ θά λείψει νά 
τό  κοιτάξει. Κατά τά άλλα, θά μείνε ι άπα- 
θής στό «κλάμα» τού νέου, καί αύτό θά 
δώσει άσφαλώς άργά ή γρήγορα τή λύση.

Παλαιότερα, οί μη τέρες μας πού δέν 
ήξεραν πολλά γράμματα, ούτε είχαν 
σπουδάσει παιδοκομία, μπορούσαν καί 
άνάτρεφ αν μιά χαρά μισή δωδεκάδα παι
διά καί πάνω. Είχαν ύπομονή καί δέ φο
βούνταν μήπως «τραυματίσουν» ψυχικά

t  Τοϋ Εύάγγ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

ΙΙΑΙΔΙΩΝ
Ή  πείρα μου λέει άτι οί έλληνίδες, 

κατά μεγάλο ποσοστό, δέν ξέρουν νά 
άναθρέψ ουν τά μικρά παιδιά τους. Ό χ ι  
άπό άγνοια ή άμέλεια  (άν καί δέν έχουν 
γιά τούτο  διαπαιδαγωγηθεί πριν άπό τό 
γάμο) άλλά άπό τήν  ύπερβολική στοργή 
πού α ισθάνοντα ι γ ι’ αύτά καί άπό τό  φόβο 
του ς  μήπως τά πικράνουν. Τό τίμημα ε ί
ναι μεγάλο στό πρώτο παιδί τοϋ  ζευγα
ριού. Καί τό  ίδ ιο ύποφέρει καί ή μάνα, άν 
λησμονήσουμε τόν πατέρα πού βασανί
ζετα ι κι αύτός τις ώρες πού δικαιούται νά 
ζητήσει άνάπαυση στό σπίτι του. Τά κα
λοκαίρια μάλιστα πού καταφ εύγουν γιά 
άέρα στά θερινά ξενοδοχεία, οί π ελάτες 
του ς  γ ίνοντα ι άθέλητα μάρτυρες τής 
τραγωδίας τών γονέων.

Δ έν  έχ ετε  άλλο παιδί; άκουσα τήν  ήλι-

κιωμένη κυρία νά λέε ι στή δύστυχη μη
τέρα. Κάνετε του γρήγορα ένα  άδελφάκι 
γιά νά ήσυχάσει.

Γιατί πραγματικά δέν «ήσυχάζει». 
Μ έρα  καί νύχτα. Μ έ  κύριο όπλο τό  άνυ- 
πόφορο κλάμα. Ο ί γονιο ί στήν Ελλάδα 
δέν έχουν, φαίνεται, καταλάβει δτι άλλο 
όπλο δέν έχει τό παιδί, άδύνατο καθώς 
είναι άπέναντί τους, παρά τό  κλάμα πού 
τού ς  φ έρνει σέ άπόγνωση.

Γ ιά νά τόσταματήσουνμεταχε ιρ ίζοντα ι 
όλων τών ειδών τά μέσα, άπό τά σοβαρά 
ως τά άστεία. 'Εκείνο, όμως, έπειδή άπό 
ένστικτο γνωρίζει ότι τό κλάμα ίσα -  ίσα 
τούς ένοχλεί, δέ σταματάει ώσπου νά 
τούς καθυποτάξει στις έπ ιθυμ ίες του. 
Επιθυμίες τής στιγμής πού συνεχώς άλ- 
λάζουν, χωρίς ούτε καί τό ίδιο νά έννοεί τό

τό παιδί τους. Σήμερα  καί τό πρώτο λεί
πει άπό τούς νεαρούς γονιούς (άν τύχει 
μάλιστα καί τό πολυπόθητο παιδί φτάσει 
άργά, ή έρθε ι στον κόσμο μέ μερ ικές σω
ματικές άνωμαλίες) καί ό φόβος ύπάρχει. 
Υ π ο τ ίθ ε τα ι δτι οί μη τέρ ες  σήμερα δια
βάζουν «ψυχανάλυση» ή κατατοπίζονται 
έγκαίρως στά μυστικά τη ς  άπό άλλους 
«μελετημένους». Καί σπεύδουν νά κά
νουν τό «χατήρι» τοϋ παιδιού πού 
«παραπονιέται»ή «διαμαρτύρεται» μέ τό 
κλάμα, γιά νά μήν τό πληγώσουν καί πλη
ρώσει έπειτα σέ δλη του τή ζωή τό 
«τραύμα». Λησμονούν, όμως, δτι ή άλη- 
θινή έπ ιστήμη δέν είναι ποτέ τόσο κατη
γορηματική στις προρρήσεις της, καί 
ό τ ι ... εύτυχώ ς δέν  «τραυματίζεται» ψυ
χικά τόσο εύκολα ό άνθρωπος. Ά λλω σ τε
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κανείς συνετός παιδαγωγός δέ συμβου
λεύε ι βίαια μέτρα άπέναντι στά άνήσυχα 
παιδιά. Αύτά  (όταν μάλιστα έπαναλαμβά- 
νοντα ι παράλογα) μπορούν 'ίσως νά πλή- 
ξουν τήν εύα ίσθητη ψυχή τού μικρού 
παιδιού καί νά έχουν  συνέπε ιες  στό μέλ
λον. ’Εκείνο  πού συμβουλεύε ι είναι ύπο- 
μονή καί ψυχραιμία. Ό χ ι  νευρ ικότητα  
άπό μέρους τών γονιών, καί κάποτε 
«θρήνο» («τι θά άπογίνω μέ τούτο  τό 
ύστερικό παιδί πού μοϋ έδωσε ή μοί
ρα»), άλλά περ ισσότερη κατανόηση τών 
άδύνατων πλευρών τού παιδιού πού φέ
ραμε στόν κόσμο. Είλικρινά λυπάται κα
νε ίς  τού ς  νεα ρούς ιδίως γον ιούς όταν 
βλέπει τή δυστυχ ία  τους άπό τά «ύστε- 
ρικά» (ύποτιθέμενα) παιδιά τους. ’Αγωνί
ζετα ι νά τού ς  πείσει ότι εύτυχώ ς ή φύση 
δέ φ έρνει στόν κόσμο τόσα «ύστερικά» 
παιδιά. Τό δικό τους είναι κανονικό, δέν 
έχει τίποτα τό  άνώμαλο. ”Αν ύποφέρουν, 
αύτό είναι κατά κύριο λόγο λάθος δικό 
τους. Λησμονήσ ετε  -  τού ς  λέε ι -  τό 
κλάμα τού παιδιού σας. Αδιαφορήσετε. 
Κάτι περισσότερο: τήν ώρα πού έκείνο 
κλαίει, έσ ε ίς  τραγουδήστε του καί κά
νετε  πάντοτε άπέναντί του τό σωστό, 
μόνο τό  σωστό.

Θά μπορούσε κανείς να περιγράφει 
πολλές σκηνές άπό τή ζωή τού άνυπό- 
φορου παιδιού, γιά νά δείξει τήν άνεπάρ- 
κεια τών γονιών στόν τομέα  τής άγωγής. 
Θά περιοριστώ  όμως σέ λίγες, πασίγνω
στες, πού είνα ι εύκολο νά πείσουν τόν 
καθένα. Υ π ο κ ε ίμ ε νο  τό  μικρό παιδί σέ 
μια κρίσιμη φάση τής ήλικίας του, 2 - 3  
έτών. Έ χ ε ι άρχίσει νά τρέχε ι καί γ ίνεται 
κουραστικό για τούς γονείς  πού είναι 
ύποχρεω μένοι νά τό  έπιτηρούν. Έχει, 
όμως, προπάντων άρχίσει νά έχει βού
ληση. Καί τήν  έκδηλώνει, όπως ξέρουμε, 
άρνητικά σ ’αύτά τά χρόνια, μέ πείσμα, 
άντίθετα  πάντα στή θέληση τών μεγάλων 
πού θέλουν νά τό διευθύνουν. (Έ χε ι 
παρατηρηθεί άπό τήν Ψ υχολογία τό χα
ρακτηριστικό φ αινόμενο νά πρωτοαπο- 
κτά κανείς δική του βούληση μέ τήν  άρ
νηση νά συμμορφ ώ νετα ι σέ ότι τόν 
προστάζουν). Ο ί σκηνές τής άπελπισίας 
γιά τούς  γονείς  είναι τότεκυρ ίω ς τρείς: 
νά άναγνωρίσει τό παιδί τήν ξένη ιδιο

κτησία, νά θελήσει νά τραφ εί κανονικά, 
καί νά κο ιμηθεί στήν ώρα του. 'Ομολογώ  
ότι καί στις τρ ε ίς  περιπτώ σεις (δέν είναι 
οί μόνες) λυπήθηκα κυριολεκτικά τούς 
άπειρους γονιούς, ιδίως τή νεαρή μη
τέρα  πού πρώτη φορά άντικρίζει τέτο ιαν 
άπειθαρχία.

Πώς θά κάνουμε τό  παιδί μας νά παρα
δεχτεί ότι τό  παιχνίδι πού βλέπει στά χ έ 
ρια ένός  άλλου μεγάλου ή μικρού, δέν 
είναι δικό του, καί τό  πολύ πού τού έπι- 
τρέπετα ι είνα ι ή άδεια  νά παίξει μαζί του 
καί ύστερα νά τό έπιστρέψει. Τρέχει, τό 
άρπάζει χωρίς συστολή, ή τό  άπαιτεΐ μέ 
θρηνωδία άπό τού ς  δ ικούς του καί δέν 
έννο ε ί νά τό  άφ ήσει άπό τά χέρια του. 
Θ αρρεί κανείς ότι έδώ άναβιώνει ή πρω
τόγονη όρμή τής άρπαγής, προνόμιο τού 
ισχυρότερου ή τού έπ ιτηδειότερου  (πού 
ύποκρίνεται τόν  άσθενή). Ό  κάτοχος, 
παιδί κι αύτό, ύπερασπίζει τήν  ιδιοκτησία 
του μέ πάθος, κάποτε καί μέ πράξεις 
βίας, καί ή δ ιένεξη  φ έρνει σέ δύσκολη 
θέση τού ς  γονιούς τού άρπαγα, πού δέν 
ξέρουν πώς νά άντιδράσουν καί συχνά 
άπομακρύνουν τό  δικό του ς  παιδί σέ 
κατάσταση όδύνης. Ή  σκηνή έπαναλαμ-
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θάνετα ι κωμικοτραγική τις ώρες τού φα
γητού. Τά δύστροπα παιδιά δέν  έννοούν 
νά τραφούν μέ τό φαγητό τους, άρνούν- 
ται νά τό  καταπιούν, τρέχουν  νά φύγουν 
άπό τήν κηδεμονία άπαιτητικών γονιών 
και έκεινο ιο ί δυστυχείς, μέ τά περίφημο 
«κουταλάκι» ατό χέρι, τά καταδιώκουν 
και δταν τά πιάσουν, έπ ιχειρούν — μέ 
άστεΐα, τραγουδάκια, παραμύθια κ.τ.λ. -  
νά τά πείσουν νά τραφούν. Ο ί μικροί ή οί 
μ ικρές έναντιώνονται, τούς  ξεφεύγουν, 
άρχίζει τό  κυνηγητό και ή διαπόμπευση -  
μέ τή θυμηδία ή τήν  όργή θεατών πού 
έλεεινολογούν μικρούς καί μεγάλους. 
Π ο ιος έχε ι πείσει τή μητέρα ότι τό  παιδί 
τη ς  θά πάθει άσιτία, άν δέν  τραφεί, έστω 
διά τή ς βίας, καί έπ ιμένει σ ’ αύτή τήν 
άχαρη περιπέτεια  δύο καί τρ ε ις  φορές 
τήν  ήμέρα. "Ενα  ύγιές παιδί πού έχει κα
νονικές ώρες φαγητού καί χρόνο υπερ
αρκετό νά παίξεικαί νά κοιμηθεί, άμα 
κουραστεί καί έρθε ι ή ώρα του θά φάει, 
είτε τό  θέλουμε ε ίτε  όχι, άμα φυσικά τό 
φαγητό του είνα ι τό  κατάλληλο γιά τήν 
ήλικία του καί έμείς  δέν  τό  πιέζουμε. 
('Υπάρχει βέβαια ή «νευρική άνορεξία», 
λ ένε  οί γιατροί, σέ μ ικρούς καί μεγάλους, 
ά λ λ ά -ε ίπ α μ ε  -  υποθέτουμε τό  παιδί μας 
υγιές). «Δέ θ ές νά φάς; Μ ήν  τρώς. Πή
γα ινε παίξε. Ό τα ν  πεινάσεις, θά ζητήσεις 
μόνος σου τήν τροφή σου». Ό  γονιός 
όμως, ιδίως ή δύστυχη μητέρα, ύποφέρει 
καί μέ τήν έπ ιμονή του χε ιροτερεύε ι 
περ ισσότερο τήν  κατάσταση.

Στήν  τρίτη περίπτωση αύτή είναι άπό 
τή φύση τη ς  πολύ πιό δύσκολη. Τά παιδιά

ή παίζουν στό διάδρομο μέ συνομήλικό 
τους  ή κο ιμούνται άβολα στήν άγκαλιά 
τών γονιών τους, τ ις  προχω ρημένες 
ώρες τής νύχτας, γιατί αύτά έπ ιμένουν 
νά βλέπουν στήν τηλεόραση τή συνέχεια  
τών άγαπημένων τους  ταινιών. Σέ όλα τά 
μέρη τού πολιτισμένου κόσμου τά παιδιά 
έχουν όρ ισμενη ώρα πού πηγαίνουν στό 
κρεβάτι καί μέ τόν  ύπνο άνανεώ νουν τις 
δυνάμε ις τους. Ο ί δ ικές μας μητέρες 
(όταν 'ιδίως παραθερίζουν σέ ξενοδο
χεία) συχνά άγνοούν αύτοϋς τούς  νό
μους. Καί άφ ήνουν τά παιδιά τους  νά παί
ζουν, όταν πλησιάζουν ήδη μεσάνυχτα, ή 
τά κοιμίζουν στήν άγκαλιά τους  χωρίς 
άλλες διατυπώσεις, γιά νά μή χάσουν τό 
θέαμα πού παρακολουθούν. «Μ ά τι πρέ
πει λοιπόν; Επειδή κάναμε ένα  παιδί, νά 
σ τερηθούμε αύτές τις μ ικρές χαρές τής 
ζωής; Ασφαλώς!! Χω ρίς προσωπικές θυ
σ ίες δέ μεγαλώνουν τά παιδιά. Έ ά ν  είναι 
άνάγκη, θά κο ιμηθείτε κι έσ ε ίς  νωρίς 
όπως τό  μικρό παιδί σας.

Τά προβλήματα τή ς  άγωγής τού παι
διού, ιδίως τού μικρού, 2 - 3  χρονών, δέν 
έπ ιδέχοντα ι γενική λύση. Καί προϋποθέ
τουν  δύο πράγματα: 'Εξοικείω ση μαζί 
του, καί άγάπη. Κάθε παιδί είνα ι ένα  κό
σμος ολόκληρος, μέ τού ς  δικούς του κα
νόνες  ζωής. Ό  καταλληλότερος άνθρω
πος γιά νά πλησιάσει καί νά συμπεριφερ- 
θεΐ όρθά μαζί του είναι ή μητέρα. Κατά 
δεύτερο  λόγο ό πατέρας. ’Αλλά ή μη
τέρα, μέ τούς  σημερ ινούς κοινωνικούς 
όρους, πού έχουν  κατακτήσει καί τή 
χώρα μας, πολύ λίγο άσχολείτα ι μέ τά 
παιδιά της, γιατί περνάει τήν ήμέρα τη ς

(έργαζόμενη ή καί ψυχαγωγούμενη) έξω 
άπό τό  σπίτι. Καί έχε ι έμπ ιστευτεί τήν 
άνατροφή τους σέ πρόσωπα άπό φύση ή 
θέση άκατάλληλα: στή γιαγιά ή στήν οι
κιακή βοηθό. Ό σ ο  γιά τή δεύτερη  (έκτος 
άπό σπάνιες έξαιρέσεις) όλοι γνωρί
ζουμε τήν  έπιρροή της. 'Αλλά καί τής 
πρώτης ό τρόπος άγωγής, πού συνήθως 
χαρακτηρίζετα ι άπό ύπέρμετρη έπιεί- 
κεια, άφήνει πολλά καί σοβαρά έρωτημα- 
τικά. Καί μόνο τό γεγονός ότι τά  παιδιά 
πού άνατρέφ οντα ι μ ’ αύτό τόν  τρόπο τά 
ονομάζουμε «μαμόθρευτα», λέε ι πολλά. 
Η άγωγή του παιδιού (οί ειδ ικοί τό  γνωρί

ζουν) άπαρτίζεται άπό δύο τύπους: άπό 
τήν «άγωγή τού ναί» μέ τις καταφάσεις, 
καί άπό τήν  «άγωγή τού όχι» μέ τις άπα- 
γορεύσεκ; της. Ό  καλός παιδαγωγός (καί 
τέτο ια  είνα ι άπό ένστικτο ή μητέρα) ξέ
ρει νά συγκερνά τά δύο, άνάλογα μέ τό 
χαρακτήρα τού παιδιού της καί μέ τό 
σκοπό πού έπιδιώκει. Ό τ α ν  τό  ένα  σκέ
λος προχωρεί ύπέρμετρα, τό άποτέλε- 
σμα δέν  είνα ι ποτέ καλό. Ο ί μητέρες 
όμως σήμερα πολύ λίγο νοιάζονται γιά τά 
παιδιά τους καί όσες άσχολούνται πρα
γματικά μ ’ αύτά, κουρασμένες καθώς εί
ναι άπό τήν έξωτερική έργασία καί τή 
φ ροντίδα τού σπιτιού, μέ τις ύπερβολές 
τους  πότε πρός τή μιά καί πότε πρός τήν 
άλλη κατεύθυνση, κάνουν τά παιδιά τους 
νευρικά καί άνήσυχα.

Σέ  μιά παλαιότερη διάλεξή μου, μέ πυ
κνό γυναικείο άκροατήριο, ζήτησα νά 
σηκώσουν τό χέρ ι τους όσ ες  άπό τις 
νεα ρές  μη τέρες πού μέ άκουγαν άσχο- 
λούνταν μέ τό  μικρό παιδί τους  (άν τύχε ι 
κι έχουν  ένα  δίτροχο ή τετράτροχο) έπί 
δύο ώρες τήν  ήμέρα ή καί περισσότερο. 
Τόσο περίπου λογάριαζα ότι χρειάζετα ι 
τό  λιγότερο, γιά νά άναπτυχθεί όμαλά. 
Λίγα χέρια ύψώθηκαν, καί τά περισσό
τερα δειλά. Ή  συζήτηση πού άκολού- 
θησε, έδ ειξε  τις αίτιες. Ο ί μή εύπορού- 
σ ες  γύριζαν στό σπίτι τους  κατάκοπες 
άπό τήν έπαγγελματική έργασία, οί εύ- 
πορούσες είχαν τήν «νταντά», κυρίως 
ξένη,πού κυβερνούσε τούς μικρούς έμ- 
πειρικά, καί σπάνια μέ ήρεμία. Δ έν  
έπρεπε έπ ιτέλους καί αύτές νά «διασκε
δάσουν», άφού είχαν τά οικονομικά 
μέσα; "Αλλος στή θέση μου θά έγκωμίαζε 
τά άγαθά τού γάμου καί τής τεκνογονίας 
καί θά έξόρκιζε τις νεα ρές  μητέρες νά 
δ ίνουν τό  χρόνο τους άποκλειστικά καί 
μόνο στήν άνατροφή τών παιδιών τους, 
πού έχουν  άπόλυτη άνάγκη τής μητρικής 
στοργής γιά νά διαπαιδαγωγηθούν σω
στά. "Εχω συχνά άκούσει αύτούς τούς 
συγκινητικούς ρήτορες τής μητρικής 
άγάπης καί τής ο ικογενειακής συνοχής 
(πού συνήθω ς λησμονούν νά θυμίσουν 
καί τό  ρόλο τού πατέρα στήν άγωγή τών 
παιδιών, ιδίως τής προχω ρημένης ήλι- 
κίας). Ό π ω ς  έχω άκούσει νά κατηγορούν 
αίφνης τούς άνδρες γιά μισογυνισμό, 
έπειδή καταφέρονται έναντίον τή ς βιο
ποριστικής έργασίας τή ς  γυναίκας έξω 
άπό τό σπίτι της. Γι αύτό δέν προχώρησα 
στις κρίσεις μου καί προτίμησα τή σιωπή. 
Γνωρίζω, άλίμονο, τά δεινά τής κατανα
λωτικής κοινωνίας. Καί θυμήθηκα έναν 
ήλικιω μένο ψυχίατρο τού έξωτερικού 
πού έλ εγ ε : « Ό σ ε ς  φ ο ρ έ ς  φ έ ρ 
ν ο υ ν  σ τ ό  ' ι α τ ρ ε ί ο  μ ο υ  ο ί  μ η 
τ έ ρ ε ς  τ ά  π α ι δ ι ά  τ ο υ ς  γ ι ά  
ά ν ω μ α λ ί ε ς  σ τ ό  χ α ρ α κ τ ή ρ α ,  
δ ι ώ χ ν ω  τ ά  π α ι δ ι ά  κ α ί  κ ρ α τ ώ  
γ ι ά  θ ε ρ α π ε ί α  τ ι ς  μ η 
τ έ ρ ε ς  . .
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To 1854, ό Μεγάλος Λευκός Αρχη
γός στην Ούάσιγκτον (ό Φράνκλιν 
Πήρς, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πο
λιτειών) πρότεινε νό όγοράσει μια με
γάλη ζώνη άπό τις έκτόοεις τών Ιν
διάνων, καί ύποσχέθηκε νά δημιουρ
γήσει μία περιοχή έλεγχόμενης έγκα- 
τάστασης γιά τάν ινδιάνικο λαό. Ή  
άπάντηση τού Αρχηγού τών Ινδιάνων 
Σηάτλ, πού δημοσιεύουμε έδώ όλό- 
κληρη, θεωρήθηκε ώς ή πιά ώραία καί 
πιο ουσιαστική διακήρυξη πού έγινε 
ποτέ γιά το περιβάλλον..

Οικολογικό
μανιφέστο

Πώς μπορείτε ν ’ άγοράσετε ή νά που
λήσετε τόν ουρανό ή τή ζεστασιά τής 
γης; Ή  ιδέα  μάς  φαίνεται περίεργη. 
’Επειδή άκριβώς δεν  μάς άνήκουν ή δρο
σιά τού άέρα  και ή δ ιαύγεια  τού νερού, 
πώς είνα ι δυνατόν νά τά άγοράσετε;

Κάθε κομματάκι αύτής τής γής είναι 
ιερό γιά τό λαό μου. Κάθε βελόνα τού  
λαμπερού  πεύκου, κάθε άμμουδερή  
κοίτη ποταμού, κάθε κομματάκι όμ ίχλης  
μέσα  στά σκοτεινά δάση, κάθε ξέφωτο 
και κάθε βούισμα έντόμου  είνα ι ιερό στή 
μνήμη καί στήν βμπ ε ιρ ία  τού λαού μου. Οί 
χυμο ί πού τρέχουν μέσα  στά δέντρα  
μεταφ έρουν τις μνή μες  τού έρυθρόδερ- 
μου άνθρώπου.

Οι νεκροί τών λευκώ ν άνθρώπων ξ ε 
χνούν  τόν τόπο πού γεννήθηκαν, όταν  
πάνε περίπατο μέσα  στά άστρα. Ο ί δικοί 
μας νεκροί δ έν  ξεχνούν  ποτέ αυτή τήν 
υπέροχη γή, γιατί ε ίνα ι ή μητέρα  τού  
έρυθρόδερμου  άνθρώπου. Ε ίμαστε ένα  
μέρ ος τής γής, κι αύτή πάλι ένα  κομμάτι 
άπό μάς. Τά ευω διαστά λουλούδ ια  είναι 
οί άδερφ ές μας  τό έλάφι, τό άλογο, ό 
μεγάλος  άετός ε ίνα ι οί άδερφ οί μας. Τά

βράχια  α τούς λόφους, τό πράσινο χρώμα  
τών λιβαδιών, ή ζεστασ ιά  τού πόνεύ καί ό 
άνθρωπος, όλα άνήκουν στήν ίδια ο ικο
γένεια. ΓΤ αύ τό καί όταν  ό Μ εγάλος Α ρ 
χηγός  στήν Ούάσιγκτον μάς  παραγγέλ
νει ότι θέλει ν ' άγοράσει τή γή μας, ζητάει 
πολλά άπό μάς. Ό  Μ εγάλος Αρχηγός  
μάς παραγγέλνει ότι θά μ άς  έξααφαλίσει 
ένα  μ έρ ος  έτσι πού νά μπορούμε νά ζή- 
σουμε άνετα  μεταξύ  μας. Θά γίνει ό πα
τέρας μας  κι έμ ε ίς  τά παιδιά του. Θά 
σκεφτούμε, λοιπόν, τήν προσφορά του 
γιά ν ' άγοράσει τή γή μας. 'Αλλά δέν  θά 
είνα ι κι εύκολο. Γιατί αύτή ή γή είναι γιά 
μάς  ιερή.

Αύ τό τό πεντακάθαρο νερό πού κυλά  
στά ρυάκια καί στά ποτάμια δέν είναι 
μόνο νερό, άλλά καί τό α ίμα τών προγό
νων μας. "Αν σάς πουλήσουμε γή, πρέπει 
νά θυμάστε ότι ε ίνα ι ιερή καί ότι κάθε 
άντανάκλαση στό καθαρό νερό τών λι
μνών μ ιλά γιά τά γεγονότα  καί τίς μνήμες  
τής ζωής τού λαού μου. Ό  ψ ίθυρος τού 
νερού είνα ι ή φωνή τού πατέρα τού πα
τέρα μου.

Τά ποτάμια ε ίνα ι τά άδέρφ ια  μας, σβή
νουν τή δίψα μας. Τά ποτάμια μεταφ έ
ρουν τά κανώ μας καί τρέφ ουν τά παιδιά  
μας. Ά ν  σάς πουλήσουμε τή γή μας, πρέ
πει στό έξή ς  νά θυμάστε, καί νά δ ιδά
σκετε στα παιδιά σας, ότι τά ποτάμια είναι 
τά άδέρφ ια μας, καί τά δικά σας, καί πρέ
πει νά δ ε ίχνετε  στό έξής  σ ' αύ τά τά ποτά
μια τήν τρυφερότητα πού θά δε ίχνατε  
στον άδερφό σας.

Ξέρουμε ότι ό λευκός άνθρωπος δέν  
καταλαβαίνει τά ήθη μας. "Ενα κομμάτι 
γής μο ιάζε ι σ ’ αύτόν μ ' ένα  όποιοδήποτε  
άλλο κομμάτι, γιατί ε ίνα ι ένα ς  ξένος, πού 
έρχετα ι μέσα  στή νύχτα  καί παίρνει άπ ' τή 
γή  αστό πού έχ ε ι άνάγκη. Ή  γή δέν  ε ίναι 
ό άδερφ ός του, άλλά ό έχθρ ός του, καί 
μόλ ις τήν κυριεύσει, πηγαίνει μακρύ- 
τερα. ’Εγκαταλείπει τούς τάφους τών 
προγόνων του, καί αστό δέν  τόν ένοχλεί. 
Παίρνει τή γή άπ ’ τά παιδιά του, κι αστό 
δέν  τόν ένοχλεί. Ό  τάφος τών προγόνων 
του καί ή κληρονομιά  γιά τά παιδιά του 
πέφτουν στή λήθη. Συμπερ ιφ έρετα ι στή 
μητέρα του, τή γή, καί στον άδερφό του, 
τόν ούρανό, σάν νά ήταν πράγματα πού 
άγοράζονται, πού λεηλατούνται, πού 
πουλιούνται όπως τό πρόβατα ή τά λαμ 
περά μαργαριτάρια. Ή  άπληστία του θά 
καταβροχθίσει τή γή καί δ έν  θ ' άφήσει 
πίσω της παρά μ ία  έρημο.

Δ έν  ξέρω τίποτα. Τά ήθη μας ε ίνα ι δ ια
φορετικά άπό τά δικά σας. Ή  όψη τών 
πόλεών σας πρ οξενε ί κακό στά μάτια  τών

έρυθρόδερμω ν άνθρώπων. Αλλά  αστό 
μπορεί καί νά όφείλετα ι στό ότι ό έρυ- 
θρόδερμος ε ίνα ι άγρ ιος καί δ έν  καταλα
βαίνει.

Δ έ ν  ύπάρχει ένα  ειρηνικό μ έρ ος  στις 
πόλεις τών λευκώ ν άνθρώπων. Δ έν  
υπάρχει τόπος όπου μπορείς  ν ’ άκούσεις  
τά φύλλα πού άναπτύσσονται τήν άνοιξη  
ή τό θρόισμα τών φτερών κάποιου έντό 
μου. Ά λλ ά  μπορεί νά γ ίνετα ι έτσι, γιατί 
είμαι άγρ ιος καί δ έν  καταλαβαίνω. Ό  θό
ρυβος τών πόλεων φαίνεται μόνο  νά 
προσβάλλει τά αύτιά. Καί τί ένδ ιαφ έρον  
ύπάρχει πιά στό νά ζείς, άν  δέν  μπορείς  
νά άκούσεις τή μοναχ ική  κραυγή τού 
κοκκινολαίμη ή τίς συζητήσεις τών βα
τράχων στά έλη τή νύχτα; Ε ίμα ι ένας  
έρυθρόδερμος καί δ έν  καταλαβαίνω.

Ό  Ινδ ιάνος προτιμά τόν γλυκό ήχο  τού  
άέρα, πού ξεπετιέτα ι πάνω άπό τά έλη καί 
τή μυρωδιά τού ίδ ιου τού άνέμου, πλυμέ
νου άπό τή βροχή τού μεσημερ ιού  ή 
άρω ματισμένου άπό τά κουκουνάρ ια  τού  
πεύκου.

Ό  ά έρας ε ίνα ι πολύτιμος γιά τόν έρυ- 
θρόδερμο, γιατί όλα τά πράγματα μο ιρά
ζονται τήν ίδια άναπνοή -  τά ζώα, τά δ έν 
τρα, ό άνθρωπος μο ιράζοντα ι όλοι τήν 
ίδια άνάσα. Ό  λευκός άνθρωπος δέν  
φαίνετα ι νά δ ίνει σημασ ία στον άέρα  πού 
άναπνέει. Σάν  έναν  άνθρωπο πού θέλει 
πολλές μ έρ ες  γιά νά πεθάνει, ε ίνα ι άδιά- 
φορος γιά τή δυσοσμία. Άλλά, άν  σάς 
πουλήσουμε τή γή μας, πρέπει νά θυμό
σαστε ότι ό ά έρας μάς  ε ίνα ι πολύτιμος, 
ότι ό ά έρας μο ιράζετα ι τό πνεύμα του μ ' 
όλα αυτά στά όποια  δ ίνει τή ζωή. Ό  ά νε
μος  πού έδωσε στόν παππού μας τήν 
ποώτη του άναπνοή πήρε καί τόν τελευ
ταίο του άναστεναγμό. Καί άν  σάς που
λήσουμε τή γή μας, πρέπει νά τή δ ιαφυ
λάξετε καί νά τή δ ιατηρήσετε ώς ιερή, ώς 
ένα  τόπο όπου άκόμα κι ό λευκός άνθρω
πος μπορεί νά πάει καί νά γ ευ τε ί τόν άέρα  
πού γλύκαναν τά άγρ ιολούλουδα  τών λι- 
βαδιών.

Ε ξετά ζουμ ε  λοιπόν τήν προσφορά σας 
γιά ν ’ άγοράσετε τή γή μας. Άλλά, άν 
άποφ ααίσουμε νά τή δεχτούμε, θά βάλω  
έναν  όρο: ό λ ευκός  άνθρωπος θά πρέπει 
νά συμπερ ιφέρεται στά ζώα αύτής τής 
γής όπως καί στά άδέρφ ια  του.

Ε ίμαι ένα ς  άγρ ιος καί δ έν  γνωρίζω άλ
λον τρόπο ζωής, ε ίδα  κάπου χ ίλ ια  άγριο- 
βούβαλα νά σαπ ίζουν στό λιβάδι, έγκα- 
ταλειμμένα  άπό τόν λευκό  άνθρωπο, πού 
τά ε ίχ ε  χτυπήσει μ ' ένα  τραίνο πού περ
νούσε άπό έκεί. Ε ίμα ι ένα ς  άγρ ιος καί 
δέν καταλαβαίνω  πώς τό σ ιδερένιο  
άλογο πού καπνίζει μπορεί νά ε ίνα ι πιό
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ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Εισήγηση τού ομοσπονδιακού Υπουργού δικαιοσύνης τής 
Αύστρίας κ. Μ. Broda στό 13ο Συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε 
στήν Αθήνα άπό 25 μέχρι 27 Μαΐου 1982.

σημαντικό άπό τό άγριοβούβαλο, πού 
δ έν  τό σκοτώ νουμε παρά μόνο  γιά νά 
τραφούμε.

Τι ε ίνα ι ό άνθρωπος χωρίς τά ζώα; Ά ν  
έξαφ ανίζονταν όλα τά ζώα, ό άνθρωπος  
θά πέθαινε άπό μ ιά  μεγάλη  πνευματική  
έρημιά. Γιατί αυτό πού συμβα ίνει στά 
ζώα, σέ λίγο συμβα ίνει καί στόν άν
θρωπο. Ό λα  τά πράγματα ε ίνα ι άλληλέν- 
δετα.

Πρέπει νά  διδάξετε στά παιδιά σας ότι 
τό χώ μα πού πατούν έχ ε ι γ ίνει άπό τις 
στάχτες των προγόνων μας. Γιά νά σ έ
βονται τή γή, πείτε στά παιδιά σας ότι 
είνα ι έμπλουτισμένη  άπό τις ζωές τής 
φυλής μας. Δ ιδά ξτε  στά παιδιά σας αύτό  
πού δ ιδάξαμε κι έμ ε ϊς  στά δικά μας, ότι ή 
γη είνα ι ή μητέρα  μας. Ό ,τ ι συμβα ίνει στή 
γή συμβα ίνει καί στούς γ ιούς τής γης. 
Ό ταν  οί άνθρωποι περ ιφρονούν τό χώμα, 
περ ιφ ρονούν τον ίδιο τόν έαυτό  τους.

Ξέρουμε τουλάχιστον αύ τό: ή γή δέν  
άνήκει στόν άνθρω πο· ό άνθρωπος άνή- 
κει στή γή. Αύτό, τό ξέρουμε. Ό λ α  τά 
πράγματα ε ίνα ι άλληλένδετα  όπως τό 
αίμα ένώ νει μ ιά  οικογένεια. Ό λ α  τά πρά
γματα ε ίνα ι άλληλένδετα.

Ό ,τ ι συμβα ίνει στή γή, συμβα ίνει καί 
στούς γ ιούς τής γής. Δ έ ν  ε ίνα ι ό άνθρω
πος έκε ίνος  πού υφανε τό νήμα τής 
ζωής·, έκε ίνος  ε ίνα ι μόνο  μ ιά  κλωστή. 
Ό ,τι κάνει στό νήμα τό κάνει στόν ίδιο 
του τόν έαυτό.

Ακόμα κι ό λευκός  άνθρωπος, πού ό 
Θ εός του κάνει περίπατο καί μ ιλάει μαζί 
του όπως δυο φίλοι πού είνα ι μαζί, δ έν  
μπ ορ ε ί νά άπαλλαγεϊ άπό τήν κοινή 
μοίρα. Βέβαια, ίσως είμαστε άδέρφια. 
Αύτό θά τό δούμε. Έ να  πράγμα πού ξέ
ρουμε  έμ ε ϊς  -  καί πού ό λευκός άνθρω
πος  θά άνακαλύψ ει ίσως κάποτε -  είναι 
ότι ό Θ εός  μ α ς  ε ίνα ι ό ίδ ιος Θεός. Ίσως 
νά σκέφτεστε νά τόν άποκτήσετε τώρα, 
όπως θέλετε νά άποκτήσετε τή γή μας, 
άλλα δ έν  μπορείτε. Ε ίνα ι ό Θ εός  τού  αν
θρώπου, καί τό έλ εο ς  του ε ίνα ι τό ίδιο καί 
γιά τόν λευκό καί γιά τόν έρυθρόδερμο  
άνθρωπο. Α ύ  τή ή γή τού ε ίνα ι πολύτιμη, 
καί τό νά βλάψει τή γή, ε ίνα ι σάν νά δε ί
χ νε ι περ ιφρόνηση στόν δημιουργό. Ό  
λευκός  θά έξαφ αν ισ τε ϊ κι αυτός- ίσως 
γρηγορότερα άπό τις άλλες φυλές. Μ ο 
λύνετε τό κρεβάτι σας, καί μ ιά  νύχτα  θά 
πάθετε άσφυξία  άπό τά ίδ ια  σας τά άπορ- 
ρίμματα.

Π εθα ίνοντας όμως θά άκτινοβολήσετε  
μ έ  ένταση, έξα ιτίας  τής δύναμης τού 
Θ εού  πού σάς έφ ερε σ ' αύ τή τή γή καί 
πού, άπό κάποια ιδια ίτερη πρόθεση, σάς 
έκαμε νά κυρ ιαρχήσετε σ ’ αύ  τήν καί τόν  
έρυθρόδερμο  άνθρωπο. Αύ  τή ή μο ίρα  ε ί
ναι ένα  μυστήρ ιο γιά μάς, γιατί δ έν  κατα
λαβα ίνουμε πώς όταν όλα τά άγριοβού- 
βαλα έξοντώνονται, τά άγρ ια  άλογα δα
μάζονται, ο ί άπόκρυφ ες γωνιές του  δά
σους μολύνοντα ι άπό τούς άνθρώπους  
καί ή όψη τών λόφων πού είνα ι γεμάτη  
άπό λουλούδ ια  άσχημα ίνε ι άπό τούς 
γιούς πού μιλούν. Πού  είνα ι ή λόχμη;
Εξαφανισμένη. Που είνα ι ό άετός; ’Ε ξ 

αφανισμένος. Τό τέλος τής ζωής ε ίνα ι ή 
άπαρχή τής έπιβίωσης.

"Απ' τό περιοδικό: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

Μετάφρ.: Βενετία ΚΟΥΣΙΑ

Τά τελευταία χρόνια τό Συμβούλιο τής Ευρώ
πης άσχολήθηκε πολλές φορές μέ θέματα πού 
σχετίζονται μέ τό οικονομικό έγκλημα. Ή  πρω
τοβουλία νά κατευθυνθούν οί δραστηριότητες 
στόν τομέα αύτό πάρθηκε άπ' τό 8ο Συνέδριο τών 
Εύρωπαίων 'Υπουργών Δικαιοσύνης πού πρα
γματοποιήθηκε στή Στοκχόλμη τό 1973.

Οί έγκληματολογικές πλευρές τού οικονομι
κού έγκλήματος ύπήρξαν όργότερα τό θέμα τού 
12ου συνεδρίου τών διευθυντών 'Ινστιτούτων 
έγκληματολογικών έρευνών πού έγινε στό Συμ
βούλιο τής Εύρώπης τόν Νοέμβριο τού 1976 καί 
έξέτασε τόσο τή φαινομενολογία τού οικονομι
κού έγκλήματος, όσο καί τις κοινωνιολογικές καί 
ψυχολογικές πλευρές καθώς καί τά ποινικά μέ
τρα πού πρέπει νό ληφθοϋν έν δψει αύτής τής 
μορφής έγκληματικότητας. Στά συμπεράσματά 
του τό συνέδριο διατύπωσε μεταξύ άλλων τήν 
εύχή γιά μιά έντατικοποίηση τής έρευνας στόν 
τομέα αύτό. Παρρήγγειλε έπίσης νό διαπιστωθεί 
άν οί νομοθεσίες καί ή ποινική πρακτική πού 
ισχύει στό Κράτη μέλη τού Συμβουλίου τής Εύ
ρώπης λαμβάνουν έπαρκώς ύπ' άψει τήν ταχεία 
έξέλιξη τής τεχνολογίας καί τις κοινωνικο-οικο- 
νομικές μεταβολές καί νό καταβάλουν έντελώς 
ξεχωριστή προσοχή στήν άποποινικοποίηση (ορι
σμένων πράξεων ή τήν ποινικοποίηση άλλων. 
Πρότεινε έξ άλλου νά έξετασθεϊ τό θέμα τής 
ένδεχόμενης καθιέρωσης κανόνων δεοντολο
γίας (συμπεριφοράς) στις συναλλαγές. Τελικά 
διετύπωσε τήν εύχή γιά μιά καλλίτερη συνεργα
σία μεταξύ τών Εύρωπαϊκών Κρατών στόν τομέα 
τής οικονομικής έγκληματικότητας.

Απ' τό 1977 μιά έπιτροπή τού Συμβουλίου τής 
Εύρώπης μελετά τό θέμα τής οικονομικής έγ
κληματικότητας καί πρόσφατα δημοσιεύθηκε ή 
τελική έκθεση τής δραστηριότητάς της. Ή  έκ-

θέοη αύτή άναλύει λεπτομερειακά τούς οικονομι
κούς, ψυχοκοινωνικούς καί δικαστικούς παρά
γοντες πού έξηγούν τήν αύξηση τής οικονομικής 
έγκληματικότητας καί τή διάπραξη οικονομικών 
παραβάσεων καί προχωρεί στήν έξέταση τής νο
μοθεσίας καί τής δικαστικής πρακτικής γιά τό 
άντικείμενο αύτό, στά Κράτη—μέλη τού Συμβου
λίου τής Εύρώπης. Μέ πρόσκληση τής έπιτροπής 
αύτής καί τής Εύρωπαϊκής Έπιτροπής γιά τά 
προβλήματα τής έγκληματικότητας ή Έπιτροπή 
τών 'Υπουργών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
τήν 25 Ιουνίου 1981 έπικύρωσε τήν έγκύκλιο 
R(81) 12 πού περιλαμβάνει ένα εύρύ κατάλογο 
μέτρων πού πρέπει νά ληφθούν. Ή έγκύκλιος 
αύτή θά έξετασθεϊ βέβαια σέ βάθος άπ' τούς 
παραλήπτες, δηλαδή άπ’ τις Κυβερνήσεις τών 
Κρατών -  μελών τού Συμβουλίου, άλλά άξίζει νά 
συζητηθεί έπίσης άπ’ τό Συνέδριό μας.

Έν δψει αύτών έπιβάλλεται ν’ άναφερθοϋμε 
άκόμη στό Συνέδριο γιά τή διεθνή άπάτη καί 
φοροδιαφυγή πού συγκλήθηκε άπ’ τήν Κοινοβου
λευτική Έπιτροπή τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
άπό 5 μέχρι 7 Μαρτίου 1980 στό Στρασβούργο. 
Τά άποτελέσματα αύτού τού Συνεδρίου καθώς 
καί μία πρωτοβουλία τού Γάλλου 'Υπουργού οι
κονομικών τών όποίων λάβαμε γνώση πρόσφατα, 
θά βοηθήσουν νά άναληφθοϋν νέες σοβαρές έρ- 
γασίες στό Συμβούλιο τής Εύρώπης γιά νά ένι- 
σχύσουν τή συνεργασία καί ιδιαίτερα τήν άμοι- 
βαία βοήθεια μεταξύ τών έθνικών οικονομικών 
(φορολογικών) ύπηρεσιών. Πιστεύω δτι έκφράζω 
τό κοινό αίσθημα όλων τών παρόντων συναδέλ
φων μου λέγοντας ότι οί δικαστικές άρχές θά 
κάνουν ό,τι είναι δυνατό γιά νά βοηθήσουν σ’ 
αύτές τις προσπάθειες.

Ά π ’ τό 8ο Συνέδριο τών Εύρωπαίων Ύπουρ-
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γών δικαιοσύνης τής Στοκχόλμης πριν άπό 10 
χρόνια περίπου μεσολάβησε ένα γεγονός πού 
τήν έποχή έκείνη δέν ήταν εύκολο νά προβλέ- 
ψουμε. Ή  παγκόσμια οικονομική κρίση πού άρ
χισε τό 1974 -  75 καί ή όποια άκόμη δέν ξεπερά- 
στηκε, προκάλεσε συχνά αύξηση των πτωχεύ
σεων, της άνεργίας καί των δαπανών πού έπιβα- 
ρύνουν τόν προϋπολογισμό των Κρατών καί έτσι 
έμμεσα είχε έπιπτώσεις στό σύστημα τής κοινω
νικής προστασίας. Τά άλματα τού πληθωρισμού 
καί ή αύξηση τών έλλειμματικών προϋπολογι
σμών προκάλεσαν συχνά μιά στασιμότητα, θά λέ
γαμε μείωση σέ καθαρούς άριθμούς τών δαπα
νών γιά κοινωνικά προγράμματα. Ή  κρίση έπληξε 
άμεσα ή έμμεσα, κυρίως ώρισμένες κοινωνικές 
όμάδες, όπως είναι οί νέοι καί οί ηλι
κιωμένοι, οί γυναίκες (ιδιαίτερα άγαμες μέ παι- 
δία), οί άνάπηροι καί οί μετανάστες έργαζόμε- 
νοι.

Τά συμπτώματα αύτά τής κρίσης δέν έχουν 
άκόμα έξετασθεϊ, ούτε έπίσης οί έπιδράσεις 
τους στήν έγκληματικότητα γενικά καί στά οικο
νομικά εγκλήματα είδικώτερα καθώς καί στά μέ
τρα πού είναι άναγκαϊο καί δίκαιο νά ληφθοΰν 
στόν τομέα τής δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι τώρα 
ήρθε ή στιγμή γιά τήν προσέγγιση τού προβλήμα
τος στά πλαίσια τού Συμβουλίου τής Εύρώπης. 
Μιά τέτοια μελέτη τής κατάστασης τών βιομηχα
νικών χωρών της Δυτικής Εύρώπης θά μπορούσε 
ν’ άποτελέσει μέρος άναπόσπαστο τών έργασιών

θέλω ν' άναφερθώ στις παραβάσεις σχετικά 
μέ τήν έλλειψη πίστης (τών συναλλαγών) καί τή 
δόλια χρεωκοπία καί_σ' αύτές πού έντάσσονται 
στό γενικό τίτλο της διαφθοράς (δωροδοκία 
κ.λ.π).

Στήν Αύστρία τά μέγεθος τής ζημίας πού προ- 
κλήθηκε άπ’ τις περιπτώσεις έλλειψης πίστης 
αύξήθηκε τά τελευταία χρόνια. Κατά τή διάρκεια 
τής ίδιας περιόδου ό άριθμός τών δόλιων χρεω- 
κοπιών έμεινε έλαφρά κατώτερος άπό χίλιες κατ’ 
έτος. Τό όριο των χίλιων χρεωκοπιών ξεπερά- 
στηκε τό 1978. "Αν δεχθούμε ότιή συχνότητα καί 
ιδιαίτερα ή βαρύτητα τών ύποθέσεων χρεωκο- 
πίας πρέπει νά θεωρούνται σάν σημείο άστά- 
θειας τής οικονομίας μπορούμε νά πούμε, έν 
όψει τής αύξησής τους τά τελευταία χρόνια, ότι 
διαπιστώνονται πολυάριθμες ένδείξεις διόγκω
σης μιας οικονομικής κρίσης πού δέν άφήνει 
άθικτη τή Χώρα μου (Αύστρία).

Παράλληλα ό άριθμός τών καταδικών γιά 
χρεωκοπία αύξάνει συνεχώς.

Επιτρέψτε μου νά σημειώσω έδώ μερικούς 
άριθμούς.

Στήν Αύστρία οί καταδίκες γιά άπλή χρεωκο
πία, παράβαση πού προβλέπεται άπ’ τό άρθρο 
159 τού αύστριακοϋ Ποινικού Κώδικα, πού ήταν 
281 τό 1978 (άριθμάς στόν όποιο πρέπει νά 
προστεθούν 23 καταδίκες πού άπαγγέλθηκαν 
τόν ίδιο χρόνο κατά τό άρθρο 486 τού παλαιού 
ποινικού κώδικα), έφτασαν στις 372 τό 1979 καί

θά ήθελα άκόμα νά άναφέρω τήν έκπόνηση ένός 
σχεδίου νόμου, ό όποιος παράλληλα μέ μιά νέα 
νομοθεσία πού σχεδιάζεται νά ρυθμίζει τή διοι
κητική κατακύρωση καί γιά τήν όποια θά μιλήσω 
παρακάτω, θά έπιτρέψει ν’ άντιμετωπισθεϊ τό 
οικονομικό έγκλημα άπ’ τό στάδιο άκόμα τού 
άστικου δικαίου, θέλω νά μιλήσω γιά τό σχέδιο 
νόμου τά όποιο τροποποιεί τό αύστριακό δίκαιο 
πού άναφέρεται στήν έλλειψη πίστης (τών συν
αλλαγών) καί στοχεύει στήν περιφρούρηση τών 
οικονομικών συμφερόντων τών ’Επιχειρήσεων 
πού δοκιμάζονται άπό οικονομικές δυσκολίες 
καθώς καί στή διατήρηση τής άπασχόλησης 
(άποφυγή τής άνεργίας).

0 ένας άπό τούς στόχους αύτοϋ τού σχεδίου 
είναι νά διευκολύνει τή βιώσιμη οικονομική άνα- 
διοργάνωση τών έπιχειρήσεων καί τή συνέχιση 
τής λειτουργίας τους. Γι’ αύτά προβλέπει διά
φορα νομοθετικά μέτρα περιορισμένα νά δια
σφαλίσουν ένα καθεστώς, ώστε ή πτώχευση νά 
κηρύσσεται έγκαιρα καί κατά τό δυνατό ή διαδι
κασία τού διακανονισμού νά άντικαθιστά τήν 
χρεωκοπία.

θά περάσω τώρα στήν κατηγορία τών παραβά
σεων πού έντάσσονται στό κεφάλαιο «δια
φθορά» , άλλά θά περιορισθώ νά μιλήσω γιά μία 
άπ’ τις μορφές πού έμφανίζονται οί παραβάσεις 
αύτές καί θά ήταν εύστοχο νά τίς χαρακτηρί
σουμε σάν «διαφθορά γύρω άπ’ τόν άνταγωνι- 
σμό». Ό  τύπος αύτός διαφθοράς χαρακτηρίζεται

(μελετών) πού γίνονται σέ εύρύτερο πεδίο στά 
πλαίσια τών Ηνωμένων Εθνών γιά τή συνάρτηση 
μεταξύ τού ποινικού δικαίου άπ' τή μιά μεριά καί 
τής οικονομικής άνάπτυξης άπ’ τήν άλλη. Πρόσ
φατα στή διακήρυξη 36/21 τής 9ης Νοεμβρίου 
1981 μέ τίτλο «πρόληψη τού έγκλήματος καί 
άνάπτυξη» ή Γενική Συνέλευση τού Ο.Η.Ε. ύπο- 
γράμμισε τήν άνάγκη γιά δραστηριοποίηση στόν 
τομέα αύτό. Ή  διακήρυξη αύτή καλεϊ τά Κράτη -  
μέλη τού ΟΗΕ νά έντείνουν τίς προσπάθειές 
τους γιά νά άνταποκριθούν τά δικαστικά τους 
συστήματα καλύτερα στήν έξέλιξη τής κοινωνικό 
-  οικονομικής κατάστασης.

II

Στήν Αύστρία, όπως καί στις άλλες Χώρες 
μέλη τού Συμβουλίου τής Εύρώπης δέν ύπάρ- 
χουν πρός τό παρόν ούτε στατιστικές ούτε βέ
βαια πορίσματα έρευνών πού νά έπιτρέπουν νά 
βεβαιώσουμε ή νά συμπεράνουμε τήν ύπαρξη 
ένός ένδεχομένου συνδέσμου (σχέσεως) άνά- 
μεσα στήν οικονομική κρίση καί τήν έγκληματικό
τητα.

Εν τούτοις, παρά τήν έλλειψη μελετών πάνω 
στό άντικείμενο αύτό οί έντελώς έμπειρικές 
διαπιστώσεις στις όποιες καταλήγουμε δέν έπι
τρέπουν καμμία άμφιβολία δτι ύπάρχει μιά βέ
βαιη συνάρτηση άνάμεσα στις έκδηλώσεις τής 
οικονομικής κρίσης καί τή συχνότητα ώρισμένων 
κατηγοριών παραβάσεων πού άναφέρονται στήν 
ποινική νομοθεσία γιά τήν οικονομική έγκληματι
κότητα.

Έν όψει τών άνωτέρω θά διακρίνω δύο μεγά
λες κατηγορίες παραβάσεων πού έμφανίζουν μιά 
έκρηξη σέ περίοδο οικονομικής κρίσης καί 
έχουν συνέπειες έξαιρετικά βαρειές, είτε γιατί 
είναι πολυάριθμες, είτε γιατί παίρνουν μερικές 
φορές μιά έξαιρετικά θεαματική έκταση καί προ- 
καλοϋν μεγάλες ζημιές.

τίς 423 τό 1980. Όσον άφορά τίς ποινές πού 
έπιβλήθηκαν γιά άπλή χρεωκοπία άπ’ τό 1975 
μέχρι τό 1978 συμπεριλαμβανόμενο, μπορώ νά 
πώ ότι κατά τή διάρκεια αύτής τής περιόδου, τό 
ποσοστό ύποθέσεων γιά τίς όποιες έπιβλήθηκαν 
ποινές φυλακίσεως καί όχι προστίμου δέν μετα
βλήθηκε (20%).

Σέ σύγκριση μ' αύτοϋς τούς άριθμούς, οί 
καταδίκες γιά δόλια χρεωκοπία πού έπιβλήθηκαν 
άπ’ τά δικαστήρια σύμφωνα μέ τό άρθρο 156 τού 
Πανικού Κώδικα ύπήρξαν πολυάριθμες. Στά χρό
νια πού άκολούθησαν τή θέση σέ έφαρμογή τού 
νέου ποινικού Κώδικα, δηλαδή άπ’ τό 1975 μέχρι 
τό 1978 ό άριθμός τους κυμάνθηκε γύρω στις 6 
τό χρόνο. Ύπήρξαν 9 καταδίκες τό 1979 καί 10 
τό 1980. Σ’ όλες αύτές τίς περιπτώσεις οί δόλιες 
χρεωκοπίες, έκτός άπό μία, τιμωρήθηκαν μέ 
ποινές φυλακίσεως πράγμα πού έξηγεϊ καί τίς 
αύστηρότερες ποινές πού προβλέπει ό νέος ποι
νικός Κώδικας.

Ελλείψει σίγουρων συμπερασμάτων έπιστη- 
μονικής έρευνας είναι άδύνατο νά πούμε άν ό 
άριθμός τών καταδικών γιά δόλια χρεωκοπία, πού 
είναι συγκριτικά χαμηλός σέ σχέση μέ τόν αύξη- 
μένο άριθμό καταδικών γιά άπλή χρεωκοπία, έκ- 
φράζει ή όχι τήν κοινωνικό -  οικονομική πραγμα
τικότητα. Έδώ έπίσης θά ήθελα νά ύπογραμμίσω 
ότι θά ήταν εύχής έργο νά σχεδιασθεϊ, στό πλαί
σιο μιάς συνολικής μελέτης, μία βαθειά άνάλυση 
τής κατάστασης στήν Αύστρία στό πεδίο τής οι
κονομικής έγκληματικότητας καί ότι ένα πεδίο 
δράσης θ’ άνοίγονταν έπίσης γιά τούς οικονομο
λόγους καί τούς νομικούς, καθώς καί γιά όλους 
τούς έκπροσώπους τών όργάνων κοινωνικού 
έλέγχου, όπως τά άντιπροσωπευτικά όργανα τών 
οικονομικών κύκλων, τά σωματεία γιά τήν προσ
τασία των παραγωγών, οί ένώσεις τών καταναλω
τών, ή άστυνομία, ή Εισαγγελία καί τά δικαστή
ρια.

Όσον άφορά τά έγκλήματα τής χρεωκοπίας,

άπ’ τό γεγονός ότι παράνομες έπιτροπές χρησι
μοποιήθηκαν άπά διευθύνοντες έπιχειρήσεων 
καί σ’ ώρισμένες περιπτώσεις έπίσης ξένων ή 
πολυεθνικών Εταιρειών γιά ύπαλλήλους πού 
έχουν τήν άρμοδιότητα νά παίρνουν άποφάσεις 
πού άφορούντή διοικητική κατακύρωση. Ά π ’ τήν 
άλλη πλευρά λοιπόν ή προτίμηση έκδηλώθηκε γιά 
τόν ύπάλληλο πού χρησιμοποίησε τήν έπιτροπή 
σέ βάρος τών άλλων υπαλλήλων καί έπίσης συ
χνά σέ βάρος τού άνταγωνισμοϋ δημόσιου όργα- 
νισμού.

Στις έρευνες γιά τίς ύποθέσεις αύτές δια
φθοράς, όπου χρήματα προερχόμενα άπό παρά
νομες έπιτροπές συχνά κατατέθηκαν σέ λογα
ριασμούς ξένων τραπεζών, ή Αύστρία ύπήρξε -  
καί παραμένει -  έξαρτημένη άπ' τή βοήθεια 
πού τίς παρέχουν οί δικαστικές άρχές τών άλλων 
κρατών -  μελών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
καί τών Τρίτων Χωρών.

Γιά νά διαλευκανθοϋν αύτές οί ύποθέσεις 
χρειάστηκε νά άποσταλεϊ ένας μεγάλος άριθμός 
άνακριτικών παραγγελιών άπό διεξάγοντες ποι
νικές δικαστικές έρευνες όπου ζητήθηκε περισ
σότερες άπό μία φορά νά έπιτραπεί ή παρουσία 
αύστριακών άρμοδίων λειτουργών κατά τή διάρ
κεια άνακρίσεων στό πλαίσιο τής συνεργασίας 
καί περιλάμβαναν σ’ ώρισμένες περιπτώσεις 
έπίσης αίτηση πληροφοριών γιά άνοιχτούς λογα
ριασμούς σέ ξένες τράπεζες. Στις περισσότε
ρες περιπτώσεις οί άνακριτικές παραγγελίες 
έπέτρεψαν νά άποκομίσουμε χρήσιμα στοιχεία 
καί νά συλλέξουμε σχετικές πληροφορίες. Σ’ 
ώρισμένες περιπτώσεις ή βοήθεια πού ζητήθηκε 
παραχωρήθηκε ύπό όρους.

Πολλές περιπτώσεις άνεπάρκειας καί διαφθο
ράς σχετικά μέ μεγάλα δημόσια έργα όδήγησαν 
στήν κατάρτιση ένός νόμου γιά τή διοικητική 
κατακύρωση κι ένα νέο νόμο (έπωνομαζόμενο 
δεύτερο νόμο άντιδιαφθοράς) προορισμένο γιά 
τήν καταπολέμηση τής έγκληματικότητας στις
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συναλλαγές.

Ό  νόμος γιά τή διοικητική κατακύρωση θό 
καθορίσει γιά πρώτη φορά στήν Αυστρία τούς 
κατευθυντήριους κανόνες γιά τά κλείσιμο των 
συμφωνιών (καταρτισμό συμβάσεων) πού θά 
ίσχύσουν σ’ όλόκληρη τήν άμοσπονδία (Αύ- 
στρία). Ή πρόθεση τού νομοθέτη είναι νά ύπα- 
γάγει στό έξης τΙς σημαντικές κρατικές παραγ
γελίες σ’ έναν έλεγχο, στόν όποιο ένα άλλο 
σχέδιο νόμου ό όμοσπονδιακός νόμος γιά τις 
οίκονομικές έπιχειρήσεις δημοσίου ένδιαφέ- 
ροντος (κοινωφελείς) θά δημιουργήσει τό νομικό 
πλαίσιο.

Στά μέλλον κάθε παραβίαση των νόμων άνα- 
φορικά μέ τή διοικητική κατακύρωση θά έχει συν
έπειες πού δέν θά περιορίζονται πλέον στό 
άστικό δίκαιο. Πράγματι σχεδιάζεται π.χ. μιά ποι
νική πρόβλεψη κατά τού άθέμιτου άνταγωνισμοΰ, 
τού όποιου τά κείμενο θά έμπνευσθεί άπ’ τις 
διατάξεις τις σχετικές μέ τις παραβάσεις πού 
στοιχειοθετοϋνται άπ’ τή στιγμή πού δημιουργεϊ- 
ται κίνδυνος, έστω καί θεωρητικός, νά προκλη- 
θεί ζημία. Έν δψει τού σχεδίου αύτοΰ θά άπει- 
λεϊται μέ ποινικές κυρώσεις όποιοσδήποτε έν 
γνώσει παραβιάζει τις διατάξεις τού νόμου γιά τή 
διοικητική κατακύρωση καί δημιουργεί τή δυνα
τότητα νά διαφύγει άπ’ τις διατάξεις αύτές ή 
τούλάχιστο μειώνει τήν άποτελεσματικότητά 
τους. Τό ποινικό αύτό πλαίσιο θά προβλέπει τά 
στοιχεία πού στοιχειοθετούν τήν παράβαση, τήν 
παράνομη συμπεριφορά, άλλά θά έχει τό πλεο
νέκτημα σέ σχέοη μ' αύτή τήν τελευταία παρά- 
βάση, νά μήν άπαιτεϊ τήν άπόδειξη τής πρόθεσης 
γιά προσβολή άγαθών ή συμφερόντων (άπόδειξη 
πού είναι πάντα δύσκολο νά προσκομιστεί, δε
δομένης τής πολυπλοκότητας τών έν λόγω τε
χνικών, οικονομικών καί έμπορικών θεμάτων).

Ο δεύτερος νόμος άντιδιαφθοράς τού όποιου 
ή κατάρτιση βρίσκεται έν έξελίξει, άποσκοπεί 
στά νά διευρύνει τά πλαίσια τού ποινικού κώδικα 
πού άναφέρονται στήν άπλή χρεωκοπία, τήν 
άποδοχή καί άπόδοση κλοπιμαίων καί στήν άπο- 
δοχή δώρων (δωροληψία) άπ’ τούς ύπαλλήλους 
καί διευθύνοντες τών έμπορικών έπιχειρήσεων. 
Ή  διεύρυνση αύτή θά έπέτρεπε νά περιοριστεί 
περισσότερο καί νά καταπολεμηθεί πιδ άποτελε- 
σματικά τό οικονομικό έγκλημα μέ τήν έφορμογή 
τού ποινικού δικαίου. Ό  αύστριακός νομοθέτης 
προσπαθεί ταύτόχρονα νά άντιμετωπίσει τόν 
πρωταρχικά στόχο κάθε νομοθεσίας άντιδιαφθο- 
ράς, δηλαδή τήν άνάγκη νά άνταποκριθεΐ σ’ δλες 
τις άπαιτήσεις τής έγκληματικης πολιτικής καί νά

Παρ' όλο πού ή μοντέρνα τεχνολογία πρόσφερε νέες  
προοπτικές Απασχόλησης, έντούτοις ή κρίση δέν ξε- 
περόστηκε.

θέσει σέ έφαρμογή τήν κατάλληλη νομοθετική 
τεχνική παρά νά περιοριστεί στήν καταπολέμηση 
τών έφήμερων έκδηλώσεων μέ «νόμους περι- 
στασιακούς», χωρίς όποιαδήποτε κατευθυντήρια 
γραμμή.

Ή  άναμόρφωση τού ποινικού δικαίου στόν οι
κονομικό τομέα όφείλει νά διέπεται άπ’ τήν άρχή 
κατά τήν όποια στήν πανοπλία τών προληπτικών 
μέσων κατά τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς, 
τά ποινικό δίκαιο, όφείλει νά θεωρείται σάν τό 
έσχατο μέσο. Έξ άλλου -  καί ό τομέας τού 
οικονομικού έγκλήματος δέν άποτελεί έξαίρεση 
άπ' αύτή τή σκοπιά -  πρέπει νά μή παραβιάζεται ή 
άρχή τής άναλογίας στήν έφαρμογή τών ποινικών 
διατάξεων πού άποτελεί κανόνα στά Κράτη δι
καίου. Σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά προσδιορίζε
ται άν καί μέ ποιό τρόπο μιά ποινή είναι κατά 
γενικό κανόνα μέσο προορισμένο γιά τόν άγώνα 
κατά τής έγκληματικότητας τών συναλλαγών καί 
σέ ποιό μέτρο είναι άπαραίτητη γιά νά προλαμ
βάνονται άδικίες καί ιδιαίτερες άνεπάρκειες.

Είναι σφόδρα πιθανά δτι ή αύξηση τής πιέσεως 
πού άσκει ό άνταγωνισμός στις έπιχειρήσεις 
άποτελεί τή μία άπ’ τις αιτίες τής καθαρής αύ
ξησης τών οικονομικών -  παραβάσεων σέ περί
οδο οικονομικής κρίσης, γιατί ή αύξημένη αύτή 
πίεση είναι έπικίνδυνο νά ώθήσει ισχυρά τούς 
διευθύνοντες μιάς έπιχείρησης ν’ άναλάβουν 
κινδύνους δηλαδή νά διαπράξουν ένδεχομένως 
ποινικές παραβάσεις.

Ill

Γιά νά έπανέλθουμε στις μελλοντικές έργασίες 
τού Συμβουλίου τής Εύρώπης και τόν προσανα
τολισμό τους, νομίζω δτι ή προτεραιότητα πρέ
πει νά δοθεί σέ μιά έξέταση σέ βάθος τόσο τής 
έγκυκλίου R(81 )12 πού άναφέρθηκε παραπάνω, 
γιά τήν έγκληματικότητα τών συναλλαγών (και 
τού καταλόγου της μέ τά προτεινόμενα μέτρα) 
δσο καί τών διακηρύξεων πού διατυπώθηκαν άπ’ 
τό συνέδριο τού 1976 μεταξύ τών διευθυντών 
τών Ινστιτούτων έγκληματολογικών έρευνών. 
Λαμβανομένων ύπ' δψει τών έκδηλώσεων (φαι
νομένων) τής οικονομικής κρίσης ή έξέταση τών 
διατυπώσεων καί τής μεθοδολογίας θέσεως σέ 
ισχύ τών άνωτέρω έγκυκλίων μάς ύποχρεώνει

άπαραίτητα νά συγκεντρώσουμε τήν προσοχή 
μας σ’ ώρισμένα σημεία κι αύτά θά είναι ένα άπ' 
τά καθήκοντα αύτοϋ τού Συνεδρίου τών 'Υπουρ
γών Δικαιοσύνης, νά ύποδείξουν πρός ποιά κα
τεύθυνση πρέπει σήμερα νά προσανατολίσουμε 
τις προσπάθειες.

"Εχω ήδη έτοιμάσει μερικές προτάσεις γιά τό 
σκοπό αύτό. Μοϋ φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό 
νά προσδιορίσουμε πρώτα -  πρώτα άν καί μέ ποιό 
τρόπο_ οί δικαστικές άρχές μπορούν ν’ άνταπο- 
κριθοΰν στήν κατάσταση χρησιμοποιώντας τά 
μέσα πού τούς παρέχει ή ποινική δικονομία.

τ Είναι άπόλυτα άναγκαίο νά μειώσουμε, δσο 
είναι δυνατά τά ένδεχόμενα έγκληματογενή 
άποτελέσματα της οικονομικής κρίσης καί τών 
μέτρων πού λαμβάνονται γιά τήν άντιμετώπισή 
της.

Τά πολλαπλά προβλήματα πού συνδέονται μέ 
τήν οικονομική άνάπτυξη άπαιτοϋν ένίσχυση τού 
συντονισμού καί τής πολύπλευρης συνεργασίας. 
Πρέπει λοιπόν νά άναπτυχθούν έντονες προσπά
θειες πρός αύτή τήν κατεύθυνση άπ’ τά κράτη -  
μέλη τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, τά όποια δέν 
θά μπορέσουν νά φέρουν άποτελέσματα σ’ αύτή 
τήν περίοδο παρά μόνο άν άμυνθοϋν άπά κοινού 
κατά τών τρόπων συμπεριφοράς πού θέτουν σέ 
κίνδυνο τά θεμέλια τής οικονομίας. Γι’ αύτό 
προτείνω, ώρισμένα άπ’ τά μέτρα πού άπαρι- 
θμούνται στήν έγκύκλιο R(18)12 νά έξετασθοϋν 
άπ’ τά κράτη -  μέλη σέ συνεργασία καί μέσα στό 
πλαίσιο τών υπαρχόντων όργάνων τού Συμβου
λίου τής Εύρώπης. Ύπ' αύτή τήν έννοια, θά 
μπορούσε νά προταθεί ιδιαίτερα νά άναθεωρη- 
θούν κυρίως οϊ διατάξεις τού έσωτερικοϋ δι
καίου πού ύπάρχει κίνδυνος ν’ άποτελέσουν έμ- 
πόδιο γιά τήν ένίσχυση τής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης 
και μάλιστα δσον άφορά τήν άμοιβαία βοήθεια 
στόν τομέα συγκεκριμένων οικονομικών παρα
βάσεων. ΓΓ αύτές τις ρυθμίσεις τού έσωτερικοϋ 
δικαίου τών όποιων γίνεται κάποτε έπίκληση γιά 
νά μή παρασχεθεί ή συνδρομή σέ περιπτώσεις 
οικονομικών παραβάσεων, έπειδή άφορούν καί 
τή δημόσια τάξη (ύπό εύρεία έννοια), φαίνεται 
άπόλυτα άναγκαίος ό έναρμονισμός τών νομο
θεσιών. Πρόκειται έδώ γιά ένα τομέα πού θά 
άπαιτήσει κοινές προσπάθειες γιά νά καταλή
ξουμε σέ μιά κοινή συμφωνία στά πλαίσια τού 
Συμβουλίου τής Εύρώπης.

"Ενα τέτοιο πρόγραμμα έργασίας θά έχει 
όπωσδήποτε κοινά σημεία μέ τά σχέδιο πού 
προανέφερα σχετικά μέ τήν εύρωπαϊκή συνερ
γασία στόν άγώνα κατά τής διεθνούς άπάτης καί 
φοροδιαφυγής. Οφείλει λοιπόν νά εύθυγραμμι- 
σθεϊ μέ τις άλλες προσπάθειες στόν τομέα τού 
ποινικού δικαίου γιά τις όποιες ήδη έχω μιλήσει. 
Μπορούμε έπίσης νά έλπίζουμε δτι οί δραστη
ριότητες πού έχουν σχέση μέ τήν νομοθεσία 
στόν τομέα τών φόρων καί τών χρηματοδοτήσεων 
θά δώσουν κι αύτές έπίσης μιά καινούργια άφε- 
τηρία στή διεθνή συνεργασία μεταξύ τών δικα
στικών άρχών στό μέτρο πού έμπλέκονται στις 
οικονομικές παραβάσεις. Είναι λοιπόν έπιβε- 
βλημένο τά άρμόδια όργανα τού Συμβουλίου τής 
Εύρώπης νά συνεργαστούν στενά κι δλες οί 
προσπάθειές τους ν’ άποτελέσουν τό άντικεί- 
μενο μιάς έξειδικευμένης συνεργασίας.

Στόν τομέα τής δικαιοσύνης, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, ό μεγαλύτερος δυνατός άριθμός 
κρατών -  μελών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης νά 
έπικυρώσει σύντομα τά προσχωρητικά πρωτό
κολλα στήν εύρώπαϊκή σύμβαση γιά τήν έκδοση 
(έγκληματιων) καί τήν εύρωπαϊκή σύμβαση γιά τή 
δικαστική συνεργασία πού άφορά σέ ποινικά άδι- 
κήματα, δοθέντος δτι έν δψει αύτών τών πρωτο
κόλλων, ή έκδοση καί ή δικαστική συνεργασία θά 
είναι έπίσης δυνατές σέ περιπτώσεις οικονομι
κών παραβάσεων.

Μετάφρ.: Γιάννης ΣΕΛΙΝΙΤΗΣ
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 

(1834 -  1913)

Ή έπαναστατημένη άπό τόν 
Απρίλιο τού 1821 Σάμος, δεν κυ- 
ριεύθηκε άπό τούς Τούρκους σέ 
όλόκληρη τή διάρκεια τού άπελευ- 
θερωτικοΰ άγώνα. 'Ωστόσο άγνοή- 
θηκε άπό τό Πρωτόκολλο τού Λον
δίνου (3-2-1830) και έμεινε έξω άπό 
τά σύνορα τού έλεύθερου και άνε- 
ξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

Δύο χρόνια άργότερα, μέ τήν πα
ρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων 
( Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας) τής 
παραχωρήθηκε μέ τή συνθήκη τής 
Κωνσταντινουπόλεως (9/21 ’Ιουλίου 
1831) μερική αύτονομία χωρίς τήν 
παρουσία τουρκικού στρατού στό 
έδαφος της.

Οί Σαμιώτες, προσκολλημένοι 
στήν ιδέα τού μή άποχωρισμού άπό 
τήν Ελλάδα, άρνήθηκαν τό καθε
στώς αύτό. "Ωσπου τόν ’Ιούλιο τού 
1834 μοίρα τού τουρκικού στόλου 
έπλευσε στό νησί καί έπέβαλε τις 
άποφάσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα μέ τήν «’Οργανική διά
ταξη» ή «Προνομιακό Χάρτη» της 
Πύλης, ή Σάμος άποτελούσε φόρου 
ύποτελή στόν Σουλτάνο ήγεμονία, 
μέ Χριστιανικό ήγεμόνα (Πρώτος 
ορίσθηκε μέ τό ’ίδιο διάταγμα ό Στέ
φανος Βογορίδης).

Τό 1834 έκδόθηκε, ύστερα άπό αί
τηση τών Σαμιωτών, σουλτανικό 
φερμάνι μέ τό όποιο καθιερωνόταν 
ή δίχρωμη σημαία τής ήγεμονίας 
(Κόκκινη στό έπάνω μέρος καί γαλά
ζια στό κάτω μέ σταυρό).

Τό 1836 έκδόθηκε ένα τρίτο φερ
μάνι πού έπικύρωνε τά δύο προη
γούμενα καί όριζε τόν ετήσιο φόρο 
ύποτελείας σέ 400.000 γρόσια. Μέ 
τά διατάγματα αύτά καί τά «αύτοΐς 
περικλειόμενα» κανονιστικά, ή Πύλη 
παραχωρούσε στή Σάμο πλήρη έσω- 
τερική αυτονομία καί αυτοδιοίκηση.

Ή πράξη όμως ήταν διαφορετική 
άπό τά κείμενα. Τό έργο τής Σαμια
κής Βουλής περιοριζόταν μόνο στήν 
έκλογή τών βουλευτών καί στήν έξ- 
έταση τών πράξεων τών τελευταίων

καί τών οικονομικών τού τόπου. Στά 
μέλη της άπαγορεύόταν ή εισήγηση 
κάθε ουσιαστικής νομοθετικής 
προσθήκης ή τροπολογίας.

Τό δικαίωμα αύτό άναγνωριζόταν 
μόνο στόν ήγεμόνα. Ό  Βογορίδης 
όμως κατοικούσε μόνιμα στήν Κων
σταντινούπολη χωρίς νά ένδιαφέ- 
ρεται γιά τά προβλήματα τής Σάμου.

Ό  άναδιοργανωτής της Ηγεμονικής Χωροφυλακής 
καί πρώτος Αστυνομικός Διευθυντής Σύρου μετύ τήν 
Ένωση Υπομοίραρχος Χαρίλαος Κομουτσόπουλος.

Στό διάστημα τής ήγεμονίας του 
(1834 -  1850) τόν άντιπροσώπευσαν 
11 συνολικά τοποτηρητές του. Ή 
κύρια όμως φροντίδα τών τελευ
ταίων ήταν ή άργυρολογία καί ή έξ- 
ουδετέρωση τών όσων άντιδρούσαν 
στό τιμαριωτικό αύτό σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στό διά
στημα τής ήγεμονίας τού Βογορίδη 
δέν άντιμετωπίσθηκαν μέ τήν άπαι- 
τούμενη σοβαρότητα διάφορες βα
σικές κοινωνικές άνάγκες όπως ή 
σύσταση δικαστηρίων, οργανωμέ
νων σχολείων καί ή λήψη μέτρων γιά 
τή δημόσια τάξη καί άσφάλεια.

Σχετικά μέ τό τελευταίο ό Επα
μεινώνδας Φραγκούλης έγραφε τό 
1892 ότι ή Χωροφυλακή «διετέλει έν 
ο’ικτρά καταστάσει κατά τό έτος 
1834».

Φαίνεται ότι στά πρώτα χρόνια τής 
ήγεμονίας τά καθήκοντα τής Χωρο
φυλακής άσκούσε κάποια ένοπλη 
δύναμη τάξεως καί άσφαλείας διορι
ζόμενη καί συντηρούμενη άπό τούς 
δημάρχους τών τεσσάρων διαμερι
σμάτων τού νησιού (Χώρας, Καρλο- 
βασίου, Βαθέος καί Μαραθοκάμ
που).

Στό συμπέρασμα αύτό καταλή
γουμε κρίνοντας άπό τό γεγονός ότι 
στά μέχρι σήμερα δημοσιευμένα 
κείμενα τής Σαμιακής νομοθεσίας 
τής περιόδου (1834 -  1849), δέν 
ύπάρχουν διατάξεις άστυνομικοϋ 
περιεχομένου.

Μόνο στό άρθρο 7 τού άπό 3 
Οκτωβρίου 1835 διατάγματος τού 

ήγεμόνα, άναφέρεται ότι ή Σαμιακή 
Βουλή είχε υποχρέωση νά φροντίζει 
γιά τήν τροφοδοσία καί τήν μισθο
δοσία τής φρουράς «ήτις περιωρί- 
σθη μόνον ε’ις τό νά έπιτηρεϊ καί 
υπερασπίζεται τήν κοινήν άσφά- 
λειαν όλων».

Ή φράση αύτή μάς έπιτρέπει νά 
συμπεράνουμε μέ άσφάλεια ότι ώς 
«φρουρά» έννοεί τούς δύο λόχους 
τουρκικού στρατού πού παρέμειναν 
στή Σάμο μετά τήν «ντέ φάκτο» έγ- 
καθίδρυση τής αύτονομίας άπό τόν 
τουρκικό στόλο.

Ή διευκρίνηση «περιωρίσθη μό
νον νά επιτηρεί...» άποτελούσε 
όπως φαίνεται έμμεση καθησυχα- 
στική άπάντηση στή Σαμιακή Βουλή 
πού είχε τότε ζητήσει (καί ζητούσε 
κάθε φορά χωρίς όμως νά βρίσκει
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ανταπόκριση) τήν άπομάκρυνση τής 
τουρκικής δυνάμεως, έπειδή ή πα
ρουσία της στό νησί δέν προβλεπό- 
ταν άπό τήν « Οργανική διάταξη».

Μέ τό παραπάνω διάταγμα όλες οι 
εξουσίες συγκεντρώνονταν στά χέ
ρια τού ήγεμόνα. Ή Σαμιακή Βουλή 
άποτελοϋσε ένα άπλό συμβουλευ
τικό σώμα. Τά μέλη της δέν προέρ
χονταν άπό άμεση έκλογή, άλλά άπό 
διορισμό τού ήγεμόνα πρός τόν 
οποίο υποδεικνύονταν οί ύποψή- 
φιοι.

Τό άποκορύφωμα όλων, υπήρξε ή 
έκμίσθωση άπό τή συνέλευση τής 4 
Φεβρουάριου 1837, τών προσόδων 
τής Σάμου στόν ήγεμόνα. Ή ύπονό- 
μευση τής αύτονομία τής Σάμου 
οδήγησε στή γνωστή έπανάσταση 
τού 1849 πού άνάγκασε τήν Πύλη νά 
άναθεωρήσει τήν μέχρι τότε τακτική 
της μέ τήν έκδοση (1850) νέου αύ- 
τοκρατορικοϋ διατάγματος μέ τό 
όποιο είσάγονταν διάφορες καινο
τομίες στό κοινοβουλευτικό και 
διοικητικό σύστημα τής Σάμου.

Τό 8ο κεφάλαιο τού διατάγματος 
όριζε ότι στήν έδρα τής ήγεμονίας 
θά έμενε ένας Αρχηγός Χωροφυλα
κής, ύπαγόμενος στις διαταγές τού 
ήγεμόνα. Ή συνολική δύναμη τών 
Χωροφυλάκων όριζόταν σέ 50. Ένα

μέρος της μέ έπικεφαλής «ύποδιέ- 
στερον άρχηγόν», θά κατανεμόταν 
στά τέσσερα διαμερίσματα τού νη
σιού.

Αποστολή τής πρώτης έπίσημης 
αύτής Χωροφυλακής ήταν ή διατή
ρηση τής τάξεως καί άσφαλείας, ή 
έκτέλεση των διαταγών τής Διοική- 
σεως και ή προσαγωγή ύποδίκων στά 
δικαστήρια.

’Εκτός άπό τή δύναμη αύτή όρί- 
ζονταν 50 άκόμη στρατιώτες «έκ τών 
ίκανωτέρων καί πιστοτέρων» μέ έπι
κεφαλής «οπλαρχηγόν» γιά τήν 
καταδίωξη τής ληστείας καί τήν 
σύλληψη τών ύπαιτίων «άν τυχόν 
ήθελεν άκολουθήση άταξία τις».

Στό άμέσως έπόμενο κεφάλαιο 
όριζόταν ότι ό ήγεμόνας έκλέγει καί 
διορίζει τούς δικαστές, τούς άστυ- 
νομικούς ύπαλλήλους, τόν Αρχηγό 
Χωροφυλακής καί τούς Γραμματε'ις 
τής Διοικήσεως. Ό  θεσμός τής 
Αστυνομίας καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά στή Σάμο στις 12 Ιου
νίου 1822 μέ τήν έκλογή τού Στα- 
μάτη Γ ίαμά ώς «Φρονιστοϋ τής 
Αστυνομίας» μέ «έπιτρόπους» σέ 
κάθε χωριό.

Μέχρι τήν έγκαθίδρυση τής αύτο- 
νομίας, λειτουργούσε ή «Γενική

Αστυνομία Σάμου», πού ήταν έπι- 
φορτισμένη άκόμα καί μέ λιμενικά 
καθήκοντα. Στά χρόνια τής άπολυ- 
ταρχικής ήγεμονίας τού Βογορίδη ή 
άστυνομική έξουσία είχε άπόλυτο 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα γιά τήν 
άντιμετώπιση τής συνέχεια όγκού- 
μενης λαϊκής δυσφορίας. Γι’ αύτό 
άλλωστε χρειάσθηκε νά περάσουν 
άρκετά χρόνια μέχρι νά νομοθετη
θεί ή έπίσημη λειτουργία τών άστυ- 
νομικών θεσμών.

Στό διάστημα 1850 -1874 τέθηκαν 
οί βάσεις στή ρύθμιση τών άστυνο- 
μικών πραγμάτων τής Σάμου μέ τήν 
οργάνωση τής Χωροφυλακής καί 
τής Αστυνομίας καί τήν έκδοση ει
δικών ποινικών νόμων. Μέ τούς νό
μους αύτούς άντιμετωπιζόταν ή 
όπλοφορία, ή προστασία τών άρ- 
χαιοτήτων καί τών δασών κ.λπ.

Μέ τό Νόμο τής 15 Δεκεμβρίου 
1857 ιδρύθηκε ή «’Αστυνομία τής 
Εμπορικής Ναυτιλίας» πού άποτε- 

λεϊ τόν μακρυνό πρόδρομο τού ση
μερινού Λιμενικού Σώματος. Μέ τό 
Νόμο αύτό, καθώς καί μιά σειρά άλ
λων πού έκδόθηκαν μέχρι τό 1874 
θεσπίσθηκαν αϋστηρές διατάξεις μέ 
ιδιαίτερη βαρύτητα στήν άντιμετώ- 
πιση τού λαθρεμπορίου καί τήν 
άντιμετώπιση τών έπιδημικών άσθε- 
νειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέ

Ό  αρχηγός της Ηγεμονικής Χωροφυλακής Κων
σταντίνος Λνδρεαδόκης, μετέπειτα στέλεχος τής Ελ
ληνικής Χωροφυλακής.

τό άρθρο 15 τού Νόμου τής 25 Ιου
νίου 1860 «περί παραβάσεων ύγειο- 
νομικών διατάξεων καί κανονι
σμών», προβλεπόταν φυλάκιση δύο 
μηνών μέχρι δύο έτών σέ άξιωματικό 
ή Χωροφύλακα τής Ηγεμονικής Χω
ροφυλακής άν δέν παρείχε τή συν
δρομή του γιά τήν άντιμετώπιση τών 
καταστάσεων αύτών.

Μέ τό Νόμο τής 12 Φεβηουαρίου 
1863, προβλέφθηκε ή σύ  ̂ .ση καί 
λειτουργία Αστυνομίας πο· διακρι- 
νόταν σέ Διοικητική καί Δικαστική.

Ή Διοικητική ήταν άστυνομία τά
ξεως ϋποχρεωμένη «νά ύποστηρίζη 
πάντοτε τήν Χωροφυλακήν εις τήν 
έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας έγκαίρως 
καί έντόνως». Ή Χωροφυλακή άπό 
τήν πλευρά της έπρεπε νά συνδρά
μει τήν Αστυνομία σέ κάθε προφο- 
ρική ή γραπτή πρόσκλησή της γιά 
τήν άντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων 
τάξεως καί άσφαλείας. Τή Δικαστική 
Αστυνομία άσκοϋσαν σέ πρώτο βα
θμό οί δικαστικές άρχές καί σέ δευ- 
τερεύοντα (προεραιτικό) οί άστυνό- 
μοι.

Μέ τό Νόμο τής 24 Μαΐου 1874 
«περί συστάσεως καί διοργανισμού 
τών Δήμων» καταργήθηκαν οί «τμη
ματικοί άστυνόμοι» καί τά καθή-
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κοντά τους άνέλαβαν οί 28 Δήμαρ
χοι τού νησιού.

Τόν ϊδιο χρόνο άναδιοργανώθηκε 
ή Χωροφυλακή μέ τό διάταγμα τής 
10 Ιανουάριου 1874. Σύμφωνα μέ 
αύτό τήν 'Ηγεμονική Χωροφυλακή 
άποτελοϋσαν ό Αρχηγός, 5 ’Αξιω
ματικοί καί 60 Χωροφύλακες. Ό  άρι- 
θμός τών τελευταίων θά μπορούσε 
νά φθάσει καί τούς 100.

Οί 4 ’Αξιωματικοί διορίζονταν 
«πολιτάρχαι» σέ κάθε ένα άπό τά 
ισάριθμα διαμερίσματα τού νησιού, 
μέ βοηθό ένα Ύπαξιωματικό ή 
«ύποπολιτάρχη» καί τόν άπαραίτητο 
άριθμό Χωροφυλάκων.

Οί δυνάμεις αύτές μετακινούνταν 
κάθε 3μηνο άπό τό ένα διαμέρισμα 
στό άλλο. Ό  5ος άξιωματικός πού 
είχε τή θέση τού Ύπαρχηγοϋ, έμεινε 
μόνιμα στήν πρωτεύουσα μαζί μέ 3 
Ύπαξιωματικοϋς καί 20 Χωροφύλα
κες. Ή δύναμη αύτή χρησίμευε γιά 
τήν πλαισίωση τού Γραφείου τού 
Αρχηγού, τή φρούρηση τών φυλα
κών καί τήν έκτέλεση τών ειδικών 
καθηκόντων δημοσίας άσφαλείας 
πού είχαν άνατεθεί στις Πολιταρ- 
χίες.

Στό άρθρο 18 οριζόταν ότι οί Χω
ροφύλακες «καταδιώκουσι τούς κα
κούργους, συλλαμβάνουσι τούς

Χωροφύλακες τής Σαμιακής Χωροφυλακής μέ τόν 
έπικεφαλής αξιωματικό τους (ευγενική προσφορά τοϋ 
Σομιώτη Ιατρού κ. Γεωργίου Κουρέρη).

τό προσήκον σέβας εις τούς άνωτέ- 
ρους μου». Τόν 'ίδιο όρκο έδιναν 
μπροστά στόν 'Αρχηγό οί νεοδιορι- 
ζόμενοι Χωροφύλακες. Στό διά
στημα 1875 -  1899, Αρχηγοί τής 
Ηγεμονικής Χωροφυλακής ύπήρ- 
ξαν οί Όδυσσεύς Ωρολογάς (1875 -  
1885,1894 καί 1896), Πέτρος Βαρβέ- 
ρης (1886 -  1893 καί 1897) Κωνσταν
τίνος Άνδρεαδάκης (1895 -  1909) 
καί Μιλτιάδης Λουκάς (1910-1913).

Μέ τό Νόμο τής 9 ’Ιουνίου 1975

«περί Διοικητικής άστυνομίας» διο
ρίστηκαν καί πάλι 4 άστυνόμοι στά 
ισάριθμα διαμερίσματα τής Σάμου 
καί συγκεκριμένα στις έδρες τών 
Δήμων Βαθέος, Χώρας, Μαραθο
κάμπου καί Καρλοβασίου.

Στούς υπόλοιπους 24 Δήμους 
όπου δέν ύπήρχε άστυνόμος, τά 
άστυνομικά καθήκοντα άσκούσαν οί 
Δήμαρχοι ή οί Δημαρχιακοί Πάρε- 
δροι. Οί άστυνόμοι είχαν ύπο- 
χρέωση νά περιοδεύουν στούς Δή-

φωραθέντας τοιούτους ώς καί τούς 
φέροντας καθημαγμένα όπλα ή 
άλλα ένδεικνύοντα πράξιν έγκλημα- 
τικήν διαλύοντες πάσαν ένοπλον 
συνάθροισιν, φυλακίζουσι προσωρι- 
νώς τούς πρωταιτίους, ώς καί πάντα 
μετερχόμενον βία κατά άτόμων ή 
ιδιοκτησίας, έπιτηρούσι ταίς έν δη- 
μοσίαις τελεταίς, έορταΐς καί πανη- 
γύρεσιν συναθροίσεις, έπαγρυ- 
πνούντες μή έντεύθεν διαταραχθή 
ή τάξις καί μεταφέρουσιν εις τάς 
άρμοδίας άρχάς τούς συλληφθέν- 
τας ή κατηγορηθέντας».

Σέ άλλα άρθρα οριζόταν ότι «ή 
Χωροφυλακή ύπάγεται εις τάς 
προσκλήσεις τής Εισαγγελίας καί 
τών πολιτικών καί δικαστικών άρ- 
χών», έχοντας ϋποχρέωση «νά δια- 
λύη καί αύτεπαγγέλτως άνευ άνα- 
βολής συναθροίσεις στασιαστικός ή 
συμμορίας ληστρικός καί άλλας 
σκοπούσας τήν διατάραξιν τής κοι
νής ήσυχίας».

Ό  Αρχηγός, οί άξιωματικοί καί οί 
ύπαξιωματικοί μόλις διορίζονταν, 
έδιναν μπροστά στόν Ηγεμόνα τόν 
άκόλουθο όρκο: Ορκίζομαι νά φυ- 
λάττω ύπακοήν εις τόν Σουλτάνον, 
πίστιν εις τόν Ηγεμόνα καί άφοσίω- 
σιν πρός τήν πατρίδα έκπληρών 
μετά ζήλου τά χρέη μου καί φέρων

«περί Τελωνείων» ρυθμίστηκαν τά 
τής λειτουργίας καί άστυνομικοϋ 
χαρακτήρα καθήκοντα τών τεσσά
ρων Τελωνείων (Βαθέος, Χώρας, 
Μαραθοκάμπου, Καρλοβασίου), δύο 
Ύποτελωνείων (Αύλακίων, Κουμέι- 
κων) καί τεσσάρων Τελωνειακών 
Σταθμών (Καλαμπακτασίων, Μου- 
λαϊμπραήμ, Κοκκαριού, Σπαθα- 
ραίων). Τόν ’ίδιο χρόνο μέ τό Νόμο 
τής 11-6-1875 «περί όργανώσεως λι- 
μενίων άρχών», έγινε ή ίδια ρύθμιση 
γιά τά Λιμεναρχεία Βαθέος, Τηγα
νιού, Μαραθοκάμπου καί Ν. Καρλο
βασίου.

Μέ όλες αύτές τις ρυθμίσεις ή 
Ηγεμονική Χωροφυλακή δέν 
έπαυσε νά συνδράμει στό έργο τους 
τις λιμενικές καί τελωνειακές άρχές. 
Από δημοσιεύματα τού τότε Σαμια
κού τύπου, μαθαίνουμε ότι τόν Μάιο 
τοϋ 1910 άποσπάσματά της κατα
δίωκαν μέ τήν άκταιωρό «Ρόδος» 
στό άνοιχτό πέλαγος ληστοσυμμο
ρίες πού προέρχονταν άπό τις μι
κρασιατικές άκτές καί τά γύρω νη
σιά.

Έ ξ  ά λ λ ο υ  δ ιά φ ο ρ α  ν ο μ ο θ ε τ ή μ α τ α  
τ ή ς  έ π ο χ ή ς  έ κ ε ίν η ς  μ ά ς  π λ η ρ ο φ ο 
ρ ο ύ ν  ό τ ι  σ υ μ μ ε τ ε ίχ ε  έ ν ε ρ γ ά  κα ί σ τή  
δ ιώ ξη  τ ο ϋ  λ α θ ρ ε μ π ο ρ ίο υ .

Μέ τό Νόμο τής 22 Μαΐου 1879

μους αύτοϋς τουλάχιστο μιά φορά 
τό μήνα. Στις διαταγές τους είχαν 40 
τό πολύ άστυνομικοϋς κλητήρας οί 
όποιοι προέρχονταν άπό τήν Ηγε
μονική Χωροφυλακή καί είχαν έπι- 
λεγεί άπό τόν ίδιο τόν 'Ηγεμόνα. Οί 
κλητήρες κατανέμονταν «κατ’ 
άνάγκην εις τούς διαφόρους Δή
μους τοϋ Τμήματος». Τό άξιοπε- 
ρίεργο είναι ότι έφεραν όλοι στολή 
Χωροφύλακα «καί πρός διάκρισιν 
στέμμα μέ άρχικά Α.Κ.» (δηλαδή 
«άστυνομικός Κλητήρ»).

Κατά τά άλλα, τό διάταγμα, ό 
παραπάνω Νόμος, άποτελούσε σχε
δόν παράφραση τού κειμένου τοϋ 
διατάγματος τής 12-2-1863 «περί 
Διοικητικής Άστυνομίας». Στό άρ
θρο 2 οριζόταν ότι οί πολιτάρχες 
άξιωματικοί τής 'Ηγεμονικής Χωρο
φυλακής καί οί άστυνόμοι «διατε- 
λούσιν εις άμεσον σχέσιν καί συν
άφειαν καθ’ ότι άφορά τήν άσφά- 
λειαν τού τόπου».

Στό διάστημα 1879 -1883 έκδόθη- 
καν διάφορα διατάγματα μέ τά όποια 
Δήμαρχοι, Πολιτάρχες καί Αστυνό
μοι, είχαν συναρμοδιότητα γιά τήν 
άντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων 
δημοσίας άσφαλείας. Τέτοια διατά
γματα ήταν τά «περί άπαγορεύσεως 
τής μονομαχίας», «διατηρήσεως
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Αρχαιοτήτων», «τού κλείειν τά έρ- 
γαστήρια κατά τά έορτάς», «άπαγο- 
ρεύσεως τής διά δυναμίτιδος 
άλιείας», «προφυλακτικών μέτρων 
κατά τής φυλΛοξήρας», καί «περί 
διαβατηρίων».

Στό διάστημα 1879 -  1899 ύπηρέ- 
τησαν 22 άστυνόμοι, άπό τούς 
όποιους μεγαλύτερη θητεία είχαν οί 
Αλέξανδρος καί Αριστείδης Σο- 
φούλης, Κλεομένης Ίορδανίδης, 
Αλέξανδρος Γιοκαρίνης καί Ήλίας 
Ήλιάδης. Στήν 3ετία 1886-1889 στό 
Βαθύ ύπήρχαν δύο άστυνόμοι: Τού 
«λιμένος» καί τού «Τμήματος Βα- 
θέος».

Η άστυνομική πολυαρχία τής Σά
μου, δημιουργούσε σοβαρά προ
βλήματα στήν καθημερινή πρακτική. 
Σέ έγκύκλιο μέ ήμερομηνία 
26-1-1880 άναφέρεται ότι οί Δήμαρ
χοι καί οί άστυνόμοι άντί νά έχουν 
στενή συνεργασία μεταξύ τους 
άπευθύνονται μέ ξεχωριστές άνα- 
φορές τους στήν Ηγεμονία «ένίοτε 
καί περί πραγμάτων όλως έπουσιω- 
δών καί έλαχίστων».

Μιά άλλη έγκύκλιος μέ ήμερομη
νία 11-2-1880 πού άπευθύνεται στις 
Στρατιωτικές καί Αστυνομικές Αρ
χές, παρατηρεί ότι «ένώ συμβαί- 
νουσι πρό οφθαλμών αύτών πλημ
μελήματα καί κακουργήματα, δέν 
συλλαμβάνουσι τούς αύτουργούς, 
ούτε έξασφαλίζουσι τήν άνίχνευσιν 
τής έγκληματικής πράξεως, άλλά 
περιορίζονται άπλως εις τό νά είδο- 
ποιήσωσι τήν Εισαγγελίαν». Τέλος 
στό διάταγμα τής 18-9-1880 διαπι
στώνεται ότι δέν καταδιώκονται οί 
κλοπές «άπανταχού δεόντως ένεκα 
έλλείψεως άστυνομιών ή δημοσίου 
κατηγόρου».

Μέ τό διάταγμα τής 5 Μαΐου 1880 
οργανώθηκε ή Ηγεμονική Χωροφυ
λακή «έπί τό τελειότερον», όπως 
άναφέρεται στήν εισαγωγή του. Μέ 
τό διάταγμα αύτό προβλεπόταν ή 
άνάθεση στον Αρχηγό τής άστυνο- 
μικής ύπηρεσίας τού Τμήματος Βα- 
θέος «καί τών ύπολοίπων διαμερι
σμάτων τού νησιού. Σέ αύτά κάθε 
ένας άπό τούς άστυνόμους θά είχε 
ύπό τίς διαταγές του τρεις τουλάχι
στον Χωροφύλακες τούς όποιους 
«θά μετεχειρίζετο ώς άστυνομικοϋς 
κλητήρας». Αξίζει άκόμη νά ση
μειωθεί ότι άπό τόν όρκο τών νεο- 
διοριζομένων άφαιρέθηκε ή φράση 
«νά φυλάττω ύπακοήν εις τόν Σουλ- 
τάνον».

Λίγα χρόνια άργότερα ή Ηγεμο
νική Χωροφυλακή παραμελήθηκε. 
Αύτό άναφέρεται (1892) στήν «Πρα
γματεία» τού ’Επαμεινώνδα Φραγ- 
κούλη, καθώς καί σέ διάφορα δημο
σιεύματα τού Σαμιακού τύπου τής 
εποχής έκείνης. Στά κείμενα αύτά 
κυριαρχούν ή άπορία γιά τήν ύπαρξη 
Αστυνομίας συγκροτημένης άπό

Αξιωματικός τής Σαμιακής Χωροφυλακής (ευγε
νική προσφορά τού Σομιωτη Ιατρού κ. Γεωργίου Κου- 
Ρέρπ).

άνδρες τής Ηγεμονικής Χωροφυ
λακής, ή νοσταλγική άνάμνηση άπό 
τίς έπιβλητικές παρελάσεις τής τε
λευταίας σέ ύποδοχές, ξένων καί 
τελετές τά «γλυκόφθογγα έωθινά» 
τών σαλπιγκτών της τίς μεγάλες 
γιορτές κ.λπ. Ακόμη διάχυτη είναι 
καί ή καταφορά γιά τήν «πείσμονα 
άδιαφορίαν τής πολιτικής».

Ώσπου ήρθαν καί καλύτερες ήμέ- 
ρες γιά τήν Ηγεμονική Χωροφυ
λακή. Μέ μιά σειρά νόμων καί διατα
γμάτων τής περιόδου 1866 -  1907 
οργανώθηκε καί έξελίχθηκε σέ άπο- 
κλειστικό σχέδιο άστυνομικό φορέα 
τής Σάμου. Τήν ίδια έποχή άπαλλά- 
χθηκε άπό διάφορες πρόσθετες 
υπηρεσίες. Μιάάπόαύτέςήτανκαίή 
άπαλλαγή άπό τή γενική έποπτεία 
των δασών ύστερα άπό τή σύσταση 
μέ τό Νόμο 1330/8-5-1903 «περί 
Αγροφυλακής» τής Διευθύνσεως 
Αγροτικής Αστυνομίας, στήν όποια 
ύπάγονταν όλες οί ύπηρεσίες τής 
«άγροτικής καί τής δασονομίας».

Ήδη όμως άπό τό 1900, οί άνέκα- 
θεν ταραγμένες σχέσεις Ηγεμονίας 
καί Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, εί

χαν μπει σέ μιά καινούργια ζοφερή 
φάση. Οί ριζοσπαστικές ιδέες τού 
νεαρού τότε πολιτικού Θεμιστοκλή 
Σοφούλη βρήκαν μεγάλη άπήχηση 
στό λαό, μέ άποτέλεσμα νά έκραγεί 
τό άποτυχημένο τελικά άπό διάφο
ρες άτυχες συγκυρίες, έπαναστα- 
τικό κίνημα τού 1908.

Τό 1909 χορηγήθηκε έκτακτη πί
στωση γιά τήν ένίσχυση τού προϋ
πολογισμού της.Τόν έπόμενο χρόνο 
άκολούθησε μιά δέσμη μέτρων μέ 
Αρχή τήν πρόσληψη τού βέλγου 
άξιωματικοϋ PHILLIPE DE HAES μέ 
τή διοργάνωση τής Ηγεμονικής Χω
ροφυλακή. Ό  τελευταίος είχε χρη
σιμοποιηθεί πρόσφατα γιά τή διορ
γάνωση τής Χωροφυλακής στήν 
Μακεδονία καί τής Αστυνομίας 
στήν Κωνσταντινούπολη. Ακόμη 
έκδόθηκαν τά διατάγματα «περί 
προσθήκης διατάξεων εις τόν νόμο 
της Ηγεμονικής Χωροφυλακής» καί 
«κανονισμού συνθέσεως τής στο
λής». Μετά τήν ένωση τής Σάμου μέ 
τήν Ελλάδα καί συγκεκριμένα στά 
τέλη Απριλίου 1913 έφθασε στή 
Σάμο έλληνική οργανωτική άπο- 
στολή μέ έπικεφαλής τόν Ύπομοί- 
ραρχο Χαρίλαο Κουμουτσόπουλο 
γιά νά γίνει τελικά ή ένσωμάτωση 
τής τοπικής Χωροφυλακής μέ τήν 
Ελληνική μέ τήν ίδρυση τής «’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Σάμου», ένι- 
σχυομένης σέ άνώτερο καί κατώ
τερο προσωπικό, γιά νά γράψει μιά 
λαμπρή ιστορία στήν περίοδο 1913- 
1922.

Δημήτριος ΜΠΑΛΛΑΣ 
Άνθυπασπιστής
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Μ έθοδ ο ι είνα ι καί ή Επιστήμη καί ή 
Τεχνολογία, δ ιαφ έρουν όμως.

Ή  έπ ιστήμη είνα ι μέθοδος, έρευνα  μέ 
άντικειμενικό σκοπό τήν  κατάκτηση τής 
γνώσης, μέ καθαρώς θεωρητικό σκοπό. Στή 
θέση τή ς  άμάθειας, δπως θά έλεγε ό 
Πλάτων, νά βάλη τή μάθηση καί τό  φώς 
πού αυτή παρέχει στό νοϋ. Δ ιότ ι ή γνώση 
πού δίνει ή Έ π ισ τήμη  είνα ι έλλογη, έχει 
«λόγον διδόναι», δ ίνετα ι μέ άποδεικτικά 
έπιχειρήματα, μέ άποδείξεις. Τούτος ε ί
ναι ό μεγάλος άθλος τής 'Επ ισ τήμης  καί 
στεφ ανώ νει τή θεωρητική πορεία τού 
νού μέ άνείπωτη πνευματική χαρά. ’Αλλά 
καί τούτο  είνα ι τό  καίριο, τό  κρίσιμο, τό 
έπ ικ ίνδυνο σημείο  τής έπ ιστημονικής 
πορείας. Δ ιό τ ι όλες οί άποδείξεις δέν  εί
ναι άπό όλους άποδεκτές. "Επειτα, άλλες 
άποδείξεις πού ήταν κάποτε άπό όλους 
άποδεκτές, άμφ ισβητήθηκαν καί έπαψαν 
νά είναι. Ό λ ε ς  αύ τές  λοιπόν δέν  ήταν 
άποδείξεις. Τό ζήτημα  τούτο  καλεϊ διαρ
κώς τό  νού σέ νέα  έμβάθυνση καί διε- 
ρεύνηση των έννοιώ ν «λόγος», «έλ
λογο».

Μ έ  τού ς  προβληματισμούς όμως αύ- 
τούς ξεφ ύγαμε άπό τήν  έπ ιστήμη καί μά
λιστα άπό τήν περιοχή τών ειδικών έπι- 
στημών καί μπήκαμε στήν περιοχή τή ς  
φιλοσοφίας, ή όποια κρατεί πάντα άνοι- 
χτό τό  έρώ τημα τι είνα ι έπ ιστήμη καί έτσ ι 
καλε'ι καί τού ς  έρ ευνη τές  καί τού ς  φιλο
σόφ ους σέ ν έες  άναζητήσεις καί έμβα- 
θύνσεις. Κύρ ιος όπωσδήποτε σκοπός

χθηκε άπό τή φιλοσοφία ό θεωρητικός 
λόγος. Ο ί άρχαίοι "Ε λληνες φ ιλόσοφοι 
δόθηκαν άλήθεια μέ θαυμαστό καί πρω- 
τογνώριστο οίστρο στή Θήρα τής άλή- 
θειας. Καί όπλο γ ι’ αύτήν ό θεω ρητικός 
λόγος, πού ήταν «έλλογος», είχε «λόγον 
διδόναι» γιά κάθε βήμα καί εύρημα  τού 
νού.

Δ έν  άργησαν λοιπόν μέ τή σκοπιά τού 
θεωρητικού λόγου νά καταδικάσουν τήν 
έμπειρ ική τεχνική, πού αύτή δέν  είχε 
«λόγον διδόναι», ώς βάναυσο έργο βα- 
ναύσων άνθρώπων. Κορυφ αίος καί σ ’ 
αύτή τήν  κατεύθυνση στάθηκε ό Πλά
των. "Ε τσ ι στήν τεράστια  άνάπτυξη τών 
έπιστημων καί τής φ ιλοσοφ ίας δέν  άκο- 
λούθησε άνάλογη αύξηση καί τή ς τεχν ι
κής.

Δ έν  έλειψε, βέβαια, καί ή άντίθετη  
άποψη, νά έπιδιώξη καί ή τεχνική νά 
ύψωθή στόν τομέα  τη ς καί νά ένεργήση 
ώς θεω ρητικός λόγος, έφ αρμόζοντας τά 
πορίσματα τού  θεωρητικού στήν ύπηρε- 
σία τών πρακτικών άναγκών. Κλασικό 
παράδειγμα ό μεγάλος ’Αρχιμήδης, ύπό- 
δειγμα συγχρόνου σοφού έπιστήμονα, 
πού καί στις καθαρά θεω ρητικές άναζη- 
τήσ ε ις  δ ιέπρεψ ε (άρχή τού Αρχιμήδη) 
καί έφαρμογή του  έπ ιστημονικοϋ λόγου 
έκαμε γιά πολεμ ικ ές κυρίως άνάγκες.

Ά π ό  τήν έμπ εψ ίκή  τεχνική  
στήν τεχνολογία.

Μ έ ένα  άλμα άφησε πίσω του ό άνθρω

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

τής έπ ιστήμης είνα ι νά φωτίζη στόν το 
μέα της τό  νού όλο καί περισσότερο, όλο 
καί ορθότερα, όλο καί άρτιότερα.

Ή  τεχνολογία  δ ιαδέχτηκε τήν  έμπει- 
ρική τεχνική τών τεχνικών, τών μαστό
ρων.

Πανάρχαιη παράδοση στήν όποια 
οφ είλομε μέγιστες, άνώ νυμες έπ ιτεύ- 
ξεις. 'Ό πω ς τήν  άνακάλυψη καί οργά
νωση τής γεωργίας, τήν  καλλιέργεια τού 
σίτου, τή δ ιεργασία άπό τό  σιτάρι ώς τό 
ψωμί, τό  ίδ ιο καί γιά τό  λάδι, καί πόσα 
άλλα· τήν  έξημέρω ση τών άγριων ζώων, 
τήν άλιεία; τό  κυνήγι, τή ναυσιπλοΐα καί 
πόσα άλλα άρχικά καί βασικά βήματα καί 
έργα πολιτιστικά καί πολιτισμικά.

Ό  τεχν ίτη ς  χρ έο ς  του θεω ρούσε νά 
διδάσκη τήν τέχνη  του. Μ έθοδ ός του ή 
μαθητεία. "Επα ιρνε κοντά του  άπό μικρό 
τόν  νέο  πού δ ιάλεγε τήν  τέχνη  του. Ό  
νεαρός παρακολουθούσε πώς δούλευε ό 
τεχν ίτης του, άκουε καί τ ις  όδηγ ίες καί 
τις συμβουλές τού άφεντικού καί κατόρ
θωνε σιγά σιγά μέ τό  μάτι καί μέ τό  αύτί 
καί μέ τήν  άσκηση νά μιμηθή τόν  τεχν ίτη  
καί νά άναδειχθή καί ό ’ίδιος ώς τεχνίτης.

Φ ιλοδοξία τών τεχνιτώ ν νά προσθέ
σουν καί αύτο ί κάτι στήν παράδοση πού 
παρέλαβαν, νά βάλουν, άς πούμε, τή δική 
τους σφραγίδα στό έργο πού έκαναν. Μ έ 
τόν καιρό άποκτούσαν τήν  προσωπικό
τητά  του ς  καί ή κοινωνία άναγνώριζε τήν 
άξια του ς  καί τού ς  τιμούσε.

Αύτά  έω ς ότου γεννήθηκε καί άναπτύ-

πος, ό πολιτισμένος, τήν έμπειρ ική τε 
χνική καί έπ ιασε τήν  τεχνολογία, πού άπό 
τότε όλο καί περ ισσότερο  άπλώνεται καί 
κατακτά περ ιοχές τή ς ζωής τών άνθρώ
πων. Τό άλμα τούτο  έγ ινε άποφασιστικά 
ατούς νεώ τερους χρόνους- στηρίχτηκε 
σέ θεωρητική προετο ιμασ ία  πού έκαμε 
δυνατή τή γεφύρωση τού  χάσματος πού 
είχαν άνο ίξει οί άρχαίοι Ελληνες  φιλό
σοφοι άνάμεσα στή θεωρία καί τήν 
πράξη.

Ή  προετοιμασία  άρχισε εύθύς μέ τούς 
ν έου ς  χρόνους άπό φ ιλοσόφους δπως ό 
Fr. Bacon, πού δ ιεκήρυξε ότι ή θεωρία 
πρέπει νά πάψη νά περ ιορ ίζεται μόνο στή 
θεωρητική δ ιερεύνηση  τών προβληματι
σμών της- ότι πρέπει νά άναγνωρίση 
χρ έο ς  της νά ύπηρετήση τις άνάγκες τής 
καθημερ ινής ζωής προσφ έροντας τά 
έπ ιστημονικά τη ς  όπλα ή καί προβλημα- 
τιζόμενη άπάνω στις δυσκολίες τή ς  ζωής 
καί βρ ίσκοντας έπ ιστημονικές λύσεις. 
Μ έ άλλα λόγια ό Bacon ζητά τήν  άντικα- 
τάσταση τής έμπειρ ίας άπό τήν έπι
στήμη. Ή  σοφή του γνώμη ότι δ ιατάζομε  
τή φύση μόνο ύπακούοντάς την, κατο
πτρίζει καθαρά τό  πνεύμα πού δ ιέπει τήν 
τεχνολογία. Τό «διατάζομε» σημαίνει 
τήν  έπ ενέργειά  μας στή φύση γιά ώρι- 
σμένο  σκοπό. Τό «ύπακούοντάς την» 
σημα ίνει νά άπομακρύνομε κάθε ύπο- 
κειμενικό άπό τήν  άντικειμενική σύλ
ληψη τή ς  ένέργε ιας τή ς  φύσης, τήν  έπι- 
στημονική λοιπόν.

Είναι άραγε άπόλυτη ή ταύτιση έπι
σ τήμης καί τεχνολογίας; Ό χ ι. Υ π ά ρ χε ι 
ταύτιση ώς πρός τόν  τρόπο καί τις μεθό
δους τής έρευνα ς καί τή συναγωγή τών 
συμπερασμάτων. Τά  όπλα καί στις δυό 
περιπτώ σεις είνα ι έπιστημονικά. Ή  ταύ
τιση δέν ύπάρχει, όταν στραφ ούμε πρός 
τ ις  προϋποθέσε ις τών δύο έργασιών. Ή  
έπ ιστήμη ώς Θήρα τή ς  άλήθειας, είναι 
άνιδ ιοτελής. Θεωρητική βάσανος πού 
φωτίζει τό  νού μέ τή γνώση, τήν  άλήθεια. 
Ή  τεχνολογία, άντίθετα, προϋπόθεσή 
τη ς  έχ ε ι ένα  σκοπό, πού ξεπερνά τήν 
έπιστήμη, πού τήν  μετατρέπει άπό αύτο- 
σκοπό σέ μέσον. Προϋπόθεση καί σκο
πός τή ς  τεχνολογ ίας νά ύπηρετήση τις 
άνάγκες τού άνθρώπου. Τούτος ό σκο
πός άποχωρίζει τήν έπ ιστήμη άπό τήν  τε 
χνολογία, καί καθορίζει τό  πεδίο τής τ ε 
λευτα ίας ή όποια ένδ ιαφ έρετα ι μόνο γιά 
τήν  έρευνα  τών άναγκών τής ζωής τού 
άνθρώπου.

Γοητεία  άκαταμάχητη άσκεΐ ή Τεχνο 
λογία στό πολύ κοινό μέ τό  πλήθος τών 
μηχανικών κατασκευών καί τό  μέγα πλή
θος τών έτο ιμων προϊόντω ν πού προσ
φ έρει στήν άγορά. Αποβλέπει ή Τεχνο 
λογία νά βοηθήση τήν κοινωνία νά άπο- 
κτήση εύημερία. Ή  εύημερ ία  της όμως 
άποκαλύπτεται δήθεν  εύημερία. Πρώτο 
γιατί είναι μόνο ύλική καί δ εύτερον  γιατί 
όταν θεραπεύετα ι μιά άνάγκη προβάλλει 
άλλη, νέα  άνάγκη. Έ τ σ ι  ή εύημερ ία  χάνει 
τό  π ερ ιεχόμενό  της, γ ίνετα ι άπιαστη, 
άφού ό δρόμος πρός αύτήν γ ίνετα ι δρό
μος άπό άνάγκη σέ άνάγκη, καί όχι δρό
μος άπό άνάγκη σέ εύημερία.

Μ ’ όλα ταύτα  δέν  μπορεί νά άμφισβη- 
τηθή  ότι άπό ώ ρ ισμένες άπόψ εις εύερ- 
γετική είνα ι ή συμβολή τή ς  Τεχνολογίας 
στήν προαγωγή τού βίου τών άνθρώπων. 
Ή  έφαρμογή τής έπ ιστήμης στή θερα
πεία τών άναγκών τή ς  ζωής άποδίδει.

Θά ήταν όμω ς πολύ πιό εύεργετική  ή 
συμβολή τής Τεχνολογ ίας άν στρέφαμε 
τήν προσοχή μας σ τήν έξέταση τού προ
βλήματος ποιό είναι τό  ώφέλιμο καί τό 
χρήσ ιμο σ τόν άνθρωπο, καί δέν άφήναμε 
στήν τύχη νά άποφασίζει γ ι’ αύτό. Μέγα 
τό  έρώ τημα ποιό είνα ι τό  ώφέλιμο καί 
χρήσιμο γιά τόν  άνθρωπο πού είναι 
πνευματικό ον. Μ ά ς πηγαίνει στις ρίζες, 
στις άρχές πού κυβερνούν, πού πρέπει 
νά κυβερνούν τή ζωή τού άνθρώπου, 
σκοπός τής όποιας είνα ι ή πορεία πρός 
τά έμπρός, ή άνοδική πορεία, μέ τήν 
όποια πραγματώ νει όσο καλύτερα μπο
ρεί τήν άνώτερη φύση του. "Αν είναι έτσι, 
τό τε  τό  ώφέλιμο καί τό  χρήσιμο είναι ό,τι 
δέν  γ ίνετα ι έμπόδ ιο στήν πορεία αύτή, 
άλλά τή βοηθά μέ τόν  τρόπο του.

Δ έν  μπορεί λοιπόν σκοπός τή ς ζωής νά 
είνα ι ή ύλική εύημερία, πού όδηγεί στό 
τίποτε, στό πουθενά. Ή  ύλική εύημερία, 
άντί σκοπός γ ίνεται μέσον, πού έφοδιά- 
ζει τόν  άνθρωπο μέ τά άπαραίτητα έφό- 
δια γιά τήν  πορεία πρός τά άνω.

Ό σ ο  οί τεχνολόγο ι καί οί άγοραστές 
τών προϊόντω ν του ς  προσανατολίζονται 
πρός αύτή τήν  κατεύθυνση, τόσο τό 
έργο τής τεχνολογ ίας γ ίνετα ι όλο καί με
γαλύτερο εύεργέτημα  γιά τόν  άνθρωπο. 
Αλλά αύτό δέν  είνα ι εύκολο.

Β.Ν. ΤΑΤΑΚΗΣ

Απ' τό περιοδικό ΕΥΘΥΝΗ
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αύτή καθιερώθηκε σάν τό  «νυφοπά
ζαρο» του Imilechil.

Κορίτσια  τής κυρίαρχης φυλής Ait Ha- 
diddou, που είναι σέ ήλικία γάμου γ ίνον
ται οί στόχοι των άνυπόμονω ν υποψή
φιων γαμπρών τής περιοχής. Κρύβουν 
τήν  άπαράμιλλη ομορφ ιά τους κάτω άπό 
βαριές κάπες και λαμπρά καλύματα τού 
κεφαλιού τους, ένώ ό φ ερετζές τους έπι- 
τρέπει, διακριτικά, νά φαίνονται άρκετά 
άπό τό  γ ιομάτο προσδοκίες πρόσωπό 
τους.

Τό πανηγύρι είναι άναπόσπαστο μέρος 
τών γαμικών έθιμων τών βερβέρων. Συν
ήθω ς οί ο ικογένειες κανονίζουν τούς 
γόμους πίσω στά χωριά του ς  κάτω άπό τό 
πρίσμα τών γενικότερω ν τάσεων τής κοι
νότητάς του ς  άλλά και μέ τή συναίνεση 
τών άρραβωνιασμένων. Ό τ α ν  τά συνοι
κέσια δέν εύδοκιμούν ό χω ρισμός είναι 
κάτι τό  συνηθισμένο, χωρίς δηλαδή 
ύψηλό κοινωνικό κόστος. Στήν πράξη οί 
γυνα ίκες τής φυλής Ait Hadiddou μπο
ρούν νά χωρίζουν τόσο  έλ εύθερα όσ ο  καί 
νά ξαναπαντρεύοντα ι μέ όποιον θέλουν. 
'Έ τσ ι στά Moussem  τού Imilchil, είναι στήν

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τις πιό πολλές φορές ό γαμπρός δέν έχει να 
διαλέξει περισσότερο όπό δυό μαύρα ράτιο. KATQ: Ή  
πρόταση όπό τό γαμπρό έγινε ρέ τό πιόσιρο του χεριού 
της νύφης, θό γίνει, όρως, δεκτή;

πλειοψηφία τους  εύδ ιάκριτες άπό τό εί
δος καλύματος τού κεφαλιού πού φο
ρούν.

Ο ί άνεξάρτητο ι γεωργό -  κτηνοτρόφοι 
τού Ait Hadiddou μού φαίνονται σάν οί πιό 
βέρβερο ι άπό δλους. Κατάλαβαν τά 
άπρόσιτα βουνά πριν τήν  έπέκταση τών 
μουσουλμάνων άράβων άπ' τήν άνατολή, 
τόν 8ο αιώνα. Ο ί βέρβερο ι άσπάσθηκαν 
τό  Ίσλάμ, όπως προηγούμενα είχαν κά
νει μέ τό  χριστιανισμό άλλά δέν πρόκει
τα ι γιά ένα  όλοκληρωτικό ένηγκαλισμό. 
Τό θρήσκευμά τους  είνα ι μίγμα ισλαμι
σμού καί παλιότερων φυλετικών παρα
δόσεων. Ακόμη καί ή λέξη θέρβερος εί
ναι ξένη. Ο ί ’ίδιοι αύτοαποκαλούνται Ima- 
zighen, δηλαδή άνθρωποι τή ς γής.

Τό πανηγύρι γ ίνετα ι σέ μιά διασταύ
ρωση βρώμικων δρόμων τού νότιου Imil
chil. Τήν αύγή τή ς  ήμέρας πού άρχίζει, 
ο ικογένειες μέ τά κοπάδια τους περνών
τας τ ις  ορε ινές δ ιαβάσεις ξεχύνοντα ι διά 
μέσου τή ς κοιλάδας στό άγονο όροπέ- 
διο. Ά π ό  τά μακρινά χωριά τους  φέρνουν 
τό  χρονιάτικο πλεόνασμά τους σέ μαλλί, 
κρέας καί δημητριακά, πού τά πουλούν ή 
τ ’ άνταλλάσσου ν. Ο ί έμποροι στήνουν τις 
σκηνές τους χωριστά άνά πω λούμενο ε ί
δος: Τά κεραμικά άλλού, άλλού οί χύ 
τρες, τά χαλιά, οί κλειδαριές, τά έργα- 
λεια, τά βιβλία κ.ο.κ. Ο ί χασάπηδες κρα
το ύ ν  κάποια άπόσταση άπ’ τούς άλλους,

7Q JU»9GSIA1A9G 
7ΚΧ *WIA9J\.SIA9»AX

Τής Carla HUNT 
Απόδοση: Κων/νου ΔΑΝΟΥΣΗ. 

Άνθ/στή

Δ έν  ήταν ένας συνηθ ισμένος ταξιδιώ
τη ς  αύτός ό βέρβερος, πού καθισμένος 
πάνω σ ’ ένα  σαμάρι άπό χαλιά καί τσαν- 
τηρόξυλα άκολουθούσε ένα  γεμάτο 
σκόνη όρεινό δρόμο στό Μαρόκο. Τό 
π ρ ο σ ε χ τ ι κ ά  διπλωμένο τουρμπάνι 
του, μέ ένα  τετράγω νο ύφασμα κρεμα
σμένο  πίσω του, έδειχνε τήν ταυτότητά  
του, «ήταν ένας άνυπόμονος ύποψήφιος 
γαμπρός», ένώ ή βαλίτσα πού σφιχτο- 
κρατούσε ήταν γ ιομάτη άπό γαμπριάτικα 
ρούχα.

Ό  ύποψήφιος γαμπρός κεντούσε μέ 
άνυπομονησία  τό  γάϊδαρό του καθώς 
πλησίαζε στό όροπέδ ιο  Imilchil, όπου οί 
γύρω φ υλές μαζεύονταν γιά τό  χρονιά
τικο πανηγύρι, τό Moussem. Εδώ στήν 
‘οροσειρά τού Ά τλ α ν τα  παρακολούθησα 
πολλά τέτο ια  πανηγύρια τών βερβέρων, 
πού συνδυάζουν μιά τοπική θρησκευτική 
γιορτή μέ μιά έμπορική δραστηριότητα 
τή ς εύρύτερης περιοχής, δηλαδή κάτι 
σάν έμποροπανήγυρι. Αλλά μονάχα 
κατά τά σεπτεμβριάτικα Moussem  παρα
τηρεί κανείς τόσα δημόσια ειδύλλια, στι
γμ ια ίους άρραβώνες καί άμεσες άνταλ- 
λαγές ύποσχέσεων γάμου. Έ τσ ι ή γιορτή
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ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Δύο ύποψήφίες νύφες βγαίνουν νά διαλέξουν καί νό διαλεχτοϋν. Τις 
περισσότερες όμως φορές τό συνοικέσια έχουν προηγηθεϊ, στό χωριό τους, και έδώ δέν 
πρόκειται παρό γιό μιό τυπική -  παραδοσιακή -  έπικύρωση. ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ: Ή πρόταση δέν 
έγινε δεκτή, ή ύποψήφιο τραβάει τό χέρι της. σημάδι δρνηοης. ΚΑΤΩ: Στόλισμα πρίν τήν 
έξοδο.

ένω οί μεγάλες μαύρες σκηνές στεγά
ζουν τούς  κρατικούς ύπάλληλους.

Κέντρο  των λατρευτικών και κοινωνι
κών δραστηριοτήτω ν του ς  είναι ό τάφος 
τού ένό ς  άγιου άνδρα, τού Sidi Mohha- 
med el Merheri. O i Ait Hadiddou δέ θυ
μούντα ι πο ιος άκριβώς ήταν, δηλαδή 
ένας άξιόλογος άνθρω πος προστάτης 
τής άνθρώ πινης άξιοπρέπειας, άλλά ξέ
ρουν μονάχα πώς οί γάμοι πού εύλόγησε 
ήταν αύτυχισμένο ι καί π ιστεύουν άτι τό 
πνεύμα του ζεϊ μέσα στό ιερό (δηλ. στόν 
τάφο του) παρέχοντας θεία χάρη. Παρα
κολούθησα ένα  ύποψήφιο γαμπρό νά 
εισέρχετα ι στόν ιερό περίβολο νά προσ
ευχηθεί. ’Αργότερα μιά νύφη έρ ιξε μιά 
χούφτα άπό τή σκόνη τού  τάφου -  έν 
εΐδετ εύλογίας -  μέσα στά ρούχα της.

Στό  έρωτικό παιχνίδι συμμετέχε ι και ή 
οικογένεια, πράγμα πού πληροφορή- 
θηκα δταν δέχτηκα μιά πρόσκληση γιά 
τσάι στή σκηνή τού  Moulay Mouha. Ή  με- 
γαλύτερή του κόρη, ή Yatto, έτο ιμάζει τή 
χω ρισμένη 18χρονη άδελφή της Aicha μέ

τά παραδοσιακά στολίδια. Κάτω άπό τό 
βλέμμα τής μητέρας, βάφει μέ σκόνι άπό 
κρόκο τά βλέφαρα τή ς  Aicha, ένώ μέ 
βαθύ κόκκινο τά μάγουλά της.

Μ ιά  μάλλινη κάπα μέ παραδοσιακά 
χρώματα θά σκεπάσει τό λευκό τη ς  φό
ρεμα. Στή συνέχε ια  τό  χαρακτηριστικό 
κάλυμα τή ς  κεφαλής της θά φτιαχτεί 
πάνω σέ ένα  σκληρυμένο κώνο και σ τε
ρεώ νεται μέ θηλε ιές καί φούντες, ένώ 
στό λαιμό της θά κρεμάσει ένα  υπέροχο 
κολλιέ άπό γιαλί, άσήμι καί κεχριμπάρι. 
"Εδωσα κι έγώ στήν Aicha μιά λεπτή άση- 
μένια  άλυσίδα πού φορούσα μιάς καί οί 
βέρθερο ι π ιστεύουν πώς φ έρνει γούρι.

Α ντ ίθετα  μέ τις άλλες νύφ ες ή Aicha 
έχ ε ι ήδη διαλέξει τό  μέλλοντα  σύζυγό 
της. Απλώς ή έπ ίσημη ύπόσχεση γάμου 
θά δοθεί κατά τή διάρκεια τού Moussem. 
« Ό  γαμπρός έχει κιόλας πάρει τά νυφικά 
τη ς  ρούχα, άξίας τούλάχιστον 200 ντιρ- 
χάμς (50 δολλάρια ΗΠΑ)», μού λέε ι ό πα
τέρας τη ς περήφανος. Ο ί δυτικοί λαθε
μένα νομ ίζουν ότι οί άνδρες άγοράζουν 
τις γυνα ίκες στό πανηγύρι. Κάθε άλλο!!
Ο γάμος έξαρτάτα ι άπό τήν κοινή συναί

νεση καθώς κι άπό τή θέληση τής ο ικο
γένειας.

Μ ετά  άπό τό  στόλισμά του ς  οί νύφ ες 
μαζεύοντα ι γύρω άπό τό  'Ιερό  καί φλυα
ρούν, περ ιμένοντας νά διαλέξουν καί νά
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διαλεχτοϋν.

Γιά τούς  β έρβερους ή γλώσσα τών 
νευμάτω ν είνα ι τόσο εύκολονόητη  δσο 
μιά σωστά άρθρω μένη άπλή λέξη. Ή  
γλώσσα τους, ή Tamazight, είνα ι όλότελα 
διαφορετική άπδ τήν  άραθική, τήν  έπί- 
σημη γλώσσα τού Μαρόκου. Ο ί υποψή
φιοι γαμπροί -  καθώς καί συγγενείς πού 
μπορεί νά συναντιώ νται μιά φορά τό 
χρόνο  -  έχουν  πολλά νά πουν. Ό  ένας 
χα ιρετάει τόν  άλλο μέ χαμόγελα καί 
άνο ιχτές άγκαλιές.

Νά ένας γαμπρός!! Έ ν α ς  σ τενός  του 
φ ίλος τού δίνει κουράγιο γ ιά νά δ ιαλέξει 
-  καμιά φορά τίποτα περ ισσότερο άπό 
μιά σιλουέτα, δυό μαύρα μάτια καί μιά 
φωνή -  καί ή νύφη πού θά δ ιαλεχτε ί θά 
'να ι ή πιό έπ ιθυμητή  του σύζυγος.

Ό λ η  τή μέρα, οί ά νδρες δυό -  δυό, 
γυρνούν άνάμεσα στό σωρό άπό νύφες. 
Κάποια στιγμή καλω σορισμένος μέ μιά 
ματιά ή νεύμα  τή ς  κεφαλής -  δηλωτικό 
συνα ίνεσης -  ό ύποψήφ ιος γαμπρός θά 
σταματήσει νά μ ιλήσει σέ κάποια γυναίκα 
ένθα ρρυνόμενος άπό τις παροτρύνσεις 
τών φίλων του.

"Αν τού άρέσει τής σφίγγει τό  χέρ ι σάν 
μιά ύπόσχεση συμπάθειας άρχικά καί γά
μου -  μέ τήν εύλογία τού  ιερέα  -  μετά. Τό 
ρομάντζο καμιά φορά δέν  έχ ε ι καλή 
κατάληξη.

Βλέπεις ξαφνικά ένα  άνυπόμονο  γαμ
πρό νά κρατά μέ τό  δυό του χέρ ια  τό  ένα 
χέρ ι τής νύφης, ένώ άπό τό  άλλο τήν 
κρατούν δυό άνδρες συγγενείς της, δί- 
νοντάς τη ς  συμβουλές καί έκφράζοντας 
τ ις  άπόψεις του ς  γιά τό  γαμπρό. Ό  έν- 
θουσιασμός του, όμως, δέ βρίσκει άντα- 
πόκριση. Ή  άρνηση έκφράζεται μέ τό 
τράβηγμα τού χερ ιού  τή ς  νύφης. Θά 
πρέπει τώρα νά ψάξει γ ι’ άλλη.

Ό τ α ν  μιά νύφη συμφω νεί λέει τή μα
γική φράση: «Μ ού α ιχμαλώ τισες τό  σ ι -  
κ ώ τ ι μου». Γιά τού ς  Β έρβερ ους ή άλη-

ΠΑΝΟ: Στό οροπέδιο τοϋ Imilchil. κάθε Σεπτέμβριο, 
στήν μεγάλη έμποροπονήγυρι. έξελλίσονται τόσα ει
δύλλια. ώστε δίκαια πήρε τά άνομα «νυφοπάζαρο τής 
μπαρμπαριάς». ΚΑΤΩ: Ενας όνυπόμονος ύποψήφιος 
γαμπρός.

θινή άγάπη δέν έδ ρ εύε ι στήν καρδιά 
άλλά στό σικώτιϋ!

«Γάμος όταν ύπάρχει άμοιβαία συναί
νεση καί χω ρισμός όταν ύπάρχει δυσαρ
μονία άποτελούν κεντρ ικές δο μές  στό 
κοινωνικό σύστημα κάτω άπό τό  όποιο 
ζούν οί Ait Hadiddou», μού ’πε κάποιος 
μαροκινός έθνολόγος. «Παρά τή φήμη 
του ς  πώς είνα ι βίαιοι καί πολεμοχαρείς, 
έχουν  άναπτύξει τήν  ειρήνη στό σπίτι 
τους. Συχνά άποκλεισμένοι στά χωριά 
τους  άπό τά χ ιόν ια  γιά 6 μήνες τό  χρόνο, 
θά πρέπει νά ζήσουν άρμονικά.

'Ίσως τά ρομαντικά ειδύλλια τών Μου- 
ssem  νά είναι έκείνα  πού άμβλύνουν τή 
σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Τό 
μισό χρόνο πού οί άνδρες μετακινούντα ι 
στά ορεινά μέ τά κοπάδια τους, ένώ οί 
γυνα ίκες δ ια τρέχουν τά χωριά, φροντί
ζουν γιά τή σοδειά, φτιάχνουν χαλιά καί 
φυλάνε τ ίς  σ ιταποθήκες. Γ ι’ αύτό στέκει 
πέρα άπό κάθε άμφ ισβήτηση τό  ρητό τών 
βερβέρων: «Ή  γυναίκα είναι ό κεντρ ικός 
στύλος τή ς  σκηνής».

Ό τα ν  τό  ειδύλλιο όλοκληρω θεί οί 
ώρες τή ς  προσμονής άρχίζουν. Ο ί άρρα-

βωνιασμένοι, άφού ύπογράψουν τή σχε
τική αίτηση γάμου πού συντάσσει ό κρα
τικός ύπάλληλος, π ερ ιμένουν  τή σειρά 
τους νά μπούν στή σκηνή όπου γίνονται 
οί γαμήλιες τελετές. Μ έ τό  έντυπο αύτό 
τό  ζευγάρι μπαίνει μέσα καί παρουσιάζε
ται στόν Καδή, ένα  άντιπρόσωπο τού 
Υ π ουρ γε ίου  Δ ικα ιοσύνης στό Ραμπάτ. 
Ό  δικαστής αύτός δέν  έπικυρώνει άμέ- 
σως όποιαδήποτε ένωση. Ο ρ ισμένες 
προϋποθέσεις θά πρέπει νά συντρέχουν 
άπό μέρους καί τών δυό οικογενειών. 
Παραδείγματος χάριν άποδοκιμάζει 
άμέσως τό  γάμο ένό ς  κοριτσιού 8 ή 9 
χρόνω ν πού ποζάρει γιά 18.

Σάν έπικυρωθεΐ ό γάμος ό γαμπρός 
πληρώνει 20 ντιρχάμς στό Κράτος καί δ ί
νε ι άλλα 50 στή νύφη. Ο ί πρωτάρες νύ 
φ ες φ εύγουν άπό τό  Imilchil μέ τούς  γο
νε ίς  του ς  γιά νά τίς ύποδεχτούν άργό- 
τερα, μέσα στό χρόνο, οί ο ικογένειες τών 
γαμπρών μέ κάποιο γλέντι. Ο ί χω ρισμέ
ν ες  καί οί χήρ ες  πηγαίνουν άμέσω ς καί 
μένουν  στά χωριά τών άντρων τους.

'Ενώ νοντας τά ζευγάρια μέ τό  τυπικό 
τού άστικού κώδικα, ή κυβέρνηση τού 
Μαρόκου έπιδιώκει νά άφομοιώσει τούς  
άπομονω μένους βέρβερους μέσα στήν 
έθνική κοινότητα.

Από τό περιοδικό National Geographic, Vol. 157, No 
1/1980. pp. 119 - 129 (Οί φωτογραφίες είναι τοϋ Nik 
Wheeler).
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Των κκ. Πάνου ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ, 
Προϊστ. Ίατρ. Ύπηρ. Αθηνών 

καί Φίλιππο ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ, 
ιατροδικαστή ’Αθηνών.

Ή  ήμετέρα  αϋτη έπ ιστημονική -  έρευ- 
νητική έργασία έστηρ ίχθη κυρίως έπί 
πολλών περιστατικών το ιούτου  ε ίδους 
πνιγμονών τών όποιων έπελήφ θημεν  μέ
χρι σήμερον ύπηρεσιακώς.

Γενικώς πνιγμονήν όνομάζομεν  τόν 
βίαιον θάνατον τόν  έπ ερχόμενον  έξ 
άσφυξίας ένεκα μηχανικής παρεμποδί- 
σεω ς τή ς  εισόδου άέρος εις τά άναπνευ- 
στικά όργανα, πλήν τών περιπτώσεων 
τού στραγγαλισμού, άπαγχονισμοΰ καί 
πνιγμού.

Δ ιεθνώ ς -  ίατροδικαστικώς αί πνιγμο- 
ναί δ ιακρίνονται ε ις τέσσαρες (4) κατη
γορίες.

1) Τήν πνιγμονήν έξ  άποφράξεως τών 
έξωτερικών στομίω ν τή ς  άναπνευστι- 
κής όδού.

2) Τήν πνιγμονήν έξ  άποφράξεως τών 
έσωτερικών στομίω ν τής άναπνευστι- 
κής όδού.

3) Τήν πνιγμονήν έκ καταχώσεως καί

4) Τήν πνιγμονήν λόγω συμπ ιέσεω ς τών 
θωρακικών καί κοιλιακών τοιχω μά
των.

Η πνιγμονή έκ καταχώσεως είνα ι συν
ήθως τ υ χ  α ΐ  ο ν γεγονός  έπί έργαζομέ- 
νων ε ις  όρυχεϊα, λατομεία, υπονόμους, 
φ ρέατα κ.λπ.

Ε π ίσ η ς  κατά τήν  διάρκειαν σεισμών, 
καταιγίδων καί βομβαρδισμώ ν λόγω 
καταρρεύσεως οικοδομών, πτώσεως όγ
κων χωμάτων, κ.λπ.

Τ έλος δέ, ούχ ί σπανίως ή πνιγμονή 
αϋτη συναντάτα ι ώς β ρ ε φ ο κ τ ο ν ί α  
διά καταχώσεως τού νεογνού  ε ις  τό 
χ ώ μ α ,  ά μ μ ο ν  ή β ό θ ρ ο ν ,  άμέσως 
μετά  τήν  γέννησ ίν  του. Σπανιώτατα τό 
ε ίδος τής πνιγμονής αύτής όφ είλεται ε ις 
έγκληματικήν ένέργειαν. Ε ις αύτούς 
τού ς  θανάτους, σπανιώτατα, δέν  έπέρ- 
χετα ι μόνον άσφυξία λόγω άποφράξεως 
τών άναπνευστικών όδών έξ  εισπνοής 
διαφόρων τεμαχιδ ίω ν έκ τού  περιβάλ
λοντος τή ς  καταχώσεως, άλλά συμπ ιέ
ζονται καί πολλάκις συνθλίθοντα ι ίσχυ- 
ρώς τά θωρακικά καί κοιλιακά τοιχώ ματα 
μετά συγχρόνων τραυματισμώ ν καί ρή
ξεως έσωτερικών όργάνων. Αλλά ή αιτία 
του θανάτου π άντοτε είνα ι έν προκει- 
μένω  ή ά σ φ υ ξ ί α .  Τό χρονικόν διά
στημα τό  όποιον παρέρχετα ι άπό τήν

στιγμήν τή ς  καταχώσεως διά νά έπέλθη ό 
θάνατος έκ τή ς άσφυξίας καί μόνον, 
λόγψ συγκλείσεως τού  στόματος καί τών 
μυκτήρων ή άποφράξεως τών άναπνευ
στικών όδών δ ι’ ε ισπνοής χώματος, άμ
μου ή άλλης ούσ ίας ύπό μορφήν κόνεως 
δέν  είνα ι έξακριθωμένον, πάντως τούτο  
είνα ι έ λ ά χ  ι σ τ ο ν καί ποικίλλει άναλό- 
γως τή ς  ήλικίας, τή ς  φυσικής καταστά- 
σεως έκάστου άτόμου  καί διαφόρων τυ 
χαίων περιστατικών π.χ. ή Οπαρξις πέριξ 
τού σώματος κενού χώρου, ή ρωγμαί 
έδάφ ους διά τών όποιων ε ισέρχετα ι 
άτμοσφαιρικός άήρ κ.λπ.

Ε κ  τ ή ς  ν ε κ ρ ο ψ ί α ς  : Τά ένδύ- 
ματα φέρουν ύλικόν άνάλογον τού  χώ
ρου εις τό  όποιον έγένετο  ή κατάχωσις. 
Τό στόμα, οί μυκτήρες καί τό  πρόσωπον 
καλύπτονται όμοίως μέ τό  ύλικόν τής 
καταχώσεως.

Επ ίσης ούχί σπανίως παρατηρούνται 
έξωτερικώς έπί τού  πτώ ματος διάφοροι 
κακώσεις άσήμαντοι, έλαφραί ή θαρεΐαι 
(κατάγματα) έπ ί τών άκρων ή καί έπί τού 
κρανίου. Χαρακτηριστικά είναι έπ ίσης τά 
εύρήματα τής άσφυξίας έπί τού πτώμα
τος. Δηλαδή  κυάνωσις βλεφάρων, ο ί
δημα αυτών, κυάνωσις προσώπου, κυά- 
νωσις όνύχων καί χειλέω ν στόματος, 
άσφυκτικαί κηλίδες έπί τών ώμοπλατών 
κ.λπ.

Ν ε κ ρ ο τ ο μ ι κ ώ ς :  Έ κ  τών πνευ 
μόνων εύρ ίσκομεν  διόγκωσιν αύτών, 
υπεραιμίαν, μέτρ ιον ο ίδημα ή καί έν ίοτε 
έμφ ύσημα  αύτών.

Ή  έξωτερική έπ ιφάνεια τών π νευμό 
νων καί τό  έπ ικάρδιον φ έρει άσφυκτικάς 
τινάς κηλίδας τού TARD IEU X.

Πέραν τών εύρημάτω ν τούτω ν τό  κύ
ριον καί χαρακτηριστικόν εύρημα άπο- 
τελε ϊ ή παρουσία τών ξένων στερεώ ν 
σωμάτων, τών προερχομένω ν έκ τού  χώ
ρου τή ς  καταχώσεως, έντός τής άνα- 
πνευστικής καί πεπτικής όδού. Ιδ ια ιτ έ 
ρας σημασίας καί ένδ ιαφ έροντος είνα ι ή 
άνεύρεσ ις  τούτω ν έν τό ς  τή ς  πεπτικής 
όδου. Τούτο  δέ διότι ε ις  μέν  τήν  τρα- 
χε ίαν είνα ι δυνατόν καί μετά  θάνατον νά 
τελεσθή  μηχανική ε ίσοδος τών ξένων 
σωμάτων έν τό ς  ταύτης, έκ καταχώσεως, 
ένώ άντιθέτω ς έν τό ς  τού οισοφάγου, 
στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, ή είσ
οδος τών ξένω ν τούτω ν σωμάτων άπαιτεί 
όπωσδήποτε τ  ό έ ν ζ ω ή άπαντώ μενον 
άντανακλαστικόν τή ς  καταπώσεως. Ε ις 
τάς περιπτώ σεις πν ιγμονής έκ καταχώ
σεως νεογνώ ν περ ιορ ιζόμεθα ε ις  τήν  
άνεύρεσ ιν  τών ξένω ν σωμάτων μόνον εις 
τόν  φάρυγγα καί τήν  γλωττίδα, λαμθα- 
νομένου  σοβαρώ ς ύπ’ όψιν ότι τό  άντα
νακλαστικόν τή ς  καταπώσεως έπί αύτών 
δέν  έχε ι ε ίσ έτι άναπτυχθεΐ πλήρως.

Ιδια ίτερα προβλήματα άντιμετωπίζει ό 
Ιατροδικαστής έπί όμαδικών, κατόπιν 

ταυτοχρόνου  καταχώσεως, θανάτων, 
ένθα  προκύπτουν ζητήματα κληρονο
μικά άφορώντα τόν  χρόνον έπιβιώσεως.

Π ρός έπ ίλυσιν τών προβλημάτω ν τού 
των άπαιτείτα ι ό συνδυασμός τών τυχόν 
ύπαρχουσών κακώσεων άπό άπόψεως 
έντοπ ίσεω ς βαρύτητος καί έκτάσεως, ώς 
καί τής προκληθείσης αιμορραγίας. Ή  
άνεύρεσ ις δέ πηγμάτων έκχυθέντος αί
ματος έπί πτώ ματος τ ινός συγκρινομέ- 
νου πρός έκχυθέν  αίμα έτέρου  πτώμα
το ς  καί εύρ ισκομένου  ε ις  ύδαρή κατά- 
στασιν, μαρτυρεί ότι έπ έζησεν τού έ τέ 
ρου έκεΐνος, ε ις  τόν  όποιον άνευρέθη  τό 
έκχυθέν  αίμα ύπό μορφήν π η γ μ ά 
τ ω ν ,  διότι παρενεθλήθη ό άπαιτούμε- 
νος χρόνος ϊνα πήξει τό  αίμα, γεγονός τό 
όποιον τελε ίτα ι κατά κανόνα έν ζωή.

Ή  μέτρησις τού  γλυκογόνου τού ήπα- 
το ς  άποτελεί τρόπον έπ ιλύσεως τού 
προβλήματος τούτου, καθόσον ή 
ά π ο υ σ ί α  γ λ υ κ ο γ ό ν ο υ  έκ τού 
ήπατος πτώ ματος τ ινός μαρτυρεί ότι τό 
άτομον τούτο, εις τό  όποιον άνήκει τό 
πτώμα, άπέθανεν τελευταΐον, δ ιότι τού 
έδόθη  ό χρόνος  ώστε νά καταναλώση τό 
γλυκογόνον τού  ήπατος διά τάς ηύξήμέ- 
νας άνάγκας τού όργανισμού του.

Ή  άνεύρεσ ις τέλο ς  λ ε υ κ ώ ν  
θ ρ ό μ β ω ν  άγωνίας έν τό ς  τών κοιλοτή
των τη ς καρδίας πτώ ματος άτόμου τινός 
έκ τών ταυτοχρόνω ς καταχωθέντων 
πτωμάτων, άποδεικνύει ότι τό  άτομον  εις 
τό  όποιον άνήκει τό  πτώμα τούτο  έ π έ 
ζ η σ ε ν  τού έτέρου.

Τήν νεκροψ ιακήν καί νεκροτομικήν 
έρευναν τού έντεταλμένου  Ίατροδικα- 
στού θέλει συμπληρώσει ή γενηθεισο- 
μένη τοξικολογική έξέτασ ις  τού α ίματος 
καί σπλάγχνων τού ύπό έξέτασ ιν  πτώμα
τος, ώς καί ή άπαραιτήτως γενηθεισο- 
μένη αύτοψ ία τού  χώρου.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω τεκμαίρεται 
ότι ή πνιγμονή έκ καταχώσεως άτόμου 
τινός, είναι ένα  σοβαρώ τατον ιατροδι
καστικόν πρόβλημα, ή λύσ ις τού όποιου 
στηρίζετα ι άφ ’ ένό ς  μέν εις τά ν ε κ ρ ό -  
ψ ι α κ ά  καί  ν ε κ ρ ο τ ο μ ι κ ά  εύρή
ματα, άφ ’ έτέρου  δέ ε ις  τήν  τ α ξ ι κ ό -  
λ ο γ ι κ ή ν  έξέτασ ιν  τού  α ίματος καί 
σπλάγχνων τού  παθόντος έν  συνδυασμφ 
πάντοτε μέ τήν  γ ενομένην  α ύ τ  ο ψ ί α ν 
τού  χώρου.

ΒΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ

1) Ιατροδικαστική I. Γεωργιάδου, Τόμος Α
2) Ιατροδικαστική Κ. Ήλιάκη, Τόμος Α '

3) Ιατροδικαστική Γ. Κάτσα, Τόμος Α '

4) FO R EN S IC  M ED EC IN  K E IT H - S IM SO N
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Τού ΠΑΝΟΥ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ  
Επιάτρου Χωροφυλακής 

Χειρούργου Ω.Ρ.Λ.
Δρος Πανεπιστ. Αθηνών

Ερέθ ισμα  γιά τήν  μελέτη  αύτή ήταν τδ 
γεγονός  δτι ένα  μεγάλο ποσοστό  βαρη- 
κόων άσθενών, προχω ρημένης παιδικής 
ήλικίας, πού προσέρχοντα ι στό Ά κοολο - 
γικό Τμήμα θό ήταν δυνατόν  νό  έχ ε ι δια- 
γνωσθεϊ πρω ιμότερα και ή θεραπευτική 
άγωγή νά έχει άρχίσει έγκαιρα μέ πλέον 
ικανοποιητικό άποτελέσματα. ’Επίσης 
καί τό  γεγονός δτι τά  περ ισσότερα  παιδιά 
προσέρχοντα ι γιό έξέταση  κυρίως άπό 
άνησυχίες τών γονέω ν καί δχι μέ παρα
πομπή άπό ιατρό.

Πολύ συχνά προσέρχοντα ι παιδιά μέ 
καθυστέρηση τή ς όμ ιλ ίας πού όφ είλεται 
στήν μή έγκαιρη διαπίστωση βαρηκοΐας 
καί μή όρθή άντιμετώ πιση τού  προβλή
ματος.

Μ έ  τήν  τεχνολογική έξέλ ιξη  τών μέ
σων διαγνώσεως καί τήν πρόοδο τών θε
ραπευτικών μεθόδω ν τό παιδί σταμά
τησε νά πληρώ νει τό  βαρύ φόρο τής ζωής 
στά Λοιμώδη Νοσήματα πού σχεδόν  έξ- 
αφανίστηκαν, άλλά δυστυχώ ς άκόμη καί 
σήμερα δέν  έχ ε ι γ ίνει εύρύτερα  γνωστό 
ότι ή τεχνολογική αύτή έξέλ ιξη  πρέπει νά 
τεθ ε ί στήν ύπηρεσία τή ς  κοινωνικής 
άναπροσαρμογής καί εύ τυχ ισμένης 
ζωής τού  παιδιού.

Στήν παιδική ήλικία ό έλεγχος τών δια
ταραχών τής άκοής έξαρτάτα ι τόσο άπό 
τό  σ τ ε ν ό  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι 
β ά λ λ ο ν  τού παιδιού (γονείς κ.λ.π.),

δσο καί ά π ό  τ ο ύ ς  π α ι δ ι ά τ ρ ο υ ς  
οί όποιοι μπορούν μέ άπλές δοκιμασίες 
νά διαπιστώσουν μιά πιθανή βλάβη τής 
άκοής καί στή συνέχε ια  σέ συνεργασία 
μέ τόν ώ τορινολαρυγγολόγο νά γίνει 
άκριβής διάγνωση, άναγκαία γιά τήν 
όρθή άντιμετώπισι τού  δλου προβλήμα
τος τού παιδιού.

Στήν παρούσα μελέτη  θά περιγρά
φουμε σέ συντομία  άπλές μεθόδ ους οί 
όπο ιες μπορούν νά έφ αρμοσθούν χωρίς 
τήν  άνάγκη χρήσεω ς άκριβών συσκευών.

Κ α τ’ άρχήν ό πα ιδίατρος πρέπει νά 
γνωρίζει δτι μπορεί νά άντλήσει άπό τή 
μητέρα τού παιδιού ένα  πλήθος στοι
χείων ικανών νά τόν  όδηγήσουν στήν 
ύποψία άκουστικής άπωλείας τού  παι
διού.

Ή  μητέρα κατά κανόνα άπό τήν  ήλικία 
τών 11 μηνών τού παιδιού είνα ι σέ θέση ή 
ίδια νά άντιληφ θεΐ άν κάτι συμβα ίνε ι μέ 
τήν  άκοή του. Ά ρ κ ο ϋ ν  άπλές έρω τήσεις 
πού άφοροϋν παιδιά άπό 6 - 2 4  μηνών.

1. "Αν συνηθ ισμένο ι θόρυβο ι δπως τό 
γαύγισμα τού σκύλου, τό  τίκ - τάκ τού 
ρολογιού ή ή μουσική, δέν  τό  άπο- 
σποϋν άπό τό  παιγνίδι του.

2. "Αν στρ ίβει τό  κεφάλι του στό κτύ
πημα ένός κουταλιού στό φλυτζάνι, 
στό κτύπημα μιας κουδουνίστρας, 
στό τσαλάκωμα ένό ς  χαρτιού (έφ ’ 
δσον δέν τό  βλέπει).

3. "Αν δέν  τό  ένθουσιάζουν τά παιγνίδια 
πού κάνουν θόρυβο, δπως ή ροκάνα, 
κ.δ.

4. "Αν δέν άντιδρά όταν φωνάζουν τό 
δνομά  του άπό άπόσταση 1 - 2 μέτρα.

5. "Αν δέν προσπαθεί νάμιμηθείτή φωνή 
πού άκούει.

6. "Αν δέν  έμπλουτίζει συνεχώ ς τό  λεξι
λόγιό του (Οί λ έξε ις  μαμά καί μπαμπό 
δέν  είναι άρκετές).

Ο Ι έρω τήσεις αύτές πρέπει πάντα νά 
ύποθάλλοντα ι στή μητέρα  καί έφ ’ δσον 
ύπάρχουν καταφατικές άπαντήσεις νά 
όδηγούν τούς πα ιδιάτρους σέ περαιτέρω 
έρευνα  τού θέματος.

Μ ία  άναζήτηση λεπ τομερούς κληρο
νομικού άναμνηστικοΰ έν  σχέσει μέ τή 
βαρηκοΐα είνα ι άπαραίτητη.

Ιδιαίτερη προσοχή έπ ίσης πρέπει νά 
δοθεί στό ιστορικό έγκυμοσύνης καί στό 
περιγεννητικό ιστορικό τή ς  μητέρας.

Φαρμακευτική άγωγή μέ ώοτοξικά 
φάρμακα, λοιμώδη νοσήματα -  έρυθρά -  
άκτινοβολία καί συνθήκες άνοξαιμ ίας 
κατά τόν  τοκετό πρέπει νά έπ ισύρουν 
τήν  προσοχή.

Μεγάλη σημασία έχει στή συνέχε ια  ή 
λεπ τομερής κλινική έξέταση τού  νεο 
γνού γιατί αύτή θά άποκαλύψει άν ύπάρ
χουν άνατομικές άνω μαλίες καί παθολο
γ ικές καταστάσεις στήν περιοχή τών 
ώτων καί τού στοματοφάρυγγος!

Ατρησία  έξω άκουστικού πόρου, δυσ
μορφία ή έλλειψη πτερυγίου, άπόφραξη 
έξω άκουστικού πόρου μέ πυώ δες έκ
κριμα ή άνω μαλίες τού ύπερώου θά πρέ
πει νά έπισημαίνονται.

Ή  άπλή ώτοσκόπηση έπ ίσης μέ μιά

Η τόσο συνηθισμένη κουδουνίστρα μπορεί νά βοη
θήσει τήν κάθε μητέρα νά άντιληφθεΐ άν κάτι δέν πάει 
καλά μέ τήν άκοή τοϋ μωρού της.
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σχετική πείρα θά βοηθήσει πολύ.

Στά δυό πρώτα χρόνια  τή ς ήλικίας τού 
παιδιού ή έξέταση τή ς  άκοής στηρίζεται 
στή μελέτη αύτανακλαστικών άντιδρά- 
σεων έκλυομένω ν ύπό τήν έπίδραση 
ήχητικοϋ έρεθίσματος.

Ο ί άντιδράσεις αυ τές  κατά τού ς  2 - 3 
πρώτους μήνες είνα ι Ιδια ίτερα έν τονες  
γιατί τό βρέφ ος δέν  μπορεί νά διακρίνει 
μεταξύ ουσιαστικών και συμπτωματικών 
θορύβων και έτσ ι κάθε ήχητικό έρέθ ισμα 
όδηγεί στήν έκκλυση τού αύτανακλαστι- 
κοϋ τού M O RO , δηλ. σέ έκταση τών άνω 
άκρων καί στή συνέχε ια  σέ κίνηση έναγ- 
καλισμοϋ. Γιά τήν έκκλυση τού αύτανα- 
κλαστικοϋ πρέπει ό θόρυβος νά έχε ι έν 
ταση μεταξύ 50 - 60 DB.

Ε ιδ ικές μ ελέτες  στή σ υ μ π ε ρ ι 
φ ο ρ ά  τ ο ύ  β ρ έ φ ο υ ς  σ έ  ή χ η 
τ ι κ ό  έ ρ έ θ ι σ μ α  έχουν  παραστατικά 
άπεικονισθεΐ κατά ήλικία. (S L ID E  I).

Τό βρέφ ος ατό ήχητικό έρέθ ισμα  άντι- 
δρά ώς κάτωθι:

1) Ν εογνό έως 4 μήνες:

Τό φυσιολογικό παιδί ξυπνά μέ ένα 
ήχητικό έρέθ ισμα  90 D B  σέ ένα  ήχητικό 
περιβάλλον 50 - 60 DB.

2) 3 -  4 μήνες:

Τό φυσιολογικό βρέφ ος άρχίζει νά κά
νει έκ βρυϊκές στροφ ές τή ς κεφαλής 
πρός τάν ήχο μέ ήχητικό έρέθ ισμα  50 - 60 
DB.

3) 4 -  7 μήνες:

Στρέφ ει τήν κεφαλή του κατευθείαν 
πρός τήν  πλευρά τού ήχητικού έρεθ ί
σματος 40 - 50 DB  άλλά δέν  είνα ι ικανό νά 
βρει έάν είναι πάνω ή κάτω άπ ' αύτό.

4) 7 -  9 μήνες:

Κατευθείαν  έντοπ ίζε ι μία πηγή ήχου σέ 
30 - 40 DB στήν πλευρά καί κατευθείαν 
κάτω.

5) 9 -  13 μήνες:

Κάθε τι ποϋ προκαλεϊ θόρυβο, άπό τό μεταλλικό 
κουδουνΰκι ώς τό τηλέφωνο, τραβάει τήν προσοχή 
κάθε ύγιοϋς παιδιού. Αν δέν τό συγκινεΤ. κάτι συμβαί
νε ι...

’Εντοπ ίζειπηγή  2 5 -3 5  D B  στήν πλευρά 
καί κάτω.

6) 13 -  16 μήνες:
’Εντοπ ίζει κατευθείαν ήχο 25 - 30 DB  

πρός τήν πλευρά καί κάτω, έμμεσα  δέ 
έπάνω.

7) 1 6 - 21 μήνες:

• ’Εντοπ ίζει κατευθείαν τά ήχητικό έρε- 
θ ίσματα 25 DB  -  30 DB πρός τήν  πλευρά 
κάτω καί πάνω, καί

8) 21 -  24 μήνες:

Εντοπ ίζει κατευθείαν ένα ήχητικό 
έρέθ ισμα  25 DB  σέ άλες τις κατευθύν
σεις.

Ώ ς  άκουστικά έρεθ ίσματα  πρός 
έλεγχο  τή ς  άκοής μπορούν νά χρησ ιμο

πο ιηθούν διάφορα παιχνίδια τά όποια 
παράγουν ήχους  διαφόρων συχνοτήτω ν 
(τύμπανο, μικρά πνευστά  παιχνίδια, κου- 
δουνίστρα, φλυτζάνι -  μεταλλικό κου
τάλι), ύπάρχουν βέβαια καί ειδ ικές άπλές 
συσκευές (REACTO M ET).

Μ ιά  άλλη δοκιμασία πού μάς δίνει πλη
ροφ ορ ίες γιά τήν  άκοή περί τόν  6ο μήνα 
είνα ι ή έξέταση τού  β λ ε φ α ρ ο κ ο -  
χ λ ι α κ ο ΰ  ά ν τ α ν α κ λ α σ τ ι κ ο ύ . Ή  
δοκιμασία αύτή στηρίζετα ι στήν άρχή ότι 
ήχητικό έρέθ ισμα δημ ιουργεί σέ άνοι- 
κτούς όφ θαλμοϋς σύγκλειση τών βλε

φάρων 0,1 " - 0,5" καί σέ κλειστούς μιά 
σύσπαση τών βλεφάρων.

"Ενα άνήσυχο παιδί ή πού κλαίει δέν 
έπ ιτρέπει τήν  έξέταση αύτή.

Θ ετικό άντανακλαστικό σημα ίνει φυ
σιολογική άκοή, ένώ τό άρνητικό θά μάς 
όδηγήσει σέ παραπέρα έρευνα.

Είναι άπαραίτητο οϊ δοκιμασίες αύτές 
νά έπαναλαμβάνοντα ι σέ 2 ή 3 συν
εδρίες. Τά δέ άποτελέσματά των νά κρί- 
νοντα ι μέ προσοχή. Τό άρνητικά άποτέ- 
λεσμα θ έτε ι καί ύπόνοια ύπάρξεως βλά
βης, ποτέ όμως άπό αύ τές  τ ις  μ εθόδους 
μόνον δέν  έξάγετα ι ή διάγνωση.

Σέ μεγαλύτερα παιδιά ή έ κ τ ί μ η σ η  
τ ή ς  χ ρ ο ι ά ς  τ ή ς  ό μ ι λ ί α ς  όδηγεί 
σέ συμπεράσματα γιά τήν  άκοή.

Συμπερασματικά π ισ τεύουμε ότι ή έγ
καιρη διαπίστωση τή ς  βλάβης τής άκοής 
βρίσκεται μέ τόν ίδ ιο βαθμό εύθύνης  στά 
χέρια τών γονέων καί τών παιδιάτρων.

’Έγκαιρη διαπίστωση σημα ίνει έγκαιρη 
παραπομπή τού  ύποπτου γιά βαρηκοΐα 
παιδιού σέ ειδικό διαγνωστικό κέντρο καί 
κατά συνέπεια  σέ έγκαιρη άντιμετώπιση.

Τέλος π ιστεύουμε ότι μιά τέτο ια  συν
εργασία όλων αύτών θά άποβεΐ πάντα 
πρός όφ ελος τού ίδιου τού παιδιού άλλά 
καί τής κοινωνίας γενικότερα.
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Στό  Χουά ιτ Τσάπελ, μιά άπό τ ις  φτωχι
κές γ ε ιτον ιές  τού  Λονδίνου, δπου βασι
λεύε ι ύγρασία, άρρώ σηα και έγκλημα, 
υπάρχει (ή ύπηρχε πριν άπό πολλά χρό
νια, τόν  καιρό πού ε ίχε γράψει κάποιος 
αυτή τήν  ιστορία) τό  παλιατζίδικο κΓ έν- 
εχυροδανειστήρ ιο  τού γέρο - Σολομόντα  
Χάλερσμιθ, μέ τή σκούρα κελεμπία καί τά 
κάτασπρα βιβλικά γένεια, πού ήταν γνω
στός στή γειτον ιά  ώς «ό Εβραίος».

Απ ίθανος κόσμος άπό παλιοπράγματα 
κάθε λογής, βρίσκονται στό μαγαζί του 
γέρου. ΚΓ άπ’ έξω άπό τό  μαγαζί, κρέμον
ται τρ ε ις  γυαλ ιστερές μπάλλες, δυό άπό 
κάτω καί μία άπό πάνω, σχηματίζοντας 
ένα  τρίγωνο. Ε ίνα ι τό  παλιό μεσαιωνικό 
σήμα των τοκογλύφων, πού σημαίνει: 
μπορεί νά στο ιχηματίσει κανείς δύο μ ’ 
ένα, ότι τό  πράγμα, πού δίνετα ι γιά έν- 
έχυρο, δέν  πα ίρνετα ι ποτέ πίσω.

Έ ν α  σούρουπο τού χειμώνα, καθώς ό 
γέρος κάθεται μόνος μέσα στό θλιβερό 
βασίλειό του, μιά σκιά χτυπάει άπ’ έξω 
δειλά - δειλά τά τζάμια τή ς πόρτας.

Ό  γέρος  άνοιξε, καί μπήκε μέσα μιά 
νέα  γυναίκα, τυλιγμένη σ ' ένα  μαύρο 
σάλι, πού κρατούσε άπό τό  χέρ ι ένα  κορι
τσάκι έξι ώς έφτά χρόνων, τυλ ιγμένο  κι 
αύτό γιά νά μή κρυώνει.

Τού κ. Μιχαήλ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
τ. προέδρου Δημοκρατίας.

- Έ χ ω  άνάγκη άπό πέντε λίρες! φώ
ναξε λαχανιασμένη ή γυναίκα.

Ο γέρο - Σολομώ ν σήκωσε τά χέρια 
ψηλά στόν ούρανό, σά νά ήθελε  νά τόν 
έπικαλεσθει:

-  Π έντε  λίρες! "Ακόυσα καλά; Δηλαδή 
έκατό σελίνια, δηλαδή δυό χ ιλ ιάδες πέν- 
νες! Δηλαδή  δ ιακόσιες φ ορές περισσό
τερα  άπ’ όσα κέρδιζα τήν  ήμέρα, τόν 
καιρό πού ήμουν νέος! Θ έλετε  λοιπόν 
τόσα πολλά χρήματα; Καί τί ένέχυρο  θά 
δώσετε;

-  Ακούστε, τού είπε ή γυναίκα μέ δά
κρυα στά μάτια. Σ έ  τέσσερ ις  ώρες, στις 
δέκα άκριβώς τό  βράδυ, θά έλθω πάλι 
έδώ, νά σάς γυρίσω τά χρήματα. Πιστέ- 
ψ ετέ με, έχ ετε  τό  λόγο μου.

- Τ ό  λόγο σας! Θ εέ  τού Ισραήλ, δά
νεισε ποτέ κανείς μέ μοναδική έγγύηση, 
έναν «λόγο»;

-  Πάρτε καί τό  δαχτυλίδ ι μου.

-  Νά τό  ίδώ !... Λοιπόν, άξίζει δέκα 
σελλίνια. Επειδή δανείζουμε πάντα με- 
σοτιμής, θά σάς δώσω π έντε σελλίνια

-  Πάρτε καί τό  σάλι μου!

-  Αλλα δυό σελλίνια. Εφ τά όλα - όλα.

-  Σάς παρακαλώ, ικέτεψ ε ή γυναίκα. 
Πρέπει νά πάω γρήγορα κάπου, πού μέ 
περιμένουν. Εκεί θά πάρω χρήματα. Θά 
γυρίσω άμέσω ς νά σάς τά φέρω. Σάς 
παρακαλώ, είνα ι σίγουρο, πρέπει νά μέ 
π ισ τέψ ετε ...

Τά μάτια τού γέρου τοκογλύφου κοί
ταζαν έπ ίμονα τό  κοριτσάκι μέ τά φω
τεινά, έκπληκτα μάτια.

- ’Αφού είνα ι τόσο σίγουρο, ότι δέν  θά 
μέ γελάσετε, άφ ήστε μου γιά ένέχυρο 
κάτι τ ι ..., νά, κάτι πού δέν  έχε ι καί πολ- 
λήν - έμπορικήν άξια ...

Καί καθώς ή γυναίκα τόν  κοίταζε έρω- 
τηματικά:

-  Νά, τό κοριτσάκι σας. Ά ς  με ίνε ι έδώ 
νά σάς περ ιμένει τέσσερ ις  ώρες. Στό 
σπίτι, δέν  τό  άφ ήνετε καμιά φορά μόνο 
του; Έ , σ ίγουρο θά είνα ι κι έδώ. Σάς δίνω 
τις  πέντε λίρες, κάνετε τή δουλειά  σας, 
γυρ ίζετε έδώ στις δέκα, μού τις φ έρνετε 
πίσω, καί πα ίρνετε τό  παιδάκι σας. Σ ίγου
ρες δ ο υ λ ε ιέ ς ...

Μ έ βαθύ σπαραγμό, ή γυναίκα πήρε τις 
πέντε λίρες, γέμ ισε φιλιά τό  κοριτσάκι 
τη ς  πού είχε γαντζωθεί πάνω της καί δέν 
ήθελε νά ξεκολλήσει, κι έφυγε μέσα στή 
νύχτα, γιά τήν  άγνωστη περιπέτειά  της.

Κι έτσ ι έγ ινε τό  πιό άπίθανο γεγονός 
στή ζωή τών τοκογλύφων: ένα  κοριτσάκι, 
ένα  μικρό τρομαγμένο  κοριτσάκι, έμεινε 
γιά ένέχυρο.

"Ετσ ι λοιπόν άρχίζει ένα  μυθιστόρημα 
παλιό, πού είχα διαβάσει κάποτε, πριν 
άπό πολλά χρόνια. Δ έν  ξέρει κανείς άν τό

γεγονός είναι ή όχι καθαρό δημιούργημα 
φαντασίας.

II

Κάποτε περνούσα έξω άπό τό  Doro- 
theum, τό  μεγάλο Κρατικό Ενεχυροδα
νειστήριο, πού λειτουργεί στό Σάλ- 
τσμπουργκ. Βρ ίσκετα ι σέ δρόμο κάπως 
στενό, καί ό,τι γ ίνεται έκεΐ μέσα, στή με
γάλη αύλή του, εύκολα τό  βλέπει καί τό 
παρακολουθεί ό διαβάτης. Δ έ  λέω γιά 
τούς  πλειστηριασμούς, πού γίνονται 
έπάνω, στίς μεγάλες α ϊθουσές του, άλλά 
γιά τόν  άπίθανο κόσμο τών άντικειμένω ν 
πού δέν χωράνε μέσα στό κτίριο, καί, ξε 
χε ιλ ίζοντας άπό τίς αίθουσες, βρίσκον
ται πρόχειρα τοποθετημένα  ή καί σωρια
σμένα στό θολωτό προαύλιο τού  κτιρίου.

Παλιά πιάνα, παλιά έπιπλα, άπό θαυμά
σιο παλιό ξύλο έως σκέτα έργα μαραγ
κού, κόσμος άπό πολυθρόνες φ τηνές ή 
καί όλόχρυσες, βιολιά, κιθάρες, σάλ
πιγγες καί άκκορντεόν, άλλά καί ποδή
λατα καί μοτοσικλέτες, καί ό,τι άλλο τ έ 
λος πάντων μπορεί κανείς νά φαντασθεΐ. 
Πρό πάντων, νά φ αντασθεΐ κανείς ότι 6λ ' 
αύτά τά άψυχα, κάποιος τά ε ίχε κοντά 
του, σέ κάποιον κρατούσαν συντροφιά, 
κάποιος τ ’ άγαπούσε κι άκόμη τά άγα- 
πάει, τώρα πού τά έχει στερηθεί. Δ έ  θά 
ήταν ύπερβολή, άν έλεγα ότι ένα ς σιω
πηλός σ τεναγμός άνέβα ινε άπ’ όλον αύ- 
τόν  τόν  κόσμο τών άψυχων, σάν άόρατο 
θυμίαμα άπό τά άπειρα, άόρατα μικρά ή 
μεγάλα δράματα, πού ήταν κρυμένα 
κάτω άπ’ όλ’ αύτά τά πράγματα, μέ τή 
δική του ς  ψυχή καί ιστορία.

Ε κ ε ί  λοιπόν, στήν άκρη, βλέπω κι έναν 
σκύλο, δεμένο  μέ άλυσίδα στό πόδι ένός

έπίπλου, νά κάθεται έρημος, άνάμεσα 
στά πράγματα. Σιωπηλός καί λυπημένος, 
φ ορούσε στό λαιμό μιά άσπρη πινακίδα: 
«Νο 873».

Ό  καημένος ό σκύλος ήταν ένέχυρο! 
Καί π ερ ίμενε τώρα, μακριά άπό τ ’ άφεν- 
τικά του πού άγαπούσε, νά κριθεί ή τύχη 
του. Ό π ο ιο ς  άγάπησε σκυλάκι καί τό  μ ε
γάλωσε άπό μωρό, μπορεί νά καταλάβει 
τό σπαραγμό τού άφεντικού, τήν ώρα 
πού ή σκληρή άνάγκη τόν άνάγκασε νά 
δώσει ένέχυρο τό σκύλο του, γιά νά πά
ρει ένα μικρό δάνειο  γιά νά ζήσει ή -  
πο ιος ξέρει -  γιά νά νοσηλεύσει ένα 
π α ιδ ί...

Τόν κοίταξα πολύ, τό  σκύλο μέ άγάπη, 
μέ συμπόνια. Κι έκεΐνος, τό  κατάλαβε 
άμέσως. Δ ιψ ούσε γιά άνθρώπινη κατα
νόηση, έκεΐ πού ήταν έρημος μέσα σ τ’ 
άψυχα ένέχυρα. Κούνησε τήν ούρά, άλλά 
μέ άργό, βαρ ιεστημένο ρυθμό. Πού ώρα 
τώρα γιά χαρές καί έκδηλώσεις! Τό 
βλέμμα του, έκεΐνο τό βλέμμα τό  άνθρώ- 
πινο, ήταν λυπημένο, γεμάτο άπορία 
γιατί βρισκόταν έδώ, μέσα σ ’ αύτόν τόν 
ξένο  κόσμο.

-  Αληθινά, μού έλεγε, τό βλέμμα του, 
δέν  κάνεις λάθος. Μ ’ έχουν άφήσει 
έδώ ... Τι λές, καλέ άνθρωπε, είσαι άπό 
έκείνους πού άγαπούν έμάς τά σκυλιά. 
Μ πορείς  άραγε νά κάμεις κάτι γ:ά μένα;

Τι μπορούσα νά κάμω γιά τό φτωχό τό 
σκύλο. Αν τοϋλεγα, ότι, δυστυχώς, τί
ποτα δέ μπορώ νά κάμω, δέν είχα τρόπο 
νά βοηθήσω, έτσ ι άπλός ξένος ταξιδιώ
της, πού ήμουν, βέβαια δέ θά μπορούσε 
νά τό  καταλάβει. Τό βλέμμα του μού μι
λούσε συνέχεια:

-  ’Εσύ είσαι άνθρωπος, σείς ο'ι άνθρω
ποι είστε δυνατοί, είστε θεοί, τά πάντα 
μπορείτε νά κάνετε γιά μάς τά σκυλιά. 
Πώς γ ίνεται νά μή μπορείς νά μέ βγάλεις 
άπό δώ, νά μέ πάς στό σπίτι μου, στ ' άγα- 
πημένα πρόσωπα πού μέ θέλουν καί θά 
χαρούν νά μέ δούν;

Καλό μου σκυλί, καταλαβαίνω πόσο 
θαυμάζεις τή δύναμη τού  άνθρώπου. Ε ί
ναι γιά σένα θεοί. Ό μ ω ς  ξέρω, ότι, σέ 
στιγμή άνάγκης ή κινδύνου, αύτό τό  θεό 
ξέρεις  έσύ νά τόν προστατεύεις μέ τήν 
άγνή σου δύναμη, νά γ ίνεσαι προστάτης 
του, νά τού σώζεις καμιά φορά τή ζωή. 
Αυτή είνα ι ή μεγάλη σου δύναμη, αύτή 
είναι ή άγνή άφοσίωση καί φιλία σου.

Έ σ ύ  θυσιάζεσαι. "Αν ό έχθρός είναι 
δυνατός, θά πληγωθείς, τό  αιμα σου θά 
βάψει τήν  άσφαλτο, όμως θά χιμάς πάνω 
στόν έχθρό, θά πονάς, άλλά δέν θά δει- 
λιάσεις. Θά θυσιάσεις καί τή ζωή σου γιά 
νά προστατέψ εις τόν  άνθρωπο πού άγα- 
πάς. Κι άν είναι γραφτό, πολεμώ ντας 
πάντα κι άψηφώντας τραύματα καί πό
νους, θά παλέψ εις ώς τήν  τελευτα ία  σου 
πνοή, -  κι όταν ό λυσσασμένος έχθρός 
σού δώσει έπ ιτέλους ένα  φ οβερό δάγ
κωμα στό λαιμό, θά πέσεις, θά σωρια
στείς στό χώμα, έτσ ι καθώς ξαπλώνονται 
τά φτωχά τά πληγωμένα σκυλιά γιά νά 
πεθάνουν. Θά είσαι ξαπλωμένο στό πλάι, 
τά μπροστινά σου πόδια θά είνα ι ένω- 
μένα  μπροστά σάν ικεσία, -  καί τά μάτια 
σου θά κοιτάζουν, θά κοιτάζουν άκόμη 
καί θά ρωτούν:

- Σ έ  βοήθησα άρκετά, φίλε καί άφέντη 
μου; Έ κ α μ α  τό  χρ έο ς  μου; Σώθηκες 
τώρα, ή κ ινδυνεύεις άκόμη;

Έ τσ ι θά ρωτούν τά μάτια σου. Κ ι ίσως 
θά λένε άκόμη:

Τά δύο ενέχυρα
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-  Τι άλλο νά κάμω, δε μπορώ, δέν έχω 
δυνάμεις. Μακάρι, νά μπορούσα νά σέ 
βοηθήσω  περισσότερο ...

Αύτή μπορούσε νά ήταν ή ιστορία σου, 
φτωχό μου σκυλί. ’Ό μω ς γιά σένα, ή 
μοίρα έγραψε άλλοιώς. Νά είσαι έδώ αι
χμάλωτο, άδοξα άφ ημένο άνάμεσα στ' 
άψυχα ξύλα, έσύ πού δέν  είσαι καθόλου 
άψυχο, άλλα έχε ις  τόσο τρυφ ερά α ισθή
ματα . ..

Έ κο ίτα ξα  τό  σκυλί, καθώς έκανα αυ
τού ς  τούς  διαλογισμούς. Κι έκεΐνο  μέ 
κοίταζε, μέ κοίταζε, μέ τόσο βαθύ νόημα 
μέσα ατό βλέμμα του, ώστε μού φάνηκε 
πώς είχε καθαρά μαντέψ ει τις σκέψ εις 
μου, ίδια σάν άνθρω πος δικός μου. Τρό
μαξα, δοκίμασα έναν άληθινό τρόμο 
μπροστά σ ’ αύτή τή δραματική σιωπηλή 
συνομιλία, κάτι σάν γνήσιο  συναίσθημα 
ευθύνης. Δ έν  ήξερα τι νά κάμω, πώς νά 
φύγω έτσι, σάν ξένο ς  περαστικός πού 
ήμουν, και νά τ ’ άφήσω έκεϊ, σάν νά μήν 
είχε συμβει τίποτε, σάν νά μήν είχε γίνει 
αύτή ή σιωπηλή συνομιλία.

’Έσφ ιξα  τήν  καρδιά μου, κι έφυγα.

-  Καλή τύχη, καλό μου φτωχό μου 
σ κ υ λ ί...

-  Τι άπόγινε άραγε τό  κοριτσάκι -  έν- 
εχυρο;

-  Τι άπόγινε άραγε τό  σκυλί -  έ ν έχυ ρ ο ;
Γιά τό  κοριτσάκι, δέν  είνα ι άγνωστο, τί

απόΥιν ε · -  τουλάχιστο δέν  είναι άγνωστο 
σ ' όσους διάβασαν έκεΐνο  τό  μυθιστό
ρημα, πού άναφ έρει τό  περιστατικό. Δ έν  
είνα ι άγνωστο, τό  τέρμα, όπου καταλή
γουν τά μυθιστορήματα, πού γράφ ουν οί 
λογοτέχνες, ένώ είνα ι άγνωστο πού 
καταλήγουν, πού μέλλουν νά καταλή
ξουν τά περιστατικά τή ς  πραγματικής 
ζωής. Τά μυθιστορήματα έχουν  μιάν αύ- 
θυπαρξία, σάν έργα τή ς τέχνης, έχουν 
μιά καθορισμένη άρχή κι ένα  καθορι
σμένο τέλος.

Έτσι είναι. Η  τύχη  τών προσώπων, πού  
συναντούμε στα μυθιστορήματα, είναι 
πιό σίγουρη, πιό βέβα ιη  άπό τήν τύχη, 
που σ χεδ ιάζε ι των άνθρώπων ή μοίρα.

Οσοι λοιπόν δ ιαβάσουν τήν  ιστορία 
της μικρούλας, πού έμεινε ένέχυρο, θά 
μάθουν άπό τίς σ ελ ίδες τού μυθ ιστορή
ματος άτι έμεινε καιρό στά χέρια τού 
Εβραίου, πού τήν  άγάπησε στό τέλος 

σάν έγγονάκι του, σάν μιά ζεστασιά μέσα 
στή μοναξιά του, -  έως δτου γύρισε μιά 
νύχτα ή μητέρα της (στό τελευτα ίο  κε
φάλαιο τού  βιβλίου), πλήρωσε τό  χρέος 
της, καί τήν πήρε πάλι στήν άγκαλιά της.

Ομως, τού σκύλου -  ένέχυρου  ή Ιστο
ρία έχει τό  λυπητερό προνόμιο, νά είναι 
άληθινή. Δ έν  είνα ι γραμμένη  σέ χαρτί, σέ 
βιβλίο, γιά νά τή διαβάσουμε, νά μά
θουμε τό  τέλο ς  της. Κ ι όπως όλα, στή ζωή 
τήν  άληθινή, είναι άβέβαια (καί όχι κατα
γραμμένα καί βέβα ια όπως τά μυθ ιστο
ρήματα^ δέν  θά μάθω ποτέ, ού τε έγώ 
ούτε σ ε ίς , ... τί άπόγινε τό  σκυλί -  έν 
έχυρο. Καθένας, άς φ ανταστεί τό  τέλος 
πού τού ταιριάζει, τό  τέλος, πού ταιριάζει 
στή φαντασία του.

Ρίχνω λοιπόν άκόμη μιά ματιά στήν όδό 
Dorotheum, καί φεύγω.

-  Αντίο, σκυλί, μοναχικό καί παραπο
νεμένο, πού είσαι χωρίς συντροφιά, χω
ρίς φίλο. Καλή νά είνα ι ή τύχη σου, ή 
άβέβαιη, πού δέν  θά τή μάθω ποτέ.

ΜΑΤΙΕΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ—

Βασικά νά (π)οϋμε ...
Ή ξερε δυό γκλίτσες γράμματα παραπάνω άπ’ τή γυναίκα του  τό 

«άδέρφι» -ν ά  (π)ούμε -  κι όλο τόν  ξύπνιο τή ς  παράσταινε. «Τήν άμόλυσες 
πάλι τήν κοτσάνα, νά (π)ούμε>>, «μέ καράφλιασες πάλι γυναίκα, νά (π)ούμε», 
«τή σκότω σες ρέ γυναίκα τήν  έλληνική γλώσσα, νά (π)ούμε» καί τά τοιαύτα, 
ήσαν οί παρατηρήσεις πρός τή γυναίκα του, όσάκις ή έρμη άποφάσιζε νά 
άνο ίξει τό  στόμα τη ς γιά νά μ ιλήσει καί τής ξέφ ευγε κάποιο λάθος στή 
σύνταξη ή κάπου άλλου.

Κι άφού βέβαια τής έβγαζε τήν  πίστη άνάποδα, τού τά μάζευε όλα αύτά 
καί τού τήν  έστησε. Μ ιά καλή πρωία ήμέρας Σαββάτου ό ... ρήτορας έπεσε 
στήν παγίδα:

-  Τι θά σού άρεζε νά φάμε αύριο; τόν  ρώτησε.
-  «Ά ρ εγ ε»  θέλεις  νά πε ις ... τή διόρθωσε έκεϊνος.
-  Λάθος κάνεις άγάπη μου ... Τό σωστό είνα ι «άρεζε» ή «άρεσε». Ό χ ι  

« ά ρ εγ ε» ...
-  'Ε μ έν α  θά μού πε ις πώς κάνει τό  ρήμα άρέσω: Δεκάξι χρόνια  κάθισα 

στά θρανία καί καμιά κυρία, νά (μ)ούμε, δέ μπορεί νά μού κάνει μαθήματα. 
«”Α -ρ ε -γ ε»  κι όχι «άρεζε», μαντάμ ...

-  Πάει ένα  στοιχηματάκι;
-  Μ όνο  ένα!
-  Λ ο ιπ ό ν ... άν χάσεις θά πλένε ις  τά πιάτα καί τά ύπόλοιπα κουζινικά 

γιά ένα  έξάμηνο  συνέχεια. ”Α ν  χάσω έγώ, στό έξής θά κανονίζεις τ ίς  έξ- 
όδους σου άπ’ τό  σπίτι, όπως θέλεις έσύ. Δηλαδή, θά βγαίνεις καί θά 'ρχεσαι 
όποτε θέλεις έσύ καί χωρίς νά σού κάνω ξανά κουμάντο καί γκρίνια. Σύμ 
φωνοι;

-  Ο ϋουου  ... Ε ίσαι θεός  ... κόλλατο!

Τά κόλλησαν γρήγορα-γρήγορα  τά χέρια, μήπως μετανοιώ σει κανείς 
καί πάρει τό  λόγο του πίσω, κι όπως ήταν έπόμενο, τό  άδέρφ ι -  νά (π)ούμε -  
φ όρεσε τήν  ποδιά καί στρώθηκε στήν κουζίνα, γιατί τό ρήμα «άρέσω», στον 
παρατατικό, γ ίνετα ι «άρεσα» ή «άρεζα» κι όχι «άρεγα». Παράλληλα, σταμά
τησε νά παρασταίνει τόν ξύπνιο, καθότι δέ, τά δάκτυλα τών χεριών του 
είδαν κι έπαθαν άπ’ τήν άπερίσκεπτη χρήση άπορρυπαντικών, θάλθηκε νά 
άσχοληθει μέ τή γλωσσολογία. Μήπω ς -  λ έε ι -  κατάφερνε νά άποκαλύψει 
τούς ένοχους τών κακώσεων πού τού προκλήθηκαν στά δάκτυλα. Σ έ  συζή
τηση πού είχαμε μαζί του μάς είπε τά συμπεράσματά του:

-  Δ έν  ύπάρχει άνθρω πος στόν έλληνικό χώρο πού νά μπορεί νά χε ιρ ί
ζετα ι σωστά τήν έλληνική γλώσσα. Ό λο ι τή γράφ ομε καί τή μιλάμε κατά τό 
γούστο μας. Τήν κόβομε καί τή ράβομε στά μέτρα μας.

-  Δηλαδή, δέν τόν βρήκες τόν  ένοχο;
-  Ποιό ένοχο ρέ άδερφέ! Ό λ ο ι ένοχο ι είμαστε. Ό σ α  ήσαν τά στόματα 

πού μίλησαν τήν έλληνική γλώσσα, όσα τά μολύβια καί οί στυλογράφοι, τά 
χαρτιά  καί τά βιβλία πού τή χειρίστηκαν, άπό τό τε  πού πρωτομιλήθηκε καί 
πρωτογράφτηκε, ως σήμερα, τόσ ες  ήσαν καί οί καρπαζιές πού είσέπραξε. 
Έ γ ιν ε  ή γλώσσα τής καρπαζιάς ...

-  Δ έν  ξέρεις! Κάθε τόπος καί ζακόνι, κάθε μαχαλάς καί τάξη ... Συμ 
βαίνουν αύτά. Σέ όλες τίς χώ ρες τού  κόσμου συμβαίνουν.

-  Ό χ ι δά ... Ό χ ι ... Από 'δώ πέρασαν πολλοί: πολιτισμοί καί «παραπο- 
λιτισμοί», φυλές καί «παραφυλές», κατακτητές καί φίλοι μιλιούνια. Π έρα
σαν παντός ε ίδους φιλόσοφοι, λόγιοι, συγγραφείς, δάσκαλοι καθηγητάδες 
καί ποιητάδες. Ό λ ο ι οί δ ιαβόλοι καί τρ ιβ ό λ ο ι... Κι όλοι, τράβα ό ένας άπό 
δώ, τράβα ό άλλος άπό κεί, άλλαξαν τή ς γλώσσας μας τόν άδόξαστο, μέ 

άποτέλεσμα νά μή μπορούμε νά συνεννοηθοϋμε μεταξύ μας έμ ε ΐς  οί σημε
ρινοί. Κάθε πού άνο ίγομε τό  στόμα νά μ ιλήσουμε, πάει ή κοτσάνα σύγνεφο. 
"Αφ ησε πού είχαμε τήν πλουσιότερη γλώσσα τού κόσμου καί με ίναμε μέ τή 
φ τω χό τερ η ...

-  Δ έν  συμφωνώ μαζί σου. Βλέπω, άντίθετα, πώς έχομε λεξιλόγιο νά 
φάν’ καί οί κότες.

-  Είσαι έκ τός πραγματικότητας άν θεω ρείς λεξιλόγιο πλούσιο τίς τρεις 
λέξεις. Βρέ πάρ’ το  χαμπάρι: όλόκληρος σχεδόν ό έλληνικός λαός συνεν
νοείτα ι σήμερα μέ τρε ις  μόνο λέξεις. Λ έε ι «βασικά νά (π )ούμ ε...» καί 
κολλάει ή βελόνα  .. .του έκεϊ. Κάνει, ταυτόχρονα, κάμποσο νοήματα καί 
μορφασμούς, παρασταίνοντας, παράλληλα, μέ έπ ιτηδειότητα, τόν  παντο
γνώστη, κι αύτό είνα ι όλο. Μ έ τή  χρησιμοποίηση αύτών καί μόνο τών λέξεω ν 
παρασταίνομε τού ς  ρήτορες, τούς συγγράφεις, τούς πο ιητές καί τόν  κακό 
μας τόν  ... καιρό!

-  Βασικά νά (π)ούμε, αύτό  έπρεπε νά τό  προβλέψ εις προτού στο ιχημα
τίσεις.

-  Μ ήν  τ ίς άκούσω ξανά α ύτές τ ίς  λ έξε ις  άπ’ τό  σ τόμα  σου, γιατί θά σού 
σπάσω τά μ ο ύ τρ α ...

-  Παίρνω τό λόγο μου πίσω, άλλά δέ φτάνω έγώ.
-  "Εννο ια  σου, θά βρεθούν κι ά λ λ ο ι...

Γιάννης Λιρζιώτης
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Τού Δημήτρη ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ

Αρχα ιότατη  καταβολή έχ ε ι ή κεραμική  
και ή άγγειοπλαστική στή χώρα μας. Ά π ό  
τά παλιότερα χρόνια, περνάει στο Β υ ζά ν 
τιο και τό νεοελληνικό χώρο, για να γνω
ρίσει μ ιά  κα ινούργια  άνθιση, άπό τά μέσα  
τού 19ου αιώνα και ώς τά πρώτα τριάντα  
χρόνια  τού αιώνα μας, όταν άκόμα ήταν  
έκφραση γνήσ ιου λαϊκού αύθορμητι- 
σμού καί λαϊκής τέχνης  βαθύτατα συν- 
δ εδεμ ένη ς  μέ τήν παράδοση. Φημισμένα  
ήταν τά έργαστηριακά κέντρα τόσο στήν  
ήπειρωτική, όσο και τή νησιώτικη 'Ε λ 
λάδα, πού οί τεχν ίτες  τους δούλευαν τόν 
πηλό ό καθένας μέ τό δικό του τρόπο. 
Παρά τις δ ιαφ ορές πού ύπάρχουν, κοινά  
γνωρίσματα σ υνδέουν τή λαϊκή κεραμική  
μέ τήν άρχέγονη  ρ ίζα τού μεγάλου  δ έν
τρου τής λαϊκής μας  τέχνης.

«Είναι γ νω σ τό -γ ρ ά φ ε ι ή ’Αγγελική Χα- 
τζημ ιχάλη  -  ότι στή γένεσή  της ή άγγειο- 
πλαστική ήταν άποκλειστική γυναικεία  
ένασχόληση  πού έξυπηρετούσε τις 
άνάγκες τού σπιτιού. Μ έ τήν έξέλ ιξη  
όμως τών συνθηκών τής ζωής καί τής τέ 
χνης, μεταβ ιβάστηκε άπό τις γυναίκες  
στούς άντρες. Μ ολαταύτα  ύπάρχουν καί 
σήμερα άκόμη μέρη  τής 'Ε λλάδας όπου  
κατασκευάζοντα ι άπό γυνα ίκες πήλινα  
άγγεϊα άν καί ή κεραμική έξελ ίχτηκε άπό 
οικιακή σ ’ έργαστηριακή τέχνη. Σ έ  όλα  
όμως τά νησιά οί γυνα ίκες  ε ίνα ι άποκλει- 
στικοί βοηθοί τών άντρών ο ί όποιο ι κατα
γίνοντα ι κυρίως στις βαρ ιές δ ουλε ιές  τής 
τέχνης αύτής, άφ ήνοντας συνήθω ς στις 
γυνα ίκες τό διακοσμητικό μέρος. Ή  κε 
ραμική μεταβ ιβάζετα ι άπό τούς γονείς  
στά παιδιά πού πα ίζοντας άπό μικρά μ α 
θα ίνουν νά πλάθουν καί νά σχεδ ιάζουν  
τά άγγεϊα, έτσι πού μέ τόν καιρό γίνονται 
θαυμαστοί δ εξ ιο τέχνες  τής έπεξεργα- 
σίας τού πηλού στόν τροχό»

Ε ίνα ι πραγματικά Ιδ ια ίτερα έντυπω- 
σιακή ή δ εξ ιο τεχν ία  τών λαϊκών κεραμι- 
στών καί άγγειοπλαστώ ν στόν τόπο μας. 
Καί τί δ έν  βγήκε μ έσα  άπό τά χ έρ ια  τους. 
Σειρά  άπό οικιακά σκεύη καί ε ίδη  έκκλη- 
σιαστικής χρήσης, δ ιακοσμητικό άντικεί

μενα, πού όλα έχουν  τή σφραγίδα τής 
άρμον ίας καί τής ομορφιάς. Ο  πηλός γί
νεται στά χέρ ια  τους ή μεγάλη τέχνη τής 
άπλότητας καί τού μέτρου  πού άποκαλύ- 
πτει τήν βαθύτερη εύα ισθησ ία  τους καί 
τήν άμεση σύνδεσή τους μέ τήν ά ρ χ έ 
γονη έλληνική παράδοση. Καί δ έν  είναι 
μονάχα  ή έντυπωσιακή κατασκευή, ή κα- 
λοδουλεμένη  έκφραση τού πηλού. Ε ίναι 
καί ή γοητευτική διακόσμηση, όπου ή λι
τότητα καί ή ειλικρίνεια, συντα ιρ ιάζουν  
τό σχήμα μέ τό χρώμα άρμονικά. Ο  λα ϊ
κός τεχν ίτης σ χεδ ιάζε ι σκηνές άπό τήν 
έλληνική μυθολογία  καί ιστορία, άπό τή 
θρησκευτική ζωή καί τήν παράδοση τής 
Ορθοδοξίας, άπό τόν καθημερ ινό  βίο, 

άπό τόν ζωικό καί φυτικό κόσμο. Καί τά 
δ ίνει όλα αύτά μέσα  άπό τό προσωπικό 
οπτικό πεδίο τής εύα ισθησ ίας του, άπό 
τόν καλλιτεχνικό του όραματισμό καί τόν  
εύρηματικό κόσμο τής φαντασίας του.

«Μ ιά β ιοτεχνία  όπως ή λαϊκή άγγειο- 
πλαστική, πού ή πρώτη ύλη της ε ίνα ι βα
ρεία, δυσκίνητη γεώ δης μάζα, ε ίνα ι φυ
σικό νά εύδοκιμή  σέ περ ιοχές  πλούσ ιες

ΠΑΝΠ: Πιθαμφορεύς (1450 π.Χ.) διακοσμημένος μέ 
χταπόδια, θαυμάσιο δείγμα ταϋ μινωικοϋ <■ θαλάσιου 
ρυθμού» (Μουσείο Ηρακλείου). KATQ: Καρποδόχη 
καμαραϊκού ρυθμού άπό τή Φαιστό, 1800 π.Χ. (Μου
σείο Ηρακλείου).

σέ κατάλληλο άσπρόχωμα, κοκκινόχωμα  
ή μαυρόχωμα, λέει ό Βασ. Κυριαζόπου- 
λος. Ε ξ  άλλου, τά κέντρα αύ τά κεραμι
κής δραστηριότητος, προτιμούν κατά κα
νόνα περ ιοχές πού παρουσ ιάζουν ευκο 
λ ίες καί χαμηλά μεταφορ ικά  έξοδα  τού 
ογκώδους, φθηνού καί εύπαθούς  
προϊόντος των. Τέτοιες συνθήκες ύπάρ
χουν  κυρίως σέ νησιωτικές καί παράκτιες  
περιοχές, τόσο τού δυτικού, όσο καί τού  
άνατολικού, ιδίως, έλληνικού χώρου.

Στήν έλλαδική δύση, τά άγγειοπλαστικά  
κέντρα περιορίζονται στή Δυτική  Π ελο 
πόννησο (Πυλία, Πάτρα) καί σέ δυό άπό 
τά νησιά τού Ίονίου, τή Ζάκυνθο καί τήν 
Κέρκυρα. Στήν άνατολική θαλάσσια έλ 
ληνική λεκάνη, οί π ερ ιοχές κεραμικής 
δραστηριότητος ε ίνα ι περ ισσότερες καί 
τά προϊόντα τους γενικά  ύπερτερούν  
ποιοτικά (Κύπρος, Ρόδος, Κρήτη, Σάμος, 
Χίος, Μυτιλήνη, Θάσος, Σίφνος, Αίγινα, 
Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Σκόπελος, Θ εσ
σαλία, Μακεδονία). Ά π ό  γενικότερη  
μορφολογική άποψη, μπορούμε νά δια
κρ ίνουμε τό χώρο τών έλληνικών λαϊκών 
κεραμικών σέ δυό ζώνες: άνατολική καί 
δυτική. Στή δυτική, όπου πλεονάζει ή 
τερρακότα, τά λαϊκά κεραμικά είναι 
περισσότερο πρωτόγονα, οί φ όρμες πιό 
άπλές, τά διακοσμητικό (πλαστικά καί
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χρωματικά) σπανιώτερα, λιτώτερα καί λ ι
γότερο ζωηρά. Στην άνατολίκή ζώνη 
πλεονάζουν τά φαγεντιανά, με πλουσιώ- 
τερα και ζωηρότερα διακοσμητικά στοι
χεία. Τά αίτια αυτής τής υπεροχής σέ 
πλούτο έμφανίσεω ς των λαϊκών κεραμι
κών τής άνατολικής λεκάνης, νομ ίζουμε  
πώς δ έν  ε ίνα ι ξένα  πρός τή γειτονική Μ ι
κρά Ασία, μέ τις παραδόσεις τόσων 
περίφημων σχολών άγγειοπλαστικής καί 
άγγειογραφ ίας γνωστών άπό τό 15ο 
αιώνα: τής Ν ίκα ιας  (Isnik), τής Κιουτά- 
χειας, του Τσανάκ Καλέ τού 'Ελλησπόν
του κ.λ.π., του έσωτερικοϋ τής Μ. Ασίας, 
καί τής Ρόδου, του σπουδαίου άλλοτε  
κέντρου δ ιαμετακομιστικού έμπορίου  
τών μικρασιατικών κεραμικώ ν»2.

Φημισμένο κέντρο κεραμικής στή Μ ι
κρά Ασία ήταν ή Νίκαια, πού τά έργαστή- 
ρ ι& της, μέ λαμπρούς τεχνίτες, έδωσαν

άπό τόν 16ο ώς τον 18ο αιώνα, θαυμάσια  
έργα κεραμικής, ιδίως πιάτα διακοσμη- 
τικά, άλλά καί κανάτια μ έ  ώ ραϊες ζωγρα
φ ικές παραστάσεις3.

Ά λλ ά  καί άπό άλλες π ερ ιοχές προέρ 
χοντα ι ώραϊα δ ιακοσμητικά τής ίδ ιας  
περιόδου, φ ιλοτεχνημένα  άπό "Ελληνες 
λαϊκούς τεχν ίτες  μ έ  ζεστά χρώματα, 
συμβολικές παραστάσεις καί πλούσια  
ζωγραφικά στοιχεία. «Τά κεραμικά τού 
Τσανάκ -  καλέ -  σημειώνει ό Βασ. Κυρια- 
ζόπουλος  -  ε ’ιναι συνήθως πολύχρωμα, 
μέ  πλουσιότατα λεπτοδουλεμένα  πλα
στικά πλουμίδια. Πολλές φόρμες παρου
σ ιάζουν πλάσματα τής φαντασίας: θη
ριόμορφα ζωάκια, φτερωτά άλογοκανά- 
τια (κροντήρια), πήλινα βαποράκια - λάμ 
πες καί άλλα κανάτια (μπαρδάκια), μ έ  πο
λύπλοκη έσωτερική κυκλοφορία τού 
ύγρού πού τά γ ε μ ίζ ε ι... Στή Βόρειο  Έλ-

όπως τή Ρόδο, τή Σκύρ ο5, τή Σάμο, τή 
Σκόπελο, τή Σίφνο, ή λαϊκή κεραμική πα
ρουσ ίασε ξεχωριστή άνθιση. Γνωστά ε ί
ναι άπό τά παλιότερα χρόνια  τά πλούσια  
δ ιακοσμημένα  ροδίτικα πιάτα. «Τά δια- 
κοσμητικά θέματα πού στολίζουν αυτά τά 
πιάτα, λαήνια, κούπες, πλάκες κ.ά. -  
γράφει ή Ά θ η νά  Ταρσούλη -  παριστά
νουν κατά τό περισσότερο, λουλούδ ια  
κάθε λογής, άλλα σχηματοποιημένα  κι 
άλλα μέ νατουραλιστική δ ιάθεση άποδο- 
σμένα. Ε ίναι όμως κι έκε ϊνα  πού μάς ξα 
ναφ έρνουν στή μνήμη τις παραστάσεις  
τών πανάρχαιω ν άγγείων τού τόπου μέ  
παρόμοια  σ χεδόν  θέματα, πουλιά, ζώα, 
κυνηγετικές σκηνές, καράβια κι άλλα  
σχετικά  θέματα πού μαρτυρούν τή μ α 
κρινή έπ ίδραση τής άρχα ίας κεραμο- 
γραφ ικής τέχνης άπάνω στή νεώ τερη»6.

Στή Σάμο χαρακτηρ ιστικά ήταν τά πή-

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λευκή λήκυθος, έργο τοϋ λεγάμενου 
«ζωγράφου του Bosanguet», 440 π.Χ. ( Εθνικό Αρ
χαιολογικό Μουσείο). ΔΕΞΙΑ: Πιότο διακοσμημένο μέ 
λιοντάρι καί όνοτολίτικα λουλούδια, προορισμένο γιό 
έκκλησιοστική χρήση (Μουσείο Μπενόκη).

λάδα  ό γηγενής λα ϊκός άγγειοπλάστης 
προτιμά τις άπλές ξεκάθαρες φόρμες, 
πού κατά κανόνα ικανοποιούν τόσο λε ι
τουργικά όσο καί αισθητικά. Τά δείγματα  
μέ πολυσύνθετους όγκους δέν  ε ίνα ι τά 
περισσότερα, καί γενικά  σπανίζουν τά 
φορτωμένα μέ διακοσμητικά. 'Υπάρχουν  
όμως σέ μερ ικές π ερ ιοχές (Φλώρινα, Νέα  
Καρβάλη) καί άγγεϊα  μέ πλουσιώτερο 
διάκοσμο, τόσο πλαστικό όσο καί ζωγρα
φικό. Αύτά  οφείλονται σέ "Ελληνες αγ
γειοπλάστες πού ήρθαν άπό τή Μικρά 
Ασία καί έφ εραν μα ζ ί τους τύπους τής 
Ιωνίας καί τής Α ιολ ικής γής»Λ.

Σέ ώρισμένα α ίγαιοπελαγίτικα νησιά,

λινά άγγεϊα  μέ κοκκινόχωμα καί τήν έν- 
τυπωσιακή πράσινη, άσπρη, καφέ ή γα 
λάζια  γάνωση καί μέ τά λιτά διακοσμητικά  
στοιχεία. Φ ιλοτεχνούσαν έπ ίσης ώραϊα 
λαγήνια  τού κρασιού πού τά χρησ ιμο
ποιούσαν βασικά γιά τόν έσωτερικό στο
λισμό τού σπιτιού καί σπάνια τά χρησ ιμο
ποιούσαν γιά κέρασμα σέ μεγαλογιορ- 
τές. Τά κεραμικά τής Σάμου παρουσιά
ζουν μεγάλη ποικιλία. Πλούσ ια ήταν καί 
τά είδη άγγειοπλαστικής που τά χρησ ι
μοπο ιούσαν εύρύτατα  γιά τις άνάγκες  
τού σπ ιτιού7.

Στήν Κύπρο έπ ίσης  πολλά άπό τά πή
λινα άγγεϊα  τού σπιτιού πού φ ιλοτέχνη
σαν ντόπιοι λαϊκοί τεχν ίτες  «είναι έσωτε- 
ρικά άλλοιφωτά'καί άλλα έχουν  στήν όψη 
χαραχτά  στολίδια, γεωμετρικά σχήματα, 
φύλλα, κλαριά, λουλούδια, κοπέλλες, 
άντρες, βαρκούλες, καράβια», όπως λέει 
ή ’Αγγελική Χα τζήμ ιχάλη8.
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Εντυπωσιακά, έξ  άλλου, ε ίνα ι καί τά 
μεγάλα  κρητικά πιθάρια, που ή κλασική  
φόρμα τους δένε ι τή νεώτερη λαϊκή άγ- 
γειοπλαστική, σέ μ ιά  συνεχόμενη  δ ια
δρομή, μέ πρότυπα τής μινω ικής περι
ό δ ο υ 9.

«Τά κεραμικά τής Σ ίφ νου άπό κόκκινη  
τερρακότα είναι γνωστά σάν τά καλύτερα  
έλληνικά λαϊκά πυρίμαχα. Έ κ τος  άπό τά 
πυρίμαχα, τά κανάτια πού γίνοντα ι πάντα 
άπό κόκκινη τερρακότα μ έ  δ ιακοσμητικά  
άπό άσπρο μπαντανά, ε ίνα ι άπό τά ωραιό
τερα τού είδους. Καί μόνο  αυτά άρκοϋν  
γιά νά μάς  μεταδώ σουν τόν παλμό τής 
πηγαίας λαϊκής τ έ χ ν η ς » '0.

Γνωστά έπ ίσης και γιά τήν πλαστικό
τητα, άλλά καί τήν διακοσμητική τους  
χάρη είνα ι τά κεραμικά τής Μυτιλήνης. 
«Τά κατασκευάσματα  τού έργαστηρίου  
Μ υτιλήνης -  γράφει ή Χατζημ ιχάλη  -  
έχου ν  τήν άπλότητα καί τήν άφ έλεια  τής 
πρω τόγονης καταγωγής τους. Ή  κατα
σκευή τους καθώς καί οι δ ιακοσμήσεις  
τους έ χο υ ν  τή φρεσκάδα τής αυθόρμη
της τέχ νη ς» ".  Αλλά καί τά σκοπελίτικα  
έργα, παρουσ ιάζουν ιδ ια ίτερη χάρη καί 
λιτή, δ ιακοσμητική ευγένεια. Λα ϊκο ί τε 
χν ίτες  έχουν  δώσει έντυπω σιακά έργα, 
’ιδια ίτερα σέ άπομ ιμήσεις άρχαίω ν αγ
γείων, όπου ή προσωπική έμπνευση δ ια 
φ οροπο ιεί πλαστικά τήν άντιγραφή καί 
τήν μίμηση.

Ή  έλληνική μυθολογ ία  καί ιστορία  
άποτελούν πηγές θεμάτων γιά τό λαϊκό  
τεχνίτη, τό ίδιο όπως καί ό φυσικός χώ 
ρος. Ό  τεχν ίτης βρίσκει τό θέμα του καί 
στον κοντινό του χώρο, συχνότερα. Έτσι, 
τό καράβι, ή γοργόνα, τά ψάρια καί τά 
πουλιά, ε ίνα ι συνηθ ισμένα  θέματα  τής 
λαϊκής κεραμικής καί άγγειοπλαστικής. 
-εχω ρ ιστά  τό θαλασσινό θέμα κυριαρχεί, 
μιά  καί πολλά άπό τά  λαϊκά κεραμικά  
κατασκευάστηκαν άπό νησιώτες τεχνίτες  
ή κεραμιστές παράλιων περιοχών πού 
συνήθω ς δ ιατηρούσαν τά έργαστήριά  
τους κοντά στή θάλασσα.

«Τό καράβι καί τό ψάρι ε ίνα ι παραδο
σ ιακά θέματα τής έλληνικής λα ϊκής κε- 
ραμεικής, λέε ι ό Κ ίτσος Μακρής. Τρικά
ταρτο καράβι πού πλέει σέ ταραγμένη  
θάλασσα έμφ ανίζετα ι συχνά, θαυμάσ ια  
ζωγραφισμένο, σέ πιάτα τής λεγομένης  
“ρ ο δ ια κ ή ς " κεραμεικής. "Αν καί τά κερα- 
μεικά  αύτά προέρχονται κυρίως άπό κέν
τρα τής βόρειας Μ ικρός Ασ ίας καί στήν

Ρόδο γινόταν ή έμπορία τους, τό θαλασ
σινό αύτό θέμα τους, ποϋ είνα ι άπίθανο  
νά δημ ιουργήθηκε σέ τόπο άπομακρυ- 
σμένο άπό τή θάλασσα, μάς  υποχρεώ νει 
νά άναζητήσω με καί κάποιο νηαιώτικο 
έργαστήριο. Πάντως, τό λεπτό μαύρο  
περίγραμμα καί τό γαλαζοπράσινο  
χρώμα τους ε ίνα ι τυπικά γνωρίσματα τής 
μικρασ ιατικής κεραμεικής. Τά παλιά  
σκυριανά κεραμεικά, κοκκινωπά, χωρίς 
υάλωμα, στολίζονται μέ  πλήθος άσπρα  
χαριτω μένα θέμα τα ■ άνάμεσά  τους συ
χνό  ε ίνα ι τό ψάρι καί σπανιότερο τό κα
ράβι. Ή  διακόσμηση αυτή δέν  σ χεδ ιά ζε 
ται μέ  πινέλο, άλλά μ έ  συνεχή  ροή μπα- 
τανά (πολτού ασπροχώ ματος) άπό τό 
πλουμιστήρι, ειδικό δοχε ίο  μ έ  καλαμένια  
προχοή στενής διατομής. Αναγκαστικά  
λοιπόν τό σχέδ ιο  γ ίνετα ι άπλό, ευκίνητο, 
μέ συνεχή  γραμμή στό περ ίγραμμα καί 
μικρές έλεύθερ ες  καμπύλες γιά τις λ ιγο
στές λεπτομέρειες. Σέ πιάτα πού βρί
σκονταν προπολεμικά σέ σπίτια τής Σκο 
πέλου υπήρχε σύμπλεγμα άπό τρία ή 
πέντε ψάρια σέ άκτινωτή διάταξη, θέμα  
πού τό χρησ ιμοπο ιε ί καί ή σύγχρονη χ ε ι
ροτεχν ία  γιατί τα ιρ ιάζει στό στρογγυλό  
σχήμα τού π ιά του» '2.

Από παλιότερα, άκόμη άπό τόν 17ο 
αιώνα, τεχν ίτες  φ ιλοτεχνούν σέ π ιάτα ή 
πλάκες συνθετικές παραστάσεις, όπως 
άρχοντικά  κι όχι σπάνια έκκλησιές. Στήν  
περίοδο αύτή τοποθετείτα ι καί ή τέχνη  
του Μ ικρασιάτη κεραμουργού  Λάσκαρη  
πού ειδ ικεύτηκε σέ άρ α βουρ γή ματα '3.

Οί τεχν ίτες  συνοδεύουν  τά έργα τους 
μέ δοξαστικά στό Θ εό  καί τούς Ά γ ιου ς  κι 
αύτοχαρακτηρ ίζουν τούς έαυτούς  τους 
μέ  ταπεινοφροσύνη, «δούλους τού  
Θεού», «ταπεινούς καί άμαρτωλούς». Ή  
συνήθεια  άρκετώ ν νά σ υνοδεύουν τό 
έργο τους, μέ δ ιάφ ορες έπ ιγραφές ή 
ποιητικούς αυ τοσχέδ ιους τίτλους, δ ια
τηρήθηκε καί στά νεώτερα χ ρ ό ν ια '4. Σέ 
κανάτες μάλιστα πού χρησ ιμοποιούντα ι 
γιά κρασί δέν έλειψ αν καί τά χαριτωμένα  
λαϊκά δίστιχα πού άφ ορούν τό γλέντι, τό 
κέφι, άλλά καί τό μεθύσι.

Ά π ό  τούς πιό άντιπροσωπευτικοΰς  
λα ϊκούς κεραμιστές τών άρχώ ν τού  
αιώνα μας, ήταν οί Μ ικραα ιάτες Μ ηνάς  
Ά βρ α μ ίδ ης  καί Δ ημήτρης Μ υγδαληνός, 
πού μετά  τή συμφορά τού 1922, έγκατα- 
στάθηκαν, ό πρώτος στή Θεσσαλονίκη  
καί ό δεύτερος στόν Πειραιά, γιά ν ’ άφή-

σουν ένα  πλούσιο καί σημαντικό έργο. 
Κατάγονταν καί οί δυό άπό δυο φημι
σμένα  έργαστηριακά κέντρα κεραμικής  
τής Μ ικρός Ασίας, άπό τήν Κ ιουτάχε ια  ό 
Μηνάς, άπό τό Τσανάκ - Καλέ τού 'Ε λλη 
σπόντου ό Δημήτρης.

«Ά π ό  δυό δ ιαφορετικές περ ιοχές αύ- 
τού τού συνεχούς  έλληνισμού -  λέει ό 
Δημήτρης Φατούρος -  ό Μ ηνάς καί ό Δ η 
μήτρης, καταγράφουν, περισσότερο ζω
γραφικά ό ένας, περισσότερο πλαστικά ό 
άλλος, τήν ιστορική τους συνείδηση. Οί 
κατοικίες τών βυζαντινών καί οί προϊστο
ρ ικοί τάφοι πού οί δυό τεχν ίτες  μπορούν  

ξαναστήσουν μέ τούς πρωτόγονους 
φ ούρνους τους, παιχνίδ ι μαζί καί έξυ- 
πνάδα καί είρωνία καί καρτερία, ορ ίζουν  
άλλο ένα  σημείο στήν πνευματική ιστο
ρ ία  τού τόπου μας, πού μάς  μετράει και 
μετράει μόνη  τ η ς » '5.

Ο  Μ ηνάς Ά βρ α μ ίδ ης  γεννήθηκε τό 
1877 στήν Κ ιουτάχε ια  όπου κι έργόστηκε, 
άπό πολύ μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- 
Υειοπλάστης. Ένα  χρόνο μετά  τή Μ ικρα
σιατική καταστροφή έφτασε στή Φλώ
ρινα, όπου κι έμ ε ινε  ένα  μικρό διάστημα  
γιά νά κατέβει στή σ υνέχε ια  στήν Αθήνα. 
Από τό 1926 βρίσκεται έγκαταστημένος  
στή Θεσσαλονίκη, όπου στή συνοικ ία  Χα 
ρ ιλάου θά στήσει τό ταπεινό του έργα- 
στήρι. Στό έργαστήρι αύτό  θά δουλεύει 
άδιάκοπα, ώς τό 1956 πού θά κλείσει τά 
μάτια  του. Ό  Μ ηνάς πού ήταν άγράμμα- 
τος, αντλούσε βασικά τά θέματά του άπό 
τήν έλληνική μυθολογ ία  καί ιστορία, 
άλλά καί τήν Παλαιό Διαθήκη. Τά παρου
σ ίαζε όμως μέσα άπό τήν εύρηματική καί 
ποιητική του φαντασία. Ή  ιδιαίτερη εύαι- 
σθησία του φανερώνεται τόσο στό σ χέ
διο, όσο καί στήν άρμονία  τού χρώματος. 
Τά κεραμικά του, τά πλούσια δ ιακοσμη
μένα  πιάτα του, ή άγγειοπλαστική ζω
γραφική του, άναδ ίνουν τή γνησιότητα, 
τήν ομορφιά, τήν ειλικρίνεια. Ά λλ ά  καί 
δένουν  τό έργο του μέ τήν παράδοση.

«Τόν Μ ηνά -  γράφει ή "Αλκή Κυριακί- 
δου -  Ν έστορος -  τόν χώ ριζαν αιώνες 
άπό τή βυζαντινή κεραμική. Κι όμως τήν 
ξανάπ ιασε στό σημείο πού ε ίχε άπομείνει 
καί τή συνέχισε σάν νά μήν  ε ίχαν  ποτέ 
καταστραφεϊ οί ένδ ιάμεσο ι κρίκοι. Τό 
έργο του Μ ηνά  χαρακτηρίζεται, θά 
έλεγα, άπό τρία βασικά γνωρίσματα που 
άποτελούν, μαζί μ έ τήν καθαριότητα τού 
σχεδίου, τήν άρμον ία  τών χρωμάτων καί
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τήν τελειότητα  τής τεχνικής, τις κυριότε- 
ρ ες  άρετές του. Ε ίνα ι ή άπόλυτη ισορρο
πία τών στοιχείων πού άποτελούν τήν 
κάθε σύνθεσή του, ε ίνα ι ή συμμετρική  
τους τοποθέτηση, τό ένα  πρός τό άλλο  
καί πρός τή σύνθεση σαν σύνολο, καί τέ 
λος ή άξιοθαύμαστη, ή πρωτότυπη, ή μο 
ναδική κίνηση τών μορφών του. Ακόμα  
ένα  χαρακτηρ ιστικό τής τέχνης  τού 
Μηνά, πού έχ ε ι τις ρ ίζες  του στή λαϊκή  
αίσθηση τού ώραίου καί τού σωστού στήν 
τέχνη, ε ίνα ι ό τρόπος πού προσαρμόζει 
τό θέμα του πάνω στό διακοσμητικό του 
πεδίο. Δ έ ν  δ ιστάζει νά κινήση τις μορφ ές  
του πρός κάθε κατεύθυνση, φτάνει νά 
καλύψη ολόκληρο τό χώρο πού προσφέ- 
ρεται γιά διακόσμηση. Δ έν  νο ιάζετα ι άν 
αύτό σημαίνει πώς τό θέμα διαστρεβλώ-

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΩ: Έφιπποι πολεμιστές μέ τούς άκολαύ- 
θους τους, παράσταση at χαλκιδικό άμφορέα τοϋ 6ου 
οί. π.Χ. (Μουσείο W uzzburg). ΚΑΤΩ: Ή ώροία Ελένη 
και ό Πρίαμος άπό έρυθρόμορφο άγγείο (Μουσείο Ζαρ- 
κινίος τής Ιταλίας).

έκφραση άντίστοιχη μ έ  τήν «ίσομετρία* 
μορφ ής καί π ερ ιεχομένου  πού έχ ε ι κα
θιερωθεί στήν έρευνα  τών δημοτικών 
μας τραγουδ ιώ ν» '6.

Ό  Δημήτρης Μ υγδαληνός έζησε καί 
δούλεψε, μετά  τήν Μ ικρασιατική κατα
στροφή, στήν Κοκκινιά  τοϋ Πειραιά. Αγ
γειοπλάστης στό Τσανάκ - Καλέ στα έφη- 
βικά του χρόνια, θερμαστής, γ ιά μιά  
περίοδο, σ ’ έμπορικά καράβια, ρίζωσε 
στερνά στον Πειραιά  κι έπλαθε χαρακτη
ριστικά έργα μέ τόν πηλό πού, μ ιά  καί δ έν  
δ ιέθετε δικό του φούρνο, τ ’ άψηνε σέ 
καμίνια φίλων του. Ή τα ν  περισσότερο  
γνωστός σαν Ταανακαλιώτης άπό τόν  
τόπο τής καταγωγής του, άλλα πολλοί τόν  
φώναζαν καί Μ αγδαληνό ή Μαδαληνό. 
Στά  έργα τού Μ υγδαληνοϋ  υπάρχει ένας  
έντυπω σιακός πρωτογονισμός, έτσι κα
θώς, μέ άδρά σχήματα, φ ιλοτεχνε ί άν- 
θρώπινες φ ιγούρες καί ζώα, όπου ή πρα
γματικότητα συνδέετα ι μέ  τό μύθο.

«Προσφιλή του θέματα, -  γράφει ό 
Βασ. Κυρ ιαζόπουλος -  τά θέματα τής 
παράδοσης τοϋ Τ σ α νά κ -Κ α λ έ . Πήγασοι,

νεται, πώς τά χαρακτηρ ιστικά τής μορ 
φής πολλές φορές παραμορφώνονται. Ό  
φόβος του κενού, ό  h o rro r  vacui, πού κα
τέχε ι τόν κάθε λαϊκό τεχνίτη, ύπερισχύει. 
Καί στό σημείο αύτό ωστόσο ή τεχνοτρο
πία τού Μ ηνά  παρουσιάζει μ ιάν  ιδ ιομορ
φία. Γιά νά καλύψη όλόκληρο τό διακο- 
σμητικό του πεδ ίο δέν  καταφεύγει στή 
χρήση παραπληρωματικών θεμάτων, πού 
είνα ι τό συνηθέστερο μέσο  τού λαϊκού  
τεχνίτη  γιά νά νικήση τόν  «φόβο τού κε
νού». Χρησ ιμοπο ιε ί τις πιό πολλές φορές 
ένα  μονάχα  θέμα, άλλά μ έ  τόση μαεστρία  
κινημένο, πού νά μήν άφήνη πουθενά  
δυσανάλογο κενό. Ό  Μ ηνάς ε ίχ ε  πετύ- 
χε ι τήν άπόλυτη  «ίσομετρία» χώ ρου καί 
μορφής, γιά νά χρησ ιμοπο ιήσουμε μ ιά

καμήλες, σκυλιά, άλογάκια, θηρία φτε
ρωτά καί άλλα φανταστικά ά γρ ίμ ια ... Τά 
περισσότερα ζώα τού Δημήτρη  παρου
σ ιάζουν «βυζαντινή άκινησία». Μ όνο αέ 
μερ ικά  τό σώμα δε ίχνε ι πραγματική κί
νηση. "Ολα όμως τά κεφάλια έχου ν  έκ 
φραση. Ή  καλωσύνη τού ήμερου σκυλιού  
πού σέ κοιτάζει στά μάτια  καί ό θυμός τού  
έξαγρ ιω μένου θηρίου άποδίδονται λιτά, 
άλλά πολύ έκφραστικά. Όπως κάθε κα
λός καλλιτέχνης έτσι καί ό Δ ημήτρης δέν  
ξεχω ρίζει τόν ύπαρκτό κόσμο πού ζοϋμε 
άπό τόν φανταστικό. Τά φτερωτά άλογα, 
οί γρίπες, οί χ ίμα ιρ ες  καί τ ’ άλλα τέρατα  
είνα ι πολλές φορές πιό ζωντανά άπό 
τούς  τσολιάδες καί τά βαρειά βαπορά
κ ια » '7.

Από τούς έπώ νυμους έπ ίσης λαϊκούς  
άγγειοπλάστες πού ξεχώ ρισαν στό τέλος  
τού 19ου καί τις άρχές  τοϋ αιώνα μας, 
είνα ι καί ό Ν ικόλαος Γ. Ρόδιος, πού γεν
νήθηκε στήν Κύθνο, άλλά έζησε καί δού
λεψ ε στή Σκόπελο, όπου καί στέριωσε τό 
έργαστήρι του. Δ ιέθ ετε  ιδια ίτερη δεξιο- 
τεχνία  στήν άντιγραφή άρχαίων άγγείων 
καί οί έπ ινοήσεις του στις προσμίξεις τοϋ 
πηλού δ ίνουν προσωπικό τόνο στά έργα  
του. Ή  διακόσμηση, όπου ύπάρχει, είναι 
λιτή, άφοϋ δ ίνει όλη τήν καλλιτεχνική του  
ευα ισθησ ία  στή διαμόρφωση τής φόρ
μ ας '".

Ή  έλληνική λαϊκή κεραμική, μ έ  τήν μα 
κρόχρονη παράδοση, μάς έδωσε καί στά 
νεώτερα χρόνια, άντιπροσωπευτικά  
έργα. Ή  πλαστικότητα τής φόρμας καί ό 
δ ιακοαμητικός κυματισμός, συνθέτουν  
τήν έντυπωσιακή παρουσία της, στό συν
ολικό θησαύρισμα τής νεοελληνικής λαϊ
κής μας  τέχνης.
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Από τό βιβλίο

«Νεοελληνική λαϊκή τέχνη».
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τέρα  του, παιδί άκόμα καταπιάστηκε μέ 
τά μολύβια καί τά πινέλα. Ό τα ν  ή οίκογέ- 
νειά  του έγκαταστάθηκε ατήν Κομούνια, 
τό 1981, ό Πάπλο άρχισε νά πηγαίνει στή 
Σχολή Καλών Τεχνώ ν καί νά ζωγραφίζει, 
άποκαλύπτοντας άπό πολύ νωρίς ένα ξε
χω ριστό ταλέντο.

Στά  1895 τόν βρ ίσκουμε στή Βαρκε
λώνη, μέ τήν  ο ίκογένειά  του, όπου συν
εχίζει τ ις σπουδές του  καί είσάγεται στή 
Σχολή Καλών Τεχνών. Τά άμέσω ς έπό- 
μενα  χρόνια πηγαίνει τακτικά στή Μ α
δρίτη γιά δ ιάφ ορες άκαδημαϊκές σπου
δές. Έ τ σ ι κατακτά μιά σταθερή καί άξιό- 
λογη τεχνική πού τόν  κατατάσσει στους 
πρω τοπορειακούς καλλιτεχνικούς κύ
κλους τή ς Βαρκελώνης. Τό Παρίσι είναι ό 
έπ όμενο ς σ τόχος του.

Τό 1900 πηγαίνει γιά πρώτη φορά στό 
Παρίσι, τήν καλλιτεχνική πρωτεύουσα 
τή ς  Εύρώπης, όπου έρχετα ι σέ έπαφή μέ 
τ ις  πιό σύγχρονες καλλιτεχνικές άναζη- 
τήσεις. Τήν άνοιξη τού 1904 θά έγκατα- 
σταθεϊ όριστικά στή γαλλική πρω
τεύουσα. Εκεί πιά μεγαλώνει ό κύκλος 
τών φίλων του.

Δ υ ό  χρόνια άργότερα τό  έργαστήρι 
του  συγκεντρώ νει προσωπικότητάς, 
όπως οί Μ άξ Ζακόμπ, Ά λ φ ρ έ  Ζαρρύ, Ραι- 
νάλ, Σαλμόν, Ρεβερντύ, Άπολλινα ίρ, 
Ντυαμέλ, Στά'ίν κ.ά. Τό καλοκαίρι τού 
1905 περνά ένα  μήνα στήν 'Ο λλανδ ία  κι 
ένώ έξακολουθεϊ τή ζωγραφική καί τή 
χαρακτική, ταυτόχρονα  άναπτύσσει έν-

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΛΑΙΕΙ. 1937, Λονδίνο, Ιδιωτική Συλ
λογή. Οδύνη καί τρόμος, «τρομαχτική έρημιά» βό 
μπορούσε νό ψιθυρίσει στ' άντίκρυσμο τής «Γυναίκας 
πού κλαίει». Βγαλμένη μέσα άπ' τήν καταστροφή τού 
πολέμου είναι ένα όντιπροσωπευτικό δείγμα τής καλλι
τεχνικής πορείας τού μεγάλου δημιουργού της.

Πομηλ® Πικοβί®®
Οί πρώτες δεκαετίες  τού 20ού αιώνα 

χαρακτηρίζονται άπό μιά ιδια ίτερα γοργή 
διαδοχή τών έπαναστατικώ ν κινημάτων 
στό χώρο τής τέχνη ς  -  δπως έξάλλου καί 
στό χώρο τής πολιτικής.Λές καί ο ί καλλι
τέχ ν ες  τού προηγούμενου  αιώνα είχαν 
άφήσει άνο ιχτούς τού ς  άσκούς τού Α ιό 
λου καί τώρα, τά πρώτα χρόνια τού 20ού, 
φοβεροί, πολυποίκιλοι, άσυγκράτητοι 
άγέρηδες καλλιτεχνικής έπ ινόησης καί 
δημ ιουργίας ξεχύνονταν  πάνω στήν τα 
ραγμένη συνείδηση τού  άνθρώπινου γ έ
νους.

Στό  χώρο μάλιστα τή ς ζωγραφικής οί 
άλλαγές είνα ι κοσμογονικές. Ο ί ζωγρά
φοι τού καινούργιου αιώνα άξίωναν όχι 
μονάχα τή μεγαλύτερη δυνατή έλευθε- 
ρία, έγκαταλείποντας τήν  κανονική έμ- 
φάνιση τής μορφής, τή ς  φόρμας, καί τού 
χρώματος, άλλά άπόρριπταν τή μα
κραίωνη παράδοση σύμφωνα μέ τήν 
όποια οί π ίνακες έπρεπε νά βασίζονται 
στις όψ εις τού όρατού κόσμου. Δ έν  έφ 

τανε, δμως, αύτό άλλά άρχισαν σιγά -  
σιγά νά έγκαταλείπουν καί τά παραδο
σιακά ύλικά τή ς ζωγραφικής, θολώνον
τας έτσ ι τά σύνορα ζωγραφικής καί γλυ
πτικής.

Ό  φωβισμός, ό κονστρουκτιβ ισμός, ό 
κυβισμός (άναλυτικός καί σύνθετος), ό 
φουτουρισμός, ό ντανταϊσμός, ό σουρ- 
ρεαλισμός, κ.ά., είνα ι μερικά άπό τά πιό 
ρωμαλέα καλλιτεχνικά κινήματα. Μιά, 
όμως, άπό τ ις  πιό δυνατές παρουσίες 
στήν καλλιτεχνική ιστορία τού  αιώνα μας 
είνα ι άναμφ ίβολα ό Πάμπλο Πικάσσο, 
πού ή πλούσια δουλειά  του έδωσε νέα 
ώθηση στις α ίσθητικές άναζητήσεις τών 
καιρών μας.

Ό  Πάμπλο γεννήθηκε στή Μάλαγα τής 
’Ισπανίας στις 25 'Οκτω βρίου τού  1881. 
Πατέρας του  ήταν ό Χοσέ Ρου ιθ  Μπλά- 
σκο, καθηγητής τού σχεδίου, καί μητέρα 
του  ή Μαρία Π ικάσσο,ποϋτ’ όνομά  της τό 
έκανε διάσημο σ ’ όλο τόν  κόσμο. Επη
ρεασμένος άπό τό  έπάγγελμα τού πα-

τονη  γλυπτική δραστηριότητα. Τό καλο
καίρι τού 1906 ταξιδεύει στή Βαρκελώνη, 
στή Γκοσόλ καί στή Λερίντα, όπου έντυ- 
πωσιάζεται άπό τή ρωμανική καί τήν 
προρωμανική ίβηρική γλυπτική. Τήν ίδια 
έποχή συναντιέτα ι μέ τόν  Ματίς, άρχηγό 
τής νέας κινήσεως τών «Φωβιστών» πού 
είχαν έντυπω σιάσει μέ τά έργα του ς  τόν 
περασμένο χρόνο  στό φθινοπωρινό Σά
λον. Χάρη στόν Μ ατίς  γνώρισε καί άγά- 
πησε τήν  πρωτόγονη τέχνη  τής Α φ ρ ικ ής  
(ιδιαίτερα τή νέγρικη γλυπτική).

Ανάμεσα  στά 1901 καί 1904 στή ζω
γραφική πού κυριαρχεί τό  γαλάζιο χρώμα 
(«Γαλάζια περίοδος»), πού δ ίνει Ιδιαί
τερο  τόνο  στήν συναισθηματική μελαγ
χολία τών έργων του. Τήν περίοδο αύτή ό 
Πικάσσο παραμένει άκόμα δεμένο ς  μέ 
τήν  εύρωπαϊκή παράδοση τού τέλους 
τού  19ου αιώνα, μέ τ ις  λα ϊκές καί συμβο
λικές τάσεις της, συμβάλλοντας έτσ ι στή 
συνέχε ιά  της μέ μιά έλεγεία  γεμάτη  πά
θος καί μελαγχολία.
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Στά 1904 -  1905 ή παλέτα του γεμίζει, 
πλημμυρίζει μπορούμε νά πούμε άπό ένα 
λεπτό ρόζ φώς. Τό σχέδιο, έκφραστικό 
όργανο όδυνηρής συγκίνησης, γ ίνεται 
τώρα πρόσχημα γιό νά δώσει ρυθμούς 
άρμονικής κομψότητας, σ υνοδευμένους  
σιωπηλά άπό ένα  διακριτικά χρωματικό 
σχόλιο. Σέ μιά μικρή χρονική παρένθεση 
ό καλλιτέχνης δάμασε τή συνα ισθημα
τική του β ιαιότητα και βρήκε στιγμές γα
λήνης κι άνέμελης χαράς, παρουσιάζον
τας σκηνές άπό τή ζωή τού  τσίρκου, 
άκροβάτες, σαλτιμπάγκους, ίππεύτριες. 
Αύτό, όμως, δέν κρατάει πολύ. Τό φθινό
πωρο τού 1906 άλλάζει δ ιάθεση καί πεδίο 
έρευνας.

Τό χειμώ να τού  1906 -  7 άρχίζει τής 
«Δεσπο ιν ίδες τής Ά θ ιν ιό ν»  (πόρνες τής 
όδού Ά θ ιν ιό ν  τή ς Βαρκελώνης), ένα 
έργο πού θ ά τό ν  βασανίσει πολύ άλλά και 
θά γ ίνει προάγγελος τή ς  μ ετέπε ιτα  καλ
λ ιτεχνικής του έξέλιξης. Εδώ ό Πικάσσο
-  έπ ηρεασμένος κι άπό τή γλυπτική των 
νέγρων -  θά άντιμετω πίσει γιά πρώτη 
ίσως φορά τό  πρόβλημα μιας νέα ς  διά
στασης τή ς πραγματικότητας. Ό  δρόμος 
γιά τόν  κυβ ισμό ' ά ν ο ίγ ε ι...

Τόν έπόμενο  χρόνο  γνωρίζεται μέ τόν 
Μπράκ -  σημαντικό έκπρόσωπο τού  κυ
βισμού -  ένώ τά χρόνια  πού άκολουθούν 
ως τόν  Α ' παγκόσμιο πόλεμο κάνουν τό 
έργο τού Πικάσσο εύρύτερα  γνωστό. Τά 
χρόνια τού πολέμου είνα ι γ ι’ αύτόν μιά 
π ερ ίοδος μοναξιάς και πίκρας. "Ω ς τά 
1924 συνεχίζει τή δουλειά  του σέ δυό 
ξεχωριστά πεδία: τό ένα  είναι κλασικό, ή 
παραστατική ζωγραφική, και τό  άλλο ε ί
ναι ό κυβισμός, πού συνδέετα ι πάντοτε 
μέ τις άναζητήσεις και μέ τις πνευματι
κές του άνησυχίες. Τόν ίδ ιο καιρό άρχίζει 
νά κάνει παρέα μέ <>στρατευμένους» 
ποιητές, πού θά ρ ιχτούν στήν περιπέτεια  
τού  σουρρεαλ ισμού2, δηλαδή μέ τόν Ά ν -  
τρέ Μ πρετόν  και τόν  Πώλ Έλυάρ, πού 
ένδ ιαφ έροντα ι καί οί δυό ζωηρά μέ τις 
ε ικαστικές τέχνες. Ή  φιλία αύτή έκδη- 
λώ νεται μέ τή συμμετοχή  του  στήν 
πρώτη σουρρεαλιστική έκθεση τής γκα- 
λερί Π ιέρ στό Παρίσι στά 1925. Τόν ίδ ιο 
αύτό χρόνο άρχίζει ή «νεορομαντική» 
περ ίοδος τή ς ζωγραφικής του μέ τις 
«Τρεις Χορεύτριες».

Τήν ’ίδια περίοδο, μά και άργότερα, 
άσχολείτα ι μέ τήν  εικονογράφ ηση βι
βλίων σύγχρονων ποιητώ ν (Μπρετόν, 
κ.ά.) άλλά καί έργων κλασικών, όπως μέ 
τ ις  «Μ εταμορφ ώ σεις» τού  ’Οβιδ ίου και 
τό  «’’Αγνω στο Καλλιτέχνημα» τού  Μπαλ- 
ζάκ (και τά δύο στά 1931), τή «Λυσι- 
στράτη» τού  ’Αριστοφ άνη (1934), κ.ά.

Στά  1936 όργανώ νει μιά περ ιοδεύοσα  
έκθεση στήν ’Ισπανία πού τή διακόπτει ό 
έμφ ύλιος πόλεμος. Ό  Π ικάσσο παίρνει 
άμέσω ς τό  μέρος τών δημοκρατικών και 
άναλαμβάνει δ ιευθυντής τού Μ ουσε ίου  
Πράντο στή Μαδρίτη, όπου άναπτύσσει 
άκατάβλητη δραστηρ ιότητα  γιά τή διά
σωση τής τεράστιας ζωγραφικής κληρο
νομ ιάς τή ς  χώρας του.

Ή  τοποθέτησή  του  ένάντια  στό 
Φράνκο, συγκεκρ ιμενοποιείτα ι μέ δυό 
έργα του:

-  Τό εικονογραφ ημένο γραπτό του
«Ό νε ιρ ο  και ψέμα τού  Φράνκο» (1937),
και

-  Τήν «Γκουέρνικα», ένα  μνημειακό πί
νακα 7,80 X  3,50 μ., πού έκ τέθηκε στό
ισπανικό περ ίπτερο στήν έκθεση τού

Παρισιού (1937). Τό έργο είναι έμ- 
πνευσμένο  άπό δράμα τή ς  όμώ νυμης 
πόλης τών Βάσκων πού ισοπεδώθηκε 
στις 26 Απρίλη 1937 άπό τά άερο- 
πλάνα τού Χίτλερ, σύμμαχου τού 
Φράνκο. Ό  π ίνακας ένα  άπό τά πιό 
γνωστά καί δυνατά έργα τού  Πικάσσο 
θά μένει στούς αιώ νες σάν μνημείο  
φασιστικής κτηνωδίας:
«Μ ιά γίγαντια ία  έκκένω αη φωτός 
πλημμυρίζει όλη τή σκηνή τής 
«Γκουέρνικα». Σάν  μ ιά  έκρηξη. "Ενα  
τεράστιο μάτι κυττάζει άπό ψηλά, μέ  
μ ιά  λάμπα στή θέση τής κόρης τού μ α 
τιού. Γράφτηκε ότι ίσως υπονοείται τό 
μάτι του Θ εού  ή τής 'Ιστορίας.

Μ ιά  γυναίκα ξεπροβάλλει άπό κάποιο  
παράθυρο καί μο ιάζε ι μ έ  τραγική φι
γούρα άπό χορό  άρχα ίας τραγωδίας, 
πού σ χεδόν  δ έν  μπορεί νά πιστέψει τή 
μεγάλη  συμφορά. Κρατάει μιά μικρή  
λάμπα λαδ ιού  στό χέρι, πάνω άπό τήν 
κορυφή ένός  τριγώνου άπό τή βάση 
τού όπο ιου σάν νά άναβλύζουν πονε- 
μ έν ες  γυναίκες: ή μάνα  μέ τό νεκρό  
παιδ ί της, ή στραπατσαρισμένη μορφή  
πού ξεπροβάλλει άπό τά έρείπια. Π ό 
δια πελώρια, σάν άγκυρες πού κρα
τούν αιώνια δ εμένο  τό κορμί πάνω στή 
γη όπου βασ ιλεύει ό θάνατος. Χέρ ια  
υψωμένα στόν ουρανό, σάν άποκαίδια  
δέντρων πού έχου ν  πιά πεθάνει!

Καί ένα ς  ταύρος μ έ  μάτια  άνθρώπινα  
καί μέ χε ίλη  έπ ίσης άνθρώπινα, συ- 
σπασμένα σ ' έναν  άτέλειωτο λυγμό. 
Βρίσκετα ι στήν επάνω άριστερή γωνία, 
μυθ ικό σύμβολο τής ματω μένης Ισπα
νίας. Καί παντού μορφ ές μαύρ ες  καί 
γκρίζες, χω ρίς χρώματα, χωρίς ζωή, 
ξεπροβάλλουν  σ ' ένα  φόντο σκο
τε ινό».

Οί φ ρ ικαλεότητες καί οί κτηνω δίες τού 
πολέμου θά σημαδέψ ουν τή δουλειά  του 
ως τό 1945. Στό  τέλο ς  τού 1945 ζωγραφί
ζει τό  «Σφαγείο», πού άναφ έρετα ι ξεκά
θαρα στις θηριωδίες τών ναζιστικών 
στρατοπέδω ν συγκέντρωσης.

Στά χρόνια πού θά άκολουθήσουν ξα
ναπιάνει τά ειδυλλιακά καί μυθολογικά 
του θέματα (νύμφες, σάτυροι, κ.λπ.). Ό  
πόλεμος, όμως, τής Κορέας καί ή ψ υχρο
πολεμική π ερ ίοδος θά τόν όδηγήσουν σέ 
έργα φρίκης όπως «Ή  σφαγή τή ς  Κο
ρέας» (1951), «Πόλεμος» καί «Ειρήνη» 
(1952), κ.ά.

Τά έπόμενα  χρόνια, ως τό θάνατό του 
(1973), ό ζωγράφος θά μάς δώσει έργα 
άπό τήν  οικογενειακή του  ζωή, καθώς καί 
παραλλαγές περίφημων έργων τέχνης, 
χωρίς νά χάσει τίποτα άπό τήν ίδια δη 
μιουργική του δραστηριότητα, τήν  ίδια 
δροσιά καί δίψα γιά έρευνα.

Π αρ’ όλο πού τό  πέρασμα τού χρόνου 
γαλήνεψ ε τις θύελλες πού ξεσήκωσε τό 
έργο τού Πικάσσο, έν τούτο ις  τό εύρύ 
κοινό μένει μακριά άπό τό  μεγάλο καλλι
τέχνη, δυσκολεύετα ι νά πλησιάσει τό  
έργο του, τό  σ ο κ ά ρ ε ι - ίσ ω ς -ή  δ ιαστρέ
βλωση τής πραγματικότητας.

"Ας δούμε, όμως, πώς βλέπει τό έργο 
του ό ιστορικός τή ς τέχνη ς  Alberto Martini 
(Μ ετάφ ραση άπό τά γαλλικά Μ. Ά να - 
γνω στόπουλου):

«Μέ τόν Πικάσσο ή ζωγραφική κατορ
θώνει γιά πρώτη φορά νά άπεικονίζει όχι 
μόνο  τήν όψη τού πραγματικού -  έφόσον  
τά συναισθήματα  ε ίνα ι μ έρ ος  τής πρα
γματικότητας -  άλλά καί τήν πνευματική

ΠΑΜΠΛ0 ΠΙΚΑΣΣΟ
0 Ισπανός ζωγράφος πού αφομοίωσε τό άγχος του 

αΙώνα μας καί μέ μιό συγκλονιστική πορεία στό χώρο 
τού πνεύματος της Τέχνης έγινε όπ’ τούς θεμελιωτές 
τής σύγχρονης ζωγραφικής.

προσπάθεια  γιά τήν κατάκτηση τού πρα
γματικού. Ή  ζωγραφική παύει νά ε ίνα ι τό 
άφ ηρημένο Ιδεώ δες τής όμορφ ιάς ή μιά  
λυρική παρουσίαση όρατών φαινομένων. 
Γίνεται άντικειμενική άφήγηση τής ιδέας  
πού έφ τιαξε μέσα  του ό καλλιτέχνης γιά 
κάποιο άντικείμενο ή γεγονός ή γιά τή 
συγκίνηση πού τού προκαλεί. Ή  έξωτε- 
ρική όμοιότητα  άνάμεσα  στήν όρατή  
πραγματικότητα καί τις ζωγραφ ικές ε ικό
νες δέν  έχ ε ι πιά ούτε άξια ούτε σημασία. 
Ό  καλλ ιτέχνης δέν  ε ίνα ι πιά ύποχρεω- 
μένος  νά περ ιπλανηθεί στους άτέλειω- 
τους άγρούς τής φύσης γιά ν ' άναζητήσει 
«θέματα» ή «έντυπώσεις». Φέρνει μέσα  
του τήν κληρονομιά  του άπό συγκινησια
κές έμπειρ ίες. ΓΓ αύτό ό Π ικάσσο πού δέ 
ζωγραφ ίζει μέ  μοντέλο  ή έκ  τού φυσικού, 
μπόρεσε κάποτε νά βεβαιώσει: «Δέν ψά
χνω, βρ ίσκω »...............

Ή  ζωή είνα ι φ α ινόμενο πολυσύνθετο. 
Ό  καλλ ιτέχνης γιά νά τήν άποδώσει 
σφαιρικά, όλοδιάστατα, βρίσκεται 
άπρόοπτα στή δύσκολη θέση έκείνου  
πού πρέπει νά πλάσει γιά τόν έαυτό  του 
πρωτότυπα, τυπικά καί γλωσσικά, όρ
γανα, προσαρμοσμένα σέ κα ινούργιες  
έκφραστικές άπαιτήσεις. Από κε ί άρχίζει 
ή έπανάστασή του, πού τόσο λίγο τήν
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κατάλαβαν ατό ξεκ ίνημά της: δ έν  ε ίνα ι σέ 
καμιά περίπτωση έπ ιθυμ ία  καταστροφής  
των άντιπρωσοπευτικών παραδοσιακών  
κατακτήαεων, παρά άνάγκη νά μπουν οί 
βάσεις γίά μ ιά  νέα τυπική άφηγηματική  
συμβατικότητα, πού θά έπ ιτρέψ ει τήν 
έκφραση τών προτάσεω ν της και τού 
π ερ ιεχομένου  της. Αυτό θά γίνει καί τό 
θεμέλ ιο  τής σύγχρονης ζωγραφικής. Ή  
άντιμετάθεαη  τού τελικού σκοπού καί 
άρα καί τών μέσω ν τού έργου τέχνης, 
πού άπό παραστατικό γ ίνετα ι άφηγημα- 
τικό, και άπό άπεικόνιση ένό ς  όρατού  
άντικειμένου  γίνετα ι ή άπεικόνιση μ ιας  
πολυσύνθετης στιγμής, έσωτερικής καί 
έπομένω ς άόρατης, στάθηκε ή αίτια πού 
άπομακρύνθηκε άπό τή μοντέρνα  ζω
γραφική τό μεγαλύτερο  τμήμα τού κοι
νού. Τό κοινό αύτό δέν  μπορούσε νά 
καταλάβει ποιοι λόγοι ώθησαν τόν καλλι
τέχνη  νά έπ ιβάλλει τή φαινομενική αύτή  
διαστρέβλωση τού πραγματικού, δέν  
ήξερε πώς νά δ εχ τε ί τήν άντιμετάθεαη  
αύτου  τού ξεκινήματος. Σήμερα  κατα- 
νοείται εύκολότερα  ή έκφραατική άνά 
γκη πού όδηγε ί τόν καλλιτέχνη στή βίαιη 
άνααύαταση τής εικόνας, σάν άποτέλε- 
σμα έκε ίνου  πού γνωρίζει κι αισθάνεται, 
κι όχι μόνον  έκε ίνου  πού βλέπει. Καί τό 
κοινό ε ίνα ι περ ισσότερο σέ θέση νά α ι
σθανθεί τή συγκινησιακή «ένέργεια» πού 
άπελευθερώ νετα ι μέ τά έργα αύτά».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1: Τό κίνημα αύτό έκδηλώθηκε στή γαλλική ζωγραφική 
όμέσως μετό τό θάνατο του Σεζάν (1906), σέ έργα -  
πρώτα-τού Πικάσσο καί τού Μπράκ. Ή πρώτη φάση 
τού κυβισμού τού Πικάσσο καί τού Μπράκ είναι γνω
στή μέ τόν δρο «άναλυτικός κυβισμός» έπειδή στη
ρίζεται στή διάσπαση τών αντικειμένων ή δεύτερη 
φάση του είναι γνωστή σάν «συνθετικός κυβισμός» 
καί βασίζεται στήν παράθεση καί υπέρθεση χρωματι
κών μορφών γιά τήν ύποδήλωση αντικειμένων.

2: Διεθνές κίνημα στή λογοτεχνία καί ζωγραφική πού 
πρωτοεμφανίστηκε στδ Παρίσι στις άρχές τής 
10ετίας 1920 -  1930. Παρουσιάζει φανταστικές ει
κόνες πού ύποτίθεται πώς προέρχονται άπό τό ύπο- 
συνείδητο τοϋ καλλιτέχνη καί καμιά φορά έκμεταλ- 
λεύεται μέθοδους αύτόματης (ανεξέλεγκτης) ζω
γραφικής πού παράγει τυχαίες εικόνες καί αποτελέ
σματα πού θά μπορούσαν νά διεγείρουν τή φαντασία 
("Ερνστ, Νταλί, κ.λπ.).

< 2 >
ΤΟ ΠΕΝΙΧΡΟ ΓΕΥΜΑ (1904, χαλκογραφία).

Στό 23 του χρόνια ό Πάμπλο Πικόοοο «ζεϊ» έντονα τό 
μηνύματα τής έποχής του. Ή μοναζιό, ή μελαγχολία, ή 
απόγνωση, στιγμές όκίνητης θλίψης κι όδυνηροϋ στο
χασμού, χαράζονται μαζί μέ τήν ψυχή του ατό χαλκό, 
προαγγέλοντας τόν έρχομό ένός μεγάλου καλλιτέχνη.

ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ (7,80 X 3,50)
Τό έρείπια τής όμώνυμης βοσικής πόλης, ή θανα

τερή φρικαλεότητα καί φασιστική κτηνωίία, πού παρα
δόθηκαν στήν όνθρωπότητα όπ' τόν Πικάσσο μέ τήν 
μνημειακή αυτή δημιουργία του τό 1937, έξακολου- 
θοϋν νό βρίσκουν τό ύντίκρυσμύ τους καί στή δύση τού 
20οϋ αιώνα...



H Μ ΕΙ8ΣΗ  TOr ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΧΒΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Θ.Ε.

Ή  μείωση τοϋ χρόνου έργασίας είναι 
μιά άπό τις ιστορ ικές δ ιεκδικήσεις τοϋ 
έργατικοϋ κινήματος, πού σημείω σε έν- 
τυπω σιακές έπ ιτυχίες. Σέ όρ ισμένες χώ
ρες, τό  8ωρο καθιερώθηκε μόλις τό  1918. 
Ά π ό  τήν άρχή τοϋ αιώνα δμως μέχρ ι σή
μερα ό συνολικός άρ ιθμός τών έργάσι- 
μων ώρών ένός  μισθωτού μέχρ ι τό χρόνο 
τή ς συνταξιοδότησής του, μειώθηκε σέ 
γεν ικές γραμμές, άπό 120.000 σέ 70.000 -  
80.000.

Γιά πολλά χρόνια, ή μείωση τοϋ έργά- 
σ ιμου χρόνου ήταν πρώτα άπ ' όλα μέσο 
γιά τή βελτίωση τών συνθηκών ζωής και

έργασίας. Ώ ς  τις άρχές τής ο ικονομικής 
κρίσης, τό  1974 - 75, ή ταχύρρυθμη 
πρόοδος τή ς παραγωγικότητας σέ μιά 
συγκυρία πλήρους άπασχόλησης, έδ ινε 
τή δυνατότητα  νά κατανεμηθούν οί καρ
ποί τής ο ικονομικής άνάπτυξης, δ ιαθέ
τοντας ένα μέρος τους, πού διαφέρει 
βέβαια άπό χώρα σέ χώρα, γιά τήν αύ
ξηση τών μισθών και τήν  έπέκταση τών 
άνέσεω ν και τοϋ έλεύθερου  χρόνου.

Γ ιά πρώτη φορά σήμερα, τό  πρόβλημα 
τή ς ρύθμ ισης τού χρόνου έργασίας έξ- 
ετάζετα ι στά πλαίσια τής πολιτικής τής 
άπασχόλησης.

Στή σημερ ινή  κατάσταση τό κυριό- 
τερο  πρόβλημα είνα ι ή άνεργία, ή όποια:
-  πλήττει ένα συνεχώ ς αύξανόμενο άρι- 

θμό Εύρωπαίων: στις άρχές τού 1981, 
ό άρ ιθμός τών άνέργων πού ήσαν 
γραμμένο ι στά γραφεία εύρέσεω ς έρ
γασίας τών χωρών τή ς  Κοινότητας, ξε- 
περνούσε τά 8 έκατομμύρ ια ' στό 
άμεσο μέλλον προβλέπεται, δυστυ
χώς, αύξηση τή ς  άνεργίας·

-  τε ίνε ι νά γ ίνει διαρθρωτική: πέντε 
χρόνια  τώρα, ή άνεργία ξεπερνά τό  5 %  
τοϋ  ένεργοϋ πληθυσμού κα ίτό  1 0 %  σέ 
όρ ισμένες χώρες·

-  έξαπλώνεται άπειλώντας καθημερινά 
ν έες  κατηγορίες τοϋ πληθυσμού, μο
λονότι οί νέοι, οί γυνα ίκες καί οί κάτοι
κοι όρ ισμένω ν περιοχών έχουν  ήδη 
πληγεί σέ σημαντικό ποσοστό.

Αλλά καί οί προοπτικές πού διανοί-
γοντα ι γιά τό  μέλλον δέν είναι καθόλου 
ένθαρρυντικές:
-  Λόγω τής ύ ψηλής γ εννητικότητας στή 

δεκαετία  τοϋ ’60, σήμερα ό άρ ιθμός 
τών νέων Εύρωπαίων πού ζητούν νά 
έργασθούν γιά πρώτη φορά ξεπερνά 
κάθε χρόνο τόν  άρ ιθμό τών έργαζόμε- 
νων πού συνταξιοδοτούντα ι. Τό έτή-

σιο δημογραφικό πλεόνασμα άνέρχε- 
ται σέ 500.000 -  800.000 καί ή τάση 
αύτή δέν προβλέπετα ι νά άντιστραφεΐ 
πριν τό 1985.

-  Ο ί ν έες  άντιλήψ εις γιά τό  ρόλο τής γυ
ναίκας καί τήν οικογένεια, καθώς καί ή 
κο ινω νικο-τεχνολογική έξέλιξη, όδη- 
γοϋν όλοένα καί περ ισσότερες γυναί
κες στήν άναζήτηση άμειβόμενης 
άπασχόλησης.

-  Ό  άρ ιθμός τών μεταναστώ ν τε ίνε ι νά 
σταθεροποιηθεί: άπό τό ένα  μέρος οί 
παλιννοστήσεις πρός τις χώ ρες κατα
γωγής -  πού πλήττοντα ι σκληρά άπό 
τήν κρίση -  μειώνονται- άπό τό  άλλο 
μέρος, ή άπαραίτητη έπαγγελματική 
ένσωμάτωση τών παιδιών τών μετανα
στών στις χώ ρες ύποδοχής καί ή δ ιεύ
ρυνση τή ς Κο ινότητας (σήμερα μέ τήν 
Ελλάδα, αύριο μέ τήν Ισπανία καί τήν 
Πορτογαλία), δημ ιουργούν νέα  προ
βλήματα.

-  Ο ί ο ικονομίες μας προσαρμόζοντα ι 
δύσκολα σ ’ αύτή τήν  αύξημένη  ζήτηση 
έργασίας. Η Εύρώπη πρέπει ν ’ άντιμε- 
τωπίσει ν έους άνταγω νιστές στό β ιο
μηχανικό τομέα, καθώς καί τίς συν
εχε ίς  άνατιμήσεις τού πετρελαίου πού 
τροφ οδοτούν τόν  πληθωρισμό. Προ- 
μηνύοντα ι δύσκολες διαρθρωτικές 
άλλαγές καί γιά δεύτερη  φορά μέσα σέ 
δέκα χρόνια  κάμπτεται ή ζήτηση καί ή 
οικονομική δραστηριότητα. Γ ιά νά 
άποφ ευχθεί μιά νέα  μείωση τού ποσο
στού άπασχόλησης, θά πρέπει ή ο ικο
νομική άνάπτυξη νά έξ ισούτα ι μέ τήν 
άνοδο τή ς  παραγωγικότητας. Ό μω ς, 
οί πρόσφ ατες τεχνολογ ικές καινοτο
μ ίες (τηλεματική, κλπ.) καί τό  χαμηλό 
έπ ίπεδο τών έπενδύσεω ν δυσκο
λεύουν τήν έπ ίτευξη αύτού τοϋ στό
χου.
Μ έσα  σ ’ αύτά τά πλαίσια, ή μείωση τού
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έργάσιμου χρόνου άποκτά νέα  σημασία. 
Γιό πολλές δεκαετίες, μέχρ ι καί πριν άπό 
μερικά χρόνια, ή μείωση αυτή ήταν  κατά 
μέσο όρο 1 %  τό  χρόνο. Θά πρέπει νά 
άρκεστούμε σ ’ αύτό τό  ποσοστό ή νά έπι- 
ταχύνουμε τό  ρυθμό; Θ ά πρέπει νά είμα
στε Ικανοποιημένοι άπό μιά κατάσταση, 
όπου οί υποψήφιοι γιά μιά άπασχόληση 
παραμένουν Αποκλεισμένοι άπό τήν 
άγορά έργασίας ή άναγκάζονται νά τήν 
έγκαταλείψουν; Δ έ ν  θά πρέπει άραγε ν ’ 
άνασκευάσουμε τά δεδομένα  καί, παίρ
νοντας ύπόψη τόν δγκο τή ς  δ ιαθέσ ιμης 
άπασχόλησης -  άπό άποψη θέσεω ν καί 
χρόνου έργασίας -  νά τόν  κατανείμουμε 
μέ τέτο ιο  τρόπο, ώστε ή προσφορά νά 
μο ιραστεί σέ περ ισσότερα  άτομα καί 
κάθε ύποψήφ ιος γιά έργασία νά βρίσκει 
έτσ ι κάποια θέση;

Πώς μπορούμε δμως νά έξασφαλί- 
σουμε τή νέα  αυτή κατανομή;

■  Από τό  ένα  μέρος, οί προτιμήσεις τών 
Εύρωπαίων διαφ έρουν πολύ. Μ ιά 
σφ υγμομέτρηση πού έγινε γιά λογα
ριασμό τή ς 'Επ ιτροπ ής στά τέλη  τού 
1977, έδ ειξε  άτι 3 7 %  τών Εύρωπαίων 
προτιμούν μιά μείωση τής ήμερήσ ιας ή 
έβδομαδια ίας δ ιάρκειας τή ς έργασίας, 
2 5 %  περ ισσότερο  χρόνο  γιά τ ις  δ ιακο
π ές καί 3 3 %  μείωση τού  συντάξιμου 
όρίου ήλικίας.

■  Ά π ό  τό  άλλο μέρος, μιά άνακατανομή 
τή ς  έργασίας θά έθ ετε  δύσκολα προ
βλήματα όσον άφορά τά άτομικά εισ 
οδήματα, τό  κόστος τών μισθών, τήν 
έφαρμογή καί προσαρμογή τη ς  στις 
έπ ιχειρήσεις. Στά  θέματα  αύτά, έξάλ- 
λου, έκφράζονται καί οί σημαντικότε
ρες κριτικές πού προκαλεϊ ή ιδέα  τή ς 
έπ ιταχυνόμενης μείω σης τού έργάσι- 
μου χρόνου, άπό τήν  όποια ο ί όπαδοί 
της, άντίθετα, προσδοκούν τή δη
μιουργία νέων άπασχολήσεων ή του 
λάχιστο τή δ ιατήρηση αύτών πού 
ύπάρχουν σήμερα.

Μιά ίδια τόση, άλλα πολύ διαφορετι
κές έθνικές καταστάσεις.

Σέ άλες τις χώ ρες τή ς Κοινότητας, τά 
συνδικάτα, οί έργοδότες  καί οί κυβερνή
σεις συζητούν γιά τ ις  δυνα τότητες  νά 
μειω θεί ό έργάσ ιμος χρόνος, μέσα σ ’ ένα 
κλίμα πού συχνά χαρακτηρίζετα ι άπό έν
ταση καί άκολουθώ ντας πολύ δ ιαφ ορε
τικές διαδικασίες. Α ναφ έρουμε μερ ικές 
περιπτώσεις:
■  Στή Γαλλία, ή Κυβέρνηση  Ρ. Μπάρ 

προσπάθησε νά προω θήσει μιά συμ
φωνία συνδικάτων -  έργοδοσίας, άνα- 
θέτοντα ς  τή σχετική  μεσολάβηση σέ 
κάποιο ειδικό. Ό  Π ρόεδρος Μ ιττεράν 
τάχθηκε ύπέρ τή ς μείωσης τού  έργά- 
σ ιμου χρόνου  μέσα άπό διαπραγμα
τεύσεις.

■  Στή Δανία, ή Κυβέρνηση  ύπέθαλε στό 
Κοινοβούλιο  σχέδ ιο  μέ τό  όποιο περ ι
ορ ίζονται οί υπερω ρίες κατά 100 τό 
χρόνο γιά κάθε έργαζόμενο, μέ δυνα
τότητα  νά ύπάρξουν κάποιες άλλαγές 
στά πλαίσια τών συλλογικών συμβά
σεων έργασίας. Ο ί ύπερωρίες δικαιο
λογούν συμπληρωματική άμοιβή καί 
άναρρω τικές άδειες.

■  Σ τήν  Ολλανδία, οί λ ιμ ενεργάτες τού 
Ρόττερνταμ  καί ο ί έργάτες μιάς έται- 
ρίας πετρελα ίου τού Ά μσ τερ ντα μ ,

πού έργάζονται σέ 24ωρη βάση, πέτυ- 
χαν νά δημ ιουργηθεΐ πέμπτη όμάδα 
έργασίας, άλλά έγκατέλειψαν, σέ 
άντιστάθμισμα, τό  α ίτημα τών αύξή- 
σεων τών άποδοχών τους  καί έχασαν 
όρ ισμένα πλεονεκτήματα  στις άδειες.

■  Στό  Βέλγιο, πάνω άπό τό 5 0 %  τών έρ- 
γαζομένω ν πέτυχαν ήδη τήν καθιέ
ρωση έθδομάδας 38 ώρών (καί 36 σέ 
όρ ισμένους κλάδους). Ή  Κυβέρνηση 
χρηματοδοτεί τις έπ ιχειρήσεις πού 
καθιερώνουν ωράριο 38 ώρών (ή λιγό- 
τερων) καί πού προσλαμβάνουν 
νέους, οί όποιοι ζητούν  γιά πρώτη 
φορά έργασία, ή άνεργους πού βρί
σκονται πολύ καιρό χωρίς δουλειά.

■  Στή Γερμανία, μιά άσυνήθιστα σκληρή 
σύγκρουση στή σιδηρουργία όδήγησε 
στή σταδιακή έφαρμογή τή ς άδειας 
τών έξ ι έβδομάδω ν μέ πλήρεις άποδο- 
χές, καθώς καί ήμερώ ν ξεκούρασης ή 
συμπληρωματικών άδειών γιά αύτοϋς 
πού δουλεύουν νυκτερ ινές βάρδιες 
καί τούς  ήλικ ιω μένους έργαζόμενους. 
Ή  συμφωνία αύτή άποτέλεσε ύπόδει- 
γμα γιά πολλές άλλες πού άφορούν τις 
ύπηρεσίες καί τή βιομηχανία.

■  Στήν Ιταλία, ή έργασία κατά όμάδες 
άναδιοργανώ θηκε σέ όρ ισμένους το 
μείς, όπου ή έργάσιμη έβδομάδα 
μειώθηκε σέ 36 ώρες, κατανεμημένη 
σέ έξι ή μέρ ες  τών έξι ώρών ή κάθε μία.

■  Στό 'Η νω μένο  Βασίλειο, οί ύπάλληλοι 
τών ύπηρεσιών έχουν  πετύχει, καιρό 
τώρα, τήν  ικανοποίηση τού α ιτήματος 
γιά 37,5 ώρες έργασίας τήν έβδομάδα. 
Ο ί χε ιρώ νακτες έργάτες, τών όποιων ή 
έργασία καλύπτει περ ισσότερο χρόνο 
καί είνα ι φ ορτω μένοι ύπερωρίες, θεω
ρούν σάν «τομή» τή συμφωνία πού 
έπ ιτεύχθηκε στή μεταλλουργία: 39 
ώρες έργασία τήν  έβδομάδα, σταδιακή 
καθιέρωση τή ς  άδειας τών πέντε 
έβδομάδω ν μέ πλήρεις άποδοχές. Τά 
παραδείγματα αύτά πού δ ίνονται τ ε 
λείως ένδεικτικά, έπ ιτρέπουν νά δια
πιστώσουμε:

-  Τή διαφορά τών άποτελεσμάτω ν πού 
έπ ιτεύχθηκαν. Έτσι, σέ χώ ρες σάν τή 
Γερμανία, τήν  Ιταλία, τήν Ολλανδία, ή 
νόμ ιμη διάρκεια τή ς έβδομαδια ίας έρ 
γασίας έξακολουθεί νά είνα ι 48 ώρες, 
ένώ οί συλλογικές συμβάσεις καθορί
ζουν τό  έπ ίπεδο αύτό σέ 40 ώ ρες ή καί 
λιγότερες, όπως συμβα ίνε ι στις ύπό- 
λοιπες χώρες.

-  Τόν πλούτο τών έμπειριών. Σ έ  κάθε 
χώρα τή ς  Κο ινότητας, οί άφετηριακοί 
στόχοι καί τά τελικά άποτελέσματα 
δ ιαφέρουν άνάλογα μέ τούς  τομ ε ίς  καί 
τις περιοχές. Ο ρ ισ μένες  δέ έπ ιχειρή- 
σ εις έφ αρμόζουν πρωτότυπα σχέδια 
όργάνω σης τή ς  έργασίας, πού έχουν 
πειραματική άξια.

-  Τό διαφορετικό ρόλο τού Κράτους, 
άνάλογα μέ τ ις  έθν ικές παραδόσεις 
καί τόν προσανατολισμό τών διαφό
ρων κυβερνήσεων. Γενικά, γ ίνετα ι δ ε
κτό ότι ή διάρκεια τή ς  έργασίας είναι 
πρόβλημα πού άφορά καί έξαρτάτα ι 
πρώτιστα άπό τούς κοινωνικούς έταί- 
ρους. Στή Δαν ία  ή τό  Ηνω μένο Βασί
λειο, ο ί νόμοι είναι έξα ιρετικά  σπάνιοι 
στά θέματα αύτά. Ά ντ ίθ ετα , ό ρόλος 
τών κυβερνήσεω ν τής Γαλλίας καί τού 
Βελγίου, πού προσπαθούν νά προω
θήσουν τή σύναψη συμφωνιών μεταξύ 
τών κοινωνικών έταίρων, είνα ι ένερ-

γότερος καί άντιδ ιαστέλλετα ι πρός τή 
«διακριτικότητα» τής γερμανικής Κυ
βέρνησης.

Γιατί είναι άπαραίτητη 
ή παρέμβαση της Κοινότητας.

Στήν Κο ινότητα  άσκεΐται διπλή πίεση, 
οικονομική καί συνδικαλιστική, προκει- 
μένου νά ένδ ιαφ ερθεΐ γιά τό πρόβλημα 
τή ς διάρκειας τή ς  έργασίας, σεβόμενη  
τά κυριαρχικά δικαιώματα πού έχουν στά 
ζητήματα αύτά οί έθν ικές κυβερνήσεις 
καί οι κοινωνικοί έταΐροι. Ά ς  δούμε, 
όμως, γιατί άσκεΐται μιά τέτο ια  πίεση:
■  Η μεγάλη διαφορά στή διάρκεια τού 

έργάσιμου χρόνου άπό τή μιά χώρα 
στήν άλλη, μπορεί νά προκαλέσει δια
στρεβλώ σεις τού άνταγωνισμού στήν 
Κοινή Αγορά. Επιπλέον, κάθε μείωση 
τού χρόνου έργασίας, όποιαδήποτε 
μορφή κ ιάν πάρει, έχε ι έπ ιπτώσεις στό 
κόστος παραγωγής άρα καί στήν άντα- 
γωνιστική ικανότητα τών έπιχειρή- 
σεων. Ά ν  δέν ύπάρχει συντονισμός 
εξελίξεω ν μεταξύ τών χωρών τή ς  Κο ι
νότητας, μπορεί νά έπ ιταθεϊ ή δυσ- 
αναλογία στό κόστος παραγωγής, νά 
βρεθούν σέ δύσκολη θέση όρ ισμένο ι 
κλάδοι ή έπ ιχειρήσεις, πού τό  «μερ ί
διό» τους στήν άγορά θά μειωνόταν 
πρός όφ ελος άλλων άνταγωνιστών μέ 
πλεονεκτική θέση καί νά παρεμβλη
θούν έτσ ι έμπόδια στήν προσέγγιση 
τών εύρωπαϊκών οικονομιών, πού είναι
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ένας άπό τούς  σ τόχους τή ς  Κο ινότη 
τας.

■  Ο ί παραπάνω παρατηρήσεις χάνουν 
τήν άξια τους  όταν ή μείωση τού έργά- 
σ ιμου χρόνου πραγματοποιείτα ι σέ 
διεθνή κλίμακα ή τουλάχιστο σέ 
εκείνη τής Κ ο ινότητας τής όποιας 
ένας άπό τούς  σημαντικότερους στό
χους  είναι ή έναρμόνιση των ωρών 
ζωής και έργασίας, στά πλαίσια τής γ ε
ν ικότερης προόδου. Τά συνδικάτα 
άναγνώρισαν έγκαιρα τήν  άνάγκη τής 
συντονισμένης δ ιεθνούς  δράσης στόν 
τομέα  αύτό. Ή  Εύρωπαϊκή Συνομο
σπονδία Συνδικάτων πρόβαλε τό 1979 
τό  αίτημα τής γεν ικής μείωσης τού 
χρόνου έργασίας κατά 1 0 %  σταδιακά 
μέσα σέ τέσσερα  χρόνια- οί τρόποι 
ύλοποίησης αύτοϋ τού στόχου (έβδο- 
μάδα 35 ώρών, έξ ι έβδομάδες άδεια τό 
χρόνο, σύνταξη στά 60 χρόνια κ.λ.π.), 
θά άποτελέσουν άντικε ίμενο διαπρα
γματεύσεων, ξεχωριστά σέ κάθε χώρα 
ή τομέα.

Ή  προσέγγιση αύτών τών προβλημά
των άπό τήν Κοινότητα, θά έδ ινε τή δυ
νατότητα  νά προσδ ιορ ιστούν στόχοι και 
νά καθοριστούν τά πλαίσια μέσα στά 
οποία οί κοινωνικοί έτα ΐροι ή οί έθνικο ί 
νομοθέτες  θά μπορούν νά άσκούν άρμο- 
δ ιό τητες εύρύτερ ες  καί περισσότερο 
προσαρμοσμένες στις συγκεκρ ιμένες 
πραγματικότητες. Θά έδ ινε έπ ίσης δυ
νατότητα  παρέμβασης σέ ήδη άνειλημ- 
μένες πρωτοβουλίες, μέ στόχο τό συν
τον ισμό  του ς  καί ένδ εχόμενα  τόν προσ
ανατολισμό του ς  σέ ένα  καθορισμένο 
στόχο.

Δ έν  μπορούμε, ώστόσο, νά περ ιμέ
νουμε πολλά άποτελέσματα άπό τή δρα
στηρ ιότητα  τής Κο ινότητας μόνο στόν 
τομέα  τή ς ρύθμ ισης καί τής μείωσης τού

έργάσιμου χρόνου. Ή  άπασχόληση τών 
Εύρωπαίων έξαρτάτα ι πρώτα άπ’ όλα άπό 
τις ο ικονομικές καί νομ ισματικές πολιτι
κές πού έφαρμόζουν οί κυβερνήσεις τών 
κρατών μελών γιά νά άναχαιτίσουν τόν 
πληθωρισμό καί νά βελτιώ σουν τήν  άν- 
ταγω νιστικότητα τών έπιχειρήσεων. 
Κατά τήν  άποψη τής Επιτροπής, ή άπο- 
τελεσματικότητα  τών πολιτικών αύτών 
θά μπορούσε νά ένισχυθε'ι μέ ένα  μεγα
λύτερο συντονισμό σέ κοινοτικό έπί- 
πεδο, τόσο στήν οικονομική καί νομ ισμα
τική πολιτική, όσο καί στούς τομείς  τής 
ένέργειας, τή ς βιομηχανίας, τή ς  έρευ 
νας, τών σχέσεω ν μέ τόν ύπόλοιπο κό
σμο, κ.λ.π.

Οί κοινοτικές θέσεις.

Έ π ί σειρά έτών, τό ζήτημα τής διάρ
κειας τού έργάσιμου χρόνου άποτέλεσε 
άντικε ίμενο διαλόγου σέ κοινοτικό έπί- 
πεδο: προτάσεις τής Επιτροπής, συζη
τήσεις  καί άποφάσεις τού Συμβουλίου 
'Υπουργώ ν τής Κοινότητας, συνεδριά
σεις τή ς  μόνιμης 'Επ ιτροπής άπασχόλη- 
σης καί τρ ιμερούς διάσκεψης -  ή όποια 
άπαρτίζεται άπό έκπροσώπους τής Ε π ι
τροπής, τών κυβερνήσεω ν τών κρατών 
μελών καί τών κοινωνικών έταίρων. Εξ
άλλου, έκπρόσωπος τή ς Εύρωπαϊκής 
Συνομοσπονδ ίας Συνδικάτων καί τού 
άντίστοιχου ψορέα τών έργοδοτών, συ
ζήτησαν άπό κοινού αύτά τά θέματα, 
πολλές φορές μετά τό  1979, σημειώ νον
τας έτσ ι μιά νέα  φάση στήν ιστορία τών 
κοινωνικών σχέσεω ν στήν Εύρώπη.

Στήν τρ ιμερή διάσκεψη τού 1978, ή 
Κο ινότητα  υ ιοθέτησε μιά ισορροπημένη 
στρατηγική μέ στόχο τήν άναχαίτιση τής 
κρίσης καί τήν άνοδο τής άπασχόλησης. 
Ο ί τρεις βασικότεροι άξονες τής στρα
τηγικής αύτής είναι: μεγαλύτερη σταθε
ρότητα καί λιγότερο πληθωριστική άνά- 
πτυξη, ύποστηριζόμενη άπό μιά άνοδο 
στό έπ ίπεδο τών έπ ενδύσ εω ν  προσαρ
μογή τών δομών τής οικονομίας- συμ
πληρωματικά μέτρα κοινωνικής πολιτι
κής στούς τομ ε ίς  τή ς  άπασχόλησης καί 
τού χρόνου τής έργασίας.

Ό σ ο ν  άφορά τά μέτρα τή ς κοινωνικής 
πολιτικής, ή 'Επ ιτροπή ύπέβαλε στό 
Συμβούλιο  τών Τπουργών, τό Μ ά ιο τού 
1979, προτάσεις γιά τόν προσανατολισμό 
τών πολιτικών τής άγοράς έργασίας, 
όπου λαμθάνοντα ι ύπόψη οί έλλείψ εις 
καί οί άσυνάφ ειες στό συντονισμό τής 
προσφοράς καί ζήτησης έργασίας. Επί
σης, πρότεινε νά μελετηθούν άπό τήν 
Κο ινότητα  μιά σειρά ζητήματα, όπως ή 
μείωση του έτήσ ιου χρόνου πραγματικής 
έργασίας, ό περ ιορ ισμός τή ς συστηματι
κής προσφυγής στις ύπερωρίες, ή διεύ- 
ρυνση τών δυνατοτήτω ν έθελούσ ιας έξ- 

* όδου άπό τήν έργασία, ή προώθηση τής 
προσω ρινής άπασχόλησης, ή ρύθμιση 
τής έργασίας κατά όμάδες, ή προώθηση 
τή ς  άπασχόλησης μερικού χρόνου καί ή 
έπέκταση τής μεθόδου  τή ς  έπαγγελμα- 
τικής έπ ιμόρφωσης σέ έναλλαγή μέ τήν 
παραγωγική έργασία.

Ό  διάλογος μέ τού ς  έκπροσώπους τών 
κυβερνήσεω ν καί τών κοινωνικών έτα ί
ρων έδωσε τή δυνατότητα  στήν Επι

τροπή νά προσδιορίσει μιά σειρά προϋ
ποθέσεω ν γιά τήν  προσέγγιση τών προ
βλημάτων αύτών άπό τήν Κοινότητα:

-  Τό πρόβλημα τού έργάσιμου χρόνου 
δέν  μπορεί νά διαχωρισθεϊ άπό τό  γε
νικό στόχο τή ς βελτίω σης τών όρων 
ζωής καί έργασίας.

-  Ή  άνοδος τού κόστους παραγωγής -  
σάν συνέπεια  τή ς  μείωσης τού  έργά- 
σ ιμου χρόνου -  πρέπει νά έναρμονι- 
σθεί μέ τις δυνατότητες πού προσφέ- 
ρονται άπό τήν  πρόοδο τής παραγωγι
κότητας.

-  Ή  άποδοτικότητα τών έπ ιχειρήσεων 
καί ή άνταγωνιστική ικανότητα τή ς 
Κο ινότητας στις παγκόσμιες άγορές, 
δέν  μπορούν μέ κανένα τρόπο νά 
μειωθούν.

-  Τά μέτρα πού θά υ ιοθετηθούν θά πρέ
πει νά είναι προσαρμόσιμα σέ μιά 
μεταγενέστερη  άλλαγή στήν κατά
σταση τή ς άπασχόλησης.

-  Ό λ α  τά ένδ ιαφ ερόμενα μέρη πρέπει 
νά δείξουν σταθερή διάθεση γιά διά
λογο, συνεννόηση  καί διαπραγμά
τευση.
ΟΙ ο ικονομικές έπ ιπτώσεις πού θά έχει 

ή μείωση τού έργάσιμου χρόνου καί οί 
έπ ιδράσεις της στήν άπασχόληση, άπο- 
τέλεσαν άντικείμενο έντονων συζητή
σεων. Ο ί άντιπρόσωποι τών έργοδοτών 
έπέμειναν σέ όρ ισμένους άδιερεύνη- 
τους συντελεσ τές καί κ ινδύνους καί ζή
τησαν νά γ ίνουν έμπερ ιστατω μένες με
λέτες, όσον άφορά τήν  έξέλιξη τού κό
στους παραγωγής καί τής παραγωγικό
τητας. Τό βασικότερο πρόβλημα είναι 
κατά πόσο ή μείωση τού έργάσιμου χρό
νου θά συνοδευτεί άπό άντισταθμιστικά 
μέτρα στό κόστος τών μισθών καί, άν ναι, 
σέ ποιό βαθμό, μέ πο ιούς τρόπους καί σέ 
βάρος ποιών.

Ά π ό  τήν άρχή, ή Επιτροπή προειδο
ποίησε τούς συνομ ιλητές της: λόγω τών 
διαρθρωτικών δυσαναλογιών μεταξύ τής 
προσφοράς καί τής ζήτησης έργασίας, 
τών πιθανών δευτερευόντω ν συνεπειώ ν 
καί τών άντιδράσεων προσαρμογής τών 
έπ ιχειρήσεων (έκλογίκευση, άλλαγές 
παραγωγής, ύπερωρίες κ.λ.π.), δέν 
ύπάρχει κάποιο, άπλό άριθμητικό μον
τέλο  πού νά δ ίνει τή δυνατότητα  νά ύπο- 
λογισθεΐ άμέσω ς ή έπίπτωση πού θά έχει 
στήν άπασχόληση ή μείωση τού έργάσι- 
μου χρόνου. Γιά νά άντιμετω πιστεΐ αύτή 
ή κατάσταση έγιναν μελέτες  στά πλαίσια 
ένός  προγράμματος έρευνας γιά τήν έξ
έλιξη τής άγοράς έργασίας καί ή 'Επ ι
τροπή ο ικονομικής πολιτικής τή ς Κο ινό
τητας καθόρισε όρ ισμένους προσανατο
λισμούς στή βάση μιάς έκθεσης έμπει- 
ρογνωμόνων, άφ ιερω μένης στις έμπει- 
ρίες καί στά έπ ιτεύγματα πού σημείωσαν 
στόν τομέα  αύτό τά κράτη μέλη. Ή  Επι
τροπή άπό τήν πλευρά της, συνέστησε 
μιά διαφοροποιημένη καί σταδιακή 
προσέγγιση τού προβλήματος, όπου νά 
λαμθάνοντα ι ύπόψη οί άνάγκες τών δια
φόρων τομέων. Τά μέσα μιάς τέτο ιας 
προσέγγισης θά μπορούσαν νά είναι, 
άνάλογα μέ τις περιπτώσεις:
• ή σύναψη συμφωνιών -  πλαισίων, μέ 

δ ιαπραγματεύσεις σέ κοινοτικό έπί
πεδο μεταξύ τών κοινωνικών έταίρων, 
μέ πρωτοβουλία δική τους ή μετά άπό 
κοινοτική παρέμβαση καί, άν ύπάρξει 
άνάγκη, μέ τήν  τεχν ική  καί πνευματική 
ύποστήριξη τή ς  Επ ιτροπής '
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• ή έπεξεργασία άπό τά κο ινοτική όρ
γανα εύρωπαϊκών όδηγιών - πλαισίων 
πού θά καθόριζαν τούς βασικούς κοι
νούς στόχους, τών όποιων οί τρόποι 
έφ αρμογής θό συγκεκρ ιμενοποιούν
ταν κατά κράτος μέλος ή τομέα.

Ή  έπεξεργασία τών προσανατολισμώ ν 
αύτών έγ ινε περ ισσότερο μέσα άπό τό 
διάλογο μέ τού ς  κοινω νικούς έτα ίρους 
καί τούς έμπειρογνώ μονες τών κρατών 
μελών. Στις 18 Δ εκ εμβρ ίου  1979, τό  Συμ 
βούλιο 'Υπουργώ ν ψήφισε άπόφαση γιά 
τή ρύθμιση τού χρόνου έργασίας, μέ τήν 
όποια τό  δργανο αύτό  τή ς  Κο ινότητας 
τοποθετείτα ι σέ ένα  νέο  πολιτικό πεδίο, 
δ εδομένου  δτι ή άπόφαση εισάγει τά 
πρώτα στοιχεία  μιας κο ινής «γλώσσας» 
τών Εύρωπαίων στδν τομέα  τή ς  κοινωνι
κής πολιτικής καί τών κοινωνικών σχέ
σεων. Πα ίρνοντας τ ις  άποφ άσεις του άπό 
στόχους ύποσχετικούς, άλλά διαφιλονι- 
κούμενους, τό Συμβούλιο  προτίμησε νά 
μιλήσει γιά «ρύθμιση» καί δχι «άνακατα-

νομή» τή ς έργασίας καί ύπογράμμισε 
τού ς  σκοπούς πού δ ιέπουν μιά τέτο ια  
πολιτική, τόσο στόν κοινωνικό τομέα  δσο 
καί σ ’ έκείνον τή ς άπασχόλησης. Τό Συμ 
βούλιο καθόρισε τούς τομ ε ίς  δράσης καί 
τούς βασ ικότερους κο ινοτικούς προσ
ανατολισμούς, άλλά δέν  άναφ έρθηκε 
στά μέσα πού θά πρέπει νά χρησ ιμοποιη
θούν, προτιμώ ντας νά άφ ήσει στήν 'Επ ι
τροπή τή φροντίδα γιά τή συνέχιση τών 
έπαφών τη ς  μέ κοινω νικούς έταίρους, οί 
όποιοι κλήθηκαν νά δ ιευρύνουν τό  συν
τον ισμό  της.

Σ έ  μιά πρώτη φάση καί παράλληλα μέ 
τήν  πρόοδο πού σημειώ θηκε στά έπιμέ- 
ρους κράτη μέλη, ή Ε π ιτρ ο π ή  σέ στενή 
συνεργασία μέ τού ς  κοινωνικούς έτα ί
ρους καί μετά άπό σχετικό α ίτημα τού 
Συμβουλίου, έκανε εισηγήσεις γιά τά ζη
τήματα  τής έθελουσ ίας έξόδου  άπό τήν 
ύπηρεσία, τής έργασίας μερικού χρόνου 
καί τή ς  προσω ρινής άπασχόλησης.

Επιπρόσθετα, ή Επιτροπή άνέλαβε νά 
παρουσιάσει τά συμπεράσματά της όσον

άφορά τις δυνα τότητες άνάπτυξης κοι
νοτικών προσανατολισμώ ν σχετικών μέ 
τή μείωση τού έτήσ ιου χρόνου έργασίας 
καί τόν περιορ ισμό τής συστηματικής 
προσφυγής στις ύπερωρίες, παίρνοντας 
ύπόψη στό μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
τ ις  εύθύνες  πού έχουν  στά ζητήματα 
αύτά οί κοινωνικοί έταΐροι.

'Υπερωρίες. Δ έν  μπαίνει σ τόχος νά 
άπαγορευθούν, άλλά νά περιορ ιστεί ή 
συστηματικότητά  τους, χωρίς νά διακιν
δυνέψ ει ή άπαραίτητη εύκαμψ ία τής 
παραγωγικής διαδικασίας καί τή ς άγοράς 
έργασίας.

Κατά τις συνομιλ ίες μέ τούς κοινωνι
κούς έταίρους, διαγράφτηκαν τά βασικά 
πλαίσια τών κοινοτικών μέτρων πού θά 
μπορούσαν νά ληφ θούν γιά τά θέματα 
αύτά.

Ετήσιος χρόνος πραγματικής έργασίας.
Κατά τή γενική άποψη, όποιεσδήποτε 
άποφάσεις γι' αύτά τό  πρόβλημα θά λη
φθούν μόνο μέ έθ ελοντικές συμφωνίες

μεταξύ τών έκπροσώπων τών εύρωπαϊ- 
κών όργανώσεων τών έργοδοτώ ν καί έρ- 
γαζόμενων. Π αρόμοιες γεν ικές συμφω
ν ίες  ούδέποτε έχουν  συναφ θεΐ καί ή δια
πραγμάτευσή τους  συνεπάγετα ι τή δη
μιουργία τού κατάλληλου δομικού πλαι
σίου. 'Ωστόσο, πολλές συναντήσε ις κο
ρυφής μεταξύ τών έκπροσώπων τών εύ 
ρωπαίων έργαζόμενω ν καί τών έργοδο
τών, έδωσαν τή δυνατότητα  νά έμβα- 
θυνθεϊ ό διάλογος γιά τή δ ιεύρυνση τής 
δυνατότητας σύναψ ης μιάς εύρωπαϊκής 
συμφω νίας - πλαισίου - ιδέα πού είχε 
προβάλει ή 'Επ ιτροπή. Ο ί πρώ τες συμ
φωνίες σέ εύρωπαϊκό έπ ίπεδο γιά τήν 
έναρμόνιση τού χρόνου έργασίας, πού 
έπ ιτεύχθηκαν σέ όρ ισμένους τομε ίς  τή ς 
γεωργίας, προσφ έρουν ένα  πρότυπο, 
πού δέν  μπορεί όμως νά μεταφ ερθε ΐ αύ- 
τούσ ιο σέ άλλους τομείς  καί κλάδους τή ς 
οικονομίας. Θά πρέπει έπομένω ς νά 
συνεχισθούν οί έπαφ ές τών ένδιαφερό- 
μενων μερών.

Εθελοντική έργασία μερικού χρόνου. Κατά

τή γνώμη τής Επιτροπής, αύτός ό τύπος 
έργασίας δέν πρέπει νά άποτελέσει 
άντικε ίμενο Ιδ ια ίτερης μεταχείρ ισης- θά 
πρέπει νά καλυφθεί άπό μιά έθελοντική 
συμφωνία τών ένδ ιαφ ερόμενω ν μερών, 
πού δέν  θά τήν  περιορίζει στή φόρμουλα 
τού μισού χρόνου άπασχόλησης, ούτε 
πάλι θά τήν  έπ ιτρέπει μόνο στις γυναίκες 
καί τούς έργαζόμενους μέ τό χαμηλό
τερο  έπ ίπεδο ειδ ίκευσης. Ή  Επιτροπή 
δέν  θέλει νά γεν ικεύσει μέ όποιοδήποτε 
τίμημα τήν έργασία μερικού χρόνου, 
άλλά νά καταργήσει τ ις  νομ ικές ή έπαγ- 
γελματικές διακρίσεις πού τήν ποινικο- 
ποιούν. Γιά τό σκοπό αύτό, θά ήταν ίσως 
άπαραίτητες όρ ισμένες «μίνιμουμ» προ
διαγραφές, πού θά γ ίνουν άποδεκτές σέ 
κοινοτικό έπίπεδο. Ή  εύρεία  συμφωνία 
πού έπ ιτεύχθηκε σ ’ αύτή τή βάση, στις 12 
Δ εκεμβρ ίου  1980 στή μόνιμη ’Επιτροπή 
άπασχόλησης, έπ ιτρέπει νά άσχολη- 
θούμε μέ τόν καθορισμό συγκεκριμένων 
μέσων δράσης.

Εθελούσια έξοδος άπό τήν έργασία. Οί κυ
βερνήσεις καί οί κοινωνικοί έτα ΐροι συμ
φώνησαν στό ότι θά πρέπει, σταδιακά, νά 
δοθεί τό  δικαίωμα ατούς έργαζόμενους 
νά διαλέγουν οί ίδιοι, μετά άπό κάποιο 
όριο ήλικίας, τό χρόνο τής έξόδου τους 
άπό τήν ένεργό οικονομική ζωή. Ή  κοι
νωνική καί ψυχολογική άξια μιάς τέτο ιας 
μεταρρύθμισης, έχει ήδη άναγνωριστεί, 
άλλά άπαιτούνται συμπληρωματικά μέ
τρα γιά νά μπορέσουμε νά έλέγξουμε τις 
ο ικονομικές καί δημογραφικές της συν
έπειες. Ά π ό  τήν ’Επιτροπή ζητήθηκε νά 
παρουσιάσει ν έες  προτάσεις γιά τό  θέμα 
αύτό.

Προσωρινή έργασία. Άντα ποκρ ίνετα ι σέ 
όρ ισμένες όνάγκες τή ς οικονομίας, άλλά 
θά πρέπει οί συμβάσεις όρ ισμένου χρό
νου καί ή τοποθέτηση τών προσωρινά 
άπασχολούμενων έργαζόμενων, νά μήν 
καταλήγουν σέ καταστρατήγηση δικαιω
μάτων. Κατά τή συνεδρίασή τους τής 
30ής 'Οκτωβρίου 1980, ή μόνιμη 'Επ ι
τροπή άπασχόλησης, μαζί μέ τήν  ’Επι
τροπή τών Κοινοτήτων, τάχθηκε ύπέρ 
τής έν ίσχυσης τής κοινωνικής προστα
σίας τών προσωρινά άπασχολούμενων 
έργαζόμενων. Θά πρέπει νά άναγνωρι- 
σθεΐ καί κατοχυρωθεί τό  δικαίωμά τους 
στήν πληροφόρηση καί στά διάφορα 
άλλα πλεονεκτήματα πού έκχωρούνται 
στοϋς ύπόλοιπους έργαζόμενους τής 
έπ ιχείρησης όπου έργάζονται. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει νά δοθεί στήν έξαιρε- 
τικά σοβαρή κατάσταση τών προσωρινά 
έργαζόμενω ν πού άσχολούνται έξω άπό 
τή χώρα τους. Στό έξης, θά μπορούσε ν ’ 
άναπτυχθεί κάποια δραστηριότητα  άπό 
τήν  πλευρά τή ς  Κο ινότητας πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση.

Ό λα  τά προβλήματα πού θίξαμε είναι 
νέα  γιά τήν Κοινότητα, πού δέν μπορεί νά 
τά δ ιαπραγματευθεΐ παρά σταδιακά, σ ε
βόμενη τόν κυριαρχικό ρόλο τών ένδ ια 
φ ερόμενω ν μερών. Βλέπουμε όμως ότι 
τά όργανα τής Κο ινότητας καί ιδιαίτερα ή 
Επιτροπή, καταβάλλουν ήδη μεγάλες 

προσπάθειες γιά τήν προώθηση τού δια
λόγου καί τήν έναρμόνιση τή ς  προόδου 
καί τών έξελίξεω ν μέσα στήν Κοινότητα.

Άπό τή σειρά «ΕΥΡΟΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» τής Ε.Ο.Κ.
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Τοϋ Χρήστου ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Χαρακτηριστικό τοϋ δημοκρατικού πο
λ ιτεύματος ε ίνα ι ότι δ έν  δ ιαθέτει ίδια φι
λοσοφία. Αύτό δέ τό χαρακτηρ ιστικότου  
δ έν  ε ίνα ι δευτερεϋον, άλλά πρω τεύον  
είνα ι τό κατ ' έ ξοχήν  χαρακτηρ ιστικό τού  
δημοκρατικού πολιτεύματος. "Αν ή δη 
μοκρατία  ε ίχ ε  δική της φιλοσοφία, τότε 
θά έπαυε νά ε ίνα ι δημοκρατία. Θά ήταν ή 
τυραννία  τής φ ιλοσοφ ίας της.

Οί κοινω νίες ε ίνα ι πολύπλοκοι όργανι- 
σμοί, πού σχηματίσθηκαν αυθόρμητα. 
Και σάν όργανισμοϊ που είνα ι άκολου- 
θοϋν τόν νόμο τής αύξησης καί τής φθο
ρ ά ς ■ έχουν  δέ καί τήν παθολογία  τους. Οί 
πολιτικοί σ τοχαστές έντυπω σιάσθηκαν  
άπό τις κοινω νικές άσθένε ιες  καί θέλη
σαν νά τις θεραπεύσουν προτείνοντας  
φιλοσοφ ικά σχέδ ια  υγ ιούς όργανώσεως 
τής κοινωνίας. Καί άπό αυθόρμητες νά 
τις κάνουν προγραμματισμένες. Ή  πρό
θεση βεβαίω ς τών πολιτικών φιλοσόφων 
είνα ι άγια. Προϋποθέτει ωστόσο τήν κα
τοχή όλόκληρης τής άλήθειας τού κοι
νωνικού -  άλλά καί άνθρώπινου -  είναι. 
Πολλοί σ τοχαστές ισχυρ ίστηκαν πώς 
γνω ρίζουν όλόκληρη τήν άλήθεια  τού 
κοινωνικού είναι. Ή  έφ αρμογή όμως αυ
τής τής γνώσης καταλήγει άναποδρά- 
στως στόν όλοκληρωτισμό αυτής τής  
άλήθειας, καί στήν ουσ ία  στήν αύταρχία  
αυτών πού τήν κηρύσσουν. Οί φ ιλόσοφοι 
-  βασ ιλείς δ έν  μ π ορ ε ί παρά νά ε ίνα ι τύ
ραννοι. Καί όταν μ έν  ε ίνα ι άγαθοί, ή τυ
ραννία  τους προκύπτει άπό τήν «άλή- 
θεια» τους- όταν δέ ε ίνα ι κακοί, ή τυραν
νία τους καθαγιάζετα ι άπό τή φ ιλοσοφική  
τους «άλήθεια·. Πάντω ς καί στις δύο  
περιπτώσεις ε ίνα ι τύραννοι.

Ά λλά  γιατί ή άλήθεια  νά ε ίνα ι τυραν
νική; Άπλούστατα, έπειδή  δέν  ε ίνα ι ή
Α λ ή θ ε ι α .  Κ ανένας  δέν  γνωρίζει τήν 

άλήθεια  τού κοινωνικού είνα ι καί γ ίγνε
σθαι στο όλον της. Ε νδεχομένω ς νά μήν  
υπάρχει καί τέτοια  άλήθεια  τοϋ όλου. Ό  
"Εγελος  πού έπρ έσ βευε πώς ή άλήθεια  
είνα ι τό όλον, έξέθρεψ ε όλοκληρωτι- 
κούς, άφοϋ ε ίχ ε  τήν -  όπως θά έλεγε  ό 
Νίτσε -  φ ιλοσοφική άνεντιμότητα  νά 
ίσχυρ ισθεί ότι τού άποκαλύφθηκε αύτό  
τό όλον τής άλήθειας.

Ά λλο  οί θεω ρίες καί άλλο ή άλήθεια. Οί 
θεω ρίες προτείνουν έκδ οχές  μ ιάς ύπο- 
τιθ έμενης  άλήθειας. Γ ι' αύτό οί θεωρίες

κρ ίνοντας τροποποιούνται ή άπορρί- 
πτονται. Ενώ  όσοι έκλαμβάνουν τή θεω
ρία  γιά τήν άλήθεια  δέν  δέχοντα ι ούτε 
κρίση, ούτε τροποποίηση, ούτε άπόρ- 
ριψη. Καί γίνοντα ι τυραννικοί.

Ή  δημοκρατία  ώς πολίτευμα καί ώς 
τρόπος ζωής δ έν  δ ιαθέτει τέτο ιου  ε ίδους  
άλήθεια  περί τού όλου, δηλαδή δέν  έχε ι 
φιλοσοφία. 'Αφήνετα ι στις μ ερ ικ ές  άλή- 
θειες  τών άτόμων καί τών περιστατικών. 
Ά π ό  έδώ προκύπτει μ ιά  άριστοτελικοϋ  
τύπου μεσότητα. Αύτή ή δημοκρατική  
στάση τής μεσότητας δέν  ε ίνα ι προϊόν 
φιλοσοφίας, έχ ε ι όμως φιλοσοφική ση
μασία. Μ ’ αύτή τήν έννο ια  μπορούμε νά 
μ ιλάμε γιά φ ιλοσοφία τής δημοκρατίας. 
Ά π ό  άποψη θεωρητική ή μεσότητα  μάς  
λέγει πώς ή καθαρή άλήθεια, ή άκραία  
άλήθεια  στόν χώρο τού κοινωνικού είναι 
καί γ ίγνεσθαι είναι άναλήθεια, ε ίνα ι ψ εύ
δος. Δ ιότι ή καθαρή άλήθεια  ε ίνα ι τό 
ό λ ο ν  τό όλον όμως είνα ι μόνον  υπόθεση, 
άρα ή καθαρή άλήθεια  ε ίνα ι πάντοτε  
ύποθετική, συνεπώ ς άναληθής. Ή  μ εσ ό 
τητα συνεπώ ς κεϊται πλησιέστερα πρός 
τήν άλήθεια. Αύτό δέ τό «πλησ ιέστερα» 
μερ ικ εύε ι καί περ ιστατικοποιεί τήν άλή- 
θεια, τήν καθιστά όργανική, τήν έξαν- 
θρωπίζει, έτσι ώστε ή μεσότητα  νά μ ε τ έ 
χε ι τόσο τής άλήθειας όσο καί τού ήθους. 
Στή δημοκρατία  ή όποια άλήθεια  έχ ε ι 
άπαραιτήτως ήθος. Ενώ  ή άλήθεια  τοϋ  
όλου (τού όλοκληρωτισμού) ε ίνα ι άήθης.

Κατά τή φ ιλοσοφία τής δημοκρατίας, 
λοιπόν, ή άλήθεια  τού κοινωνικού είναι 
καί γ ίγνεσθαι δ έν  ε ίνα ι ή άποκαλυπτική  
φανέρωσή της σέ μ ιά  δ ιάνο ια  πού οί άλ 
λοι όφ είλουν νά άκολουθήσουν έκόντες  
άκόντες. Ά λλ ά  είνα ι οί άπειρες φανερώ 
σεις της στις έπί μ έρ ους  συνε ιδήσεις  καί 
στά καθημερ ινά  καθέκαστα. Κ α τ ’ αύτό  
τόν τρόπο, ή άλήθεια  δέν  ε ίνα ι ένα  θεώ
ρημα σταθερό, άνόργανο καί παγιωμένο. 
Ά λλ ά  είνα ι μ ιά  έμβ ιω μένη μέση  προσέγ
γιση, χωρίς προκαθορ ισμένα  όρια, μέ  
άπρόοπτες καί άπροσχεδ ίασ τες έκβο- 
λές, ε ις  τό δ ιηνεκές. Κατά  τή φιλοσοφία  
τής δημοκρατίας ή θεωρητική άλήθεια  
γιά τόν έαυτό  της ε ίνα ι δευτερεύουσα  
πρω τεύουσα είνα ι ή πράξη τής ζω ής■ τήν 
όποια άφήνει άνεμπόδ ιστα  νά έκδηλω θεϊ 
κατά τόν τρόπο της. Μ έσα  στο άνάπτυγμα  
τής ζωής οί άλήθειες  προβαίνουν, διεκ- 
δικοϋν τήν προσοχή, χωρίς τήν συνεπι- 
κουρία τής βίας, μ ένουν  ατό προσκήνιο  
όσο άντέχουν  καί μ ετά  άπό τήν κριτική 
τους άκύρωση ή τή γήρανση άποσύρον- 
ται. Οί δημοκρατικοί πολίτες μπορούν  
έλεύθερ α  νά «γνω ρίζουν» ό,τι θέλουν. Ή  
δημοκρατία  «ούδέν οίδε».

Ή  δημοκρατία  δ έν  ένδ ιαφ έρετα ι γιά

τήν άλήθεια  τών θεωρημάτων άλλά έν- 
δ ιαφ έρετα ι γ ιά  τήν άλήθεια  τής ζωής. 
Ό ρ ος  τής μ ιάς καί μόνη ς  άλήθειας είναι 
ή άνελευθερ ία, ένώ όρος τής άλήθειας  
τής ζωής είνα ι ή έλευθερία. Γ ι’ αύτό καί 
δέν νοείται δημοκρατία  δίχως έλ ευθε
ρία. Ό πω ς καί δ έν  νοείτα ι όλοκληρωτι- 
σμός δίχως άνελευθερ ία. "Αν ε ίνα ι τά 
όλοκληρωτικά καθεστώτα νά δεχθούν  
τήν έλευθερία, θά πρέπει νά δ ιώξουν τήν 
«μία· άλήθειά  τους. «Μία άλήθεια» καί 
έλευθερ ία  δέν  μπορούν νά συνυπάρ
ξουν.

Ή  δημοκρατία  δέν  θέτει όρια· δ έχετα ι 
καί τό άπρόοπτο καί τό άπροσδόκητο. 
Μ όνον  έτσι παρουσιάζετα ι στόν κόσμο τό 
ν έ ο .  Γ ι' αύτό καί μόνο  στις δημοκρατίες  
συνέβη ή πρόοδος, διότι μόνον  αύτή έξ- 
ασφαλίζει τήν άνανέω ση τής κοινωνικής 
ζωής, τις ν έες  έξελ ίξε ις  πρός τό άγνω
στο. ”Ετσι, προοδευτικός ε ίνα ι ό κάθε δη 
μοκράτης καί προοδευτική ε ίνα ι ή κάθε 
δημοκρατική χώρα. Ενώ κάθε όλοκλη- 
ρωτική συνείδηση καί κάθε όλοκληρω- 
τική χώρα ε ίνα ι συντηρητικές άπό τις φύ
σεις τους -  διότι έχου ν  πήξει σέ ένα  
σχήμα, πού άναγκαίω ς παλαιώνει, καί τό 
συντηρεί μόνον  ή καταπίεση καί ή άνοι- 
χτή  βία.

Μ ήπως όμως καί ή δημοκρατία  θέτει ώς 
όριο τής έλευθερ ίας  τό όρ ιο τής έπιβιώ- 
σεώς της, πράγμα πού σημαίνει πώς πέρα  
άπό αύτό τό όριο μετατρέπετα ι σέ τυραν
νική; Ή  δημοκρατία  μπορεί νά γ ίνει τυ
ραννική, άλλά τότε παύει νά ε ίνα ι δημο
κρατία. ΓΓ αύτό καί ή δημοκρατία  άπό τή 
φύση της δέν  θέτει κανένα  όριο, πέρα  
άπό τά όρια τοϋ ποινικού νόμου. Τόν 
όποιο ποινικό νόμο δέν  τόν κατασκευά
ζει ή έκτελεστική έξουσ ία  κατά τά μέτρα  
τής άποκαλυμμένης«άλήθειας· της.

Ή  δημοκρατία  δέν  κάνει δ ιάκριση  
μεταξύ  ύποστηρικτών της καί άρνητών 
της.Τούς δέχετα ι όλους. Αύτό ε ίνα ι τό 
μεγαλείο  τής. Τό μεγαλε ίο  της αύτό λίγοι 
τό άντιλαμβάνονται, ένώ  ο ί πολλοί τό 
άπολαμβάνουν. Θά τό άντιληφθούν όταν  
χ α θ ε ί ή δημοκρατία. Ή  όποια  -  άς  μή  
λησμονούμε -  μέσα  στόν ιστορικό χρόνο  
είνα ι βραχύβ ια  καί μέσα  στόν γεωγρα
φικό χώρο είνα ι περιορισμένη. Α ύτές οί 
νησ ίδες δημοκρατικής έλευθερ ίας  άπο- 
τελούν τή δόξα  τής άνθρώπινης ιστορίας  
καί τού άνθρώπου.

Απ' τό περιοδικό ΕΥΘΥΝΗ
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Υ  Τ  Π  [  y  τρόποι για την
L I  riL \  Αντιμετώπισή του.

Ό λ ο ι μας γνωρίζουμε ύπεύθυνα πλέον 
- άφοϋ αύτή είναι και ή γνώμη τών διαφό
ρων έπ ιστημόνων -  ότι τό  στρες, μέ 
όποιαδήποτε μορφή κι άν παρουσιάζεται 
στή ζωή μας, είναι ένα ς άπό τούς  κύριους 
συντελεστές πάρα πολλών άσθενειώ ν 
τού άνθρωπίνου όργανισμοϋ. Από τών 
άπλών καί άπλώς ένοχλητικών, όπως ό 
πονοκέφαλος, μέχρ ι τών πιό σοβαρών 
και θανατηφόρων, όπως είναι ή καρδιά 
καί ό καρκίνος.

Θά μπορούσαμε νά πούμε ό τ ιτό  στρές, 
γενικά, είνα ι μιά ύπουλη καί κρυφή 
άσθένεια  τής έποχής μας, όφ είλεται σέ 
πάρα πολλούς ψ υχολογικούς παράγον
τ ε ς  τής καθημερ ινής μας ζωής. Παρά
γοντες πού τούς έδημ ιούργησε ό ίδ ιος ό 
άνθρωπος μέ τίς διαρκώς αύξανόμενες 
άπαιτήσεις του. Ε ίνα ι μιά ψυχολογική 
άσθένεια  πού δέν καταπολεμείτα ι δυσ
τυχώ ς μέ φάρμακα. Καί άσφαλώς, στή 
προκειμένη περίπτωση, τό  φάρμακο πού 
θά συστήσει κάποιος γ ιατρός είναι 
άπλώς βοηθητικό μιας δυσάρεστης 
κατάστασης πού προκαλεΐτα ι άπό τό 
στρές, καί όχι θεραπευτικό.

"Ετσι, πάρα πολλές είνα ι οί συμβουλές 
πού έχουν γραφεί άπό τούς ειδ ικούς αύ- 
τοϋς  έπ ιστήμονες πού άσχολούντα ι μέ 
τό  στρές, προκειμένου νά μάς βοηθή
σουν νά μειώ σουμε τά  δυσάρεστα άπο- 
τελέσματά  του, στόν όργανισμό μας. 
Συμβουλές πού βασίζονται σέ μακρο
χρόν ιες  ψυχολογικές έρευνες. Μ εταξύ 
τών συμβουλών αύτών, πού βασίζονται 
άσφαλώς στά πιό πρόσφατα άποτελέ- 
σματα τών έργαστηριακών έρευνών, εί
ναι καί αύτές πού προέρχοντα ι άπό ένα 
γκροϋπ έπ ιστημόνων πού έργάζονται γιά 
τό  σκοπό αύτό στήν περίφημη άμερικα- 
νική κλινική Μάγιο, γνωστή παντού γιά τή 
σοβαρότητα τών έρευνώ ν της, καθώς καί 
γιά τό  έμψ υχο ύλικό πού διαθέτει.

Πρόκειτα ι γιά ένα  άπλό καί προσιτό σέ 
όλους σχέδιο καταπολεμήσεω ς τού 
στρές, πού άποτελεΐτα ι άπό 9 κύρια ση
μεία  καί δοκιμάσθηκε μέ άπόλυτη έπιτυ- 
χία  σέ πάρα πολλούς άσθενείς.

-Ά σ φ α λ ώ ς  μπορείτε νά προσθέσετε 
χρόνια στή ζωή σας καί φυσικά νά άπο- 
λαύσετε μέ τόν καλύτερο τρόπο κάθε 
λεπτό της, άν θ ελήσετε νά άκολουθή- 
σετε μέ προσοχή τίς όδηγίες πού περι
λαμβάνει τό  σχέδιο αύτό, πληροφορεί ό 
καθηγητής Έ ρ λ  Κάρτερ,’πού έργάζεται, 
κι αύτός στό περίφημο έρευνητικό κέν
τρο τή ς προληπτικής ιατρικής, Μάγιο, 
στό Ρότσεστερ  τή ς Μ ιννεζότας. «Στά 
έργαστήρια τού δικού μας έρευνητικού 
κέντρου έξετάσαμε πάρα πολλές άσθέ- 
ν ε ιες  πού προκλήθηκαν άπό τό  σ τρές καί 
συμβουλεύσαμε άπειράριθμους άσθε
νείς πώς νά τό  καταπολεμήσουν γιά νά 
άποκτήσουν καί πάλι τήν  ύγεία τους. Θά 
μπορούσα λοιπόν νά πώ ότι τά άποτελέ-

σματα ύπήρξαν πάντα ικανοποιητικά. 
Αύτό  δέ τό  πολύ χρήσιμο καί συνάμα 
άπλό σχέδιο ένάντια  στό στρές, πού είναι 
τό  άποτέλεσμα τών έρευνώ ν μας, μπορεί 
νά σάς βοηθήσει άποτελεσματικά άν θε
λήσετε νά τό άκολουθήσετε πιστά».

«Ό λο ι μας άσφαλώς ξέρουμε νά άνα- 
γνωρίζουμε τό στρές στή ζωή μας. Αλλά 
τό πρόβλημα δέν βρίσκεται έκεΐ. Βρ ίσκε
ται στήν άποτελεσματική καταπολέμησή 
του», συμπληρώνει ό Ρ ό μ π ερ τ ’Ίβνικ πού 
είναι βοηθός καθηγητής τής ψυχολογίας 
στό ίδιο έρευνητικό κέντρο. Ό τα ν  μά
θουμε πώς νά άντιδροΰμε σωστά στά 
διάφορα γεγονότα πού έπηρεάζουν τή 
ζωή μας καθημερινά, άσφαλώς θά 
έχουμε κάνει τό  πρώτο βήμα στή μάχη 
ένάντια  στό στρές».

ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τά 9 σημεία  τού σχεδίου τή ς όμάδος 
τών έρευνητώ ν τού έρευνητικού κέν
τρου Μάγια, είναι τά παρακάτω:

1. -Ν ά  βρίσκετε πάντα, άπαραιτήτως, 
χρόνο γιά λίγη χαλάρωση. Ό τ α ν  αίσθά- 
νεσθε μιά κάποια κατάπτωση, πίεση, έν 
ταση, άπό όποιαδήποτε αιτία, προσπα- 
θε ΐστε έστω καί γιά λίγο νά άπομακρυν- 
θε ΐτε άπό τήν πηγή αύτή πού σάς κατα
πιέζει, συμβουλεύει ό ψυχολόγος Ίβνικ. 
Καί στή προκειμένη περίπτωση, ό καλλί
τερος  τρόπος γιά νά τό π ετύχετε είναι νά 
πάτε σέ κάποιον ήσυχο χώρο γιά νά ήρε- 
μήσετε, ή νά έπ ιχειρήσετε ένα μικρό 
περίπατο, έως ότου τό  στρές αύτό άπο- 
μακρυνθεί καί έπανέλθετε καί πάλι στόν 
ήρεμο ρυθμό σας. Καί προπαντός μή 
προσπαθείτε νά π ιέσετε τά πράγματα 
πηγαίνοντας κόντρα στό σ τρές αύτό τής 
έντασης πού σάς δημιουργήθηκε.

Μ πορείτε έπ ίσης νά έχετε  τά ίδια 
εύεργετικά  άποτελέσματα στή μάχη μας 
αύτή ένάντια  στό στρές τή ς  έντασης, καί 
πού όπωσδήποτε είναι άποτέλεσμα τής 
σκληρής έργασίας σας, στό ήρεμο περι
βάλλον τού σπιτιού σας, έφ ’ όσον βέβαια 
ύπάρχουν οί κατάλληλες προϋποθέσεις 
σ ’ αύτό. Μ ήν έπ ιχειρείτε δέ ποτέ νά 
πα ίρνετε δουλειά  τού γραφείου καί στό 
σπίτι, ιδίως τά Σαββατοκύριακα.

-  Α ύτός  πού συνηθίζει νά πα ίρνει δου
λειά  καί στό σπίτι, σημα ίνει ότι άντιμετω- 
πίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα πού έχει 
σκοπό νά τό  λύσει στό ήρεμο  περιβάλλον 
τού σπιτιού του. Καί φυσικά ύπάρχει κίν
δυνος γιά τό πρόβλημα αύτό νά πληρώ
σει τελικά ή ο ίκογένειά  του, πληροφο
ρεί ό καθηγητής Κ ά ρ τ ε ρ ..

2. -Ν ά  συζητάτε πάντα τά προβλήματά 
σας μέ τούς  άλλους.

Τό στρές πού δημ ιουργείτα ι όταν φυ
λάμε μέσα μας τίς δ ιάφ ορες άνησυχίες

πού μάς προκαλοΰν τά καθημερινά προ
βλήματα, μπορεί τελικά νά μάς άρρω- 
στήσει, μάς πληροφορεί ό καθηγητής 
Κάρτερ. « Ό τα ν  όμως τίς άνησυχίες σας 
αύτές μπορείτε καί τ ίς  έκμυστηρεύεσθε 
σέ κάποιο άγαπημένο σας πρόσωπο, τότε 
είνα ι άπολύτως βέβαιο ότι ή έντασή τους 
θά μειωθεί».

Καί ό ψ υχολόγος 'Ίβνικ προσθέτει: 
«Ό τα ν  σάς δημιουργείτα ι κάποιο σο
βαρό πρόβλημα, τότε θά πρέπει νά τό 
συζητάτε αύτό μέ κάποιο πρόσωπο τής 
έμπ ιστοσύνης σας. Ό  τρόπος αύτός σάς 
βοηθά άφ ’ ένός  μέν νά καταπολεμήσετε 
καί νά μειώ σετε τό  σ τρές /ιού τελικά θά 
σάς δημ ιουργηθεΐ άπό τό  πρόβλημα 
αύτό, καί άφ ’ έτέρου  θά σάς δώσει τή 
δυνατότητα  νά βρήτε μιά λύση στό πρό
βλημα σας, ή νά καταστρώσετε κάποιο 
σχέδιο δράσης».

3. -Ν ά  έχετε  καθημερινά ένα σχέδιο 
τών διαφόρων θεμάτω ν πού θά πρέπει νά 
έπιλύσετε. Αύτό θά σάς βοηθήσει νά βα
δίζετε πάντα σωστά, χωρίς τό φόβο τής 
δημιουργίας κάποιου στρές. Πάρα πολ
λές φ ορές μερικοί πελαγώνουν πραγμα
τικά, γιατί σέ τελική άνάλυση είναι φιλό
δοξοι καί έπιδιώκουν συνήθως περισσό
τερα  πράγματα άπ’ αύτά πού μπορούν νά 
πετύχουν.

-  Βέβαια, είναι άψ υχολόγητο νά ύπο- 
τιμά κανείς τίς δυνάμεις του. Αλλά τό νά 
ύπερτιμάμε καί τίς δυνάμεις μας μπορεί 
νά μάς όδηγήσει σέ ισχυρό στρές πού θά 
μάς δημ ιουργηθεί άπό τίς συνεχε ίς άπο- 
τυχ ίες  μας, μάς συμβουλεύε ι ό καθηγη
τής Κάρτερ. Αντίθετα, όταν βαδίζουμε 
μέ σύστημα καί σωστά, θά α ισθανόμαστε 
πάντα αύτή τή ψυχική εύφορία πού συν
ήθως σ υνοδεύει τ ίς προσωπικές μας έπι- 
τυχίες, μικρές ή μεγάλες.

4. Μ ήν  άφ ήνετε ποτέ τό  θυμό σας νά 
σιγοκαίει μέσα σας. «Δώστε δ ιέξοδο στή 
φυσική αύτή ένέργεια  πού ύπάρχει μέσα 
σας», συμβουλεύει ό καθηγητής Κάρτερ. 
Ό μολογουμένω ς ή περίπτωση αύτή είναι 
άπό τίς δυσκολότερες. Είναι θά λέγαμε 
δίκοπο μαχαίρι. Γιατί ένώ τό σωστό είναι 
νά έξω τερ ικεύουμε πάντα τό θυμό πού 
μάς δημιουργείτα ι άπό κάποια αιτία, άπό 
τήν άλλη μεριά θά πρέπει έπ ίσης καί νά 
τόν  έλέγχουμε ταυτόχρονα, γιά νά μήν 
έχουμε δυσάρεστα άποτελέσματα. Νά 
θυμάστε όμως πάντα ότι ό θυμός πού 
περιορίζεται καί δέν  έξωτερικεύεται, εί
ναι τρομερά καταστρεπτικός γιά τόν  άν- 
θρώπινο όργανισμό.

5. -Ν ά  βρήτε τρόπους πού νά σπάζουν 
έστω καί γιά λίγο τόν  μονότονο ρυθμό 
τή ς ζωής σας. « Έ να ς  σωστός τρόπος γιά 
νά άπομακρύνεσθε άπό τά δ ιάφορα προ
βλήματα πού σάς άπασχολοϋν καί τά 
όποια φυσικά θά σάς δημιουργήσουν 
στρές τελικά, είναι νά σπάτε τή μονοτο
νία, νά σταματάτε δηλαδή γιά λίγο τόν
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μονότονο αύτό ρυθμό τής ζωής σας: 
δουλειά  - σπίτι - δουλειά», μάς πληροφο
ρεί ό καθηγητής Κάρτερ. Στήν περί
πτωση αύτή, ένα όποιοδήποτε χόμπυ εί
ναι πραγματικά σανίδα σωτηρίας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

6.-Νά εισθε ρεαλιστές μέ τις έπιδιώ- 
ξεις σας. Πάρα πολλές φ ορές συναντάμε 
πολλούς τέτο ιους  άνθρώ πους πού πά
σχουν άπό τό  σύνδρομο τών ύπέρ - κα
τορθωμάτων, νά πελαγώνουν γιατί τ ε 
λικά άνέλαθαν εύθύνες  μεγαλύτερες 
τών δυνάμεών τους. Υπάρχουν πολλοί 
τέτο ιο ι τύποι στις δ ιάφ ορες έπιχειρή- 
σεις, πού μέ τόν  τρόπο αύτό προσπα
θούν νά άποκτήσουν τήν  εύνοια  τού 
προϊσταμένου τους. Ή  νοικοκυρά έπίσης 
μόνιμα άντιμετωπίζει τό  πρόβλημα τής 
ύπεραπασχολήσεως.

-  Τό σύνδρομο αύτό τή ς  κουρασμένης 
νοικοκυράς, όπως χαρακτηριστικά τό 
ονομάζουμε έμ ε ϊς  ο ί ψυχολόγοι, είναι 
σύνηθες φ αινόμενο στήν έποχή  μας, 
λέγει ό ψυχολόγος Ίβνικ.

Ό λο ι μας στήν πραγματικότητα 
έχουμε ένα  φυσικό όριο άντοχής, γιατί

όλες αύτές τις έπ ιδιώξεις στή ζωή μας, 
καί καλό θά είναι νά μήν ύπερβαίνουμε 
ποτέ τό  όριο αύτό.

7. -Ν ά  άποφ εύγετε τις δ ιάφορες άνεύ- 
θυνες συνταγές, προκειμένου νά θερα
πεύσετε τό  στρές σας. Βεβα ιω θείτε ότι 
καί σείς δέν πέσατε στή παγίδα πού πέφ
τουν  πολλοί άλλοι καί προσπαθούν νά 
θεραπεύσουν τό  στρές του ς  μέ διάφορα 
ύπνωτικά χάπια. Αντί γ ι' αύτό, προσπα- 
θεΐστε νά άνακαλύψετε τή πηγή του, γιά 
νά τό καταπολεμήσετε πιό εύκολα.

8. -Ν ά  παραδέχεσθε μοιρολατρικά τή 
φυσική άλλαγή ή τή μή άλλαγή τών δια
φόρων πραγμάτων γύρω σας.

-  Νά προσπαθείτε πάντα νά άντιμετω- 
π ίζετε τά πράγματα όπως έρχοντα ι καί 
όχι όπως έσείς  θ έλετε νά έρχονται, μάς 
συμβουλεύε ι ό ψυχολόγος Ίβνικ.

"Αν προσπαθήσετε νά μεταβάλλετε μιά 
κατάσταση, πού έκ τών προτέρων γνωρί
ζετε ότι είναι δύσκολη καί έχει φύγει άπό 
τόν  έλεγχό σας, άσφαλώς θά άπογοη- 
τευθεϊτε, μέ άποτέλεσμα νά σάς δη- 
μ ιουργηθεΐ στρές. Θά πρέπει λοιπόν νά 
έχετε  ύπ’ όψη σας τά όρια της άνοχης καί 
τών δυνατοτήτω ν σας καί νά έργάζεσθε 
πάντα μέσα σ ’ αύτά τά περιορισμένα 
όρια.

9.-Νά φ ροντίζετε γιά τή φυσική καλή 
κατάσταση τού σώματός σας. Τό άνθρώ- 
πινο σώμα καί ό άνθρώπινος όργανισμός 
γενικά, έχει άνάγκη άπό ώ ρισμένες 
φροντίδες.

Είναι άπαραίτητο λοιπόν νά φροντί
ζετε πάντα γιά τις σω στές ώρες τού 
ύπνου σας, τις καθημερ ινές σωματικές 
άσκήσεις καί τήν ύγιεινή διατροφή σας. 
Αν ξενυχτάτε συνέχεια, μή περ ιμένετε 

ότι αύτό δέν θά σάς δημ ιουργήσει προ
βλήματα τελικά. Τό άνθρώπινο σώμα έχει 
άπόλυτη άνάγκη άπό τ ις  σωστές ώρες 
ύπνου.

Ό σ ον  άφορά τήν τροφή σας, τό  καλύ
τερο  σύστημα είναι τρία γεύματα τήν 
ήμερα, μέ τήν άνάλογη περιεκτικότητα 
βιταμινών. Νά άποφ εύγετε έπ ίσης τά 
λίπη καί τούς ύδατάνθρακες.

-  Αντιμετω πίζοντας τό  στρές μέ τόν 
σωστό τρόπο, βοηθάμε στήν ίδια μας τήν 
ύγεία. Ό τ α ν  λοιπόν μάθουμε νά καταπο
λεμάμε τό  σ τρές άποτελεσματικά, θά εί
μαστε έκ τών προτέρων βέβαιοι, ότι τ ε 
λικά θά έχουμε σάν έπαθλο τής νίκης μας 
αύτής, πολλά χρόνια  ζωής, γεμάτα άπό 
ύγεία καί εύτυχία, μάς πληροφορεί ό 
ψυχολόγος Ίβνικ.
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ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ το υ :  ΝΕΟΥΣ 
ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Τοϋ κ. Γιάννη -ΗΡΟΤΥΡΗ 
όμοτ. καθηγητή Παν/μίου

Αφ ήσαμε νά προχω ρήσουν τά θλιβερά 
πράγματα στό σημείο  πού νά προκα- 
λούντα ι δυσκολίες στήν έπανενταξή 
τους στήν κανονική τροχιά  τους. Κάτι 
πού άπαιτεί όντω ς άθλο, μεγάλο άθλημα, 
άλλά και προσπάθεια όλων μας και κυ
ρίως των γονέω ν και των άμεσα ένδιαφε- 
ρομένω ν γιά τ ίς  σπουδές τους, άν ένδια- 
φέρονΐα ι. Ναι, άν ένδ ιαφ έροντα ι πρά
γματι μαθητές, σπουδαστές, φ ο ιτητές 
καί γονείς  γιά μιά ούσιαστική καί συστη
ματική μόρφωση κΓ όχι άπλώς γιά τδ 
χαρτί, τό  άπολυτήριο καί κυρίως τό  δί
πλωμα, τό  πτυχίο. Αύτό  πού δυστυχώς 
δέν άξίζει μέ τήν  κατάντια στήν όποια 
φτάσαμε τήν  πα ιδεία μας περ ισσότερο 
άπό τά τυπογραφικά καί τό  χαρτί, είναι 
πολύ δύσκολο νά έπαναφ έρουμε τό 
νεοέλληνα  σέ κάποια κατάσταση, πού νά 
είνα ι κάπως κοντά ή νά πλησιάζει πρός 
τήν  έφ εση γιά μάθηση.

Ε ίνα ι άνάγκη νά πούμε τά πράγματα 
έτσι, όπως έχουν, γιατί μόνο ή συνειδη- 
τοποίηση τή ς κατάστασης μπορεί νά μάς 
βοηθήσει νά βγούμε άπό τό  άδ ιέξοδο  τό 
όποίο έχουμε φτάσει. Τούτα  τά  τελ ευ 
ταία χρόνια  έχε ι δηλωθεί κατά πυκνό 
τρόπο μέσα ατούς χώ ρους τή ς έκπαί- 
δευσής μας ή όκνηρία, ή άμέλεια  καί έν
τονα α ισθητή ή άπουσία πόθου γιά μά
θηση, ή άποφυγή κάθε προσπάθειας καί 
κόπου. Μ ιά  κατάσταση πού όχι μόνο δέν 
προσπαθήσαμε νά τή διορθώ σουμε νά 
τήν  άποτρέψουμε, παρά όλοι μας άρμό- 
διοι καί μή, ο'ι πάντες τήν έκτρέφ αμε μέ 
άκρ ιτες συμπόνιες, συνα ισθηματισμούς 
καί κολακείες γιά ταπεινά  συμφ έροντα 
κ.λ.π. Δ έν  κάναμε τ ίποτε άλλο παρά κατά 
άνόητο τρόπο πριονίζαμε καί κόβαμε τόν 
κλώνο τού  δένδρου  έπάνω στόν όποίο 
καθόμασταν, χωρίς νά άντιλαμβανόμα- 
στε ότι μέ τό  κόψιμο τοϋ  κλώνου καί τό 
πέσιμό του κάτω, πώςφυσικά θά πέφταμε 
κΓ έμ ε ίς  καί θά τσακιζόμασταν. Κάτι τ έ 
τοιο κάναμε όλοι μας καί πιό πολύ οί 
ύπεύθυνοι, δηλαδή οί περ ισσότερο 
ύπεύθυνοι, άν καί σέ ένα  τέτο ιο  έθνικό 
θέμα κανένας δέν  είνα ι άνεύθυνος. 
Ό λ ο ι έμμεσα  ή άμεσα, ή σιωπηρά καί «έν 
νψ», συμπαρ ιστάμεθα στά παράλογα αι
τήματα  τή ς  συνδικαλιστικής ένω σης γο 
νέων -  μαθητών -  φοιτητών καί στήν 
πάλη τους, στό θλ ιβερό άγώνα του ς  έν- 
άντια  στήν έκπαίδευσή τους, ένάντια  στή 
μόρφωσή τους, στό νά μάθουν νά έργά- 
ζονται, καί πλατύτερα στήν πα ιδεία τοϋ 
έθνους. Π ουθενά  δέν  παρατηρεΐτα ι αύτό 
τό  φ αινόμενο τοϋ  παράλογου συνδικα
λισμού τής συμμαχίας γονέω ν -  μαθητών 
-  φοιτητών ένάντια  στή μόρφωση τών 
νέων, ένάντια  στόν έξοπλισμό του ς  μέ 
γνώσεις, δ ε ξ ιό τη τες  καί ικανότητες, 
ώστε νά μπορέσουν νά καλύψουν σωστά,

πραγματικά, καί πρός όφ ελος δικό τους 
καί τοϋ συνόλου, τόν  κοινωνικό ρόλο, 
πού πρόκειτα ι νά άναλάβουν μέ τό έπάγ- 
γελμά τους μέσα στό κοινωνικό σύνολο.

'Α ν τ ί νά βάναμε σάν σκοπό μας καί σάν 
στόχο μας τή βελτίωση καί τήν  καλυτέ
ρευση τού τρόπου μέ τόν όποίο νά γ ίνον
ται οί έξετάσεις, τή βελτίωση καί τόν  έκ- 
συγχρονισμό τών προγραμμάτων, τήν 
πο ιότητα τών έκπα ιδευτικώ ν 'μα ς -  ένα 
σοβαρότατο πρόβλημα -  λειτουργών, 
τήν προσπάθειά μας νά έπ ιτύχει ή έκπαι- 
δευτική μας μεταρρύθμιση, αύτήν πού 
τήν  π ερ ιμέναμε χρόνια  καί χρόνια, άντί 
νά μάθουμε τά παιδιά μας ή νά ζητούμε 
νά μάθουν αύτά νά διδάσκονται, ώστε νά 
διαβάζουν ένα  βιβλίο μέ τέτο ιο  τρόπο, 
πού νά μπορούν νά έπαναλαμβάνουν τίς 
βασικές σκέψ εις τού  συγγραφέα, άντί ν ’ 
άπαιτούμε, τόσο άπό τόν έαυτό μας,όσο 
καί άπό τά σχολεία, μικρά καί μεγάλα, νά 
παύσει ή στείρα  άπομνημόνευση  καί νά 
δουλεύετα ι μέ τά μαθήματα, τή διδασκα
λία καί τήν έργασία, τ ίς  άσκήσεις κ.λ.π. ό 
νους τών παιδιών, ώστε ή σκέψη του ς  νά 
μή μένε ι στήν έπιφάνεια, παρά νά εισχω
ρεί ό μαθητής, ό σπουδαστής καί ό φοι
τη τή ς  στό βάθος τή ς γνώσης, γιατί 
γνώση σημα ίνει νά δ ιαπερνάς τήν  έπιφά- 
νεια  γιά νά φ τάσεις ώς τίς ρίζες, δηλαδή, 
ώς τίς αιτίες. Α ντί ν ’ άγωνισθούμε νά 
μάθουμε όλοι μας, έμ ε ίς  καί τά παιδιά 
μας, πώς γνώση σημαίνει, ν ’ άγωνίζεσαι 
μέ δραστηρ ιότητα  καί κρίση (κριτική 
σκέψη) νά πλησιάζεις όσο μπορείς τήν 
ούσία τού άντικε ιμένου  τής σπουδής 
σου, δηλαδή τήν άλήθεια, στό πώ ςαύτό 
έχε ι πράγματι. Α ντ ί νά φ ροντίζουμε όλοι 
μας στό πώς θά άναπτύξει τίς δ ιανοητι
κές δυνάμε ις του καί ένα σταθερό χαρα
κτήρα ώστε νά μπορεί νά σκέπτετα ι αύ- 
τό ς  ό ίδ ιος καί νά άποφασίζει κΓ όχι ν ’ 
άφ ήνει νά σκέπτοντα ι άλλοι γιά λογαρια
σμό του καί ν ’ άποφασίζουν άλλοι έρή- 
μην του κι’ αύτός νά μετρά άπλώς ώς 
μέλος τή ς άγέλης, ώς νούμερο, άπλώς 
ώς άρ ιθμός καί κομπάρσος νά φωνάζει 
ζήτω κ.λ.π. Ά ν τ ί  νά ζητούσαμε νά δίνει ή 
παιδεία μας ένα  συγκεκριμένο ποσό 
γνώσεων τή ς  «πολιτιστικής περιουσίας» 
μας καί στό τέλο ς  τή ς  έκπαίδευσης του 
νά βεβαιώνεται, πώς ό ν έο ς  έχε ι άποκο- 
μίσει ένα  ικανοποιητικό ποσόν γνώσεων, 
πού θά τρέφ ουν καί θά άναπτύσσουν τή 
γνώση.

Α ντί νά ζητούμε, ν ’ άπαιτούμε ώστε τά 
σχολεία  όλων τών βαθμιδών νά φροντί
ζουν νά άφομοιώ νουν οί μα θητές τ ίς  ήθι- 
κές άξ ιες τού πολιτισμού μας, άντί νά 
ζητούμε νά βρούμε πώς καί γιατί ό καθη
γητής τού γυμνασίου καί τού λυκείου 
έχει έγκατασταθεί στήν ψυχή τού  έφή- 
βου άπό άλλους παράγοντες, έπιζήμια 
ύποκατάστατα τοϋ  παιδαγωγού, καί γιατί 
ό καθηγητής δέν  γ ίνετα ι παραδεκτός 
άπό τούς μα θητές κ.λ.π. παρόμοια, έμ ε ίς  
συνδικαλιζόμαστε, οί γονείς, νά άπαλλά- 
ξουμε τό  μαθητή άπό κάθε ε ίδος έργα-

σίας καί τού κόπου. Ά ν τ ίν ά  συνηθίσουμε 
τά παιδιά μας νά έργάζονται, τά άποτρέ- 
πομε. Αντί νά προσπαθούμε νά κάνουμε 
συνειδητό  τόσο στόν έαυτό  μας, όσο, 
φυσικά, καί στά παιδιά μας, πώς ή έργα
σία είνα ι άνάγκη ζωής, π ιέζουμε τήν πο
λ ιτεία  νά προβαίνει σέ ύπαναχωρήσεις, 
θλιβερά, έθνικά έπιζήμιες. Ή  έργασία εί
ναι μιά βασική άρετή τή ς  ζωής μας. Κα
νένα  νέο  δέν  μπορούμε νά έτο ιμάσουμε 
γιά τόν  άγώνα τή ς  ζωής, χωρίς νά τού 
γ ίνει συνειδητό  πώς ή ίδια ή ζωή άπαιτεί 
κούραση καί σκληρή έργασία. Δυστυχώς, 
δέν  διαπαιδαγωγούνται τά παιδιά μας 
πρός τήν  έργατικότητα. Τήν έργασία θά 
πρέπει νά τή διδάσκομε στά παιδιά μας 
σάν κάτι τό  αύτονόητο, σάν καθήκον 
άπέναντι τού έαυτού μας καί τών άλλων 
άνθρώπων, άπέναντι τού  λαού μας καί 
πέραν άπ’ αύτόν άπέναντι τή ς  άνθρωπό- 
τητας. "Ενας σοφ ός οικονομολόγος, 
είπε, ότι «τό μέτρο τής άξίας, μέ τό όποιο 
ένας λαός κρίνει τήν  έργασία, είνα ι τό 
μέτρο τής άξίας τού πολιτισμού καί τής 
προκοπής τού λαού αύτού». ’Έ π ειτα  πάλι 
είπαν πώς «ό τρόπος τή ς έργασίας μας 
έκφράζει τήν προσω πικότητά μας, άλλά 
καί τό μέτρο τή ς άξίας μας. Μ έ  τόν  τρόπο 
τή ς  έργασίας μας δ ίνομε άπόδειξη τού 
έαυτού μας». Εξάλλου, πρέπει νά γνωρί
ζομε πώς μέ τόν  τρόπο τής έργασίας μας, 
δέν άμοίβετα ι μόνο ό άνθρωπος, άλλά 
καί τιμάται. Στόν τόπο μας, δυστυχώς, 
κυριαρχεί ή τάση τού « έ λ ά σ σ ο ν ο ς  
κ ό π ο υ » .

ΓΓ αύτό καί δύσκολα θά μπορέσει κα
νένας νά φ έρει τούς ν έου ς  μας, πού φοι
τούν  στά μέσα, άνώ τερα καί άνώτατα 
σχολεία  μας, στήν κανονική τροχιά τής 
έργασίας, όσο καί τούς  γονείς τους, πού 
κατά παράλογο τρόπο καί θλιβερό άπαι- 
τούν  ν ’ άπαλλάσουν τά παιδιά τους άπό 
τόν  κόπο καί τήν  έργασία. ’Απαιτείτα ι με
γάλη προσπάθεια καί όχι ύποχώρηση σέ 
α ιτήματα άποφυγής κόπου καί στοιχειώ 
δους μέτρου έργασίας. Είναι έθνική 
άνάγκη νά τερματιστε ί ή κατάσταση πού 
έπ ικρατεΐστάλ.Ε.Ι. καί στή μέση παιδεία, 
μιά κατάσταση, πού φ τάνει ώς τήν  άνυ- 
παρξία τής πα ιδείας μας.

Είναι ένθαρρυντικέςο ί δηλώσεις τού 
ύφυπουργού τή ς  πα ιδείας κ. Γ. Λιάνη, 
πώς «τά θεσμικά πλαίσια, πού άφ ορούν 
τ ίς  σπουδές στήν άνώτατη παιδεία, θά 
διευρυνθούν, ώστε νά σπουδάζουν στήν 
χώρα μας οί νέοι, έφ όσον έχουν  άποδε- 
δε ιγμένα  τ ίς  άπαρα ίτητες γιά τ ίς  σπου
δ ές  προϋποθέσεις». Στόν  τόπο μας 
παρατηρεΐτα ι ένα  φαινόμενο, πού δέν τό 
συναντά κανένας, νομίζω,άλλού, στή 
μορφή πού έχει πάρει, τόσο όσο σέ μάς. 
Έ να  φαινόμενο, πού άφορά όλους μας, 
άλλά στή συγκεκριμένη τού θέματος 
περίπτωση έντοπ ίζετα ι α τούς γονείς. Καί 
τό  φ αινόμενο αύτό είνα ι οί άνεδαφ ικές 
φ ιλοδοξίες μας σέ δ,τι άφορά πολλές 
φ ορές στά παιδιά μας. Συμπαθείς, θά μού
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πείτε, άλλά θλιβερές, γιατ'ι βρίσκονται 
μακριά άπό τήν πραγματικότητα και τή 
λογική. Δ έ ν  είμαστε άντικειμενικο ί στις 
έκτιμήσεις μας σέ δ,τι άφορά στά παιδιά 
μας. Ο νειρευόμαστε τό  μέλλον τους  
παρασυρόμενοι άπό άνεδαφ ικές φιλο
δοξίες μας ώς τή ματαιοδοξία  μας. Δ έν  
θέλομε νά άντιληφ θοϋμε τ ις  ευθύνες  
μας. Ή  συναισθηματική λογικήμας δέν 
μάς άφ ήνει νά έκτιμήσουμε τ ις  άποτυ- 
χ ίες  τού παιδιού μας, πού μπορούν νά 
προέρχοντα ι ή άπό τήν  τεμπελ ιά  του  και 
τή φυγοπονία του, συνηθ ισμένο  φαινό
μενο, ή άπό τήν άνικανότητά του νά άν- 
ταποκριθεΐ στις άνεδαφ ικές φ ιλοδοξίες 
τών γονέω ν του, πού, πολλές φορές, 
φ τάνουν ώς τήν κουφότητα. Δ έν  ξέρομε 
στήν περίπτωσή μας αύτή πού βρισκό
μαστε .καί πού πρέπει νά πάμε καί δέν 
μπορούμε νά καταλάβουμε αύτό πού 
πρέπει νά κάνομε καί πώς νά τό  κάνομε. 
Προπαντός, δέν  άντιλαμθανόμαστε -  κι 
αύτό είναι τό  βασικό μας κακό -  δτι τά 
παιδιά μας πρέπει νά έργαστούν, νά κου
ραστούν, δτι τ ίποτα δέν πραγματοποιεί
ται χωρίς κόπο. Καμία προκοπή χωρίς 
συστηματική έργασία. Δ έν  θέλομε νά 
καταλάβομε πώς τά παιδιά μας πρέπει νά 
μάθουν νά έργάζονται.

Είναι δύσκολο νά λυθεί αύτό τό  πρό
βλημα τής νοοτροπ ίας μας. Μ ιά  νοοτρο
πία, πού μεγάλωσε καί άπλώθηκε πολύ τά 
τελευτα ία  χρόνια άνάμεσα σέ γονείς καί 
παιδιά καί σέ μιά ύπεύθυνη διακυβέρ
νηση, πού άνεχόταν αύτή τήν κατάσταση 
καί ύποχωρούσε καί στά παράλογα αιτή
ματα γονιών καί φοιτητών. Γι'αύτδ καί 
έπαναλαμβάνω πώς μάς ένθαρρύνουν οί 
δηλώσεις τού ύφυπουργού τής παιδείας, 
πώς «δέν πρόκειται νά λυθεί αύτό τό 
πρόβλημα μέ έμβαλω ματικές καί εύκαι- 
ριακέςκαταστάσεις». Καί πώς «τό 
ύπουργείο δέν είναι δ ια τεθε ιμ ένο  νά 
ύποχωρήσει σέ π ιέσεις όμάδων μέ 
όποιαδήποτε αιτήματα, μέ όποιεσδή- 
ποτε δ ικαιολογίες ή π ιέσεις άπεργίας καί 
πείνας, δημαγωγικής ύφής, ώστε νά 
ύποβαθμίσει τ ις σπουδές τή ς  άνώ τατης 
παιδείας». Δυστυχώ ς αύ τές  είναι τόσο 
ύποβαθμισμένες, πού δέν ύπάρχει πιά 
σκαλί παρακάτω ύποβάθμισης. Μ ’ αύτό 
τό  νόημα, νομίζω πώς ή κυβέρνηση έχει 
ύποχρέωση καί καθήκον νά άναστηλώσει 
τήν  πεσμένη κάτω παιδεία μας. Ο ί δηλώ
σεις τού ύφυπουργού κ. Λ ιάνη μάς δί
νουν έλπίδες.

Ή  σωστή έργασία προϋποθέτε ι άνα- 
πτυγμένη βούληση, δυνατή θέληση καί 
καρτερία τόσο πού ένας σοφ ός τή ς  ζωής, 
ένα ς πο ιητής είπε κάποτε «ότι τδν  άν
θρωπο τόν κάνει μικρό ή μεγάλο ή βού 
λησή του». Ό  λόγος τού  ποιητή καί τότε 
πού ειπώθηκε καί σήμερα έχε ι τήν  ίδια 
άξια. Ή  ιστορία μάς π ιστοποιεί τήν  όρθό- 
τη τα τα ύ  λόγου. Π όσες σκέψ εις καί πόσοι 
σκοποί καί πόσοι διαλογισμοί μας δέν 
πήραν ποτέ σάρκα καί όστά, άλλά έμει
ναν σκιές, δνειρα άπραγματοποίητα; Κ ι’ 
αύτό γιατί δέν  είχαμε τή δύναμη τή ς  θ έ
λησης νά έργασθοϋμε σ ’ αύτά μέ συν
έπεια  καί συνέχεια  καί καρτερία.

Τήν τραγικότητα τή ς  ζωής τού  άνθρώ- 
που χωρίς θέληση, μάς παρουσιάζει ένας 
άλλος πο ιητής μέ τούτα  τά  λόγια «κι αυ
τός πού ε ίμα ι τώρα χα ιρετώ  μελαγχολ ικά  
καί πονεμένα  έκε ϊνον  πού μπορούσα νά 
ε ίμα ι». Εκείνον πού μπορούσε νά είναι, 
άλλά δέν έγινε, γιατί τού  έλειψ ε ή θ έ
ληση. Δ έ  δ ιαπαιδαγωγούμε τά παιδιά μας

στήν έργασία, π αράτά  συνηθίζουμε κατά 
άπαράδεκτο, ύπερβολικό τρόπο στις 
άνέσεις, στήν άποφυγή τού κόπου, γιά νά 
μή κουραστούν τά καημένα.

Ό  πιό μεγάλος έχθρός κάθε σωστής 
έργασίας μας είνα ι ή άπροσεξία μας, ή 
έπ ιπολα ιότητά μας, ή άμέλειά  μας «ή 
τσαπατσουλιά μας», ή άνυπομονησία 
μας, ή έλλειψη φ ροντίδας καί εύσυνει- 
δησίας μας. Πώς νά άντιληφ θεΐ κανένας 
στόν τόπο μας τή σημασία τή ς έργασίας, 
δταν τήν  άντικρίζουμε μέ τό συναίσθημα 
τή ς  άγγαρείας; Σήμερα  συναντά κανείς 
στόν τόπο μας ένα  ύπερθολικό άριθμό 
κακομαθημένω ν καί παραχαϊδεμένων 
παιδιών τή ς εύμάρειας, πού πολύ δύσ
κολο είναι νά συνηθίσουν στήν έργασία. 
Κι όμως είναι άνάγκη, έθνική άνάγκη.

Λ ησμονούμε ή δέ θέλομε νά ξέρομε 
άκόμη καί στά σχολεία μας πώς μέ μιά 
προγραμματισμένη μέ νού καί σκοπό έρ
γασία μπορεί ό ν έος νά βρεί άπολύτρωση 
άπό τή στενοκαρδιά καί τή μικρότητα, 
άπό τά κέφια καί τή ραστώνη. Αύτή θά 
τού χαλυβδώ σει τό  χαρακτήρα καί τή θέ
ληση. Θά τού διαπλάσει τήν  προσωπικό
τητα. Θά δαμάσει τις νευρ ικότητες καί 
τ ίς  έπ ιθυμίες. Θά τόν δυναμώσει. Ο ί πει
ρασμοί θά χάσουν άρκετά άπό τή ν έλκυ- 
στικότητά  τους. Μ έ  τήν έργασία ή αύτο- 
πειθαρχία δυναμώνει, καί άναπτύσεται ή 
αύτοκριτική καί ό αύτοέλεγχος. Ή  έργα
σία κλείνει μέσα τη ς ήθικοπλαστική δύ
ναμη. Μ όνο  μέ τήν  έργασία ή γεύση μας 
πα ίρνει τό  πραγματικό τη ς  νόημα.

Λ ησμονούμε δυστυχώ ς πώς ή ίδια ή 
ζωή δέν  είναι άπλώς καί μόνο καλοπέ
ραση, χωρίς νά κάνει κανένας τίποτε, 
παρά είνα ι άγώνας καί άγωνία. Δυστυχώ ς 
τόσο  τό  σπίτι, όσο καί τό  σχολείο καί ή 
κοινωνία δέ μαθα ίνουν στό παιδί, όσο 
πρέπει καί όπως πρέπει, τό  τ ί θά πει έρ 
γασία καί πώς γ ίνετα ι ή έργασία. Καί δέν 
δε ίχνομε στό νέο  μέ τό  παράδειγμά μας, 
πώς ή έργασία ζητά όλη μας τή δύναμη.

όλη μας τήν άφοσίωση καί τήν εύσυνει- 
δησία μας, όλη μας τήν  πίστη. Τά νιάτα 
πού τό  παραχάϊδεμα -  ένα  έντονα  δηλω
μένο στό νεοελληνικό χώρο έλάττωμα 
άνατροφ ής -  ή ή κακή καί στραβή άγωγή 
μας δέν  τά κατάστρεψε, φ έρνουν μαζί 
του ς  γενικά τήν  όρεξη γιά έργασία, 
έχουν  τδν πόθο νά χρησιμοποιήσουν τίς 
δυνάμε ις τους κι άκολουθούν πραγμα
τικά έκεΐνον πού θέλει νά τά όδηγήσει, 
άρκεΐ νά έχουν μπρος του ς  καθαρούς 
σκοπούς.

Εκείνο πού είνα ι άνάγκη νά γνωρίζομε 
είναι ότι κάθε άτομο μέσα στήν κοινωνία 
καλύπτει μέ τήν έργασία του μιά κοινω
νική άνάγκη, έναν κοινωνικό ρόλο. Αύτός 
δέν  είναι αύτός καθεαυτός ούτε ύψηλό- 
τερ ο ς  ούτε χαμηλότερος, είναι έξίσου μέ 
όλους τού ς  άλλους κοινωνικά άναγ- 
καίος. Τό θέμα, λοιπόν καί τό  πρόβλημά 
μας είνα ι τό  πόσο τέλε ια  ή χαλαρά, έλατ- 
τωματικά έκτελεί κανένας τήν  έργασία 
πού καλύπτει ό κοινωνικός του ρόλος. 
Καί πιό συγκεκριμένα άν π.χ. κάποιος έκ
τελε ί τόν κοινωνικό ρόλο, δηλαδή τήν 
έργασία του τέλεια  ή μέ τάση νά τήν έκ
τελε ί όλο καί πιό καλά τότε αύτός πρέπει 
νά έκτιμ ιέτα ι καί νά τιμάται, άσχετα άν 
αύτός μπορεί νά είνα ι π.χ. όδοκαθαρι- 
στής. "Αν, δηλαδή, ό όδοκαθαριστήςπού 
καλύπτει έναν κοινωνικό ρόλο, έκτελεί 
τέλε ια  καί εύσυνείδητα  τή δουλειά  του 
καί ό πρόεδρος π.χ. τής ’Ακαδημίας ή ό 
ύπουργός κ.λ.π. δέν  έκ τελεί τήν  έργασία 
του  εύσυνείδητα  καί τέλεια, τό τε  τό  κα
πέλο μας θά πρέπει νά τό·βγάνομε μπρος 
στόν όδοκαθαριστή κι όχι στόν πρόεδρο 
ή τόν  ύπουργό κ.λ.π. Θ ά  π ρ έ π ε ι  ν ά  
δ ι δ ά ξ ο υ μ ε ,  ά φ ο ύ  μ ά θ ο μ ε  
έ μ ε ΐ ς  π ρ ώ τ α ,  π ώ ς  ύ ψ η λ ά  κ α ί  
χ α μ η λ ά  έ π α γ γ έ λ μ α τ α  δ έ ν  
ύ π ά ρ χ ο υ ν ,  π α ρ ά  ύ π ά ρ χ ε ι  
κ α λ ή ,  τ έ λ ε ι α  ή κ α κ ή  κ α ί  ά σ υ -  
ν ε ί δ η τ η  έ κ τ έ λ ε σ η  τ ή ς  έ ρ γ α 
σ ί α ς  μ α ς ,  π ο ύ  κ α λ ύ π τ ε ι  μ ι ά  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά ν ά γ κ η .
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ΚΗΥΤΣΑΒΑΚΗΑ
ΤΗΣ
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Τού Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τά στήθια μου  κατάντησαν  
βασάνων κατοικία  
πού κατοικούν ο ι λέοντες  
και τ ' άγρια θηρία, άχ! βάχ!

ΎΗταν ή έπω δός ένό ς  τραγουδιού τών 
«κουτσαβάκηδω ν» πού έλυμα ίνοντο  τήν 
παλιά Αθήνα, Ιδίως τή συνοικ ία  τού  
Ψυρρή. Κουτσαβάκηδες ε ίχαν  όνομα- 
σθή, γιατί έκούταα ιναν τεχνητά  βαδ ίζον
τας, παρ ιστάνοντας τούς «νταήδες». Ή  
Α θήνα  καί ο ί γε ιτον ιές  της ύπέφ εραν  
άπό αύτούς τά πάνδεινα  άπό τήν έποχή  
τής βασ ιλείας τού Ό θω νος  έως  τις πρώ
τες δ εκαετ ίες  τής δυναστείας τού Γεωρ- 
γίου τού Α'.

Ά λ λ ' ά ς  δώ σουμε πρώτα μ ιάν  εικόνα  
αύτών τών περίφημων παλικαράδω ν ή 
«τραμπούκω ν» όπως λεγόντουσαν. Στρα- 
τολογημένο ι άπό άνεργους νέους, θρα
σείς καί προκλητικούς, οί όποιοι άποτε- 
λούσαν στήν άρχή τις στρατιές τών 
«μπράβω ν» τών κομμάτων, έξελ ίχθηκαν  
σιγά - σ ιγά σέ δυνάστες  τού φ ιλήσυχου  
κόσμου. Ή  έμφ άνισή τους ήταν άρκετά  
περίεργη καί έξεζητημένη. Φορούσαν 
μαύρο αακκάκι καί ρ ιγέ χρωματιστό ή μέ  
μεγάλα  καρρέ πανταλόνι. Ή  μέση  τους  
τυλιγόταν μ έ  μεγάλο  πλατύ ζουνάρι πού  
άρχ ιζε  άπό τά στήθος καί τέλειω νε κάτω 
άπό τόν άφαλό, στις π τυχές του όποιου  
έκρυβαν τό όπλοστάαιό τους: τή διμού- 
τσουνη (πιστόλι μ έ  δύο κάνες), τό μα 
χαίρι, δ ιάφ ορους σ ουγ ιάδες  μαζί μέ τήν 
καπνοσακούλα, τό τσακμάκι κ.ά. Τό παν
ταλόνι κατέληγε  «τζογέ», δηλαδή στενώ
τα το ατούς άστραγάλους, ένώ γιά παπού
τσια φ ορούσαν στιβάλια μ έ  ψηλό τα
κούνι, στενά καί μυτερά, μ έ  τή μύτη πρός 
τά πάνω, τά «στενόχω ρα πατούμενα», 
όπως τά έλεγαν. Τά στιβάλια  ήτανε πάντα  
μαύρα  άλε ιμμένα  μ έ  χο ιρ ινό  λίπος καί 
έπρεπε νά τρίζουν. Ε ίνα ι γνωστό ότι τό 
παλιό ύποδηματοποιείο  τού Μπέη, στήν 
όδό Σταδίου, μ έ  σήμα: «Έ να ς  ε ίνα ι ό 
Μ π έης» ε ίχ ε  ώς έμβλημά  του τά έξης: 
«Κοψότης, σ τερεότης καί τριζότης».

Κόμμωση

Καιρός όμως νά δούμε καί τήν κόμ 
μωση τών «κουτσαβάκηδω ν», πού άποτε- 
λούσε τό «άκρον - άωτον» τής παλικαριάς  
τους. Μ αλλιά  μακριά, πασαλειμμένα  μέ

λίπος πού συνήθως βρωμούσε, χ τεν ι
σμένα  ·χω ρίστρα» μ έ  άφ έλειες  πού κα
τέβαιναν στό μέτωπο καί σκέπαζαν χα 
ρακτηριστικά τό ένα  μάτι, πού τό ξεσκέ
παζε ό κούτσαβος, μέ άρειμάνια  χε ιρ ο 
νομία, όταν άπειλοϋσε τό σύμπαν. "Αλλο 
συνθετικό τής «όμορφ ιάς» τους ήταν τό 
μεγάλο  μουστάκι, πού όσο μεγαλύτερο  
γινόταν, τόσο τό καμάρω ναν καί προσπα
θούσαν νά τό ένώ σουν μέ τό γέν ι πού 
έτρεφ αν στό μάγουλο.

Φορούσαν πάντα ρεπούμ,πλικα ή «κα
βουράκ ι» μέ «χλ ίψ η». Έ τσ ι έλεγαν  τήν 
πλατιά μαύρη κορδέλλα πού περ ιέβαλε  
τό καπέλλο, ένδεικτικό  κι αύτό παλικα- 
ριάς, πού έδ ε ιχ ν ε  ότι π ενθούσε γιά τό 
θάνατο κάποιου  «τραμπούκου» πού 
έπεσε «ήρω ικά·. Έ β ά δ ιζα ν  πάντα έλα- 
φρά κουτσα ίνοντας («κουτσαβάκηδες»), 
φτύνοντας ήχηρά, βήχοντας μ εγαλό 
φωνα, κοιτάζοντας περιφρονητικά τούς  
δ ιαβάτες καί ζητώντας άφορμή γιά παρε
ξήγηση καί καυγά. Πολλοί «τραμπούκοι» 
φορούσαν τό σακκάκι τους μόνο  μέ τό 
ένα  μανίκι, ένώ  τό άλλο τό κρατούσαν  
ριχτό  στό δεξί ώμο.

Η Αθήνα τής έποχής των κουτσαβάκηδων.

Τό πέρασμα τών νοικοκυραίων άπό τις 
όδούς καί τις παρόδους τού Ψυρρή, ήταν  
άθλος, γιατί οί κούτααβοι παραμόνευαν  
γιά νά προκαλέσουν τούς δ ιερχομένους  
ή νά τούς πετάξουν δ ιάφ ορες άκαθαρ- 
σ ίες  τής άγοράς.

Ή κάθαρση.

Τήν κάθαρση άπό τό άγος τών «κού- 
τσαβων» τήν έφ ερε ό Δημήτρ ιος Μπαϊ- 
ρακτάρης, δ ιευθυντής τής Α σ τυνομ ία ς  
Αθηνώ ν, διω ρισμένος άπό τό μεγάλο  
Έλληνα πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, μέ  
τήν έντολή νά έξυγιάνη  τήν περιοχή  
πρωτευούσης. Ό  Μ παίρακτάρης, δί
καιος, αύατηρός καί άδέκαστος, άρχισε  
νά έφ αρμόζη  ένα  σχέδ ιο  χωρίς νά λαμ- 
βάνη ύπ ' όψ ιν τις συστάσεις ή τις έπιρ- 
ρ οές  τών κομματικών παραγόντων. Κατά  
τό σχέδιο, ή καλύτερη μ έθοδος θερα
πείας ήταν ό έξευτελ ισμός.

Έτσι, άφού έξήντλησε πρώτα τό κεφά
λαιο τών συστάσεων καί τών συμβουλών, 
συγκέντρωσε τούς τραμπούκους στό 
προαύλιο τής δ ιευθύνσεω ς τής Α στυνο 
μίας, πού βρισκόταν τότε στη μ εσ ημ 
βρινή πλευρά τής πλατείας Κλαυθμώνος. 
Στή μέση  τής αύλής ε ίχ ε  στηθεί ένα  σι
δερένιο  άμόνι, άπό αύ τά πού ύπάρχουν  
στά σ ιδεράδ ικα  καί δίπλα ένα  μ εγάλο  σι
δερέν ιο  σφυρί. Φώναζε ένα ν  - ένα  τούς
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Ο Δημήτριος Μπαϊροκτόρης. πού Εγινε 6 φόβος καί 
τρόμος των κουτσαβάκηδων. (Πορτραϊτο τού Ποπα- 
γιάννη, 1981).

«άντάμηδες» ό Μ παϊρακτόρης και τούς 
δ ιέτασαε νά άφήσουν δίπλα ατό άμόνι 
τον όπλισμό τους, δηλαδή πιστόλια, μα 
χαίρια, γιαταγάνια, κόμες κ.ά. πάνω στόν 
όποϊον ήταν γραμμένο ι στίχοι «περ ιπα
θε ίς», άπειλές καί άναστεναγμο ί ""Αχ! 
Βάχ!». 'Αφού άφηνε τόν όπλισμό του, 
έπα ιρνε νεώτερη διαταγή νά τόν σπάση, 
με  τά ίδια του τά χέρια, κτυπώντας τον μέ  
τή βαρειά  πάνω ατό άμόνι. "Οποιος δυσ- 
τροποϋσε, δ εχόταν  στό κεφάλι του τό 
βαρύ βούρδουλα τού Μ παϊρακτάρη καί 
ύποτασσόταν, άλλιώς θά τόν πήγαιναν  
«σηκωτό» στό νοσοκομείο  άπό τό ξύλο. 
Προσβολή μεγάλη γιά τούς «κουτσά- 
βους» πού τήν άποθανάτισαν στό δ ί
στιχο:

Μ ιά ξυλιά μέ τό καμτσίκι 
ε ίν ’ αιώνιο ρ ε ζ ιλ ίκ ι...

Ή  δεύτερη δοκιμασ ία  άφοροϋσε τήν  
κόμμωση καί τήν ένδυμασ ία  των «τραμ
πούκων». Μ ιά μεγάλη ψαλίδα -  πού τή 
χε ιρ ιζό ταν  ε ιδ ικός κουρέας -  έκοβε τις 
λιγδω μένες άφ έλειες  τών μαλλιώ ν καί τις 
μύτες  άπό τά «στενόχωρα», δηλαδή τά 
παπούτσια. Ύ στερα  έρ χόταν  ή σειρά τού  
σακκακιού καί τού ζουναριού. ’Επειδή  
φ ορούσαν τό ένα  μανίκ ι τού σακκακιού  
καί τό άλλο τό κρατούσαν «ριχτό» στόν  
ώμο, ή ψαλίδα τούς έκοβε τό ρ ιχτό  μα 
νίκι. 'Επ ίσης τούς έκοβε τά περ ισσεύ
ματα  τού ζουναριού.

Ο Ι κακοποιοί, ύστερα άπό αύτά τά «κα
ζάνια», άπελύοντο, άλλά δέν  ήθελαν νά 
βγοϋν έξω, γιατί φ οβόντουσαν τόν έξευ- 
τελισμό καί τήν ταπείνωση καί ζητούσαν  
νά τούς κλείσουν στή φυλακή. Από τότε 
δέ χρονολογείτα ι τό δίστιχο:

Τά σ ίδερα τής φυλακής  
είνα ι γιά τούς λεβ έντες  ...

Ύ στερα  άπό τις ταπεινώ σεις αύτές οί 
κουτσαβάκηδες, πού σ χεδόν  στήν όλό- 
τητά τους ήταν θρασύδειλοι, δ έν  μπο
ρούσαν  νά ξαναποκτήσουν τήν παλιά  
τους αίγλη. Ο ί μεγάλοι «νταή δες» πού  
έκαναν καυγά γιά ένα  πέταγμα μύγας καί 
άπειλοϋσαν μέ φόνο κάθε περαστικό πού 
νόμ ιζαν ότι τούς στραβοκοιτούσε, έβ α 
λαν τήν ούρά κάτω άπό τά σκέλη καί 
μεταβλήθηκαν σέ «κορέους».

Ό  βούρδουλας τού Μ παϊρακτάρη καί ή 
άτεγκτη αύστηρότητά του ε ίχαν  σάν άπο- 
τέλεαμα  νά άπαλλάξουν τήν πρωτεύουσα  
άπό τά κακοποιό στο ιχεία  πού τήν πλημ
μύριζαν. Μ ετά  τήν άποχώ ρηση τού  
Μπαϊρακτάρη, οί «τραμπούκοι» άναθάρ- 
ρησαν, άλλά χω ρίς τήν παλιά τους δύ
ναμη καί τό θράσος.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΤΙΣΜΟΥ

Τοϋ κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ 

Ύπομ/ρχου

Τδ ήλεκτρ ικό ρεύμα χρησ ιμοποιείτα ι 
καί γιά τήν  παροχή φωτισμού έξωτερικδ 
καί έσωτερικά στό αύτοκίνητο. Παλιό- 
τερα  γιά τδ φωτισμδ τού  αυτοκινήτου γι
νόταν χρήση λυχνιών μέ λάδ ιή  διαφόρων 
φωτιστικών άερίων. Τδ φώς στό αύτοκί
νητο είνα ι άπαραίτητο γιά τήν  κίνησή του 
τή νύχτα  καί μέ αύτδ παρέχοντα ι ένδεί- 
ξε ις άλλαγής τή ς  πορείας, φ ρεναρίσμα
τος, όγκου καί στάθμευσης.

Τδ σύστημα  φωτισμού στά περισσό
τερα σημερ ινά  αύτοκίνητα  περιλαμβάνει 
τά έξης:

α) Μπατταρία  και δυναμό, πού έχουμε 
άσχοληθεί σέ προηγούμενα  κεφάλαια, 

β) Δ ιακόπτες, πού διακρίνονται σέ 
περιστροφ ικούς, στρογγυλούς καί συρ
ταρωτούς,

γ) ’Ασφάλειες, πού έχουν  σκοπό νά 
διακόπτουν τό  ήλεκτρ ικό κύκλωμα σέ 
κάθε περίπτωση πού ή ένταση τού ρεύ
ματος αύξάνετα ι γιά νά άποφ εύγεται 
έτσ ι ή καταστροφή τής έγκατάστασης, 

δ) Λάμπες, πού διακρίνονται σέ μονο
πολικές, διπολικές καί σταθερές (φίξ) καί 

ε) Καλωδιώσεις τού  ήλεκτρ ικού κυ
κλώματος.

Τά φώτα τού αύτοκινήτου  χωρίζονται 
σέ κύρια, βοηθητικά  καί έσωτερικά. Ή  
θέση καί ή χρήση τών φώτων καθορίζον
ται άπό τόν  Κώδικα 'Ο δ ική ς  κυκλοφορίας 
μέ κριτήρια πάντα τού ς  κανονισμούς καί 
τ ις  συνθήκες κυκλοφορίας.

Στά  κύρια φώτα, πού είνα ι καί ύπο- 
χρεωτικά περιλαμβάνονται: 

α) Τά φώτα πορείας (μεγάλα), πού ε ί
ναι 2 ή 4 λευκού ή άνοικτού κίτρινου 
χρώ ματος τοπ οθετημένα  στό μπροστινό 
τμήμα  τού αυτοκινήτου, 

β) Τά φώτα διασταύρω σης (μεσαία), 
γ) Τά φώτα σ τάθμευσης (πόλης), πού 

είνα ι 2 λευκά μπροστά καί 2 κόκκινα 
πίσω,

δ) Τάφ ώ ταδγκου, ύποχρεωτικά γιά τά 
μεγάλα όχήματα 2 λευκά μπροστά καί 2 
κόκκινα πίσω στό πάνω μέρος, 

ε) Τό λευκό φώς τή ς  π ινακίδας κυ
κλοφορίας,

στ) Τούς δε ίκτες άλλαγής κατεύθυν
σης (φλάς), πού είνα ι 2 λευκά ή πορτοκα- 
λόχρωμα μπροστά καί 2 κόκκινα ή πορ- 
τοκαλόχρωμα πίσω πάλλοντα μέ ρυθμό 
85 περίπου παλμών άνά λεπτό καί 

ζ) Τά φώτα ST O P  πού είνα ι 2 κόκκινα

στό πίσω μέρος τού αύτοκινήτου καί 
άνάβουν μόνο σε περίπτωση φ ρεναρί
σματος.

Στά  βοηθητικά  φώτα πού δέν είναι 
ύποχρεωτικά περιλαμβάνονται:

α) Τά φώτα όμίχλης, κίτρινα, τοπ οθε
τημένα  μπροστά, β) Τά φώτα όπισθο- 
πορείας, λευκά, 1 ή 2 τοποθετημένα  πίσω 
καί

γ) Ό  προβολέας τοπ οθετημένος  
μπροστά.

Στά  έσωτερικά φώτα περ ιλαμβάνον
ται:

α) Τά φώτα έσωτερικού φωτισμού 
(μπλαφονιέρες),

β) Τά φώτα τού πίνακα όργάνων (ταμ- 
πλώ) καί

γ) Τά ένδεικτικά  φώτα (χειρόφρενου, 
δυναμό, ζωνών άσφαλείας, θυρών κ.λπ.)

Λάμπες -  Φανάρια
Ο ί λάμπες πού χρησ ιμοποιούντα ι στά 

αύτοκίνητα είνα ι πυρακτώσεως, δηλαδή 
μέ τή δίοδο ήλεκτρ ικού ρεύματος μέσα 
άπό τά νήματά τους, κατασκευασμένα 
άπό βολφράμιο. Αύτά πυρακτώνονται καί 
δίνουν φωτισμό. Λ ειτουργούν μέ τάση 6, 
12 ή 24 Βόλτς (άνάλογα μέ τήν τάση τού 
ήλεκτρικού κυκλώματος τού  αύτοκινή- 
του). Τό μέγεθος τών λαμπών ποικίλλει 
άνάλογα μέ τή χρήση τους  καί έτσ ι γιά τό 
φωτισμό τού πίνακα όργάνων τού  όδη- 
γού χρησ ιμοποιείτα ι λάμπα 1/2 κηρίου, 
ένώ γιά τούς φ ανούς πορείας λάμπα μέ
χρ ι καί 60 κηρίων. Σέ κάθε νήμα τής λάμ
πας ύπάρχει έκ κατασκευής μία έπαφή 
ρεύματος. Ή  γείωση τού κυκλώματος γί
νετα ι μέ τό μεταλλικό τμήμα  τή ς  βάσης

στερεώ σεώ ς της στήν υποδοχή. Τό μέ
γεθος  τής νημάτων τών λαμπών έξαρτά- 
τα ι άπό τήν  ένταση τού  ρεύματος. Τό 
κοντό καί χοντρό  νήμα άντέχει περισσό
τερο  στούς κραδασμούς τού αύτοκινή- 
του καί έπ ιπλέον παρέχει συγκεντρω
μένη πηγή φωτός. Ή  παροχή μιας λάμ
πας έξαρτάτα ι άπό τήν τάση τού ρεύμα
το ς  καί τά άμπέρ πού καταναλώνει. Ή  
λάμπα 4 κηρίων (μέτρο φωτεινής ισχύος) 
καταναλώνει 0,85 άμπέρ σέ τάση 6 
Βόλτς. Επειδή ή χω ρητικότητα τής 
μπατταρίας έκφράζει τήν παροχή ζορι
σμένω ν άμπέρ σέ ώ ρ ισμένες ώρες, 
ύπάρχει άμεση σχέση στήν κατανάλωση 
τού ρεύματος καί στόν άρ ιθμό τών λαμ
πών. "Αν άφ εθούν άναμμένες δύο λάμ
πες μπροστινών φαναριών, πού κατανα
λώνουν 4 άμπέρ ή κάθε μία, θά έκφορτί- 
σουν μιά μπατταρία 80 άμπερορίων σέ 10 
ώ ρες περίπου. ’Η μπατταρία τοϋ αύτοκι- 
νήτου, τήν έποχή τού χειμώνα έκφορτί- 
ζετα ι γρηγορώτερα έπειδή οί λάμπες 
χρησιμοποιούντα ι περισσότερο.

Οί μπροστινοί φανοί πορείας άποτε- 
λούντα ι άπό:

α) Τό κέλυφος, πού είναι κατασκευα
σμένο άπό λαμαρίνα μέ τήν όπή τής ύπο- 
δοχής τή ς λάμπας στό πίσω μέρος, τή 
βάση στήρ ιξης καί τις β ίδες ρύθμισης.

β) Τό κρύσταλλο, πού είναι κυρτό μέ 
λεία  τήν έξωτερική του  έπιφάνεια καί 
πρισματικά διαμορφω μένη τήν έσωτε- 
ρική γιά νά άπλώνονται οί φ ω τεινές άκτί- 
ν ες  κατά πλάτος,

γ) Τόν καθρέπτη, άπό χρωμιωμένο 
έσωτερικά μέταλλο, λείο γιά καλύτερη 
άνάκλαση τή ς  φω τεινής δέσμης καί

δ) Τή λάμπα μέ δύο νήματα πυρακτώ-
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σεως για φώτα πορείας καί διασταύρω
σης (σχήμα 1).

Μ έ κατάλληλη στήριξη τή ς λάμπας 
στον καθρέπτη τό  νήμα τών φώτων πο- 
ρείαςπέφτει σ τήνέστία  παραβολής και οί 
φ ω τεινές άκτίνες άνακλώνται άπό τόν 
καθρέπτη παράλληλες γιά νά κατανεμη- 
θοϋν στή συνέχε ια  άπό τό  πρισματικό 
κρύσταλλο. Τό νήμα τών φώτων δια
σταύρω σης είναι έξω άπό τήν έστία  
παραβολής, άνακλά τή δέσμη μόνο πρός 
τά πάνω στόν καθρέπτη καί οί φωτεινές 
άκτίνες άνακλώνται πρός τά κάτω καί 
δ ιανέμοντα ι στό δρόμο μέ τούς πρισμα
τικούς φακούς. Συχνά μέσα στό μπρο
στινό φανάρι τοποθετείτα ι καί ή λάμπα 
τών φώτων στάθμευσης, (σχήμα 2).

Σέ καινούργια αύτοκίνητα  χρησ ιμο
ποιούντα ι πλαστικά φανάρια πού είναι 
πιό έλαφρά, φθηνά καί μέ άντοχή στις 
δ ιακυμάνσεις τή ς θερμοκρασίας, άλλά 
πιό εύα ίσθητα στά κτυπήματα καί τις 
παραμορφώσεις. "Αλλος τύπος φανα- 
ριών είναι τά σιλμπίμ, πού έχουν  τόν κα
θρέπτη καί τό κρύσταλλο στεγανά σφρα
γ ισμένα γιά νά άποφ εύγεται ή ύγρασία 
καί ή είσοδος σκόνης καί άκαθαρσιών καί 
νά παρέχουν βελτιω μένο φωτισμό, άλλά 
μειονεκτούν στό ότι σέ περίπτωση βλά
βης κάποιου νήματος τή ς λάμπας άπαι- 
τεΐτα ι ή άντικατάσταση όλόκληρου τού 
φαναριού.

Είναι δυνατόν νά γ ίνουν διάφοροι 
συνδυασμοί τών φωτεινών δεσμών τών 
φαναριών άλλά στόν έπ ικρατέστερο 
χρησ ιμοποιούνται φανοί πού φωτίζουν 
μιά μεγάλη περιοχή καί δέν  συγκεντρώ
νουν τό  φώς εύθεΐα  μπροστά στό δρόμο. 
Επ ίσης έφ αρμόζεται ή άσύμμετρη δ έ

σμη γιά νά έξασφαλίζεται καλύτερη όρα- 
τότητα  στόν όδηγό καί νά άποφεύγεται 
τό θάμπωμα τών όδηγών πού κινούνται 
άντίθετα  (σχήμα 3).

Ο ί φω τεινές δ έσμες τών φαναριών τού 
αύτοκινήτου, λόγω τή ς  έλλειψ ης φωτι
σμού τής γύρω περιοχής πού δ ιαδίδον
ται, γ ίνοντα ι έσ τ ίες  έκτυφλωτικής λάμ
ψης μέ άποτέλεσμα κάθε άνθρωπος πού 
τις κοιτάζει νά ύφίσταται σημαντικό 
περιορισμό τή ς  όρασής του. Ά π ό  τούς 
κατασκευαστές γ ίνονται πολλές δοκιμές 
καί έφ αρμογές γιά νά περ ιορ ιστεί ή έκ- 
τυφλωτική λάμψη τών φανών χωρίς νά 
μειώνεται καί τό  φώς γιά τήν  όδήγηση. Ό  
άνώ τερος καί ό κατώ τερος βαθμός έν
τασης τών φωτεινών δεσμών είναι καθο
ρ ισμένος καί έλέγχετα ι μέ φωτόμετρο. 
Παλιότερα είχε άπαγορευτεΐ ή χρήση 
λαμπών μεγαλύτερων άπό 35 κηρία, άλλά 
μέ τ ις  σημερ ινές συνθήκες καί άπαιτή- 
σεις, μέ κατάλληλη έφ εστίαση τών φα
νών, αύτό ξεπεράστηκε καί μέ τήν ύψηλή 
δέσμη φωτίζεται άρκετά ό δρόμος μπρο
στά στόν όδηγό,ένώ μέ τή χαμηλή δέσμη 
άποφ εύγεται τό θάμπωμα στις δ ιασταυ
ρώσεις μέ αύτοκίνητα πού κινούνται 
άντίθετα  καί ό όδηγός σύμφωνα μέ τις 
νομοθετ ικές ρυθμ ίσεις είνα ι ύπεύθυνος 
γιά τήν έπιλογή τή ς  κατάλληλης δέσμης 
φωτός.

Ο ί μπροστινοί φανοί τού  αύτοκινήτου 
τοποθετούντα ι σταθερά στό μπροστινό 
μέρος του  καί σέ άπόσταση άπό τό  έδα
φος 30 -  40 ϊντσες. Μ ετά  τήν κανονική 
τους  στήριξη γ ίνετα ι ή έργασία γιά τή 
σωστή κατεύθυνση τή ς  δέσμης. Γιά τή 
ρύθμιση τών φώτων τών μπροστινών φα
ναριών:

α) φ έρετα ι τό  αύτοκίνητο φορτωμένο,

Σχημο 2.

μέ τό βάρος πού προβλέπετα ι γιά έπιβά- 
τες  καί μέ κανονική πίεση άέρα στά λά
στιχα, σέ όριζόντιο έπ ίπεδο έδαφ ος σέ 
άπόσταση τών μπροστινών του φανα
ριών 5 μέτρων άπό κάθετο λευκό το ίχο ή 
οθόνη (σχήμα 4).

6) σημειώ νοντα ι τά κέντρα τού μπρο
στινού καί π ισινού παρ-μπρ ίζ (άνεμοθώ
ρακα) γράφονται πάνω σ ' αύτά κατακό- 
ρυφ ες γραμμές καί μέ σκόπευση άπό τό 
πίσω μέρος τού αύτοκινήτου γράφεται 
στήν οθόνη μιά κεντρική κατακόρυφη 
γραμμή (α). Ο ί τρείς κατακόρυφες γραμ
μές νά συμπίπτουν.

γ) γράφονται στήν όθόνη δύο παράλ
ληλες μέ τήν κεντρική γραμμές (β) καί (γ)

πού άπέχουν άπό αύτή άπόσταση ίση μέ 
τό  μισό τή ς άπόστασης τών κέντρων τών 
φαναριών τού αύτοκινήτου, 

δ) πάνω στήν όθόνη γράφεται γραμμή 
(Δ) κάθετα στις προηγούμενες καί σέ 
ύψος (Η) άπό τό  έδαφ ος όσο άπέχουν τά 
κέντρα τών φαναριών άπό τό  έδαφος.

ε) Μ έ  τό  άναμμα τών μεγάλων φώτων 
(πορείας) πρέπει οί δ έσμες κάθε φανα
ριού νά βρίσκονται στά σημεία  τομ ή ς  τών 
γραμμών (ο) στήν όθόνη.

στ) Μ έ  τό  άναμμα τών φώτων δια
σταύρω σης (μεσαίων) πρέπει ή εύθεία  
γραμμή πού χωρίζει τό  φωτεινό άπό τό 
σκοτεινό  μέρος τή ς όθόνης νά βρίσκεται 
5 έκατοστά τού μέτρου κάτω άπό τή 
γραμμή (Δ), γιά αύτοκίνητα πού έχουν 
φανάρια μέ συμμετρ ική δέσμη.

"Αν οί δέσ μες τών φώτων πέφτουν σέ 
άλλα σημεία, τά φανάρια ρυθμίζονται 
άπό τ ις  ειδ ικές γ ι’ αύτό β ίδες πού ύπάρ- 
χουν  πάνω σ ’ αύτά ή στή βάση τους. Γιά 
διευκόλυνση τή ς ρύθμ ισης καλύπτεται 
κάθε φορά ό ένας άπό τού ς  δύο φανούς, 
ιδια ίτερα στά αύτοκίνητα  μέ φανάρια μέ 
άσύμμετρη δέσμη πού ή όθόνη άριστερά 
φωτίζεται όπως στά συμμετρ ικά  φώτα, 
ένώ άπό τό  κέντρο καί δεξιά, ή διαχωρι- 
στική γραμμή φωτεινού καί σκοτεινού 
μέρους βρίσκεται μέ έκτροπη 5 έκατο- 
στων πάνω άπό τή γραμμή (Δ).

Γ ιά τή ρύθμιση τών φαναριών ύπάρ- 
χουν καί ε ιδ ικές συσκευές. Σέ περίπτωση 
πού οί δ έσ μες  δέν  ρυθμίζονται, μέ τή 
μετακίνηση τών φαναριών μέ τις ρυθμι
στικές β ίδες τους, πρέπει νά έλέγχετα ι 
τό άμάξωμα γιά παραμόρφωση ή κακή 
εύθυγράμμιση, τό  σύστημα άνάρτησης 
καί οί τροχοί. Στά αύτοκίνητα τελευτα ίου 
τύπου, οί κατασκευαστές τοποθετούν  
δ ίδυμα φανάρια δηλαδή δύο άριστερά 
καί δύο δεξιά  καί χρησ ιμοποιούντα ι γιά 
φώτα πορείας (μεγάλα) άλα μαζί,ένώ γιά

φώτα διασταύρωσης (μεσαία) μόνο τά 
έξωτερικά. Επ ίσης χρησιμοποιούνται 
λάμπες ιωδίου γιά παροχή πιό συγκεν
τρω μένου καί έντονου  φωτισμού.

Ασφάλειες τοϋ κυκλώματος φωτισμοί)
Γ ιά τήν προστασία τών ήλεκτρικών κυ

κλωμάτων τού αύτοκινήτου παρεμβάλ
λοντα ι άσφ άλειες τήξεω ς μέ μορφή γυά
λινου σωλήνα, μέ νήμα  ή πλαστικές μέ
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έλασμα καί, κάθε φορά πού ή ποσότητα  
τού  ρεύματος πού δ ιέρχετα ι είνα ι μεγα
λύτερη άπό δσο προβλέπει ό κατα
σκευαστής, ή άσφάλεια «καίγεται» κα ίτό  
κύκλωμα διακόπτεται. Ά π ό  βλάβες τού 
αύτόματου ρυθμιστή καί τή ς  γ εννήτρ ιας 
ή άπό βραχυκυκλώματα περνάει ρεύμα 
μεγαλύτερης έντασης στό κύκλωμα, μέ 
άποτέλεσμα  άν δέν  διακόψει ή άσφάλεια 
τή δίοδο τού  ρεύματος, μέ τό  κάψιμό 
της, τά καλώδια νά ύπερθερμα ίνοντα ι καί 
νά δημ ιουργούντα ι σπ ινθήρες μέ κίν
δυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Πρ ιν τήν 
έπανατοποθέτηση  τη ς  κομμένης άσφά- 
λειας, πρέπει νά άνακαλύπτονται καί νά 
άποκατασταίνετα ι ή βλάβη πού προκά- 
λεσε τό  βραχυκύκλωμα. Ό λ ε ς  οί άσφά- 
λε ιες  τού ήλεκτρ ικού κυκλώματος τού 
αύτοκινήτου (8 - 20 άμπέρ) βρίσκονται 
συνήθω ς σέ ένα  κουτί πού πρέπει νά 
γνωρίζει ό όδηγός γιά νά τις άντικατα- 
σταίνει έχοντα ς πάντα έφεδρικές. Ή  το 
ποθέτηση  συρμάτων ή κομματιών άπό 
άσημόχαρτα άντί γιά κομμένες  άσφά- 
λε ιες  είναι πολύ έπικίνδυνη, γιά πρό
κληση σοβαρότερης ζημιάς στό αύτοκί- 
νητο.

Βλάβες τοϋ συστήματος φωτισμού

Γιά τόν  εύκολότερο  έλεγχο καί έντο- 
πισμό κάθε βλάβης πού παρουσιάζετα ι 
στό σύστημα  φ ω τισμού,πρέπει νά λαμ- 
θάνετα ι ύπ’ όψιν τό  διάγραμμα ήλεκτρι- 
κής συνδεσμολογ ίας τού αύτοκινήτου 
κα 'ιτά συνοδευτικά  φυλλάδια. Γενικά, οί 
βλάβες στις λάμπες όφ είλοντα ι σέ κακές 
συνδέσε ις  σέ σπάσιμο των φανών, σέ 
οξε ιδω μένες έπαφ ές ή σέ κακή μπαττα- 
ρία:

α) Φώτα χαμηλής έντασης. Είναι 
βλάβη πού όφ είλετα ι σέ έκφ ορτισμένη 
μπατταρία ή χαμηλή στάθμη τού  ήλε- 
κτρολύτη τη ς η σέ κακή γείωση τής 
μπατταρίας ή τή ς  λάμπας ή βλάβη τοϋ 
αύτόματου ρυθμιστή ή τή ς  γεννήτρ ια ς ή 
τις άκαθαρσίες καί τήν  ύπαρξη ύγρασίας 
στις λάμπες.

β) Τά φώτα τρεμοσβήνουν. "Εχουν 
βλάβη πού όφ είλετα ι σέ κακή γείωση τή ς 
μπατταρίας ή χαλαρές σ υνδέσε ις  τών 
καλωδίων καί τή ς  λάμπας ή σέ κομμένη 
λάμπα πού τό  νήμα τη ς  ένώ νετα ι μέ τούς 
κραδασμούς.

γ) Κάψ ιμο τή ς λάμπας ή τή ς  άσφά- 
λειας. Είναι βλάβη πού όφ είλετα ι σέ μα
κροχρόνια χρήση ή σέ ρεύμα ύψ ηλής τά 
σης καί πρέπει νά έξετάζετα ι ό αύτόμα- 
το ς  ρυθμ ιστής καί ή γεννήτρ ια  ώς έπ ίσης 
ο ί χαλαρές συνδέσε ις  τών καλωδίων καί 
τών άκροδεκτών τή ς  μπατταρίας καί ή 
κακή στερέω ση τών λαμπών.

δ) Τά φώτα δέν  άνάβουν. Ε ίνα ι βλάβη 
πού όφ είλετα ι σέ όλική έκφόρτιση τή ς 
μπατταρίας ή κάψιμο τής λάμπας ή 
βλάβη τοϋ διακόπτη ή διακοπή τής σύν
δεσης τών καλωδίων ή κακή έπαφή τών 
άκροδεκτών.

ε) Βλάβη τού  διακόπτη φώτων. Οφ εί
λετα ι σέ βραχυκυκλω μένες ή χαλασμέ
ν ε ς  έπαφές, σέ χαλαρές συνδέσ ε ις  ή 
καταστροφή του λόγω μακροχρόνιας 
χρήσης.

στ) Βλάβη στό ήλεκτρ ικό κύκλωμα.
Οφ είλετα ι σέ κομμένα  καλώδια, κακές ή 

χαλαρές σ υνδέσε ις  ή καταστροφή τής 
μόνω σης τών καλωδίων.

Τά λάστιχα έχουν 
ταυτότητα!!!

Τά λάστιχα τού  αύτοκινήτου σας έχουν 
ταύτότητα. Καί μάλιστα ταύτότητα  μέ 
πάρα πολλά στοιχεία, πού άρχίζουν άπό 
τήν  ήμερομην ία  γεννήσεώ ς του ς  (διά
βαζε κατασκευής τους) καί φ τάνουν ώς 
τ ις  τελευτα ίες λ επ τομέρε ιες  ... Βέβα ια  
χρειάζετα ι κάποια άποκρυπτογράφηση 
καί αύτόν άκριβώς τόν  κώδικα σάς δί
νουμε άμέσω ς παρακάτω. Ενδ ιαφ έρει 
άμεσα όδηγούς καί τροχονόμους ...

1: Ό τα ν  τά λάστιχα είνα ι χωρίς σαμ
πρέλα έχουν  τό  καρακτηριστικό 
Tubeless καί, φυσικά, τοποθετούντα ι 
σέ ειδικά κατασκευασμένες ζάντες. 
Αύτά  πού πα ίρνουν σαμπρέλα έχουν 
γραμμένες τή φράση Tube type.

2: Εδώ δίνοντα ι οί δ ιαστάσεις τού λά
στιχου. Ό  άρ ιθμός π.χ. 175 δηλώνει 
τό  πλάτος του  σέ χ ιλ ιοστά τού  μέ
τρου. Πολλές φ ορές ό άρ ιθμός αύ- 
τό ς  άκολουθείτα ι άπό ένα  60, 70 ή 80 
πού δηλώνει πώς τό  ύψος του  είναι

τά 6 0 %  , 7 0 %  ή 8 0 %  τού πλάτους 
του, άντίστοιχα (βλέπε σχήμα 2). Τό 
S  δηλώνει τήν  άνώτατη ταχύτητα  γιά 
τήν  όποια έχει κατασκευαστεί τό  λά
στιχο. Πιό συγκεκριμένα σημαίνουν: 
S  =  ώς 180 χ/ω, Η =  ώς 210 χ/ω καί V 
=  πάνω άπό 210 χ/ω. Τό γράμμα R 
πού άκολουθεΐ δηλώνει τόν τύπο 
τοϋ έν ισχυτικού πλέγματος, δηλαδή 
τού σκελετού του, καί στήν προκει
μένη περίπτωση R σημα ίνει Radial. 
"Υπάρχουν βέβα ια καί τά λάστιχα Μ & 
S, πού σημα ίνε ι Mud and Snow  (λά
σπης καί χιονιού). Σ ’ αύτά ή ένδειξη  
S R  άντιστο ιχεί σέ άνώνατη ταχύτητα  
160 χ/ω, ένώ HR σέ 190 χ/ω.

3: TWI σημα ίνει Tread Wear Indicators, 
δηλαδή «δείκτες φθοράς τοϋ πέλ
ματος» . Πρόκειτα ι γιά έγκάρσιες 
γραμμές κάτω άπ’ τά «σκαλίσματα» 
καί όταν άποκαλυφθούν τό λάστιχο 
χρειάζετα ι άντικατάσταση.

4: Τό «88» είνα ι ό ένδεικτικός άρ ιθμός 
τού άνώ τατου έπ ιτρεπόμενου φορ
τίου σέ κάθε τροχό. Ή  κλίμακα κυ
μα ίνεται άπό τό  60, γιά 250 κιλά, ώς 
τό  106, γιά 950 κιλά.

5: Τό S  δηλώνει τό  άνώ τατο όριο ταχύ
τητας γιά τό  όποιο έχε ι φτιαχτεί τό 
λάστιχο (βλέπε παραπάνω σημείωση
2 ).

6: Ά ρ ιθ μ ό ς  καί ύλικό λινών περιβλήμα
το ς  (στήν περίπτωσή μας περίβλημα 
μέ 2 λινά Rayon).

7: Ά ρ ιθ μ ό ς  καί ύλικό λινών πέλματος 
(στήν προκειμένη περίπτωση 
έχουμε πλέγμα μέ 2 λινά χαλύβδινα 
καί 2Rayon).

8: "Εδώ δηλώνεται ή μεγίστη έπ ιτρεπτή 
πίεση άέρα σέ κάθε λάστιχο, όταν 
είναι κρύο, σέ λ ίμπρες (στήν περί
πτωσή μας 36 λίμπρες). Τό όριο αύτό 
ισχύει μόνο γιά τις Η.Π.Α., ένώ στήν 
Εϋρώπη είνα ι μεγαλύτερο.

9: "Ο άρ ιθμός δηλώνει τό  μέγιστο έπι- 
τρεπτό  φ ορτίο σέ λίμπρες (1 λίμπρα 
=  0,454 χιλιόγραμμα) άνά τροχό. Καί 
πάλι ή ένδειξη  αύτή άναφ έρετα ι στις 
Η.Π.Α., ένώ στήν Εύρώπη έπ ιτρέπε- 
ται μικρότερο φορτίο.

10: Φίρμα κατασκευής.

11: (καί 12): Π ιστοποιητικό έγκρίσεως 
τή ς  Ε.Ο.Κ. γιά κατασκευή σύμφωνα 
μέ εύρωπαϊκά στάνταρντς, ό άρι
θμός δε ίχνει χώρα κατασκευής, δη
λαδή τό  4 σημα ίνει "Ολλανδία.

13: D O T  σημαίνει Department Of Tran
sport (κάτι άνάλογο μέ "Υπουργείο 
Συγκοινωνιών) τών Η.Π.Α., πράγμα 
πού δηλώνει πώς τό  λάστιχο είναι 
σύμφωνο μέ τ ις  άμερ ικάνικες προ
διαγραφές.

14: Κωδικός κατασκευαστοϋ: LM  =  κω
δικός έργοστασίου, Μ Ε Β  =  κωδικός 
τύπου, J3 =  κωδικός μεγέθους, 344 
=  κωδικός ήμερομηνίας.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Μορφωμένα σκυλιά . . .

Τό πρόβλημα των νεοϋορκέζω ν 
άριστοκρατών ζωόφιλων συνίσταται 
στό «πώς θά καταφέρουν νά έμφυ- 
σήσουν στά σκυλιά τους  τούς τρό
πους τής άψογης κοινωνικής συμπε
ριφοράς». Κι αυτό γιατί πιστεύουν, 
’ίσως, ότι τό άνθρώπινο κοινωνικό 
άνάστημα έξαρτιέτα ι καί άπό τόν έξ- 
ανθρωπισμό τών ... σκυλιών!

Ό τ α ν  δηλαδή κυκλοφορούν έχον 
τας πλάι τους  ένα  σκυλί πού τούς 
μοιάζει στή συμπεριφορά (όταν είναι 
εύγενικό, όταν κάνει ύποκλίσεις, 
όταν φιλάει τό χέρ ι τής κυρίας καί, 
γενικά, όταν έχει άνθρώπινα φερσί
ματα) τότε τό  κοινωνικό τους άνά
στημα μεγαλώνει καί μπορούν νά 
ύπερηφανεύονται ότι υπερέχουν 
σαφώς τών κοινών θνητών.

Καί πάμε παρακάτω γιά νά προσθέ
σουμε ότι αύτή ή νεοϋρκέζικη κοινω
νική μερ ίδαέξανθρω π ίζειτά  .. σκυλιά 
της σέ ειδικά σχολεία, όπου βεβαίως 
διδάσκονται, άποκλειστικά, τρόπους 
καλής συμπεριφοράς. Κάθε πρωί, ένα 
ειδικά δ ιαρρυθμισμένο σχολικό λεω
φορείο περνάει άπ’ τά σπίτια τών 
«καλών» οικογενειών τή ς Νέας Ύ όρ- 
κης καί παραλαβαίνει τούς «μαθη
τές»  γιά τή μεταφορά τους στό σχο
λείο. Τό μεσημέρ ι πού τελειώ νουν τά 
μαθήματά τους τούς  ξαναπαίρνει καί 
τούς έπαναφέρει στά σπίτια τών ... 
δικών τους.

Εννοείτα ι πώς δέν θά άσχολη- 
θούμε μέ τις λεπ τομέρειες  τής λει
τουργίας τών σχολείων. Πρώτον γιατί 
είναι πολλές καί δεύτερον γιατί θά 
μάς κάνουν νά ζηλέψ ουμε τή σχολική 
ζωή τών σκύλων μαθητών. Πρέπει, 
όμως, νά γράψουμε ότι ή λειτουργία 
τους πρόσθεσε έναν άκόμη μπελά 
στούς άστυνομ ικούς τροχονόμους 
τής περιοχής: τούς  ύποχρεώνει τώρα 
νά έλέγχουν καί τά παραπάνω σχο
λικά λεωφορεία γιά τήν καταλληλό
τητα  ή όχι τής μεταφ οράς μαθητών. 
Δουλε ιά  πού δέν είναι καί τόσο άπλή, 
όσο έκ πρώτης όψεως φαίνεται, άφού 
άλλες προϋποθέσεις πρέπει νά 
’ισχύουν γιά τά δίποδα βλαστάρια τής 
κοινωνίας κι άλλες γιά τά τετράποδα.

Τή στιγμή μάλιστα πού περισσό
τερο άπ’ όλους, τά άστυνομικά όρ
γανα, πρέπει νά φροντίζουν, νά άγ- 
καλιάζουν καί νά συμπαραστέκονται 
στά μαθητικά ... νιάτα!

------------ Α Γ Γ Λ Ι Α -------------

Ασχημομούρη έμπνευση. . .
ΤΗταν ιδ ιοκτήτης τσίρκου σέ προά

στιο τού Λονδίνου καί τού άρεσαν 
πολύ οί όμορφ ες γυναίκες. ’Αλλά ή 
μπογιά του δέν κόλλαγε όπου ήθελε 
ή καρδιά του, γιατί ό θεός τόν έπλασε 
άσχημομούρη. Οσάκις έπ ιχειρούσε 
νά γνωριστεί μαζί τους, έτρωγε τή ... 
«χυλόπιτα» πού λέμε στήν ’ιδιαίτερη 
γλώσσα τών έρωτοτροπούντων.

Τήν έφαγε μιά φ οράτή  «χυλόπιτα», 
τήν ξανάφαγε καί πάει λέγοντας: 
πολλάκις τήν  έφαγε. Χόρτασε «χυλό
πιτα» καί «στήσιμο» ... (Ίλήν όμως 
δέν  άπογοητεύτηκε. Μ ιά  μέρα, έκεΐ 
πού κάπνιζε άρειμανίως, γευματίζον
τας σέ κάποιο σταυροδρόμ ι μιά άπ’ 
τις συνηθ ισμένες «χυλόπιτες» τής 
ζωής του, άστραψε στό νού του μιά 
σπάνια έπινόηση, τής όποιας τά άπο- 
τελέσματα  φαίνονται στό περιστα
τικό:

Πανέμορφη καί καλλίγραμμη κοπε
λιά έκανε ήλιοθεραπεία σέ άκτή Λον- 
τρέζικου προάστιου. Εκεί πού λιαζό
ταν, είδε νά φτερουγίζει σέ χαμηλό 
ύψος άπ’ τά πάμπλουτα κάλη της ένα 
σπάνιου είδους πουλί. Ή  ξωτική

----------Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α -----------

Νά ’ταν ολοι έτσι. . .
Αμέσω ς μετά τήν όρκωμοσία του, 

νεοσύλλεκτος στρατιώτης μονάδας 
τού Ζούκοφ εν διατάχθηκε σέ ύπηρε- 
σία φρουράς μιάς στρατηγικής σημα
σίας γέφυρας, γιά τέσσερ ις ώρες.

Στή σκοπιά τοποθετήθηκε άπό 
άξιωματικό τή ς μονάδας του, ό 
όποιος, όμως, ξέχασε νά τόν άντικα- 
ταστήσει στήν κανονική ώρα. Κ ι ό 
στρατιώτης συνέχισε νά στέκετα ι στή 
θέση του (σάν Γερμανός, πού λένε) 
έπί τρία όλόκληρα μερόνυχτα! Ο ύτε 
μάτι έκλεισε, ούτε στρογγυλοκάθισε 
πουθενά, ούτε άπομακρύνθηκε άπ’ 
τή σκοπιά του περισσότερο άπό 
τριάντα μέτρα. Φαγητό καί νερό τού 
πρόσφεραν, μόνο, οί κάτοικοι διπλα
νού χωριού, κι αύτό μετά τό δεύτερο  
εικοσιτετράωρο. Στήν άρχή τού τέ 
ταρτου, ό άξιωματικός πού τόν είχε 
τοποθετήσει στή σκοπιά τής γέφυρας 
κατάφερε νά τόν θυμηθεί. "Εστειλε 
άμέσω ς νά τόν άντικαταστήσουν καί 
οί συνάδελφ οί του τόν βρήκαν σέ 
κακή κατάσταση. Πρόλαβε μόνο νά 
τούς πει «σώστε με» κι έπεσε λ ιπόθυ
μος στήν άγκαλιά τους.

ομορφ ιά τών χρωμάτων του έκανε 
τήν καρδιά της νά σκιρτήσει άπό λα
χτάρα. "Αρχισε, λοιπόν, νά τό μαυλί
ζει, καί καθώς τού ’λεγε «έλα πουλάκι 
μου στά χέρια μου» τό  άκουσε νά τής 
λέε ι μέ άνθρώπινη φωνή: «σ’ άγαπώ 
πολύ»! Τρελάθηκε, άκούγοντάςτο  νά 
μιλάει ή καλλίγραμμη κοπελιά καί ξα- 
νατρελάθηκε όταν τήν πλησίασε 
περισσότερο καί τής ξανά 'πε «σ’ 
άγαπώ πολύ». 'Οπότε, πάνω στις τρέ
λες, στις λαχτάρες καί στις άγάπες 
τις πολλές, τό πουλί τήν πλησίασε 
άκόμη περισσότερο καί τής είπε έναν 
άρ ιθμό ... τηλεφώνου!!!

Τηλεφώνου πού άνήκε στόν ιδιο
κτήτη τού τσίρκου ... Ό  ρέκτης έπι- 
χειρηματίας είχε τήν ύπομονή νά γυ
μνάσει κατάλληλα τό  πουλί, ώστε νά 
έντυπωσιάζει τις κοπελιές τής άρε- 
σκείας του καί νά τού λιγοστεύει τις 
.. «χυλόπιτες».

Τέτο ιο  πουλί μπορούμε νά προμη
θευτούμε όλοι μας. Ζε ί κάπου στις 
Ινδίες καί, μέ κατάλληλη έκγύμναση, 

είναι σέ θέση νά προσφέρει πολλά. 
Ύ π ’ όψιν, ταύτα, τών ένδιαφερομέ- 
νων. Καί τών άστυνομικών, περιπτώ- 
σεως συντρεχούσης ...

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Σύμπτωση ή ( . . . ) ;

Ή  τριαντάχρονη Ά μερ ικ ά να  Νταίζυ 
Μπράιαν τέλεσε πρόσφατα τόν 
έβδομο γάμο της. Ή τα ν  ένα γεγονός 
πού δημοσ ιεύτηκε άμέσως στά ήμε- 
ρήσια καί περιοδικά έντυπα όλου 
σχεδόν τού κόσμου, μολονότι πολλά 
έκατομμύρια συμπατριωτών της τήν 
έχουν  ξεπεράσει σέ άριθμό γάμων.

Αύτό δέν  συνέβη γιατί ή Ά μ ερ ι-  
κάνα ήταν κάποια άξεπέραστη στάρ 
τού Χόλλυγουντ ή κάποια άλλη δια- 
σημότητα  πρώτου μεγέθους, άλλά 
γιά κάτι πιό παράξενο, περίεργο καί 
μυστήριο: οί γάμοι της προκάλεσαν 
δέος, γιατί οί έξι προηγούμενο ι άν
τρ ες  της αύτοκτόνησαν ...

Τό βάρος τής περίπτωσης φορτώ
θηκε στήν άστυνομία τής Νέας Ύ όρ- 
κης, ή όποια μέ άνακοίνωσή της άπέ- 
δωσε τά περιστατικά σέ συμπτώσεις. 
Παράλληλα, οί συμπατριώτες τής 
Νταίζυ δέν  φ αίνονται νά ένοχλούντα ι 
άπ’ τήν περίπτωσή της. Κυνηγούν, 
δηλαδή, τήν τύχη, κάνοντας γάμο 
μαζί της ...
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Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι ΑΙ Α Π Ω Ν Ι Α

ΤΙ τοϋ 'ρθε!

Δ έν  ήταν Σκωτσέζος, Γιαπωνέζος 
ήταν ό τσ ιφ ούτης θυρωρός πολυκα
τοικίας Κίκι Ναγκασίμο, ήλικίας 31 
χρόνων. Έ μ ε ν ε  στό Τόκυο καί λυπό
ταν νά ξοδέψ ει τό  λεφτούλια του όσο 
λυπόταν νά ξοδέψ ει καί τό  κεφαλάκι 
του.

Σπαταλοϋσε, όμως, άσκοπα τις έμ- 
πνεύσε ις του, τις ουρανοκατέβατες 
κυριολεκτικά έμπνεύσεις του. Μ ιά 
τέτο ια  έμπνευση τοϋ ’ρθε πρό τρ ιμή
νου. Τοϋ ’ρθε νά μπει σέ ταξί (γιά δεύ 
τερη φορά στή ζωή του) γιά νά τόν 
μεταφ έρει σέ μιά άπόσταση πού χρό
νια τώρα τή διέσχιζε ποδαροδρομι- 
κώς. «Θά πάω -  είπε -  μέ ταξί άλλά θά 
βρώ καθ’ όδόν τρόπο νά μήν πλη
ρώσω ...».

Καί πράγματι μπήκε. Λίγο προτού 
φτάσει στόν προορισμό του, κι ένώ τό 
ταξίμετρο έγραφε 120 δραχμές, 
περίπου, άνοιξε σιγά - σιγά τήν πόρτα 
καί πήδηξε έξω. Τό σώμα του, όμως, 
έπεσε «βολίδα» πάνω σέ κρυστάλ
λινη προθήκη καταστήματος καί τήν 
κομμάτιασε, κομματιασθείς κι αύτός, 
ά ναλόγω ς...

Τώρα, τοποθετημένος όλόκληρος 
σέ γύψο, σέ νοσοκομείο  τής γιαπωνέ
ζικης πρω τεύουσας όπου νοσηλεύε
ται τραυματισμένος βαριά, κλαίει 
περισσότερο γιά τις 12.000 δραχμές 
πού θά πληρώσει γιά τή ζημιά τής 
προθήκης καί λιγότερο γιά τήν κατά
ντια του (θά μείνει παράλυτος, λένε 
οι γ ια τρ ο ί...).

----- Δ Υ Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α  —

Ή μεγαλύτερης διάρκειας όπαγωγή.

Ή  μεγαλύτερη σέ χρονική διάρκεια 
άπαγωγή στά μεταπολεμικά χρονικά 
τής Δυτικής Γερμανίας ήταν αύτή 
πού έγινε σέ βάρος τής όχτάχρονης 
Ν ίνας φόν Γκάλβιτς, θυγατέρας τρα
πεζίτη τή ς Κολωνίας.

Ή  άπαγωγή έγ ινε άπό άγνωστους 
κακοποιούς στις 18 τοϋ Δεκέμβρη  
του 1980. Ά π ό  τότε άρχισε ένας άδυ- 
σώπητος άγώνας διαπραγματεύσεων 
τών γονιών τη ς  Ν ίνας μέ τούς κακο
ποιούς, χωρίς κανένα ούσιαστικό 
άποτέλεσμα, γιατί οί άπαιτήσεις τους 
ήσαν έξωπραγματικές.

Τελικά, ή άπελευθέρωση τής μι
κρής έγινε στις 16 τού περασμένου 
μήνα. Λ ίγες βδομάδες γρηγορότερα, 
οί άνησυχίες γιά τήν τύχη τη ς  κορυ- 
φώθηκαν. Σέ άπόμερη περιοχή τής 
Κολωνίας βρέθηκε τό  πτώμα μιάς 
11χρονης κοπέλας κι αύτό ήταν ή 
άφορμή ώστε ό τραπεζίτης Γ κάλβιτς 
νά ϋποκύψει στις άπαιτήσεις τών 
άπαγωγέων καί νά τούς καταβάλει ώς 
λύτρα 652.000 δολλάρια, όσα κατόρ
θωσε νά συγκεντρώσει στό χρονικό 
διάστημα τής άπαγωγής. Φοβήθηκε 
δηλαδή μήπως καί ή κόρη του είχε 
τήν  ίδια τύχη μέ τήν 11χρονη, πού 
έπ ίσης είχε άπαχθεϊ.

« Υπόθεση -  μύλος». . .
'Έ χ ετε  χαρακτηρίσει, άσφαλώς, μιά 

μπερδεμένη κατάσταση πραγμάτων 
σάν «ύπόθεση -  μύλος». Τέτοια 
κατάσταση άντιμετωπίζει τώρα καί τό 
δικαστήριο τοϋ Κ ίσκουν Χάλς τής 
Ούγγαρίας. Ά λ λ ά  άς βάλουμε τά 
πράγματα στή σειρά:

Στά σφαγεία τή ς παραπάνω πόλης 
σφάχτηκε πρό καιρού μιά άγελάδα, 
στό στομάχι τής όποιας οί έκδορεις 
βρήκαν ένα  χρυσό ρολόι. Ύ ποσχέθη- 
καν μεταξύ τους έχεμύθεια, φύλαξαν 
τό  πανάκριβο εύρημά τους ώσπου νά 
άποφασίσουν γιά τό χέρ ι πού θά ’χε 
τήν τιμή νά τό φορέσει μελλοντικά 
καί περίμεναν.

Στή διάρκεια τής άναμονής, τό μυ
στικό έκανε φτερά. Πέταξε σ τ’ αύτιά 
τού χασάπη πού άγόρασε τήν άγε
λάδα, κι ό χασάπης έτρεξε νά διεκδι- 
κήσει τό εύρημα. «Δέν  σάς είπε κανέ
νας νά καθαρίσετε τόν πατσά...», 
τούς  είπε. Δ έν  πέρασαν, όμως, πολ
λές ώρες καί ή ύπόθεση μπερδεύτηκε 
άκόμη περισσότερο. Παρουσιάστηκε 
καί προστέθηκε στούς δ ιεκδικητές ό 
χωρικός πού πούλησε στόν χασάπη

Έκ τοϋ φυσικού. . .
Αστυνομ ικός τής Χονολουλού 

περπατούσε στό δρόμο άμέριμνος, 
έλέγχοντας γιά τήν  έφαρμογή τοϋ 
ώραρίου «περί άνο ίγματος καί κλει
σ ίματος τών καταταστημάτων». Καί 
δέν πρόσεξε, βεβαίως, μιά πεπονό
φλουδα, πού ήταν τοποθετημένη  
καταμεσίς στό πεζοδρόμιο, μέ άπο
τέλεσμα  νά τήν πατήσει, νά πέσει στό 
έδαφ ος καί νά τόν πονάει άκόμη τό 
κεφάλι του άπ’ τό χτύπημα. Πρόσεξε, 
όμως, κάτι άλλο, σάν δα ιμόνιο άστυ- 
νομικού πού ήταν: τήν  ώρα πού 
έπεφτε, άπ’ τό άπέναντι πεζοδρόμιο 
κάποιος τόν φωτογράφιζε.

Ή τα ν  ό είκοσ ιτετράχρονος έρασι-

τό  ζώο -  έμαθε κι αύτός τό  μυστικό 
τής άνεύρεσης τού ρολογιού -  ό 
οποίος ισχυρίστηκε ότι στόν χασάπη 
πούλησε άγελάδα, όχι όμως καί τό 
περ ιεχόμενο τού πατσά (...) της!

Ά π οτέλ εσ μα  ήταν νά καταλήξουν 
στήν άστυνομία κι άπό κεί στό δικα
στήριο, πού φυσικό είναι νά προβλη
ματίζεται γιά νά βγάλει άπόφαση. Κι 
ώσπου νά άποφασίσει, δέν άποκλείε- 
ται νά παρουσιαστεί ό κάτοχος τού 
ρολογιού. ’Οπότε, σίγουρο είναι πώς 
θά τούς άρπάξει τή μπουκιά άπ’ τό 
στόμα ... Καί μέ τό δίκηο του, βέβαια, 
άφού όμως πρώτα πληρώσει: ένοίκιο 
στόν χωρικό γιά όσο χρόνο τό  ρολόι 
ήταν άποθηκευμένο στό στομάχι τής 
άγελάδας του, άποζημίωση στόν χα
σάπη ίση μέ τό βάρος του έπί τήν 
άντίστοιχη άξια τού άγελαδινού 
κρέατος, καθώς, έπ ίσης καί ένοίκιο 
γιά όσο χρόνο ήταν άποθηκευμένο 
στό στομάχι της, άπό τότε πού τήν 
άγόρασε καί μέχρι νά τήν όδηγήσει 
στά σφαγεία. Τέλος θά πληρώσει 
στούς έκδορείς τά δικαιούμενα εύ 
ρετρα ...

«Ύ πόθεση  -  μύλος» σέ όλη της τή 
μεγαλοπρέπεια, μέ λιγότερα λόγια!

τέχνη ς  φωτογράφος Χ α ίη ελ Ά ν τα μ ς . 
Ό  άνθρωπος, δηλαδή, πού τοποθέ
τησε τήν πεπονόφλουδα, ώστε νά τήν 
πατήσει κάποιος καί νά τόν φωτο
γραφίσει τή στιγμή πού θάέπεφτε, έκ 
τού  ... φυσικού. Καί ήταν άτυχος, 
πού έπεσε σέ άστυνομικό, γιατί τόν 
συνέλαβε, τόν όδήγησε στό τμήμα 
καί τόν άφησε έλεύθερο  άφού τού 
ρίξε ένα ξεγυρισμένο προστιματάκι.

Εξ ού καί τό  γνωστό λαϊκό μας τρα
γούδι: στή Χο-νο-λου-λού, στή Χο-νο- 
λου-λού, έκεΐ θά πάει ή τρέλα, δέν 
πάει άλλοϋ ...

0 Περισκόπιος

ΠΑΡ Ι Σ Ι
Ό έλεήμων ληστής . . .

Τόσα καί τόσα συμβαίνουν καθη
μερινά στόν κόσμο. Νά μή συμβεϊ καί 
μιά διάπραξη ληστείας μέ έντελώ ς 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, καί μάλι
στα άπό ένα τρελό;

Συνέβη κι αύτό. Τόν περασμένο 
μήνα, σέ τράπεζα τοϋ Παρισιού, λη
στής σημάδεψε μέ ψεύτικο πιστόλι 
τόν ταμία της καί τόν  πρόσταξε νά 
τού δώσει 60.000 γαλλικά φράγκα. 
« .. .είδάλλως θά σέ κλάψει ή μάνα 
σου», τοϋ είπε μέ σκληρή φωνή, κι ό 
ταμίας ούτε πού σκέφτηκε νά προβά
λει άντίδραση. Τρέμοντας, μάλιστα, 
άπ’ τό  φόβο του, τού ’δώσε περισσό
τερα.

Ό  ληστής, πα ίρνοντάς τα, δέν τό 
θάλε στά πόδια όπως συνηθίζεται σέ 

παρόμο ιες περιπτώσεις. Μ έ ψυχραι
μία πού συναντιέτα ι μόνο σέ τέρατα, 
έβαλε τό  πιστόλι παραμάσκαλα κι άρ

χισε νά μετράει τά λάφυρα ... Μ έ 
τρησε 90.000 φράγκα, έπέστρεψ ε τις 
30.000 στόν ταμία λέγοντάς του 
«άλλη φορά νά προσέχεις ... πάρε τά 
ρέστα σου πίσω» κι έφυγε. Φτάνοντας 
στή Μασσαλία, μιά έπιτα- 
γή 47.000 φράγκων στήν UNICEF, 
ώστε νά δ ιατεθούν γιά τά παιδάκια 
πού πεινάνε στόν κόσμο καί τά ύπό- 
λοιπα βρέθηκαν στήν τσέπη του όταν 
συνελήφθη άπό άστυνομικούς.

Ή  συνέχεια  μάς είναι άγνωστη έπί 
τού παρόντος. ’Ωστόσο, ό προβλημα
τισμός μας πάνω στις ένέργε ιες τού 
τρελού έλεήμονα  ληστή -  ε ίχε νοση
λευτεί έπανειλημμένα σέ παριζιάνι
κες ψυχιατρικές κλινικές -  είναι μ ε
γάλος. Ανάλογα, πάντως, πρέπει νά 
προβληματιστείτε κι έσεϊς. Ά κόμ η  
καί γύρω άπ’ τή σκέψη ότι ό κύριος 
πιθανόν νά πούλαγε καί τ ρ έλ α ... 
Παριζιάνικη τρέλα!

Χ Α Β  Α ϊ
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♦  *  # Τά τυχερά to© επαγγέλματος
Γευματίζοντας άμελώς...

Σπανίως κατόρθωνα νά άποστηθίσω, 
στή ζωή μου, κομμάτι κε ίμενου πού ξε- 
περνοϋσε τ ις  δυό - τρεΤς γραμμές. Δ έν  
ήμουν, δηλαδή, καθόλου φ ίλος τού πα- 
παγαλισμοϋ. Κι αύτό συνέβα ινε γιά τούς 
έξής  τρεΤς κυρίως λόγους: πρώτον, γιατί 
τά πρώτα δώδεκα χρόνια  τής ζωής μου τό 
έζησα σέ πολύ όρεινό χωριό, πού έρμη- 
νεύετα ι πώς ίσως πήραν τά μυαλά μου ... 
άέρα, δεύτερον, γιατί όλο στό κεφάλι μέ 
χτυπούσε ή μητέρα μου όταν ήμουν  μι
κρός κι έκανα άταξίες καί, τρίτον, γιατί 
θεωρούσα (καί θεωρώ) ότι ό παπαγαλι- 
σμός ταιριάζει σέ παπαγάλους (διάβαζε: 
πουλιά τών θερμών χωρών πού έπανα- 
λαμβάνουν δ,τι λένε οί άνθρωποι) κι όχι 
σέ άνθρώπους.

'Οπότε, στή Σχολή Υπενωμοταρχών, 
βρέθηκα χωρίς καθόλου Ικανότητες περί 
τόν  παπαγαλισμόν, μέ συνέπεια νά 
άπορώ κι έγώ ό ίδιος πώς κατόρθωσα νά 
άποστηθίσω  στό διάστημα τή ς  έννιάμη- 
νης έκπαίδευσης έκεϊ, τρία, όλα κι όλα, 
κομμάτια κείμενου.

Τό ένα  άποτελούσε τήν προσευχή πού 
λέγαμε οί δόκιμοι τήν  ώρα τού φαγητού 
(Δέσποτα Παντοκράτορα ... εύλόγησον 
τήν βρώσιν καί τήν  πόσιν ... καί λοιπά καί 
λοιπά ...). Τήν προσευχή αύτή τή μάθαμε 
«άπέξω» όλοι οί δόκιμο ι ύποχρεωτικά καί 
τή λέγαμε πριν τό  φαγητό έκ περ ιτρο
πής, συνήθως. ’Αργότερα, έπειδή ή σειρά 
πολλών άργούσε νά ’ρθεί καί συνεπώ ς οί 
τελευτα ίο ι δέν είχαν σκοπό νά τήν  άπο- 
στηθίσουν - μέσα σ ’ αύτοϋς ήμουν  κι έγώ 
- οί έκπα ιδευτές άλλαξαν τακτική κι 
έπ ιαναν έναν στήν τύχη νά τήν άπαγγεί- 
λει. Τότε τή μάθαμε ό λ ο ι...

Τό δεύτερο  κομμάτι κε ίμενου ήταν τό 
έξής: « Ό τα ν  κάποιος γευματίζε ι όπου- 
δήποτε, όφείλει νά τηρή πάντοτε κανό
νας εύπρεπείας, διά νά γίνη εις αύτόν 
έξ ις τό  εύρεπώ ς γευματίζειν, διά νά μή 
εύρεθή  στενοχω ρημένος, όταν συναν- 
τηθή  μετά ξένων προσώπων ε ις  τήν  ιδίαν 
τράπεζαν, ώς συμβα ίνε ι ε ις μερικούς, οί 
όποιοι, γευματίζοντες άμελώς κατ’ Ιδίαν, 
θεω ρούν μαρτύριον τό  μετά ξένων ή έπι- 
σήμων προσώπων γεύμα  καί ύποπίπτουν 
ε ις  κωμικός άδεξ ιότητας ...». 'Υπήρξε 
γραμμένο  στό βιβλίο τών Στρατιωτικών 
καί Κοινωνικών 'Υποχρεώ σεω ν τής Σχο 
λής κι άποτελούσε γενικό κανόνα πού 
έπρεπε νά τηρείτα ι κατά τό  ... «γευματί- 
ζειν».

Τό τρίτο κομμάτι ήταν γραμμένο στό 
’ίδιο βιβλίο κ,αί άφ οροϋσε στή χρήση τού 
πηρουνιού καί τού μαχαιριού: «Τό μέν 
μαχαίριον κρατείται πάντοτε διά τή ς  δ ε 
ξιάς καί χρησ ιμοποιείτα ι διά τήν  κοπήν 
τού  έδέσματος, τό  δέ περόνιον μέ τήν 
μύτην  πρός τά κάτω διά τής άρ ιστεράς 
καί χρησ ιμοποιείτα ι διά τήν  μεταφοράν 
τού έδ έσ μα τος  ε ις  τό  στόμα. Τό μαχαί
ριον ούδέποτε φ έρετα ι ε ίς τό  στόμα.

Εάν τό  ε ίδος τού  φαγητού (κεφτέδες, 
πιλάφι, μακαρόνια κ.λπ.) είνα ι τοιούτον, 
ώστε νά κόπτεται καί άνευ μαχαιριού, 
τό τε  όλως κατ' έξα ίεσ ιν δυνατόν νά χρη
σ ιμοποιείτα ι τό  περόνιον πρός τόν σκο
πόν τούτον  κρατούμενον διά τής δεξιάς 
χειρός. Ε ις τήν  περίπτωσιν ταύτην παρί- 
σταται άνάγκη όπως ή άριστερά χειρ, 
κρατούσα μικρόν τεμάχιον  άρτου, ύπο- 
βοηθή τά κ ινήσεις τή ς  δεξιάς. Ε ίς  έπί- 
σημα γεύματα  πρέπει πάντοτε νά χρησι
μοποιείτα ι τό, μαχαίριον. Κατά τάς στι
γμια ίας παύσεις, δ ιαρκοΰντος τού φαγη
τού, τό  μαχαίριον καί τό  περόνιον άφίεν- 
τα ι έπί τού πιάτου, τό  περόνιον άριστερά 
καί τό  μαχαίριον δεξιά. Μ ετά  τό πέρας 
τού φαγητού τ ίθεντα ι έν τός  τού πιάτου 
πλησίον αλλήλων καί παραλλήλως ...».

Εξαετίας, λοιπόν, αύτών τών τριών 
κομματιών, δέ χόρτασα ποτέ φαγητό στό 
διάστημα τή ς  ένν ιάμηνης έκπαίδευσης. 
Πάντα στις πλάτες μ ο ύ ... πήγαινε. 
Ή μ ο υ ν  γόνος φτωχής έπαρχιώτικης οι
κογένειας καί δέν είχα χρησιμοποιήσει 
ποτέ κατά τό  «γευματίζειν» πηρούνι (πε
ρόνιον) καί μαχαίρι ταυτόχρονα. Δ έν  
είχα ποτέ μου χρησ ιμοποιήσει τό  άρι- 
στερό  χέρ ι γιά λεπ τές δουλειές. Πώς 
ήταν δυνατόν νά έξοικειωθω σ ’ αύτά τά 
καπρίτσια τών μαχαιροπήρουνων; Καί 
μάλιστα τή στιγμή πού ή έξοικείωση ήταν 
ύποχρεωτική, σύμφωνα μέ τόν κανονι
σμό τή ς Σχολής ... Ε ίχα συνηθίσει νά 
τρώγω φαγητά «έπαρχιώτικα» μέ κου
τάλι καί πηρούνι (περόνιον) καί, τό  μα
χαίρι τό  χρησιμοποιούσα γιά νά κόβω ή 
νά καθαρίζω φρούτα. Ο ύτε σέ έπ ίσημα 
γεύματα  είχα παρακαθίσει (έπίσημα!!!) 
ούτε σέ έστιατόρια π ο λ υ τελ ε ία ς ... 
καταδέχτηκα ποτέ νά είσέλθω  πρός 
βρώσιν καί πόσιν. «Νά ναι καλά τά καπη
λειά!», έλεγα πάντα, σάν έρχόταν ή ώρα 
τού  φαγητού.

Νά, όμως, πού έκεΐ τά πράγματα άλλα
ξαν. Απ ’ τις πρώτες κιόλας μέρ ες  ό λο
χαγός μάς έδωσε μαθήματα κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Αλλά, όσο τέλεια  κι άν 
μάς τά παρέδωσε, δέν έπαψαν νά άποτε- 
λούν «βουνό» γιά τού ς  κακομαθημένους 
άπό 'μά ς  καί άμελώς γευματίζοντας δο
κίμους. Ή τα ν  πολύ δύσκολο νά μπούμε 
στόν πρέποντα ρυθμό τού άνεθοκατε- 
βάσματος τών μαχαιροπήρουνων. "Ετσι, 
οί όμοτράπεζοι, προκειμένου νά τρώμε 
όπως ξέραμε, προχωρήσαμε στήν έφεύ- 
ρεση τρόπων πού θά μάς έπέτρεπαν νά 
τρώμε άθέατο ι άπ’ τούς έκπαιδευτές, 
πού τήν  ώρα τού  γ εύματος πηγαινοέρ
χονταν  στοϋς δ ιαδρόμους τού έστιατο- 
ρίου, παρακολουθώ ντας διά τό  κεκανο- 
ν ισμένον  τού «γευματίζειν» ...

Ή  πρώτη έφ εύρεση συνίστατο στό νά 
τρώμε οί δυό άπ’ τού ς  τέσσερ ις πού κα
θόμασταν στό ίδ ιο  τραπέζι, καί οί άλλοι 
δυό νά παρακολουθούν τούς  έκπαιδευ-

τές. Μ όλ ις  έκεΐνο ι έστρ ιβαν πρός τό  μέ
ρος μας, οί τή ς παρακολουθήσεω ς μάς 
έλεγαν «σύρμα». Δ έν  ήταν άποδοτική, 
όμως, αύτή ή μέθοδος. Ό λ ο  τελευτα ίο ι 
μέναμε στό έστιατόριο κι ού τε μάς πιά
στηκε ποτέ τό  φαγητό. Αφ ήστε πού μάς 
συνέλαβαν έπ ’ αύτοφώρω (ύποπίπτον- 
τας είς κωμικός άδεξιότητας ...) άρκε- 
τές  φ ορές καί γ ίναμε στόχοι γέλωτος 
πανταχόθεν τού έστιατόριου.

Αλλάξαμε, λοιπόν, τακτική. Αρχίσαμε 
νά γευματίζουμε σύμφωνα μέ τόν κανο
νισμό τής Σχολής κι άλλάζαμε ένδ ιάμεσα 
σύστημα, όσάκις τό  έπέτρεπαν οί συνθή
κες, μέ δική του εύθύνη  ό καθένας. 
Ό τ α ν  έστριβαν ο ί έκπαιδευτές, πέφταμε 
μέ χέρια καί πηρούνια στή «μάσα» κι 
όπου τό  βγάζε ή άκρη. Ό τ α ν  γύριζαν 
πρός τό  μέρος μας συνερχόμασταν. 
Αλλά μέ κωμικοτραγικές περιπέτειες: 
άλλος έπαιρνε τό πηρούνι ή τό μαχαίρι 
άλλουνού, άλλος βρισκόταν, άναγκαστικά 
μέ δυό μαχαίρια ή δυό πηρούνια στά χ έ 
ρια (ένα στά καθένα) κι άλλος έψ αχνε νά 
βρει ό,τι τού έλειπε ...

Ή  άναποτελεσματικότητα  καί αύτής 
τή ς  μεθόδου μάς όδήγησε στήν έφ εύ
ρεση τρίτης. Ό  Θ όδω ρος έρ ιξε τήν  ιδέα:

- Τ ό  βιβλίο «Στρατιωτικοί καί Κοινωνι
κοί Υποχρεώ σεις Δοκίμω ν Αξιωματικών 
Χωροφυλακής» περ ιέχει όλους τούς κα
νόνες  γύρω άπ’ τό  κανονικό φαγοπότι. 
Νά φ ροντίσουμε νά τό  προμηθευτούμε 
καί νά τό  διαβάσουμε, γιά νά συνηθί
σουμε, έπ ιτέλους, νά τρώμε κι έμείς 
«καθωσπρέπει», μάς είπε.

Ή τα ν  πολύ καλή ή ιδέα του. Τή σεβα
στήκαμε, προμηθευτήκαμε τό  βιβλίο, 
διαβάσαμε όσα μάς άφορούσαν καί μπή
καμε στό ντορό. Μάθαμε, κάποτε, τούς 
κανόνες τή ς  άψογης κοινωνικής συμ
περιφοράς, κι έπομένω ς τού «γευματί- 
ζειν κανονικώς», άποστηθίσαμε καί τά 
παραπάνω κομμάτια άπ ' τό  κείμενο τού 
βιβλίου, καί, έπ ιτέλους, συνηθίσαμε νά 
χρησ ιμοποιούμε τό  «περόνιον» καί τό 
«μαχαίριον» σωστά. Αλλά συνέθησαν 
όλα αύτά όταν τέλειω νε ή έκπαίδευση. 
Πράγμα πού σημα ίνε ι ότι έννιά  μήνες, τό 
φαγητό πού φάγαμε στή Σχολή Υ π εν ω 
μοταρχών, όλο στις πλάτες τό  ρίξαμε. 
Ο ύτε  μπουκιά δέν  έφ τασε στό στομάχι.

Τυχερό τού έπαγγέλματος ήταν κι 
αύτό!

Ό συνάδελφος
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τΗταν ξαπλω μένος έπάνω σέ μερικά 
αακιά μέ πατάτες και χα ΐδευε νωχελικά 
τή μονόφθαλμη γάτα τού μάγειρα. Ό  κ. 
Έ ν το υ α ρ ν τς  τού ε ίχε προσφέρει τσι
γάρο.

-  Μ έ  λένε Τζίμ ’Έντουαρντς, τοϋ είχε 
πει. Εσένα;

-  Μ έ  φωνάζουν "Αλαμπαμ. Έχω  γεν 
νηθεί στην Άλαμπ άμα  άλλά έχω γυρίσει 
πολλά μέρη άπό τότε.

Καθώς περνούσαν οι μέρες, ό μίστερ 
'Έ ντουαρντς  είχε διαπιστώσει πώς πρά
γματι είχε «τριγυρίσει σέ πολλά μέρη» 
και πολλά άπ’ αύτά ήταν ο'ι κρατικές φυ
λακές σέ όλες σχεδόν τις πολ ιτε ίες τής 
χώρας. Τοϋ κακοφαινόταν βέβαια αύτό 
τοϋ "Αλαμπαμ, άλλά τό έπαιρνε μοιρολα
τρικά, πού ήταν υποχρεω μένος νά άποζεϊ 
άπό άλλους συνανθρώπους του πού έρ- 
γάζονταν καί δέν είχαν βρεθεί ποτέ στή 
φυλακή.

Ή τα ν  φ ανερό ότι ό "Αλαμπαμ δέν είχε 
δουλέψ ει ποτέ σάν έργαζόμενος καί τό

αοιιοψΟΗΐΗ ιίΗτι τιατροχακχ.
Ό  Μ ίστερ  "Ε ντουαρντς γύριζε σπίτι 

του μέσα στή νύχτα. Έ σ τρ ιψ ε  τό  βολάν 
καί χώθηκε μέ τήν Κάντιλακ τό  τούνελ  
της Τρ ίτης όδοϋ. Στό  σπίτι δέν τόν  περί- 
μενε κανένας -  δηλαδή κανένας άλλος 
έκ τος άπό τό κατσαρόμαλλο τερρ ιέ του, 
τό Μίκη. Ά λ λ ά  τό  σκυλάκι θά τόν ύποδε- 
χόταν μέ χαρές.

Ό  μίστερ "Ε ντουαρντς είχε λυπηθεί 
πού ε ίχε άφήσει τόσο νωρίς τό  παιχνίδι 
στή λέσχη, τή στιγμή μάλιστα πού τόν 
εύνοούσε τόσο πολύ τό  φύλλο καί οί φί- 
σες είχαν μαζευτεί στίβα μπροστά του. 
Ά λ λ ά ' ήθελε νά έχει ξεκούραστο τό 
μυαλό του τό  έπόμενο  πρωί πού θά έκ
λεινε μιά πολύ συμφ έρουσα δουλειά  μέ 
κάποιον έμπορικό άντιπρόσωπο.

Τού άρεσε πολύ τό  πόκερ γιατί δέν 
έμοιαζε μέ τά άλλα παιχνίδια άλλά βασι
ζόταν κυρίως στή ψυχολογία καί τή με
λέτη τού  χαρακτήρα τών άντιπάλων.

Ξαφνικά είδε κάποια σκιά μπροστά του 
καί φ ρενάρισε γιά νά μήν πατήσει τόν 
άπρόσεκτο νυκτερ ινό διαβάτη. Ά π ό  
πίσω άκούστηκε τό  άνυπόμονο κλάξον 
ένό ς  άλλου όδηγού καί τήν  ίδια στιγμή 
άνοιξε, χωρίς προειδοποίηση, ή δεξιά 
πόρτα τή ς Κάντιλακ. Τό πράγμα έγινε 
τόσο γρήγορα, πού ό άλλος ήταν ήδη κα
θ ισμένος δίπλα του όταν σκέφ θηκε ό μί
στερ Έ ν το υ α ρ ν τς  νά διαμαρτυρηθεί. 
Συγχρόνω ς κάτι σκληρό π ίεσε άπειλη- 
τικά τό  πλευρό του.

-Π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  καί στρίψε δεξιά στή 
Φιγκερόα, δ ιέταξε ό άλλος.

Ό  μίστερ Έ ν το υ α ρ ν τς  έρ ιξε μιά 
κλεφτή ματιά στό διπλανό του. Δ έ  διέ- 
κρινε πρόσωπο στό μισοσκόταδο, ή φωνή 
όμως τού είχε φανεί πολύ γνώριμη. Στό 
φευγαλέο φώς ένός  φαναριού τού το ί
χου πρόσεξε πώς ό συνεπ ιβάτης του φο
ρούσε μιά έργατική φόρμα πού σκέπαζε 
τό  άδύνατο σώμα του. Τό καπέλο του 
ήταν κατεθασμένο χαμηλά, έπάνω άπό

τόν έπ ίδεσμο πού κάλυπτε τό  ένα  μάτι 
του.

Ό  έπ ίδεσμος, ό έπ ίδεσμος ... Ναι! Τό 
βρήκε!

-Α λ α μ π α μ !  φώναξε έγκάρδια ό 'Έ ν 
τουαρντς. Δ έ  μέ θυμάσαι; Βάλε στήν 
τσέπη σου τό όπλο καημένε μή μέ σκο
τώσεις κατά λάθος ...

-  Κράτα καί τά δυό χέρια έπάνω στό 
τιμόνι, μίστερ Έ ντουα ρντς , είπε ψυχρά ό 
άλλος.

Ε κ ε ίν ο ς  ύπάκουσε παραξενεμένος. Ή  
φωνή του είχε κάποιο τόνο  πικρίας, κα
θώς ξαναμίλησε:

-  Είχα τήν έντύπω ση ότι ε ίμαστε φίλοι, 
τότε πού μάς είχαν στή φυλακή τού Λίν- 
κολν Χάιτς, μουρμούρισε.

-Π ρ ά γ μ α τ ι σέ συμπαθούσα, παραδέ
χτηκε ό άλλος. Καί τώρα άκόμη δέν έχω 
τίποτε έναντίον σου. Μ όνο  πού τώρα εί
ναι άλλιώς τά πράγματα. Εσύ είσαι ένας 
έπ ιχειρηματίας μέ Κάντιλακ κι έγώ ό άν
θρωπος πού σέ ληστεύω  ...

Ό  μίστερ Έ ντουα ρντς  θυμήθηκε τήν 
πρώτη φορά πού ε ίχε συναντήσει τόν 
Αλαμπαμ. Ή τα ν  ή τρίτη μέρα του στή 
φυλακή.

Ή τα ν  πραγματικός έφ ιάλτης γ ι’ αύτόν, 
έναν άπόφοιτο τού Στάνφ ορντ καί κά
τοικο τή ς  άρ ιστοκρατικής συνοικίας τού 
Μ πέβερλυ  Χίλς, νά βρίσκεται στήν ίδια 
φυλακή μέ άλήτες καί μέθυσους.

Μέσω  τού δικηγόρου του είχε έπιχει- 
ρήσει νά έξαγοράσει τήν  ποινή τή ς  φυ- 
λακίσεως τριάντα ήμερών πού είχε φάει 
επειδή όδηγούσε μεθυσμένος. Ή τα ν  
έτο ιμος νά πληρώσει όποιοδήποτε πο- 
σόν γιά νά μή ντροπιάσει τή γυναίκα του 
καί τ ις  δυό κόρες του πηγα ίνοντας φυ
λακή. Ά λ λ ά  δέν  είχε έπ ιτύχει τίποτε.

Τήν τρίτη ήμέρα  τόν  είχαν στείλει νά 
έργασθεΐ στό μαγειρείο τών φυλακών. 
Καί έκεΐ άκριβώς είχε κάνει τή γνωριμία 
τού  Αλαμπαμ.

γεγονός αύτό είχε κάνει έντύπωση στόν 
μίστερ 'Έ ντουαρντς.

Στό  διάστημα αύτό είχαν στρίψει στή 
Φιγκερόα καί πλησίαζαν τή λεωφόρο 
Γουήλσαιρ. Παρ ' όλο τόν  άποθαρρυντικό 
τόνο  τού άλλου, ό μίστερ Έ ντουα ρντς 
σκέφθηκε νά δοκιμάσει άλλη μιά φορά:

-  Γιατί δέ στρ ίβουμε άπό τή λεωφόρο; 
ρώτησε. Τό σπίτι μου είναι στό Μπέβερλυ 
Χίλς. Πάμε νά σέ κεράσω ένα ποτό; Ή  
ο ικογένεια  μου λείπει στήν έξοχή . ..

-  Κάνε αύτό πού σού λέω μίστερ "Ε ν 
τουαρντς. Προχώ ρησε στή Φιγκερόα. 
Δ έ ν  πίνω ποτέ όταν δουλεύω  ...

" Ο τ α ν  δ ο υ λ ε ύ ω !  Ό  "Εντουαρντς 
έσφ ιξε δυνατότερα τό βολάν. Θ υμήθηκε 
ένα  πρωινό πού ό Αλαμπαμ τού είχε 
άναφ έρει άδιάφορα γιά κάποιον άπό τις 
«δουλειές του».

-  Μ ' άρέσει νά ταξιδεύω  μέ τραίνο, τού 
είχε πει. Μ ' άρέσουν καί τά ταξί. Θυμάμαι 
τήν τρομάρα πού έδωσα σέ κάποιον ταξι
τζή ένα  βράδυ... Τόν έβαλα νά μέ πάει σ' 
έναν άπόμερο δρόμο. .«’Εδώ μένω», τού 
είπα καί βγαίνω άπ' τ ’ άμάξι. "Επειτα  τού 
κάρφωσα τό πιστόλι στό σβέρκο. Έ !  ρέ 
τρομάρα πού είχε. Ά ρ χ ισ ε  νά τρέμει σάν 
ψάρι. Μ έ παρακαλούσε λέγοντας πώς 
έχει γυναίκα καί τρία παιδιά. "Εβγαλε καί 
μού έδωσε μόνος του  τό  πορτοφόλι. Ε ίχε 
μέσα τριαντατρία δολλάρια ...

Ό  μίστερ Έ ντουα ρντς  θυμήθηκε πώς 
τό  ζήτημα τοϋ είχε φανεί τότε σάν άστεΐο 
παιχνίδι καί όχι σάν ένοπλη ληστεία.

- Τ ό  καλό πού σού θέλω, είχε έκμυ- 
σ τηρευθεϊ έκείνη τήν ήμέρα  ό Αλαμπαμ, 
νά μή μιλάς ποτέ όταν ληστεύε ις  κάποιον 
γιατί άν σέ πιάσει ή άστυνομία, τό  θύμα 
μπορεί νά σέ άναγνωρίσει άπό τή φωνή 
σου. Ά μ α  βάλεις έναν έπ ίδεσμο στό μάτι 
σου γ ίνεσαι άγνώριστος. Τόν βγάζεις 
έπειτα  καί τό πετάς στά σκουπίδια, ένώ οί 
άστυνομικοί ψάχνουν γιά κάποιον μέ 
τραυματισμένο  μ ά τ ι...
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'Ο  Έ ν το υ α ρ ν τς  έλάττωσε τήν  ταχύ
τητα  γιά ν ’ άφήσει έλεύθερη  τή στροφή 
σέ κάποιο τρόλεϋ.

-  Ά π ό  τόν  έπ ίδεσμο σέ θυμήθηκα 
μουρμούρισε.

- Τ ι  είπες;
-Τ ίπ ο τε , θυμήθηκα  κάτι πού μού ε ίχες 

πει μιά μέρα. Έ χ ε ις  διαβάσει γιά τόν ... 
Σώπασε γιατί θυμήθηκε ότι ό "Αλαμπαμ 
δέν  ήξερε γράμματα.

-  Μ έ άναγνώρισες όταν μπήκες στό 
αύτοκίνητό μου στό τούνελ; ρώτησε 
έπειτα άπό μιά σύντομη παύση.

- Ό χ ι .  Είδα μιά μεγάλη κούρσα σκέ- 
φθηκα ότι αύτός πού τήν  όδηγούσε θά 
είχε τό  πορτοφόλι γεμάτο.

Έ μ ε ιν ε  σιωπηλός γιά λίγο.

-  Λυπάμαι είλικρινά πού έτυχε νά είσαι 
έ σ ύ ...

«Καλό σημάδι» σκέφ θηκε ό μίστερ 
"Ε ντουαρντς και άνέπνευσε λίγο πιό 
έλεύθερα. Δ ιάβολε! Ό  "Αλαμπαμ δέν εί
ναι καί τόσο κακός κατά βάθος. Δ έ  θά 
δυσκολευθώ  νά πείσω έναν άνθρωπο κα
τώ τερου πνευματικού έπ ιπέδου όπως 
αύτός. Πρέπει νά χρησιμοποιήσω  τή ψυ
χολογία. Θά περιμένω  λίγο καί θά τού 
προτείνω  πάλι νά πάμε σπίτι μου γιά κα
νένα ποτηράκι. Μ ού  έχει πε ί άλλοτε πώς 
τού  άρέσει τό  πιοτό. Ίσ ω ς μάλιστα κατα
φέρω νά τόν μεθύσω καί νά τού πάρω τό 
πιστόλι... Θά τόν προσκαλέσω νά κοιμη
θεί σπίτι μου. Σίγουρα θά κ ο λα κ ευθε ΐ...

Θ υμήθηκε άλλη μιά άφήγηση τού 
"Αλαμπαμ όταν τόν  κυνηγούσε ή άστυ- 
νομία σέ κάποια λαϊκή συνοικία.

-  Ε ίδα  ένα  φωτισμένο παράθυρο, καί 
χώθηκα μέσα. Μ όλ ις μπήκα, ένας γέρο -  
μεθύστακας άνασηκώθηκε ζαλ ισμένος 
άπό τό  πιοτό καί μέ ρώτησε τι ζητούσα. 
"Αρπαξα τό τε  ένα  μισοάδειο μπουκάλι 
ούΐσκυ πού είδα έπάνω σέ ένα  τραπέζι 
καί τού είπα πώς τού είχα φέρει νά πιεϊ. 
Πήρε μιά γουλιά καί ξανάπεσε γιά ύπνο, 
τόσο  μεθυσμένο ς ήταν. Ε κ ε ίν ο  τό 
βράδυ έμεινα  έκεϊ. Τ0 πρωί τού άφησα 
ένα  δολλάριο γιά τήν ένόχληση καί 
έφυγα ήσυχα -  ήσυχα πα ίρνοντας μαζί 
μου κι ένα  γατάκι πού ε ίχε ό γέρος.

Δ έ  χω ρούσε άμφιβολία. Ό  "Αλαμπαμ 
είχε σ ίγουρα τό  άδύνατό του σημείο. 
Μήπω ς δέν  είχε δώσει ένα  δολλάριο στό 
γέρο;

-  Σ τό  λέω είλικρινά, έπανέλαβε τώρα ό 
ληστής. Λυπάμαι πού έτυχε  νά είσαι έσύ. 
Λογάριαζα νά όδηγήσω τόν  «παραλή» μέ 
τήν κούρσα λίγο πιό έξω άπό τήν  πόλη, νά 
τού πάρω τά λεφτά καί νά ξεφουσκώσω 
κάνα -  δυό λάστιχά του. "Επειτα  θά 
έβγαζα τή φόρμα καί τόν έπ ίδεσμο καί θά 
ήταν άδύνατο νά μέ βρούν οί άστυνομι- 
κοί. .

-  Καί τώ ρ α ;... ξεροκατάπιε ό Έ ν 
τουαρντς. Τί σκέπτεσαι νά κάνεις;

-  Θά πάμε κατά τό  Σάν Πέντρο. Έ χ ε ι 
έκεϊ κάτι δρομάκια πού δέν πατάει ψυχή. 
Θά σ ’ άφήσω μέσα στό άμάξι σου καί θά 
γυρίσω μέ τή συγκοινωνία.

-  Θά μ ’ άφήσεις;

Τά χέρ ια  του  σφ ίχτηκαν τόσο  πολύ 
άπάνω στό τιμόνι.

-  Θά μ ’ άφ ήσεις έ κ ε ϊ; ... Τ ι έννοεϊς;

-Τ ι θέλεις  νά κάνω, μίστερ 'Έ ντουαρ 
ντς; Δ έ ν  μπορώ νά σ ’ άφήσω έτσι. Ξέρεις 
πάρα πολλά γιά μένα.

Ό  μίστερ "Ε ντουαρντς δέν  είχε σκε- 
φθεΐ ποτέ μέχρι τώρα τόν  θάνατο. Είχε 
βέβαια άσφαλισθεϊ γιά ένα μεγάλο ποσόν 
καί έτσ ι ή γυναίκα του καί οί κόρες του δέ 
θά είχαν άνάγκη. Αλλά δέν  μπορούσε νά 
τ ις  φαντασθεϊ νά εισπράττουν τήν  άσφά- 
λεια. Καί τώρα, σέ μισή ώρα τό πολύ ... 
Ό χ ι!  Δ έ ν  μπορούσε νά γ ίνει αύτό. 
'Έ πρεπε νά χρησ ιμοποιήσει πονηριά 
όπως έκανε στό πόκερ.

-  "Ακούσε "Αλαμπαμ, είπε. "Εχω  έπάνω 
μου κάπου έκατό δολλάρια κι άν θέλεις 
περ ισσότερα έχω στό σπίτι.

-  Εύχαριστώ  μίστερ Έ ντουα ρντς , 
άλλά μού φτάνουν αύτά πού έχει άπάνω 
σου.

-  Τότε, γιατί νά μή σού δώσω τά έκατό 
δολλάρια τώρα άμέσω ς καί νά σέ κατε
βάσω όπου θέλεις;

Πέρασε ένα  άτέλειω το λεπτό. Καί τό 
αύτοκίνητο προχωρούσε όλοένα.

-  Ξ έρεις  καλά πώς δέ θά σέ καταγ
γείλω συνέχισε ό Έ ντουα ρντς  βραχνά. 
Ό σ ο  γιά τά λεφτά, δέ μέ νοιάζει. Στά
θηκα τυχερός άπόψε στά χαρτιά.

- Τ ό  λές τώρα αύτό μίστερ ’Έ ντουα ρ 
ντς καί ίσως νά τό  λές είλικρινά. Αύριο τό 
πρωί όμως μπορεί ν ’ άλλάξεις γνώμη καί 
νά μέ καταγγείλεις. Καί τό τε  ... Ό χ ι, δέ 
γίνεται. Ξ έρεις πολλά γιά μένα. Σού είπα 
πάρα πολλά τότε, στή φυλακή.

Ό  ιδρώτας μούσκεψ ε τό  μέτωπο τού 
"Ε ντουαρντς καί ή ψυχή του γέμ ισε πα
νικό.

-  Μ ά νά μέ σκοτώ σεις έ τ σ ι ... Κι άν σέ 
πιάσουν;

-  Λυπάμαι είλικρινά πού έτυχε νά συν
αντήσω έσένα μίστερ "Εντουαρντς, έπα
νέλαβε ό "Αλαμπαμ.

Στή λεωφόρο Ούάσιγκτον τούς  σταμά
τησε τό  κόκκινο φανάρι τή ς  μιας γωνίας. 
Καθώς περίμεναν ν ’ άλλάξει, πρόβαλε 
ένας τροχονόμος καί προχώρησε στή 
μοτοσ ικλέτα του πού ήταν μόλις ένα μέ
τρο πιό πέρα άπό τήν Κάντιλακ.

Μ έχρ ι τότε ό μίστερ Έ ντουα ρντς  δέν 
έτρεφ ε καμιά ιδια ίτερη συμπάθεια, πρός 
τού ς  τροχονόμους, έπειτα ιδίως άπό 
τό τε  πού τάν είχαν συλλάβει έπειδή όδη- 
γοΰσε μεθυσμένος. Αλλά αύτός έδώ τού 
φάνηκε άληθινός σωτήρας.

Ό  "Αλαμπαμ δέν έδ ειξε  πώς είχε προσ
έξε ι τόν τροχονόμο. "Αν άναβόσβηνε τά 
φώτα του, ϊσως νά μπορούσε νά προκα- 
λέσε ι τήν προσοχή τού άστυνομικού. Ό  
Έ ντουα ρντς  χαμήλω σε άδιάφορα δήθεν 
τό  χέρ ι πρός τό ταμπλώ καί τήν  ίδια στι
γμή ό πόνος άπό τήν πίεση τού πιστολιού 
στά πλευρά του δυνάμωσε.

-  Μ ήν κάνεις κουταμάρες ... μουρ
μούρισε μαλακά ό ληστής.

"Επειτα  τό πράσινο φώς, άναψε πάλι 
καί ξεκίνησαν. Μ ιά έλαφρά όμίχλη τύλιγε 
τό  δρόμο μπροστά τους. Πλησίαζαν τώρα 
στήν περιοχή Σάν Πέντρο.

Σέ  κάθε χιλ ιόμετρο πού άφηναν πίσω 
τους, ό μίστερ Έ ντουα ρντς  ένιωθε 
περισσότερο τή νυκτερ ινή  ψύχρα. "Οταν 
βγήκαν πιά άπό τήν πόλη, σηκώθηκε κι 
ένα  έλαφρό άεράκι πού έκανε νά θροϊ- 
ζουν οί κορυφές τών δένδρων. Ό  ήρεμος 
αύτός θόρυβος έκανε τόν  Έ ν το υ α ρ ντς  
νά θυμηθεί κάποια έκθεση πού ε ίχε γρά
ψει κάποτε ή Καίη, ή κόρη του, γιά τις 
«ψυχές πού φτερουγίζουν στά σκοτά

δια ...» Τι γ ινόταν άραγε ή ψυχή τού άν- 
θρώπου μετά τό  θάνατο;

Ξαφνικά αίσθάνθηκε νά φωτίζει τή 
σκέψη του μιά έλπίδα: Ε ίχε βρει τό  άδύ
νατο σημείο  τού "Αλαμπαμ! "Ηταν ή 
άγάπη του γιά τά ζώα. Ό  μίστερ "Ε ν 
τουαρντς άρχισε νά ξαναβρίσκει τήν  έμ- 
π ιστοσύνη στόν έαυτό του.

-  Στοιχηματίζω  πώς θά ήθελ ες  νά δεις 
τόν  σκύλο μου τό  Μίκυ, είπε. Τόν έχω 
άφήσει κλειδωμένο στό σπίτι καί δέν 
ύπάρχει κανένας άλλος νά πάει νά τόν 
τα ίσει τώρα πού λείπει ή οϊκογένειά  μου 
στήν έξοχή.

«Μ έ προσοχή τώρα» σκέφθηκε. «Σιγά 
-  σιγά, όπως κάνεις όταν μπλοφάρεις στά 
χ α ρ τ ιά ...».

-  Ό  Μ ίκυ είναι ένα  κατσαρόμαλλο 
τερριέ, συνέχισε. Έ να  πραγματικό κα
θαρόαιμο άλλά δέ μού μένει καιρός νά τό 
περιποιηθώ γιατί λείπω άπό τό σπίτι τόν 
περισσότερο καιρό. Ξέρεις, τί θά κάνω 
"Αλαμπαμ; Θά σού τόν χαρίσω.

Κοντοστάθηκε γιά νά κάνουν μεγαλύ
τερη  έντύπωση τά λόγια του.

-  Μ ού  κόστισε τριακόσια δολλάρια.

- Τ ι ;  Πλήρωσες τριακόσια δολλάρια γιά
ένα σκύλο; έκανε ά "Αλαμπαμ παραξενε- 
μένος.

Τώρα ήταν ή στιγμή νά προχωρήσει 
περισσότερο. Τό πάν είναι νά βρίσκεις τό 
άδύνατο σημείο  τού άλλου.

-Β εβ α ίω ς !  Τριακόσια δολλάρια. Καί 
ήταν κουταβάκι τότε. Τώρα κάνει πολύ 
περισσότερα, θ ά  γυρ ίσουμε τώρα πίσω 
καί θά πάμε στό σπίτι γιά νά σού συστήσω 
τό σκύλο σου.

-  Μ ά έγώ άγαπώ τις  γάτες, όχι τούς 
σκύλους ... Συνέχ ισε λίγο άκόμη καί 
έπειτα  στρίψε δεξιά στό δρομάκι μέ τά 
πολλά δένδρα ...

Σάν σέ όνειρο ό μίστερ Έ ντουα ρντς 
έστριψε τό αύτοκίνητο σύμφωνα μέ τις 
όδηγ ίες τού Αλαμπαμ. Καί τότε, ξαφνικά 
μιά γάτα πετάχθηκε άπό τά σκοτάδια καί 
κοντοστάθηκε μπροστά τους, στή μέση 
τού δρόμου.

Ό  μίστερ Έ ν το υ α ρ ν τς  έπ ιασε τόν 
έαυτό του νά κάνει μιά σιωπηλή προσ
ευχή καθώς πατούσε τό  γκάζι καί 
έσ τελνε σάν βολίδα τό  αύτοκίνητο κατα
πάνω στή γάτα.

-  Τι κάνεις έκεϊ; Θά τή σκοτώσεις, ξε- 
φώνησε ό "Αλαμπαμ.

"Αδραξε τό  τιμόνι καί τό  έστριψε μέ 
δύναμη δεξιά. Έ π ειτα  έβγαλε τό  κεφάλι 
του άπό τό  παράθυρο γιά νά δει άν τήν 
είχαν πατήσει. Τήν ίδια στιγμή ό μίστερ 
"Ε ντουαρντς πάτησε τό  πεντάλ τού φρέ
νου μέ όλη του τή δύναμη.

Ό  ληστής τινάχτηκε καί χτύπησε τό 
κεφάλι έπάνω στό ταμπλώ. 'Ακούστηκαν 
τά τζάμια πού έσπαζαν καί μέσα στή σύγ
χυση ό "Ε ντουαρντς άρπαξε τό  πιστόλι 
καί χτύπησε τόν "Αλαμπαμ λίγο πιό κάτω 
άπό τόν έπίδεσμο. Ό  κακοποιός γλί
στρησε άνα ίσθητος στό πάτωμα.

Ό  μίστερ "Ε ντουαρντς κοίταξε συν- 
επαρμένος τά χέρια του καί τό  όπλο πού 
κρατούσε άκόμη. Έ π ε ιτα  έστριψε τό  κε
φάλι καί κοίταξε έξω στό σκοτάδι. Κάπου 
έκεϊ, πιό πέρα, λαμπυρίζουν τά μάτια τής 
γατούλας. Ή τα ν  ζωντανή! Ό  'Έ ντουαρ 
ντς άναστέναξε μέ άνακούφιση.

Τι θείο δώρο ήταν, άλήθεια, νά είσαι 
ζω ντα νός...
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Τού κ. Εύαγγέλου ΣΤΑΜΑΤΗ 
Καθηγητοϋ

Από τούς  πρώτους χρόνους τής Μ α
θηματικής έπιστήμης, ή όποια είναι άπο- 
κλειστικόν δημιούργημα του 'Ελληνικού 
πνεύματος (600 π.Χ. περίπου), ε ίχεν άνα- 
κύψει τό  πρόβλημα, άν ήτο δυνατόν μία 
τυχούσα έπ ίπεδος έπιφάνεια νό μετα
τροπή εις ισοδύναμον τετράγωνον. "Εν 
ορθογώνιον παραλληλόγραμμον λ.χ., 
διαστάσεων 4 και 9 μέτρων, μετατρέπε- 
ται ε ις τετράγωνον, τού όποιου ή πλευρά 
είναι 6 μέτρα. Τόσον τό  έμβαδόν τού όρ- 
θογωνίου παραλληλογράμμου, όσον καί 
τό  έμβαδόν τού τετραγώ νου μας είναι 36 
τετραγωνικά μέτρα. Τό άκόλουθον τού
του πρόβλημα ήτο ή γεωμετρική κατα
σκευή -  διά της όποιας τό  όρθογώνιον 
παραλληλόγραμμον μετατρέπετα ι εις 
τετράγω νον -  νά γίνη μέ εύθείας γραμ- 
μάς καί κύκλους, δηλαδή μέ όργανα σχε- 
διάσεως τόν κανόνα (κοινώς χάρακα) καί 
τόν διαβήτην. Αφού δέ τά δύο προηγού
μενα προβλήματα έλύθησαν έπιτυχώς, 
άνέκυψε τρίτον πρόβλημα: Νά μετα
τροπή τό έμβαδόν ένός κύκλου εις ισο
δύναμον τετράγωνον, μέ όργανα σχε- 
διάσεως τόν κανόνα καί τόν διαβήτην. 
Κατόπιν πολλών προσπαθειών, έγινε φα
νερόν, ότι μέ κανόνα καί διαβήτην, ό τε
τραγωνισμός τού κύκλου δέν λύεται. 
Λύεται, όμως, μέ άλλας καμπύλος. Τώρα 
γεννάτα ι τό  έρώτημα, διά ποιον λόγον 
ζητείται νά τετραγω νίζεται ό κύκλος μό
νον μέ κανόνα καί διαβήτην; Καί ό λόγος 
τή ς άπαιτήσεως αύτής δέν είναι μαθημα
τικός, άλλά είναι καθαρώς θρησκευτι
κός! Κατά τήν παράδοσιν, ό Πυθαγόρας 
(580 - 490 π.Χ.) καί οί μαθηταί του έπί- 
σ τευον  καί έδίδασκον, ότι οί άνθρωποι, 
διά τή ς καλλιέργειας τών Μαθηματικών, 
ύποβοηθουνται πολύ ε ις  τήν  κατανόησιν 
τής έννο ιας τού Θεού. Δ ιά  τόν λόγον αύ- 
τόν ήσχολουντο έντατικώς μέ τάς μαθη
ματικός έρεύνας. Ό  Πλάτων, ό όποιος 
έχει ύποστή μεγάλην έπίδρασιν τών Πυ
θαγορείων, γράφει σχετικώς ότι τά Μ α
θηματικά όδηγοϋν τόν άνθρωπον πολύ 
ψηλά, πρός τόν  Θεόν, (Πολιτεία 525 D) 
καί ότι τά Μαθηματικά είναι δώρον τού 
Θεού πρός τούς άνθρώπους (Φίληβος 16 
C).

Ο ί Πυθαγόρειοι έπρέσβευον, ότι ή εύ- 
θεία γραμμή δύναται νά έπεκτείνετα ι 
άπεριορίστως, άλλά καί δύναται νά τέ- 
μνετα ι άπεριορίστως. Συμβολίζει δηλαδή 
τήν ύλην, τήν γένεσ ιν  καί τήν φθοράν. Ό  
κύκλος δέν έχει ούτε άρχήν ούτε τέλος. 
Συμβολίζει τήν νοεράν ούσίαν, συμβολί
ζει τό  θειον! Δ ι’ αύτό ό Θ ε ίος Δ ημ ιουρ

γός έδημιούργησε τόν άνθρωπον μέ τάς 
δύο αύτάς άρχάς: α) Τής γενέσεω ς καί 
τής φθοράς (σύμβολον δέ τούτων είναι ή 
εύθεία  γραμμή) καί β) τής νοερός ούσίας 
δηλ. τού θεού (σύμβολον δέ ταύτης είναι 
ό κύκλος). Ιδού, λοιπόν, διατί τά μαθη
ματικά προβλήματα, τά όποια δέν 
έλήοντο διά γραμμών σχεδιαζομένων διά 
κανόνος (εύθείαι) καί διαβήτου (κύκλοι), 
έκρίνοντο άπαράδεκτα καί έθεω ρούντο 
«άλυτα», διότι έφ ευγον άπό τήν βάσιν 
έρεύνης τών Μ αθηματικώ ν έρεύνης, ή 
όποια είχε σκοπόν νά όδηγήση τόν άν
θρωπον πολύ ύψηλά, πρός τήν κατανόη- 
σ ιντού  θείου. 'Επ ειδή  δέ, τά προβλήματα 
τά μή λυόμενα διά κανόνος καί διαβήτου 
συνεδέοντο  κάπως πρός τάς θρησκευτι
κός άντιλήψεις τών άρχαίων 'Ελλήνων, οί 
όποιοι ήσαν βαθύτατα θρησκευόμενος 
λαός, διά τόν λόγον αύτόν ήσαν γνωστά 
εις τά εύρύτατα στρώματα τού 'Ελληνι
κού λαού. Τούτο τό συμπεραίνομεν άπό 
τήν κωμωδίαν τού Ά ρ ισ τοφ άνους « Ό ρ 
νιθες» (στίχος 1004 - 5), όπου γίνεται λό
γος διά τόν τετραγω νισμόν τού κύκλου! 
Εάν τό  εύρύ Αθηνα ϊκόν κοινόν δέν είχε 

γνώσιν τού θέματος, ό 'Αρ ιστοφ άνης δέν 
θά τό έθ ιγεν άπό τής σκηνής τού θεά
τρου ...

Ε ις τούς «Ό ρνιθας», λοιπόν, οί όποιοι 
έπαίχθησαν διά πρώτην φοράν τψ 415 
π.Χ., παρουσιάζεται είς τήν σκηνήν ό 
περίφημος άστρονόμος καί μαθηματικός 
Μέτω ν ό Αθηνα ίος (τό άλλο πρόσωπον 
τής συνομιλίας είναι ό Πισθέταιρος) καί 
άκολουθεΐ ό έπόμενος διάλογος:

Μέτων: Παιδιά, ήρθα!
Π ισθέταιρος: Αλλο κακό μάς βρήκε. 

Καί τι ήρθες νά κάνης έδώ;
Μέτων: Ή ρ θα  νά γεωμετρήσω τόν 

άέρα.
Πισθέταιρος: Καί ποιός είσαι έσύ; Καί 

τι είναι αύτά πού κρατάς στά χέρια σου;
Μέτων: Είναι κανών καί διαβήτης. Τό 

καταλαβαίνεις;

Προσθέταιρος: Ό χ ι, καθόλου!
Μέτων: Θά μετρήσω μέ όρθογώνιον 

χάρακα καί ύστερα θά προσθέσω τά μι
κρά έκ τή ς μετρήσεω ς τμήματα, διά νά 
τετραγωνίσω πρός χάριν σου τόν κύ
κλον.

Οί Αθηνα ίοι τής έποχής έκείνης έγνώ- 
ριζον τάς προσπάθειας τών μαθηματι
κών, όπως τετραγω νίσουν τόν  κύκλον 
διά κανόνος καί δ ιαβήτου καί έγνώριζον, 
άκόμη, ότι τό πρόβλημα αύτό ήτο άδύνα- 
τον νά λυθή μέ τά γεωμετρικά αύτά μέσα.

Πρώτος, ό όποιος μνημονεύετα ι ότι 
ήσχολήθη μέ τόν τετραγω νισμόν τού κύ
κλου, είναι ό Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος 
(καταγόμενος άπό τήν Ε λλην ικήν  πόλιν 
τής Μ ικράς Ασίας, Κλαζομενάς). Ό  
Αναξαγόρας, περίφ ημος φιλόσοφος

(500 - 428 π.Χ.), έγκατεστάθη είς τάς 
Αθήνας, άφού ήδη είχε γίνει όνομαστός, 
καί άπετέλει τήν φιλοσοφικήν συντρο
φιάν τού Περ ικλέους καί τής Ασπασίας. 
Ε ίς τάς κοσμολογικάς του δοξασίας, 
περιελαμβάνετο καί ή θεωρία ότι ό ήλιος 
είναι μύδρος διάπυρος. Τούτο, όμως, άν- 
τέθα ινε πρός τήν πίστιν τών 'Αθηναίων, 
ότι ό ήλιος ήτο θεότης. Δ ιά  τήν  άσέβειάν 
του αύτήν, ό Αναξαγόρας είσήχθη είς 
δίκην καί κατεδικάσθη είς θάνατον. Είδε 
καί έπαθεν ό Περικλής, διά νά πείση τούς 
Αθηνα ίους νά μετατρέψ ουν τήν ποινήν 
τού θανάτου είς έξορίαν! Κατά τό 450 
π.Χ., ό Αναξαγόρας έγκατέλειψε τάς 
Αθήνας. Ένφ, όμως, εύρίσκετο άκόμη 
είς τήν φυλακήν, ήσχολεΐτο μέ τό πρό
βλημα τού τετραγωνισμού τού κύκλου, 
όπως πληροφορούμεθα παρά τού Πλου
τάρχου, ό όποιος γράφει: « Αναξαγόρας 
έν τφ δεσμωτηρίψ τόν τού κύκλου τε 
τραγωνισμόν έγραφε» (Περί φυγής 17, 
607 F). ' Αλλοι σπουδαίοι λόγιοι, άσχολη- 
θέντες μέ τό πρόβλημα τού τετραγωνι
σμού τού κύκλου, είναι ό 'Ιππίας ό 
Ή λειος, ό Άντιφ ώ ν ό Αθηνα ίος (σύγ
χρονος τού Σωκράτους), ό Ιπποκράτης ό 
Χίος, ό Βρύσων καί άλλοι.

Ό  'Ιππίας ό Ή λε ιο ς  λέγεται ότι έλυσε 
τό  πρόβλημα, διά μιάς καμπύλης ή όποια 
όνομάζεται τετραγωνίζουσα, όχι όμως 
διά κανόνος καί διαβήτου.

Ά λλο ι μαθηματικοί καί λόγιοι, άσχο- 
ληθέντες μέ τό έν λόγψ πρόβλημα, ήσαν 
ό Νικομήδης, ό Δεινόστρατος, ό Αρχι
μήδης. Ό  Α ρχ ιμήδης, μάλιστα, έκαμε τό 
άποφασιστικό βήμα: Άπέδειξεν, ότι τό 
ορθογώνιον τρίγωνον, τού όποιου ή μία 
κάθετος πλευρά ίσούται μέ τήν άκτΐνα 
ένός κύκλου καί ή άλλη κάθετος πλευρά 
ίσούται μέ τήν περιφέρειαν τού κύκλου 
αύτού, έχει έμβαδόν ίσον μέ τό έμβαδόν 
τού κύκλου. Τό όρθογώνιον τρίγωνον, 
όμως, γνωρίζομεν νά τό  μετατρέπωμεν 
εύκολα είς τετράγω νον καί, κατά συν
έπειαν, γνωρίζομεν νά τετραγωνίσωμεν 
τόν κύκλον. Τώρα, γεννάτα ι τό  πρό
βλημα, πώς θά μετατρέψω μεν τήν περι
φέρειαν ένός  κύκλου είς εύθειαν γραμ
μήν; Καί τό πρόβλημα αύτό τό  έλυσεν ό 
Αρχ ιμήδης διά μιάς καμπύλης ή όποια 

όνομάζεται «έλιξ τού Άρχ ιμήδους».
Καί ή λύσις, όμως, τού προβλήματος 

τού τετραγωνισμού τού κύκλου ύπό του 
Άρχ ιμήδους, δέν είναι λύσις διά κανό
νος καί διαβήτου. Δ ιότι διά κανόνος καί 
διαβήτου ό τετραγω νισμός τού κύκλου 
δέν έπιτυγχάνεται. Τήν άπόδειξιν του 
τελευταίου τούτου ισχυρισμού τήν  έπέ- 
τυχεν ό Γερμανός μαθηματικός Λίντε- 
μαν, τφ 1882. Ή  άπόδειξις τού Λ ίντεμαν 
έχει γίνει παραδεκτή άπό όλους τούς 
μαθηματικούς.
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Δυό αγρια έγκλήματα μ’ έντονο τό στοιχείο τής σεξουαλικής διαστροφής, πού 
γιναν στήν Αθήνα καί στή Θεσσαλονίκη έκαναν πιό ζεστό τό τέλος τοϋ καλοκαιριού 

γιά τις Υπηρεσίες τοϋ Σώματος. Μέχρι τήν ώρα πού γράφονται αύτές οί γραμμές οί 
δράστες σύτών τών άγριων έγκλημάτων. πού ξανόφεραν στή μνήμη καί στις στήλες 
τών εφημερίδων τό έφιαλτικό πρόσωπο τοϋ «δράκου», παραμένουν άσύλληπτοι, ένώ 
ή αγωνία τοϋ συνόλου έξακολουθεϊ άλύτρωτη. Απ’ τήν άλλη πλευρό οί άντρες ποϋ 
κλήθηκαν ν’ άντιμετωπίσουν τούτα τό έγκλήματα, πασχίζουν όφιερώνοντας στήν 
έρευνα καί τό έσχατο δευτερόλεπτο τής μέρας, νά ξεδιαλύνουν τό σκοτάδι καί νά 
παραδώσουν στήν κρίση τής Δικαιοσύνης τούς στυγερούς δολοφόνους. Είναι οί 
τραγικοί πρωταγωνιστές τών ύποθέσεων, αυτοί πού ύποχρεώνονται νά ψηλαφίσουν 
στά σκοτάδι καί νό βροϋν τήν άκρη τοϋ προβλήματος, ξεπερνώντας χίλιες - δυό 
δυσκολίες καί χωρίς νά 'ναι γιά τίποτα σίγουροι. Τούς συνοδεύει ή άγωνία άλων τών 
συναδέλφων καί οί ευχές τους γιά γρήγορη άποκόλυψη τής άλήθειας.

Κοντά σ’ ούτές τις εύχές έρχονται νό προστεθούν ή άγωνία καί οί ευχές τοϋ 
«Ρεπόρτερ», στό τελευταίο κι άποχαιρετιστήριο κείμενό του πριν παραδώσει τή 
σκυτάλη τών «Γεγονότων καί Συμβάντων» στόν άξιο συνάδελφο ποϋ θά τόν άντικατα- 
στήσει. Ήταν Ιούλιος τοϋ 1978 άτον άρχισε ή «περιπλάνηση» τοϋ «Ρεπόρτερ» στό 
χώρο τών «Γεγονότων καί Συμβάντων» καί οί 50 μήνες ποϋ άκολούθησαν άφησαν τό 
σημάδια τους έντονα, μ’ άποτέλεομα ή κούραση νό κάνει όλο καί πιό έπιτοκτική τήν 
άνάγκη γιά μιά έκούσια άνανέωση. Έτσι, μέ τή συνείδηση ήσυχη πώς ο,τι κι άν 
γράφτηκε σ’ αύτή τή στήλη είχε γιό όδηγό τήν εύθύνη καί τήν άλήθειο, ό «Ρεπόρτερ» 
παροδίδει τή σκυτάλη του εύχόμενος στό νέο συνάδελφο νά 'χει γιά όδηγό του κι 
αύτός τήν άλήθειο. Επίσης νιώθει τήν άνάγκη νά εύχαριστήσει τούς αναγνώστες τής 
στήλης γιό τήν άγάπη τους, άγάπη πού συχνά έκδηλώθηκε μέ ζεστά γράμματα καί 
τηλεφωνήματα.

Μ ΕΤ Α  ΤΗ ΣΦΑΓΗ... 
ΚΑΦ ΕΔΑΚ Ι

Είναι πολλά τά προβλήματα πού πα
ρουσιάζει ή παραμονή άσιατών και άφρι- 
κανών μεταναστών στή χώρα μας, είτε 
αύτή είναι νομότυπη, εϊτε παράνομη και 
γ ι’ αύτά έχουμε γράψει συχνά σ’ αύτή τή 
στήλη στό παρελθόν. Ιδ ια ίτερα  τό  θέμα 
των νεαρών 'Ινδώ ν και Πακιστανών ποϋ 
φτάνουν στή χώρα μας μέ τ ' όνειρο νά 
βρουν ένα  κομμάτι ψωμί σέ κάποιο κα
ράβι ή σέ κάποιο άγρόκτημα, σχεδόν 
πάντα παράνομα, άπασχολεΐ τ ις  Υπηρε
σ ίες τοϋ Σώματος ποικιλότροπα. Καί σάν 
νά μή φτάνουν αύτά, ύπάρχουν καί οί 
μεταξύ τους διαφορές, συχνά άσήμαν- 
τες, πού όμως δέν άργούν νά καταλή
ξουν σέ ματωμένα ξεκαθαρίσματα. 
Πρόσφατα είχαμε ζήσει τή σφαγή τών 
δυό Πακιστανών στόν Ά σπ ρόπυργο καί

πριν λίγες μέρες ή Υ.Α.Π.Π. βρέθηκε 
άντιμέτωπη μ ' ένα άκόμα παρόμοιο έγ
κλημα στή Νέα Πέραμο - Α ττικής.

Τρείς νεαρο ί 'Ινδο ί ήταν τά θύματα τής 
σφαγής, άπ’ τήν όποια ό ένας βγήκε ν ε 
κρός, ό δεύτερος βαριά τραυματισμένος 
κι ό τρ ίτος έλαφρά. Τόπος τού έγκλήμα- 
το ς  ένα σπιτάκι στό πτηνοτροφ είο  τού 
Μ ιχάλη Καρσάκη, 25ης Μαρτίου 94 στή 
Νέα Πέραμο Αττικής, όπου δούλευαν. 
Είχαν ’ρθεϊ παράνομα στή χώρα μας καί 
παράνομη ήταν ή παραμονή τους. Ο ί πα
ρέες τους  ήταν λ ιγοστές καί τ ις  άποτε- 
λούσαν, σχεδόν άποκλειστικά, συμπα
τριώ τες τους, άνεργοι ναυτικοί πού 'χαν 
φτάσει μαζί ή σχεδόν μαζί τους στήν 'Ε λ 
λάδα.

Ή  ύπόθεση ξεκίνησε όταν ό ιδ ιοκτή
της τού πτηνοτροφ είου ειδοποιήθηκε 
γιά τό  περιστατικό άπό τόν αίμόφυρτο 
Τιράθ Ράμ. Ό  τελευτα ίος μετά τή δολο

φονική έπ ίθεση κα ίτή  φυγή τών δραστών 
κατόρθωσε νά βγει άπ ' τό  σπίτι καί νά 
φτάσει μέχρ ι τόν έργοδότη του, πού στή 
συνέχεια  ειδοποίησε τή Χωροφυλακή.

Ό  τραυματισμένος Τιράθ Ράμ άποκά- 
λυψε ατούς άντρες τού Τμήματος Διώ- 
ξεως Εγκλημάτων κατά Ζωής καί Ιδιο
κτησίας τής Υ.Α.Π.Π., πράγμα πού έπιβε- 
βαίωσε καί ό έργοδότης τους, πώς άπό 
νωρίς είχαν δεχτεί τήν έπίσκεψη δυό 
συμπατριωτών τους. Αύτο ί ήταν καί οί 
δράστες της έπ ιθέσεω ς μέ κίνητρο τήν 
έκδίκηση έπειδή τά θύματα είχαν δείξει 
άπροθυμία στό νά συνεχίσουν νά 'χουν 
μαζί τους σ τενές  φιλικές σχέσεις. Ποιοι 
ήταν όμως οί δράστες;

Τό μόνο πού ήξεραν τά δυό θύματα 
ήταν τά όνόματα τών δραστών, τή θρη
σκευτική αίρεση καί φυλή πού άνήκαν 
καί τ ’ όνομα τού ξενοδοχείου  πού πριν 
τρεις - τέσσερ ις μήνες είχε με ίνε ι τό  ένα 
άπό τά θύματα μαζί μέ τόν ένα  άπό τούς 
δράστες. Τά όνόματα δέ βοηθούσαν σέ 
τίποτα, δεδομένου  ότι καί οί δράστες 
βρίσκονταν λαθραία στήν Ελλάδα καί τά 
διαβατήριά τους π ιθανότατα νά 'ταν 
πλαστά. Τό μόνο χρήσιμο στοιχείο ήταν 
τό ότι ό ένας άπό τούς δράστες είχε συγ
κατοικήσει στό ίδιο ξενοδοχείο  μέ τό ένα 
άπό τά θύματα. Τό ξενοδοχείο  βρέθηκε 
καί άπό τό  τηρούμενο  άρχεΐο του βρέ
θηκε τό  έπώνυμο τού ένός δράστη πού 
σέ συνδυασμό μέ τήν  περιγραφή του άπό 
τόν ξενοδόχο άποτέλεσε ένα άκόμα 
στοιχείο γιά τήν έξέλιξη τής έρευνας. 
Πού όμως θά μπορούσαν ν ’ άναζητηθοΰν 
οί δράστες;

Πέρα άπ’ τά στέκια τών Ίνδοπακιστα- 
νών στήν Α θ ή ν α  καί στόν Πειραιά, ή άνα- 
ζήτηση έπεκτάθηκε στό Πέραμα καί 
όπου άλλού ψάχνουν γιά κάποιο καράβι 
οί λαθρομετανάστες. Πράγματι, στό Πέ
ραμα έντοπ ίστηκε ό ένας άπ’ τούς  δυό 
Ινδούς, παρακολουθήθηκε τό καταφύγι 

του καί συνελήφθη. Α ύτός  όδήγησε καί 
στή σύλληψη τού άλλου.

Στήν άνάκριση άποκάλυψαν πώς ό 
Μ πέλ Κάρ Σίγκ μαχαίρωσε καί σκότωσε 
τό  Μ οχίντερ  Κόπρα, ένώ ό Ά μ ρ ίκ  Τζι- 
λούτη μαχαίρωσε καί τραυμάτισε τόν 
Κουμάρ Τζασγουίντερ καί τόν Τιράθ Ράμ. 
Μ ετά  τή σφαγή καί μέσα στό ματωμένο 
σκηνικό τού σπιτιού τών δυό δωματίων, 
μέ τ ’ άφτιά τους γεμάτα άπ’ τά μουγ- 
κρητά τών τραυματισμένω ν έψησαν κι 
ήπιαν καφέ. "Ενας καφές κι όλα περάσαν 
στή λήθη. Πόσο φτηνή κατάντησε ή 
ζω ή ...

ΑΠ Ο  ΤΗ Μ ΑΧΗ  
ΚΑΤΑ ΤΩΝ Ν ΑΡΚΩ Τ ΙΚΩ Ν

Μ έ πολλές έπ ιτυχ ίες άπ’ τή μάχη κατά 
τών ναρκωτικών πέρασε ό τελευτα ίος 
μήνας τού  καλοκαιριού γιά τις Υ π η ρ ε 
σ ίες τού Σώματος, πράγμα πού σημαίνει 
πώς οί θερ ινές άδειες  τού προσωπικού 
δέν έπηρέασαν τήν άπόδοση τών άντρών 
ποϋ ’μειναν στις θέσε ις τους, άγρυπνοι 
διώκτες κάθε άντικοινωνικής ένέργειας.

Ά π ό  τις πλέον χαρακτηριστικές ύπο- 
θέσεις ήταν ή έντόπιση μιάς καλοστημέ
νης φυτείας μέ φυτά ινδικής κάνναβης 
σέ θερμοκήπιο λουλουδιών στό Μαρα
θώνα -  Αττικής. Χαρακτηριστική περί
πτωση γιατί τά  φυτά ήταν ύψους άπό 1,5
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ώς 3,5 μέτρα. Τά περ ισσότερα άπ' αύτά 
ξεπερνοϋσαν τά 2,5 μέτρα κι έμοιαζαν μ ’ 
έξωτικά δέντρα.

Ό  ιδ ιοκτήτης τού θερμοκήπιου, άνθο- 
καλλιεργητής Παναγιώτης Νταουντάκης 
55 χρόνων, άπ’ τήν Καλαμάτα, είχε δια
λέξει τήν ινδική κάνναβη σάν τό φυτό 
πού θά 'σπάζε τή μονοτονία  τών τριαν
ταφυλλιών πού καλλιεργούσε.

Ο'ι άντρες τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., πού όλόκλη- 
ρες μέρες «χτένιζαν» τήν  περιοχή τού 
Μαραθώνα μέ σκοπό τήν έντόπιση τού 
θερμοκήπιου, δέ δυσκολεύτηκαν νά 
καταλάβουν δταν βρέθηκαν άνάμεσα 
στις τριανταφυλλιές, ότι λ ίγες δεκάδες 
μέτρα μακριά τους ύπήρχαν αύτά πού 
άναζητοϋσαν. Μ έ τή δικαιολογία τής 
άγοράς τριανταφυλλιών κατόρθωσαν νά 
πλησιάσουν στό «στόχο» καί νά ξαφνιά- 
σουν τό χασισοκαλλιεργητή. Πέρα άπ ' τά 
φυτά (δέντρα, είναι ό κατάλληλος χαρα
κτηρισμός τους) πού ξεριζώθηκαν, βρέ
θηκαν καί κατασχέθηκαν 5,5 κιλά άκα- 
τέργαστου χασίς σέ φούντα.

'Αλλά τό  ίδιο χαρακτηριστική ύπήρξε 
καί ή περίπτωση τού Χρ ιστόπουλου καί 
Τζίφα, πού άρχισε νά ξετυλίγετα ι στήν 
πλατεία τού 'Αγίου Παντελεήμονα 
Ά χαρνώ ν καί τέλειωσε λίγα μέτρα μα- 
κρύτερα, στήν όδό Κεφαλληνίας, άφοϋ 
πρώτα βασάνισε μέ τό  δικό της τρόπο τά 
«λαγωνικά» τού άρμόδιου Τμήματος τής 
Υ.Α.Π.Π.

Ύ πήρξε κάποια άόριστη πληροφορία 
γιά μιά γκαρσονιέρα - τεκέ στήν περιοχή 
τού Αγίου Παντελεήμονα, καί γιά κά
ποιον «Κουτσό» πού τροφ οδοτούσε μέ 
ήρωίνη άρκετούς π ιστούς της, έχοντας 
τήν όμώνυμη πλατεία γιά στέκι. Δ έν  ήταν 
εύκολη δουλειά, ούτε ή έντόπιση τής 
γκαρσονιέρας -  τεκέ, ούτε ή έντόπιση 
τού «Κουτσού». Ύ πήρχαν όμως μερικά 
βοηθητικά στοιχεία πού συντέλεσαν στό 
νά βρεθεί ό «Κουτσός»: Τό ότι είχε κάνει 
φυλακή, τό  ότι «έριχνε τόν παπά» καί 
(αύτό «βγήκε» τελευταίο) ήταν «ό Θ ό
δωρος ό Κουτσός». Μ έ τά στοιχεία  αύτά, 
γιά τούς  άντρες πού τόν έψαχναν είχε 
συμπληρωθεί ή «ταυτότητά» του καί δέν 
άργησαν νά τόν βρούν. "Αθελά του τούς 
οδήγησε στήν γκαρσονιέρα πού άναζη- 
τούσαν, τήν όποια άρχίζουν νά παρακο
λουθούν. Στις δωδεκάμιση τά μεσάνυχτα 
ένας νεαρός γύρω στά 20 ξεπορτίζει άπ’ 
τήν γκαρσονιέρα μαζί μέ μιά κοπέλα. 
Λίγα μέτρα πιό κάτω «μπλοκάρεται». Δ έν  
πτοείτα ι όμως καί άντιστέκετα ι μέ κάθε 
τρόπο, ένώ ταυτόχρονα  προσπαθεί νά 
πετάξει κάτι άπό πάνω του, φωνάζοντας 
παράλληλα πώς τόν ... ληστεύουν. Μ έ 
κόπο οί άντρες τή ς όμάδας συγκροτούν 
τούς περαστικούς πού σπεύδουν σέ 
θοήθειά του καί τούς πείθουν γιά τό τί 
συμβαίνει. Ά π ’ τό  δρόμο μαζεύουν τά 
δυό φακελίδια άπό άλουμινόχαρτο πού ό 
νεαρός είχε πετάξει. Περιείχαν 
ήρωίνη ...

Κι ένώ ό 22χρονος Θ ανάσης Χριστό- 
πουλος όδηγείται στον Περισσό, ή 
όμάδα, παρουσία δικαστικού, έρευνά τήν 
γκαρσονιέρα καί συλλαμβάνει τόν 
30χρονο παπατζή Θεόδωρο Τζίφα ή Τζί
φρα ή «Κουτσό» καί βρίσκει δυό σύριγ
γες τής μιάς χρήσης πού πρόσφατα είχαν 
χρησιμοποιηθεί άπ' τόν ίδιο, τό Χριστό- 
πουλο καί κάποιο Γεμενή.

Ά π ό  κεΐ καί πέρα άρχίζει νά ξετυλίγε
ται τό νήμα τής ζωής τού Χριστόπουλου. 
Τού ζητάν νά τούς όδηγήσει στό σπίτι 
του κι αυτός τούς πάει σ’ ένα πολυτελές 
διαμέρισμα. Ή  ένο ικος τού διαμερ ίσμα
τος -  πεταλούδα τής νύχτας γι' άκριβά 
γούστα - άρνεΐται κάθε τι πού χε ι σχέση 
μέ τό Χριστόπουλο, χωρίς όμως νά μπο
ρέσει νά πείσει κανέναν. Ή  άλήθεια προ
βάλλει μόνη της. Ό  νεαρός ήταν «προσ
τάτης» καί «φλογερός άγαπητικός» όχι 
μόνο δικό της, άλλά κι άλλων δυό «πετα
λούδων» τής νύχτας, «πολυτελών» όμως 
πού ή κάθε μιά δ ιέθετε γιά «πάρτυ» του 
άπό ένα -  πολυτελές βεβαίως -  δ ιαμέρι
σμα, γιά νά μήν είναι μόνο άλλά καί νά 
νιώθει ό άγαπητικός σάν ... άφ έντης ...

Στό τρίτο κατά σειρά διαμέρισμά του, 
στήν Κεφαλληνίας 88, βρέθηκαν κοσμή
ματα καί χρήματα πού ό Χρ ιστόπουλος 
στάθηκε άδύνατο νά δικαιολογήσει τήν 
προέλευσή τους, άρνούμενος όμως πει
σματικά καί νά πει τήν  άλήθεια.

Άποκάλυψ ε βέβαια τό πάθος του γιά 
τήν ήρωίνη καί τήν «πηγή» προμήθειάς 
της, όπως άλλωστε ό «Θόδωρος ό Κου
τσός» άποκάλυψε τόν  τρίτο τής παρέας, 
τό Θανάση Γεμενή, πού άπό κοινού έκα- 
ναν χρήση ήρωίνης, άλλά κι έπ ιδίδονταν 
σέ κλοπές.

Μ ιά τρίτη περίπτωση θυμίζει τή λαϊκή 
ρήση: «τόν άράπη κι άν τόν πλένεις, τό 
σαπούνι σου χαλάς». Πρόκειτα ι γιά τό 
Βαγγέλη, ή Βάγγο, ή Βίκτωρα Άσω νίτη  ή 
Παπαχρήστο, πού καί παλιότερα είχαμε 
τήν ... τύχη νά γράψουμε γ ι’ αύτόν. Τότε 
είχε συλληφθεΐ «έπ’ αύτοφόρψ» νά ’χει 
διαρρήξει φαρμακείο, άλλά είχε προλά
βει νά δώσει - κλάσματα δευτερολέπτου 
πριν τή σύλληψή του - τά ναρκωτικά στή 
φίλη του, πού μέ τή σειρά της τά τοποθέ
τησε στό μέρος τού σώματός της πού 
’ναι άπό τή φύση προορισμένο γιά άλλες 
δουλειές ... Ό  Βάγγος, λοιπόν, δέν πρό
λαβε νά βγει άπ’ τή φυλακή κΐ άρχισε τή 
δραστηριοποίησή του. Βέβαια τό ότι είχε 
έκτίσει τήν ποινή του στό Ψυχιατρείο γιά 
λόγους άποτοξίνωσης δέν άποτέλεσε 
έμπόδιο γιά τούς άντρες τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., οί 
όποιοι μόλις έμαθαν πώς είναι «έξω» άρ
χισαν τή διακριτική του παρακολούθηση. 
Δ έν  έπεσαν έξω στις ύποψίες τους. Ό  
Βάγγος όργωνε μέ τή μοτοσικλέτα του 
τό  λεκανοπέδιο Αττικής άνανεώνοντας 
τις δ ιασυνδέσεις τους μέ τά κυκλώματά 
του. Δυό  μήνες κράτησε αύτή ή παρακο
λούθηση, άπ’ τήν όποια «βγήκε» ένα ση
μαντικό στοιχείο: Πρόσφατα είχε πρα
γματοποιήσει δυό ταξίδια στήν Κων
σταντινούπολη καί μάλιστα τό ένα κοντά 
στό άλλο. Γιά κάποιον πού ή ζωή του έχει 
άναλωθεΐ στή δίωξη τών ναρκωτικών 
αύτά τά ταξίδια σήμαιναν πολλά.

Η ήρωίνη πού κατασχέθηκε στά χέρια τοϋ >· Βάγ
γο υ». οί σύριγγες τοϋ τεκέ καί τά χιλιάρικα άπ’ τά 
«ντήλ». . .
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Παρακολουθήθηκε ό Βάγγος άκόμα 
πιό στενά και διαπιστώθηκε πώς φ ιλοξε
νούνταν σέ μιά γκαρσονιέρα στό παλιό 
Φάληρο πού ταν νοικιασμένη άπό κά
ποιον Αγγελο Κουράγιο. Στην γκαρσο
νιέρα, όταν εντοπίστηκε, ήταν μέσα άλλα 
τρ ία άτομα, δυό ν έο ι καί μιά τουρίστρια. 
Έγ ινε ή «έφοδος» μ ’ άποτέλεσμα νά 
βρεθούν οί τρεις νεαροί (Άσωνίτης, 
Κουράγιος καί Μ ιλτιάδης Μπρέρες) 
«φτιαγμένοι» άφοϋ λίγη ώρα πριν είχαν 
κάνει ένεση ήρωίνης. Στήν έρευνα πού 
άκολούθησε βρέθηκαν τρία σακουλάκια 
πού περιείχαν 32 γραμμάρια ήρωίνη, 
τρεις δόσεις ήρωίνης έτο ιμ ες γιά πλασ- 
σάρισμα, πέντε χρησ ιμοποιημένες σύ
ριγγες καί 35.000 δραχμές πού προέρ
χονταν άπό πωλήσεις ήρωίνης. Ό  Βάγ
γος Ά σω νίτη ς η Παπαχρήστου άποκά- 
λυψε πώς είχε φέρει στά δυό ταξίδια του 
άπ' τήν Κωνσταντινούπολη 45 γραμμάρια 
ήρωίνης, πράγμα πού χωράει άρκετή 
άμφισβήτηση, δεδομένου  δτι μόνο γιά 
τόν έαυτό του -  πέρα άπ’ τις πωλήσεις 
καί τά «κεράσματα» -  ήθελε ένα γραμ
μάριο καθημερινά, όπως ό ίδ ιος ομολό
γησε . ..

Ά ραγε, πόσα βήματα προς τό θάνατο 
άντιστοιχούν σ ’ ένα γραμμάριο ήρωίνης;

Δ Ε Ν  Π Ρ Ο Λ Α Β Α Ν  ΝΑ Χ Α Ρ Ο Υ Ν

Ό  N IELS  A W D C R SE W  «άγαπούσε» 
ιδιαίτερα τήν Ελλάδα, πράγμα πού τό 
άπόδειξε έπ ισκεπτόμενος γιά έκτη φορά 
τήν χώρα μας κατά τό πρόσφατο παρελ
θόν. Τόπος ιδια ίτερης προτίμησής του ή 
Κρήτη, μέ τίς τόσες ομορφ ιές της. Στό 
πρόσφατο ταξίδι του έφερε μαζί του καί 
τό συμπατριώτη του H A R R Y  E IW AR 
C R O ER , άναλαμβάνοντας τήν ύπο- 
χρέωση νά τ ό ν ... ξεναγήσει στ’ άξιο- 
θέατα τής περιοχής Χερσονήσου.

Έ τσ ι κι έγινε. Τό πρώτο κιόλας βράδυ 
τής δ ιαμονής τους  ... έπ ισκέφτηκαν δύο 
καταστήματα τουριστικών ειδών καί πα
ρόμοιο κατάστημα πού λειτουργούσε σέ 
γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα τής 
περιοχής, άπ’ όπου άπεκόμισαν σημαν
τικά ... κέρδη σέ κοσμήματα καί ξένο 
συνάλλαγμα.

Ο ί ... έπ ισκέψεις τους συνεχίστηκαν 
μέ μικρή έπιτυχία καί τό  έπόμενο βράδυ, 
σ ’ ένα κατάστημα τουριστικών ειδών κι 
ένα χρυσοχοείο τής περιοχής, πού τούς 
άνοιξαν τήν όρεξη γιά μιά πιό «χοντρή» 
δουλειά. "Ετσ ι τήν ίδια βραδιά άποφάσι- 
σαν νά «χτυπήσουν» γιά τά καλά. Ή  ... 
έπίσκεψή τους στό χρυσοχοείο  τού Τά
σου Καλοκύρη τρίτη κατά σειρά τή ς δεύ 
τερης βραδιάς, άποδείχτηκε φαρμα
κερή. Φ εύγοντας άφησαν τίς βιτρ ίνες 
του φ τωχότερες σέ κοσμήματα άξίας 
τριών έκατομμυρίων περίπου.

Ή  δράση τους συνεχίστηκε καί τό 
έπόμενο άπόγευμα. μέχρι πού οί άντρες 
τού Αστυνομικού Τμήματος Χερσονή 
σου, σφίγγουν τόν κλοιό γύρω τους καί

περνούν στά χέρια τους άπό ένα ζευγάρι 
χειροπέδες. Οί δύο δανοί «τουρίστες» 
άποκαλύπτουν στή συνέχεια  τόν τόπο 
όπου είχαν κρύψει τά κοσμήματα τής με
γάλης «δουλειάς». Πράγματι' βρέθηκαν 
όλα κάτω άπό γέφυρα τού δρόμου Χ ερ 
σονήσου - Μαλλιών καί ξαναγύρισαν 
στον πρώτο κάτοχό τους ...

ΣΤΟ Δ Ρ Ο Μ Ο  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟ ΥΡΚ ΙΑ

Ό 'Έ β ρ ο ς  είναι τό μοναδικό ποτάμι μας 
πού μπορεί νά καυχηθεί πώς οί όχθες του 
έχουν «δει» νά ξετυλίγονται άνάμεσά 
τους καί γύρω τους πολλές καί σημαντι
κές ύποθέσεις λαθρεμπορίου μέ πρωτα
γωνιστές Έ λληνες  καί Τούρκους λα
θρέμπορους.

Τά ναρκωτικά, τά λαθραία δέρματα, τά 
λαθραία μπιμπελώ κ.ά. είναι μεταξύ τών 
προϊόντων μέ μεγάλη «πέραση» στή 
χώρα μας. Αντίθετα  οί γούνες, ό καφές, 
οί κουρτίνες κ.ά. είναι άπό κείνα πού μέ 
χαρά τά καλοδέχονται οί γείτονές μας. 
Τό ποτάμι προσφέρει συχνά τά «περά- 
σματά» του γιά τίς συναλλαγές αύτοϋ 
του τύπου, πράγμα γνωστό στούς έπαγ- 
γελματίες τού είδους. Ή  άστυνόμευσή 
του είναι δύσκολη καί συχνά άδύνατος ό 
πλήρης έλεγχός του. Αύτό τό  ξέρουν οί 
άντρες τών Υπηρεσ ιώ ν τού Σώματος 
πού ή άρμοδιότητά τους έκτείνετα ι μέ
χρι τίς όχθες του καί μέ ύπεράνθρωπες 
προσπάθειες πασχίζουν νά κρατήσουν 
στον “Εβρο έναν ικανοποιητικό βαθμό 
έλέγχου, έμποδίζοντας μέ κάθε τρόπο 
τήν άνάπτυξη τού λαθρεμπορίου.

Είναι γεγονός όμως πώς παρόλες τίς 
προσπάθειες τών διωκτικών άρχών τό 
λαθρεμπόριο δέν σταμάτησε, ούτε 
ύπάρχουν καί πολλές π ιθανότητες γ ι’ 
αύτό, παρά μόνο γιά τόν περιορισμό του. 
Ο ί κάτοικοι τών παρεθρίων περιοχών -  
Έ λληνες καί Τ ο ύ ρ κ ο ι-π ο ύ  άσχολούνται 
μ’ αύτό, τό ’χουν κάνει τρόπο ζωής κι 
ίσως μοναδικό μέσο έπιβίωσης. Γνωρί
ζουν τά «περάσματα» τού ποταμού κα
λύτερα άπό κάθε άλλο καί γιά πολλούς 
άπ’ αύτούς τό  λαθρεμπόριο άποτελεΐ 
κληρονομικό «δικαίωμα».

Δ ιατηρούν τίς φ ιλίες τους μέ τήν άπέ- 
ναντι όχθη σάν κόρες οφθαλμών καί 
άποτελούν - γιά τούς άπέναντι -  μέλη 
τού στενού περιβάλλοντος τους. 
Παράλληλα διατηρούν άρ ιστες σχέσεις 
μέ τούς δ ιακινητές -  στήν Τουρκία καί 
στήν Ε λ λ ά δ α  -  τών λαθραίων, μιά καί οί 
ίδιοι παίζουν τό ρόλο τού μεταφορέα. 
Έ τσ ι ό διακινητής, ό λαθρέμπορος, δέν 
έχει παρά νά βρει τό μεταφορέα του, νά 
του παραδώσει τό έμπόρευμα καί νά 
περ ιμένει τήν έπιστροφή του.

Ό λ α  τ ’ άλλα είναι ύπόθεση τού μετα
φορέα γιά τήν όποία άμοίβεται πλουσιο
πάροχα . ..

Αφορμή γιά τά παραπάνω στάθηκε ή 
άνεύρεση άπό άντρες τού Αστυνομικού 
Τμήματος Φερών καί τού Σταθμού Χω

ροφυλακής Πέπλου, είκοσι σάκων μέ 
γουναρικά καί ρούχα, πού ή συνολική 
τους άξια έκτιμήθηκε στά 5.000.000 δρα
χμ ές  περίπου. Τό έμπόρευμα πού προο
ριζόταν γιά τήν Τουρκία βρέθηκε στό 
«έλληνικό πέταλο» Πέπλου Έβρου, 
κρυμμένο κάτω άπό πυκνές συστάδες 
θάμνων.

Ή  ιδιομορφία τού έδάφ ους καί οί ειδι
κές συνθήκες άσφαλείας πού διέπουν 
τήν περιοχή, έμπόδισαν τίς όμάδες τών 
άντρων πού έρευνούσαν γιά λαθραία 
στήν έπιτόπου σύλληψη τών δραστών, 
πού ίσως τελικά δέν άποφύγουν τίς συν
έπειες τή ς πράξης τους  ...

Ό  «Ρεπόρτερ»
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’Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
Ά ν θ υ π α σ π ισ τ ή ς

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέ προεδρικά διατάγματα, πού δημοσιεύτη
καν ατό 230/1982, τ. P , Φ.Ε.Κ., προήχθησαν οΐ 
άκόλουθοι άξιωματικοΐ τοϋ Σώματος:

α. Στό βαθμό τοϋ συνταγματάρχου:
01 άντισυνταγματάρχες: ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος τοϋ Νικολάου, ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης τοϋ 
θωμά, ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 'Αλκιβιάδης τοϋ Δημη- 
τρίου, ΜΑΜΟΥΧΑΣ Αθανάσιος τοϋ Δημητρίου, 
ΓΑΛΑΝΗΣ Διονύσιος τοϋ Γεωργίου καί ΤΑΣΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Εύαγγέλου. ,

β. Στό βαθμό τοϋ άντισυνταγματάρχη:
01 ταγματάρχες: ΠΡΙΤΣΟΣ Κων/νος τοϋ Χρή

στου, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ Νικο
λάου, ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗΣ Παναγιώτης τοϋ 'Αποστό
λου, ΖΑΦΕΙΡΗΣ Αθανάσιος τοϋ Ήλία, ΠΟΥΛΙ- 
ΔΗΣ Χρηστός τοϋ θεοχάρη, ΔΑΒΙΛΛΑΣ Θεόδω
ρος τοϋ 'Αποστόλου, ΔΕΡΜΑΝΗΣ Λουκάς τοϋ 
Χρήστου, ΜΑΡΓΑΡΗΣ Χρηστός τοϋ Θεοφάνη, 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Περικλής τοϋ Ίωάννου, ΤΣΕΤΣΕ- 
ΚΟΣ Γεώργιος τοϋ Ιωάννη, ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Κων/νος τοϋ Δημητρίου, ΝΑΚΟΣ Χαρίλαος τοϋ 
Σπυρίδωνα, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ εώργιος τοϋ 
Ιωάννη, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φαίδωνος τοϋ 

Κων/νου, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Σύλλας τοϋ 'Εμμα
νουήλ, ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ Σταύρος τοϋ Παναγιώτη, 
ΤΣΑΒΛΗΣ ’Αριστείδης τοϋ Δρόσου, ΜΑΡΑΓΙΑ- 
ΝΗΣ Κων/νος τοϋ Δημητρίου, ΤΣΟΡΑΚΗΣ Σωτή
ριος τοϋ Αποστόλου, ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 'Ιωάννης 
τοϋ Ήλία, ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ Θεόδωρος τοϋ Μιλ
τιάδη, ΓΡΙΒΑΣ Κων/νος τοϋ 'Αλεξάνδρου, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΑΚΟΣ Ιωάννης τοϋ Δικαίου, ΣΠΑΝΟΣ Φι
λάρετος τοϋ Νικολάου, ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
τοϋ Δημητρίου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ τοϋ Νι
κολάου, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ή ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ Μιχαήλ τοϋ 
Κων/νου, ΤΣΙΩΤΑΣ Ιωάννης τοϋ Χαραλάμπους, 
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΣΑΒΒΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σάββας τοϋ Παναγιώτου, ΘΕΟΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρηστός τοϋ Χαραλάμπους, ΜΠΟΝΟΣ 
Σωτήριος τοϋ Κων/νου, ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Ιωάννης-  
Ηρακλής τοϋ Παναγιώτου, ΜΠΙΡΟΣ Αντώνιος 

τοϋ Αποστόλου, ΝΤΖΙΟΚΑΣ Δημοσθένης τοϋ 
Κων/νου, ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ Ναπολέων τοϋ Σταματέ- 
λου, ΝΙΚΟΛΗΣ Χαράλαμπος τοϋ Βασιλείου, 
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Νικόλαος τοϋ Κων/νου, ΚΟΝΤΑΡΙ- 
ΔΗΣ Ιωάννης τοϋ Χρήστου, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ιωάν
νης τοϋ ’Αλεξίου, ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τοϋ 
Φωτίου, ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, 
ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ Εύάγγελος τοϋ Κων/νου, ΜΑ- 
ΝΙΑΤΑΚΟΣ Βασίλειος τοϋ Γρηγορίου, ΜΠΑΚΑΣ 
Αναστάσιος τοϋ Αριστείδη, ΡΑΠΤΗΣ Γεώργιος 

τοϋ Βασιλείου, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ 
Γεωργίου, ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ 
Γεωργίου, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ 
Παύλου, ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ Νικόλαος τοϋ Αποστόλου, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Χρήστου, 
ΓΚΑΙΝΤΕΣ Βύρωνος -  Κων/νος τοϋ Νικολάου, 
ΚΙΟΥΣΗΣ Βασίλ. τοϋ Χρήστου καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Σπυρίδων τοϋ Γεωργίου.

γ. Στό βαθμό τοϋ ταγματάρχη:
01 μοίραρχοι: ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

τοϋ Δημητρίου, ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

του Χρήστου, ΚΟΡΜΠΑΣ "Αγγελος τοϋ Βασι
λείου, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος τοϋ Κων/νου, 
ΠΑΛΥΒΟΣ Αλέξιος τοϋ θεοδώρου, ΤΑΒΛΑΣ Πα
ναγιώτης τοϋ Δημητρίου, ΨΥΧΑΡΗΣ Παναγιώτης 
τοϋ Δημητρίου, ΧΟΛΕΒΑΣ ’Ιωάννης τοϋ Χρή
στου, ΓΚΟΡΤΖΗΣ Ιωάννης τοϋ Ελευθερίου, 
ΠΕΠΟΝΗΣ Βασίλειος τοϋ Κων/νου, ΤΖΕΜΠΕΤ- 
ΖΗΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, ΚΟΝΤΑΞΗΣ 
Ήλίας τοϋ Παναγιώτου, ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ θωμάς τοϋ 
Ήλία, ΘΑΝΕΛΛΑΣ Δημήτριος τοϋ ’Αντωνίου, 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων τοϋ Δημητρίου," 
ΤΣΟΓΚΑΣ Παύλος τοϋ Γεωργίου, ΜΑΡΓΑΡΗΣ 
Παντελής τοϋ Παναγιώτου, ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Δημή- 
τριος τοϋ Κων/νου, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
τοϋ Ιωάννη, ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, 
ΣΦΗΚΑΣ Δημήτριος τοϋ ’Ιωάννη, ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Αριστείδη, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
θωμάς τοϋ Δημητρίου, ΤΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος 
τοϋ Ίωάννου, ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μιλτιάδης τοϋ Χρή
στου, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Εύτύχιος τοϋ Γεωργίου, 
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης τοϋ Γεωργίου, 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, 
ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος τοϋ Ιωάννη, ΣΔΡΑΛΛΗΣ 
Κων/νος τοϋ Ίωάννου, ΤΣΙΑΡΑΣ Ήλίας τοϋ 
Λάμπρου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας τοϋ 'Αλ
κιβιάδη, ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ 'Ιωάννης τοϋ Μιχαήλ, 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Βασιλείου, ΜΑ
ΘΕΣ Παναγιώτης τοϋ Ίωάννου, ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ 
Γ εώργιος τοϋ Ανδρέα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παύλος τοϋ 
Νικολάου, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης τοϋ Μιχαήλ, 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος τοϋ Ήλία, ΚΑΡΦΗΣ 
Λεωνίδας τοϋ Ίωάννου, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
θρασύβολος τοϋ Κων/νου, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Θε
μιστοκλής τοϋ ’Ιακώβου, ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος 
τοϋ Διονυσίου, ΠΑΤΣΗΣ Κων/νος τοϋ Δημη
τρίου, ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς τοϋ Γεωργίου, ΒΑΣΙ- 
Λ0Π0ΥΛ0Σ Χαράλαμπος τοϋ Γεωργίου, ΚΟ- 
ΜΝΗΝΟΣ Βασίλειος τού Παναγιώτου, ΦΕΛΕΣΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης τοϋ Νικολάου, ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δημή- 
τριος τοϋ Βασιλείου, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελής τοϋ 
Κων/νου, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Γεωρ
γίου, ΑΝΤΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος τοϋ θεο
δώρου, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Περικλή, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Δη
μητρίου, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Παντελής τοϋ Μιχαήλ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος τοϋ Κων/νου, 
ΤΥΜΠΑΣ Γαβριήλ τοϋ Χρήστου, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Ιωάννη, ΡΗΓΑΣ Φώτιος 
τοϋ Φωτίου, ΣΙΣΚΑΣ Αθανάσιος τοϋ Νικολάου, 
ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης τοϋ Μιχαήλ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Βασίλειος τοϋ Κυριάκου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος τοϋ Σταύρου, ΚΛΙΤ- 
ΣΑΣ Χρήστος τοϋ Γεωργίου, ΧΑΛΚΙΑΣ Αλέξαν
δρος τοϋ 'Αντωνίου, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Άν- 
δρέας τοϋ Γεωργίου, ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήστος τοϋ 
Εύαγγέλου, ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗΣ Μιχαήλ -  Βασί
λειος τοϋ 'Ελευθερίου, ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ 
τοϋ Βασιλείου, ΔΑΡΒΙΤΗΣ Γεώργιος τοϋ Πανα- 
γιώτου, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος τοϋ Βασι
λείου, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος τοϋ 'Αριστείδη, 
ΚΑΟΥΤΣΗΣ Διονύσιος τοϋ Παναγιώτη, ΚΑΤΣΑ- 
ΡΗΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης τοϋ Παύλου, ΓΟΥΣΗΣ Θεόδωρος τού 

Μιχαήλ, ΤΣΑΜΠΗΣ Φώτιος τοϋ Δημητρίου, 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Δημητρίου, 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ Ανδρέα, ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ Χρήστος τοϋ Γεωργίου, ΝΥΣΤΙΚΑΚΗΣ Μι
χαήλ τοϋ Ίωάννου, ΚΟΝΙΣΤΗΣ Κων/νος τοϋ

’Αθανασίου, ΓΑΚΗΣ Αγαθάγγελος τοϋ Πέτρου, 
ΜΠΟΥΡΑΣ Γρηγόριος τοϋ θεοδώρου, ΠΑΠΠΑ- 
ΝΙΚΟΣ Εύάγγελος τοϋ Χ_ρήστου, ΧΡΗΣΤΟΥ Δια
μαντής τοϋ Δημητρίου, γΑΝΘΑΚΗΣ Χαράλαμπος 
τοϋ Σταύρου, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 'Αθανάσιος 
τοϋ Άγγελή, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος τοϋ 
Γεωργίου, ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Νικ. ή Κων/νος τοϋ 
θεοδώρου, ΤΣΙΑΓΚΛΑΣ Παναγιώτης τοϋ Χαρα
λάμπους, ΚΑΖΑΣ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, ΔΟΜΑ- 
ΖΟΣ Αναστάσιος τοϋ Εύθυμίου, καί ΞΕΦΤΕΡΗΣ 
Βασίλειος τοϋ 'Αναστασίου.

δ. Στό βαθμό τοϋ μοιράρχου:
Οί υπομοίραρχοι: ΤΖΑΒΑΡΑΣ Δημοσθένης τοϋ 

Βασιλείου, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος τοϋ Σπυ
ρίδωνα, ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ θεολόγος τοϋ Μαργα
ρίτη, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος τοϋ Αργυρίου, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αλέξανδρος τοϋ Ίωάννου, ΓΟΡΑ- 
ΝΙΤΗΣ Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, ΤΕΜΠΕΛΗΣ Δη- 
μήτριοςτοϋ Αθανασίου, ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ Παύλος 
τοϋ Χαραλάμπους, ΔΗΜΟΣ Νικόλαος τοϋ Ίωάν
νου, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος τοϋ Αντω
νίου, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος τοϋ Ίωάν
νου, ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ Γεώργιος τοϋ Εύθυμίου, ΖΙΑ- 
ΝΙΚΑΣ Κων/νος τοϋ Βασιλ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
Γεώργιος τοϋ Βασιλείου, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τραϊα
νός τοϋ Χρήστου, ΤΖΕΡΠΟΣ Κων/νος τοϋ Βασι
λείου, ΚΟΡΩΝΗΣ Αντώνιος τοϋ Αποστόλου, 
ΓΑΛΤΙΑΝΟΣ Νικόλαος τοϋ Κων/νου, ΖΑΦΕΙΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, τοϋ Δημητρίου, ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ 'Ιωάννης τοϋ Ανδρέα, ΓΑΤΣΙΟΣ Νικό
λαος τοϋ Αναστασίου, ΖΩΗΣ Εύάγγελος τοϋ 
Διονυσίου, ΚΟΝΤΕΑΣ Δημήτριος τοϋ Ήλία, 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ Διονύσιος τοϋ Νικολάου, ΜΑ- 
ΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Μιχαήλ, ΤΣΟΓΚΑΣ 
Γεώργιος τοϋ Εύαγγέλου, ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Πανα
γιώτης τοϋ Γεωργίου, ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος τοϋ 
Νικολάου, ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης τοϋ Βασι
λείου, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Βασίλειος τοϋ Δημητρίου, 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Διονύσιος τοϋ Γεωργίου, ΜΟΣΧΟΣ 
Παϋλος τοϋ Βασιλείου, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Ιωάννης τοϋ Αθανασίου, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κων/νος 

τοϋ θωμά, ΚΑΡΥΟΤΗΣ Παναγιώτης τοϋ Κων/νου, 
ΣΤΡΙΚΟΣ Δημήτριος τοϋ Παναγιώτη, ΓΚΟΛΦΙ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Κων/νου, ΤΣΑΠΑΚΗΣ 
Ηρακλής τοϋ Κων/νου, ΔΕΛΦΑΚΗΣ Παναγιώτης 
τοϋ Γεωργίου, ΖΑΓΚΑΛΗΣ Θεόδωρος τοϋ θεο
δώρου, καί ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος τοϋ Νι
κολάου.

ε. Στό βαθμό τοϋ ύπομοίμαρχου:

01 άνθυπομοίραρχοι: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Πρόδρομος 
τοϋ Άνέστη, ΡΟΥΜΠΟΣ Δημήτριος τοϋ Γεωρ
γίου, ΚΑΡΡΑΣ Πρόδρομος τοϋ Χριστοδούλου, 
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ Αντώνιος τοϋ Γεωργίου, 
ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Δημήτριος τοϋ Ήλία, ΣΟΥΛΤΑ- 
ΤΟΣ Άνδρέας τοϋ Συμεώνος, ΚΟΥΣΚΕΡΙΔΗΣ Νι
κόλαος τοϋ Ισαάκ, ΚΑΝΑΤΑΣ Νικόλαος τοϋ 
Αθανασίου, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 'Αθανάσιος τοϋ Θεο

φάνη, ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Χρήστος τοϋ θωμά, ΤΡΙΑΝ
ΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος τοϋ Ίωάννου, ΜΗΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γ εώργιος τοϋ Φωτίου, ΙΝΤΟΣ Δημή- 
τριος τοϋ Χρήστου, ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Άχιλλέας τοϋ 
Κων/νου, ΜΠΕΛΣΕΜΕΔΑΚΗΣ Αντώνιος τοϋ 
Εύαγγέλου, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Αντώνιος τοϋ 
Κων/νου, ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Άργυρόπουλος τοϋ
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Γεωργίου, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Νικόλαος του Εμμα
νουήλ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τού Γεωρ
γίου, ΚΑΟΥΛΗΣ Παρασκευάς τού Χρήστου, ΜΑ
ΝΔΡΑΣ Χαράλαμπος τού Κων/νου, ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ 
Νικόλαος τού Ίωάννου, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος 
τού Ίωάννου, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τού 
Βασιλείου, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Παναγιώτης τού Δημη- 
τρίου, ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τού Σπυ
ρίδωνα, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λεωνίδας τού Πανα- 
γιώτου, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τού 
'Αθανασίου. ΠΑΠΠΑΣ Δηιιήτριος τού Λεωνίδα, 
ΜΑΛΙΟΣ Βασίλειος τού Γεωργίου, ΧΡΗΣΤΟΥ 
Χρηστός τού Δημητρίου, ΠΤΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώρ
γιος τού Ίωάννου, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
τού Λάμπρου, ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος τού 
θωμά, ΖΩΤΟΣ Δημήτρ. τού Χρήστου, ΜΑΡΓΩ- 
ΝΗΣ Γρηγόριος τού Γεωργίου, ΜΠΑΡΝΤΖΟΥΚΑ- 
ΚΗΣΧρήστος τού 'Αθανασίου, ΠΡΕΝΤΖΑΣ Πανα
γιώτης τού Κων/νου, ΜΠΡΕΚΗΣ Παναγιώτης τού 
Δημητρίου, ΣΜΥΡΝΑΚΩΣ Βασίλειος τού Ίωάν
νου, ΜΩΥΡΙΚΗΣ Ήλίας τού Δημητρίου, ΜΑΡΓΑ- 
ΡΙΤΟΥΔΗΣ Αθανάσιος τού Παναγιώτου, ΚΑΤΣΑ- 
ΡΑΣ Αθανάσιος τού Ίωάννου, ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΩΥ 
Κων/νος τού Παναγιώτου, ΤΣΙΤΣΕΣ Χρηστός τού 
Δημητρίου, ΤΣΙΑΤΘΥΡΑΣ Βασίλειος τού Παύλου. 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κων/νος τού Άνέστη, ΔΑΒΩΥΛΟΣ 
'Ιωάννης τού Χρήστου, ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δημή- 
τριος τού ’Αντωνίου, ΧΛΕΤΣΗΣ Λάμπρος τού 
Γεωργίου, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 'Απόστολος τού Χρήστου, 
ΚΟΛΙΑΚΗΣ Κων/νος τού Δηυητρ., ΜΑΚΡΑΣ 
Αθανάσιος τού Κων/νου, ΚΡΕΜΝΙΩΤΗΣ ’Ιωάν

νης τού Γεωργίου, ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Χαράλαμπος τού 
Αθανασίου, ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τού 

Γεωργίου, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 'Αντώνιος τού Παν
τελή, ΛΑΜΠΡΟΥ Δημήτριος τού Γεωργίου, 
ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος τού Αντωνίου, 
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ τού Δημητρίου, 
ΚΟΤΝΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος τού Παναγιώτου, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΛΗΣ Κων/νος τού Βασιλείου, ΚΟΥΚΟΣ 
Κων/νος τού Βασιλείου, ΚΟΡΚΟΣ Σπυρίδων τού 
Γεωργίου, ΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος τού θεοδώρου, 
ΠΥΛΗΣ Εύάγγελος τού Χρήστου, ΔΙΑΒΑΔΙΑΝΑ- 
ΚΗΣ 'Εμμανουήλ τού Ίωάννου, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 
'Αριστείδης τού Δημητρίου, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 'Εμμα
νουήλ τού Νικολάου, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος 
τού Άθανασ., ΤΣΟΥΦΗΣ Στυλιανός τού Χρυσο
στόμου, ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ Χρηστός τού Γεωργίου, 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος τού 'Αναστασίου, 
ΚΟΛΑΙ ΑΣ Δημήτριος τού Ίωάννου, ΒΛΑΧΑΒΑΣ 
Κων/νος τού Δημητρίου, ΚΟΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 
τού Παναγιώτου, ΚΥΛΑΦΑΣ Εύάγγελος τού 
Γ εωργίου, ΤΡΑΟΥΣΗΣ Βασίλειος τού Γρηγορίου, 
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ 'Ιωάννης τού Κων/νου, ΚΑΤΣΑ- 
ΡΟΣ Αναστάσιος τού Γεωργίου, ΓΟΓΟΥΛΟΣ Πα
ναγιώτης τού Εύαγγέλου, ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Δημή- 
τριος τού θεοδώρου, ΜΟΥΚΑΣ Γρηγόριος τού 
Σωτηρίου, ΤΑΣΙΑΣ Αγγελος τού Κων/νου, ΣΑ- 
ΒΑΚΗΣ Ήλίας τού Γεωργίου, ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης τού Κων/νου, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος τού Νικολάου, ΛΑΒΔΗΣ 
Δημήτριος τού 'Αγγέλου, ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Γεώρ
γιος τού Ίωάννου, ΒΑΣΙΛΑΚΡΙΔΗΣ Δημοσθένης 
τού Ίωάννου, ΚΑΚΑΒΑΣ Ήλίας τού Σωτηρίου, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΘΥΝΑΚΟΣ Μενέλαος τού Ίωάννου, 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος τού Λεωνίδα, ΜΠΑ- 
ΛΑΤΣΟΣ Κων/νος τού Γεωργίου, ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Άνέστης τού Δημητρίου, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Νικόλαος τού Σπυρίδωνα, ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ Νι
κόλαος τού Δημητρίου, ΜΑΡΑΤΣΟΛΑΣ Κων/νος 
τού Νικολάου, ΚΟΥΣΑΞΙΔΗΣ Δημήτριος τού 
Κων/νου, ΜΟΣΧΟΒΟΣ Ιωάννης τού Χρήστου, 
ΚΑΒΒΑΘΑΣ Γεώργιος τού Παναγιώτου, ΓΚΑΖΙ- 
ΝΟΣ Κων/νος τού Μαρτίνου, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Πέτρος τού Γρηγορίου, ΚΑΡΡΑΣ Δημήτριος τού 
Ίωάννου, ΝΤΑΣΚΑΣ Δημήτριος τού θωμά, ΓΑ- 
ΛΙΩΤΟΣ Εύάγγελος τού Χρήστου, ΓΡΥΛΛΙΑΣ 
Κων/νος τού Ήλία, ΟΛΜΠΑΣΑΛΗΣ Βασίλειος 
τού Κων/νου, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
τού Χρήστου, ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ Δημήτριος τού θεο
δώρου, ΚΤΕΝΑΣ Δημήτριος τού Γερασίμου,

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ’Ιάκωβος τού Παναγιώτου, ΠΛΑ
ΚΟΥΤΣΗΣ Νικηφόρος τού Λεωνίδα, ΠΑΣΧΑΛΙ- 
ΔΗΣ Περικλής τού Εμμανουήλ, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Άν- 
δρέας τού Διομήδη, ΚΑΡΑΛΗΣ Σωτήριος του 
Γεωργίου, ΚΑΨΗΣ Δημήτριος τού Ελευθερίου, 
ΜΕΓΑΛΟΣ Σπυρίδων τού 'Αθανασίου, ΜΕΓΑΛΟΣ 
Ιωάννης τού Αθανασίου, ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 

Κων/νος τού Λαζάρου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εύστά- 
θιος τού Ίωάννου, ΜΠΙΜΠΟΣ Νικόλαος του 
Ίωάννου, ΠΑΝΙΔΗΣ Κων/νος τού Γεωργίου, ΚΟ
ΛΟΚΥΘΑΣ Κων/νος τού Νικολάου, ΠΛΑΚΙΑΣ Εύ; 
ριπίδης τού Γ εωργίου, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Θωμάς του 
Αθανασίου, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γεώργιος τού Διονυ

σίου, και ΖΑΝΝΟΣ Ανάργυρος τού Φλώρου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟ
ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

Μέ διαταγή τού Αρχηγού Χωροφυλακής, οί 
νέοι άνθυπομοίραρχοι, πού πρόσφατα έξήλθαν 
άπό τή Σ.Α.Χ. τοποθετήθηκαν ώς έξής: 

ΑΡΒΥΘΑΣ Ήλίας τού Γ εωργίου, στό Α.Τ. Καρ- 
δαμύλων, ώς Διοικητής, ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ Κων/νος 
τού Χρήστου, στό Τ.Α. Γιαννιτσών, ώς Β ' 
Άξ/κός, ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος τού Νικολάου, 
στή Σχολή Οπλιτών Χωροφυλακής, ΓΑΤΣΑΣ Βα
σίλειος τού Αποστόλου, στό Α.Τ. Πυθαγορείου 
-Σάμου, ώς Δ/τής, ΓΙΩΤΗΣ Εύάγγελος τού Μι
χαήλ, στό Α.Τ. Φιλιππιάδος, ώς Β ' Αξ/κός, ΚΑ- 
ΜΑΡΙΝΟΠΩΥΛΟΣ Γεώργιος τού Κων/νου, στή 
Σχολή 'Οπλιτών Χωροφυλακής, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 
Ιωάννης τού Βασιλείου, στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος τού Βασιλ., στό Α ' Α.Τ. 
Ηρακλείου, ώς Β ' Άξ/κός, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Στέφα

νος τού Παναγιώτου, στό Γ ' Α.Τ. Λαρίσης, ώς Β ' 
Άξ/κός, ΚΟΥΡΗΣ Στυλιανός τού Εύαγγέλου, στή 
διάθεση τής Δ.ΑΠ. Πρωτευούσης, ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
Βασίλειος τού Αλεξάνδρου, στόΤ.Τ.Κ. Κατερί
νης, ώς Β ' Άξ/κός, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων τού 
Μιχαήλ, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τΰϋ Λεωνίδα, 
στή διάθεση τής Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
Γεώργιος τού Θεοδώρου, στή διάθεση τής 
Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣΔημήτριος τού 
Εύαγγέλου, στό Β ' Α.Τ. Ρόδου, ώς Β ' Άξ/κός, 
ΜΗΤΟΣ Αθανάσιος τού Στεφάνου, στό Α.Τ. Μυ- 
ρίνης, ώς Β ' Άξ/κός, ΜΗΤΣΟΥ Αθανάσιος τού 
Δημητρίου, στό Α.Τ. Αγίου Βλασίου, ώς Διοικη
τής, ΝΕΛΛΑΣ Εύάγγελος τού Ήλία, στή διάθεση 
τής Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 
τού Νικολάου, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. 
Πρωτ/σης, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τού 
Εύθυμίου, στό Α.Τ. Αίγιου, ώς Β ' Άξ/κός, 
ΝΤΑΛΛΗΣ Εύστράτιος τού Ίωάννου, στό Τ.Τ.Κ. 
Πρ. Πατρών, ώς Β ' Άξ/ός, ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Νικό
λαος τού Παναγιώτου, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. 
Πρωτ/σης, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νος τού Αθα
νασίου, στό Α.Τ. Κιλκίς, ώς Β ' Άξ/κός, ΠΑΠΑ- 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος τού Γρηγορίου, στό Α.Τ. 
Κοζάνης, ώς Β ' Άξ/κός, ΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος του 
Νικολάου, στή Σχολή 'Οπλιτών Χωροφυλακής, 
ΠΑΤΣΗΣ Κων/νος τού Εύαγγέλου, στό Α.Τ. 
Αστακού, ώς Διοικητής, ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ Βασίλειος 

τού Δημητρίου, στό Α ' Α.Τ. Ίωαννίνων, ώς Β ' 
Άξ/κός, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Νικόλαος τού Διονυσίου, 
στή διάθεση τής Δ Α. Θεσ/νίκης, ΡΑΤΣΟΣ Νικό
λαος τού Κων/νου, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. 
Πρωτ/σης, ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης τού Γεωρ
γίου, στή διάθεση τής Δ Ά . Θεσ/νίκης, ΡΙΝΗΣ 
Λεωνίδας τού Ήλία, στό Α.Τ. Σύμης -  Δωδεκα- 
νήσου, ώς Διοικητής, ΡΟΤΣΙΩΚΟΣ Νικόλαος τού 
Βλασίου, στό Α.Τ. Κρανιδίου, ώς Β ' Άξ/κός, 
ΣΕΦΕΡΙΖΗΣ Μιχαήλ τού Δημητρίου, στό Α.Τ. 
Όρεστιάδος, ώς Β ' Άξ/κός, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Παρασκευάς τού Θεοφίλου, στή διάθεση τής 
Δ Ά . Θεσ/νίκης, ΣΤΑΘΗΣ Γεώργιος τού Πανα

γιώτου, στό Α.Τ. Άρεοπόλεως, ώς Διοικητής, 
ΤΖΙΟΤΖΙΟΡΑΣ Γεώργιος τού Δημητρίου, στή διά
θεση τής Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Βασί
λειος τού Παναγιώτου, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. 
Πρωτ/σης, ΤΣΟΚΑΝΟΣ Εύάγγελος τού Αθανα
σίου, στή διάθεση τής Δ.Α.Π. Πρωτ/σης, ΧΑΤ
ΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Χρήστος τού Χρήστου, στό Α.Τ. 
Σκοπέλου, ώς Δ/τής, καί ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γ εώργιος τού Γ ρηγορίου, στό Α.Τ. Πύργου, 
ώς Β ' Άξ/κός.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:

"Εγιναν, ή καί συνεχίζονται, κατά τό τετρά
μηνο Μαρτίου - Ιουνίου 1982 οί άκόλουθες έκ-
παιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις τού προσωπικού
τού Σώματος:
□  45 χωροφυλάκων στις διαβιβάσεις άπό

8.3.1982 ώς 7.7.1982 στό Σ.Χ. Αθηνών.

□  30 άνδρών καί γυναικών χωροφυλάκων σέ θέ
ματα άγορανομικής καί ύγειονομικής νομοθε
σίας καί προστασίας περιβάλλοντος άπό
2.3.1982 ώς 26.3.1982 στή Σ.Ο.Χ. Αθηνών.

□  40 όπλιτών σέ θέματα ηλεκτρολογίας, μηχα- 
νολογίας καί βλαβών αύτοκινήτου (30 στό 
ΚΣΝΕ καί 10 στό ΚΣΒΕ) προκειμένου νά άπο- 
κτήσουν άδεια ικανότητας όδηγοϋ αύτοκινή- 
των, άπό 15.3.82 ώς 13.4.82.

□  30 άνωτέρων άξιωματικών σέ σεμινάριο έπι- 
μορφώσεως άνωτέρων άξιωματικών πού όρ- 
γανώθηκε στή Σχολή Άξιωματικών Αστυνο
μίας Πόλεων (μικτό) άπό 29.3. ώς 9.4.82.

□  Τών προϊσταμένων τών Αστυνομικών Τμημά
των καί Σταθμών Τουρισμού τής Χώρας στόν 
E O T. άπό 31.3. ώς 2.4.82.

□  2 άνωτέρων άξιωματικών στή Πτέρυγα Ψυχο
λογικών Επιχειρήσεων στήν Άνωτέρα Σχολή 
Πολέμου (Θεσσαλονίκη) άπό 2.3.82 καί γιά 4 
έβδομάδες.

□  1 κατωτέρου άξιωματικοϋ στήν ΕΚΕΑ/Α (Λά
ρισα) άπό 16 ώς 24.3.1982.

□  5 κατωτέρων άξιωματικών καί 25 ύπαξιωματι- 
κών στήν άντιμετώπιση τών άεροπειρατειών 
άπό 5 ώς 9.4.1982 στήν ΥΜΜΧΠ Πρωτευού- 
σης.

□  15 όπλιτών - όδηγών ύπηρεσιακών όχημάτων 
(μετεκπαίδευση) πρός έπέκταση τής άδειός 
τους ικανότητας όδηγοϋ αύτοκινήτων στό 
Σ.Χ. Αθηνών (Σχολή όδηγών) άπό 3.5. ώς 
2.6.1982.

□  50 ένωμοταρχών (άνδρών καί γυναικών) σέ 
θέματα τροχαίας άπό 3.5. ώς 9.7.1982 στή 
Σ.Ο.Χ. Αθηνών.

□  50 χωροφυλάκων στήν όδήγηση δικύκλων άπό 
10.5. ώς 9.7.1982 στό Σ.Χ. Αθηνών (Σχολή 
Όδηγών).

□  40 όπλιτών (30 στό ΚΣΝΕ καί 10 στό ΚΣΒΕ) σέ 
θέματα μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας καί 
βλαβών αύτοκινήτων γιά τήν άπόκτηση άδειας 
ικανότητας όδηγοϋ άπό 3.5. ώς 1.6.1982 οτό 
Σ.Χ. Αθηνών καί στή Δ Ά . Θεσ/κης.

□  5 Ενωμοταρχών στή Δ/νση Έγκληματολογι- 
κών Υπηρεσιών στή δακτυλοσκοπία καί έξ- 
ερεύνηση τού τόπου τού έγκλήματος άπό 4.5. 
ώς 11.6.1982.

□  30 κατωτέρων άξιωματικών καί άνθυπασπι- 
στών σέ θέματα προστασίας έθνικού νομίσμα
τος, ναρκωτικών καί άρχαιοκαπηλίας άπό 3 ώς
18.5.1982 στή ΣΆ. Χωροφυλακής.

□  40 όπλιτών (30 στό ΚΣΝΕ καί 10 στό ΚΣΒΕ) σέ 
θέματα ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας καί 
βλαβών αύτοκινήτων γιά τήν άπόκτηση άδειας 
ικανότητας όδηγοϋ άπό 2.6. ώς 1.7.1982.
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□  20 γυναικών χωροφυλάκων στήν άγγλική καί 
έλληνική γραφομηχανή στήν D ID AC TA  άπδ
1.4.1982 καί γιά 45 μέρες.

□  3 κατωτέρων άξιωματικών καί 9 χωροφυλάκων 
ώς τεχνιτών τηλεπικοινωνιών στή ΣΕΤΥΛ Πύρ
γου άπό 26.4. ώς 20.8.82.

□  4 κατωτέρων άξιωματικών, 1 άνθυπασπιστή, 1 
ένωμοτάρχη καί 5 χωροφυλάκων ως τεχνιτών 
όχημάτων άπό 20.4. ώς 25.6.1982 ατό ΚΕΤΧ 
Πατρών.

□  10 χωροφυλάκων ώς όπλουργών ατό ΚΕΤΧ Πα
τρών άπό 20.4. ώς 28.5.82.

□  1 κατωτέρου άξιωματικοΰ ατό ΕΛΚΕΠΑ πάνω 
στις τελευταίες διαρρυθμίσεις στήν άμεση 
καί έμμεση φορολογία άπό 20.4. ώς 25.5.82.

□  21 κατωτέρων άξιωματικών στή Σχολή ΠΣΕΑ 
άπό 10.5. ώς 21.6.1982.

□  10 όπλιτών ώς βοηθών Σταθμαρχών ΟΣΕ ατό 
730 ΤΕΣ άπό 17.5.1982 καί γιά 26 έβδομάδες.

Q  15 όπλιτών ώς κλειδούχων σιδηροδρόμων στό 
730 ΤΕΣ άπό 17.5.1982 καί γιά 14 έβδομάδες.

□  4 ένωμοταρχών στή Στρατιωτική Σχολή Σωμα
τικής ’Αγωγής άπό 8 ώς 18.6.82.

□  43 χωροφυλάκων στήν πρακτική εξάσκηση σέ 
Σ/Ασέ ΆστυνομικάΤμήματατήςΔ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης άπό 16.6. ώς 7.7.1982.

□  25 άνθυπασπιστών καί ένωμοταρχών διοικη
τών Σταθμών Χωροφυλακής σέ έπιμορφωτικό 
σεμινάριο τής 'Εθνικής 'Εστίας άπό 16 ώς 
30.6.1982.

□  3 όπλιτών ώς ναυαγοσωστών άπό 9 ώς
17.6.1982 στή ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, καί

□  2 ένωμοταρχών στή μικροακτινογράφηση άπό
21.6.1982 καί γιά 16 έβδομάδες στό 401 ΓΣΝ 
Αθηνών.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γ ιά τήν ένημέρωση τών άναγνωστών μας άρχί- 
ζουμε νά δημοσιεύουμε άπό τό τεύχος αυτό 
περιλήψεις νομολογιών τού 'Ελεγκτικού Συν
εδρίου πού άφοροΰν διάφορες συνταξιοδοτικές 
ύποθέσεις. Παράλληλα ζητάμε τή συγγνώμη 
τους πού οί πρώτες περιλήψεις καταχωρίζονται 
σέ μιά άρκετά σκληρή καθαρεύουσα:

α. Έπαναφερθέντες αξιωματικοί:
Έπαναφερθέντες εις τήν ύπηρεσίαν Αξιωμα

τικοί κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τών Ν.Δ. 
197 καί 199/74, θεωρούνται ώς μηδέποτε έξελ- 
θόντες τής υπηρεσίας καί ή έν τψ μεταξύ γενο- 
μένη προαγωγή είναι συνταξιοδοτικώς ισχυρά, 
έφ’ όσον ή κατά τάς διατάξεις τού Ν. 322/76 
γενομένη αύταπάγγελτος άποστρατεία, άνα- 
δρομικώς άπό τής χρονολογίας τής πρώτης άπο- 
στρατεύσεως ήκυρώθη δΓ άποφάσεων τού Συμ
βουλίου τής Επικράτειας καί τού Διοικητικού 
Έφετείου Αθηνών (Ε.Σ. 699/81).

6. Υπολογισμός χρονοεπιδόματος

Τό χρονοεπίδομα καθορίζεται έπί τή βάσει τών 
έτών τής πράγματι παρασχεθείσης ύπηρεσίας 
τού ύπαλλήλου (πολιτικού ή στρατιωτικού) καί 
ούχί τής συνταξίμου τοιαύτης. Ο χρόνος τής 
έμπολέμου στρατιωτικής ύπηρεσίας, υπολογιζό
μενος κατ' άρθρο 1 τού Ν. 4448/64, ηύξημένος 
εις τό διπλάσιον κατά τόν καθορισμόν τής συντα
ξίμου ύπηρεσίας, δέν δύναται νά ύπολογισθεϊ έν 
διπλασιασμό) καί κατά τόν καθορισμό τού χρο- 
νοεπιδόματος (Ε.Σ. 995/81).

γ. Εφέσεις κατ’ έγγραφων τής Υπηρε
σίας Συντάξεων τοϋ Γ.Λ.Κ.:

"Εφεσις κατά έγγράφου τής Υπηρεσίας Συν
τάξεων τοϋ ΓΛΚ, μή έκδοθέντος κατά τήν διαδι
κασίαν τήν προβλεπομένη ύπό τών διατάξεων 
τού Α.Ν. 599/68, είναι άπαράδεκτος, καίτοι τό 
προσβαλλόμενον έγγραφον φέρει τόν χαρακτήρα 
άτομικής διοικητικής πράξεως συνταξιοδοτικοϋ 
περιεχομένου (Ε.Σ. 767/81).

ΠΑΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Π.Δ. 
934/1980

Όπως είναι γνωστό μέ τό Π.Δ. 934/1980 πού 
δημοσιεύτηκε στό 237/1980, τ.Α’, Ψ.Ε.Κ. χορη
γήθηκε στούς άξιωματικούς, άνθυπασπιστές καί 
ύπαξιωματικούς τών Ενόπλων Δυνάμεων έπί- 
δομα παγίων όδοιπορικών έξόδων.

Συγκεκριμένα τό μοναδικό άρθρο τού παρα
πάνω Π.Δ. προβλέπει:

«7. Ε ις  το ύ ς  Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς ,  Ά ν θ υ π α σ π ισ τ έ ς  
κα ι Ύ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τώ ν Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  
χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι μ η ν ια ίω ς  κ α τ ’ ά π ο κ ο π ή ν  ό δ ο ιπ ο -  
ρ ικ ά  έ ξ ο δ α  δ ιά  τά ς  μ ε τ α κ ιν ή σ ε ις  των, α ί ό π ο ιο ι 
δ έ ν  κ α λ ύ π το ν τα ι ύ π ό  τώ ν δ ια τά ξ ε ω ν  το ύ  Ν .Δ. 
334/1969.

2. Τό ύ ψ ο ς  τ ή ς  ώ ς ά νω  π α ρ ο χ ή ς  κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι 
δ ι ' ά π α ν τα ς  τ ο ύ ς  ά ν ω τέρ ω  (ά ν ε ξα ρ τή τω ς  β α 
θ μ ο ύ ) ε ις  τό  δ ιπ λ ά σ ιο ν  τ ή ς  έ κ τ ο ς  έ δ ρ α ς  ή μ ε ρ ι ί
σ ια ς  ά π ο ζη μ ιώ σ ε ω ς  Λ ο χ α γ ο ύ  π ο ύ  λ α μ β ά ν ε ι τό ν  
β α σ ικ ό ν  μ ισ θ ό ν  το ύ  β α θ μ ο ύ  το υ  κα ί χ ρ ο ν ο ε π ί
δ ο μ α  23  έ τώ ν  ύ π η ρ εσ ία ς .

3. Τά ώ ς  ά νω  έ ξ ο δ α  κ α τα β ά λ λ ο ν τα ι,  π α ρα λ -  
λ ή λ ω ς  π ρ ο ς  τά  τ υ χ ό ν  δ ικ α ιο ύ μ ε ν α  τ ο ια ύ τ α  β ά 
σ ε ι τ ο ύ  Ν .Δ . 334/69, ε ις  τ ο ύ ς  τ ε λ ο ύ ν τ α ς  έ ν  
ύ π η ρ εσ ίφ  κα ί έ ν  άδείς ι, δ ιά ρ κ ε ια ς  ο ύ χ ί π έρ α ν  
το ύ  μ η ν ό ς ,  Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς ,  Ά ν θ υ π α σ π ισ τά ς  κα ι 
ύ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τώ ν Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ εω ν ,  
π λ ή ν  τώ ν ύ π η ρ ε το ύ ν τω ν  θ η τ ε ία ν  κ α ν ο ν ικ ή ν  ή 
π α ρ α τε τα μ έν η ν » .

Μετά άπ’ αύτό μεγάλος άριθμός συναδέλφων 
προσέφυγε στά άρμόδια δικαστήρια προκειμένου 
νά πάρουν τό ίδιο έπίδομα μιάς καί όλα άκολου- 
θοϋν τήν τύχη τών στρατιωτικών συναδέλφων 
τους, καί ή άγωγή τους δικαιώθηκε (Βλέπε: 
11.342/1982 άπόφαση Πολ. Πρωτοδικείου Αθη
νών).

Ή άπόφαση, όμως, τού διοικητικού αυτού δι
καστηρίου ύπόκειται σέ ένδικα μέσα. Ή στήλη 
θά μεριμνήσει νά ένημερώσειτούς άναγνώστες 
της γιά τις μελλοντικές έξελίξεις τού θέματος.

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΚΡΑ
ΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ

Καθώς είναι γνωστό οί διάφορες κρατήσεις 
πού είσπράτονται ύπέρ τών Ασφαλιστικών Τα
μείων -  καί στήν περίπτωσή μας ύπέρ τού 
Μ.Τ.Σ., ΤΑ.Α.Χ., Τ.Α.Ο.Χ. καί Ε.Τ.Ε.Χ. -  ύπό- 
κεινται πάλι σέ κρατήσεις, δηλαδή τέλη χαρτο
σήμου καί εισφορά ύπέρ τοϋ Ο.Γ.Α.

Οί διατάξεις σχετικά μέ τή φορολογία χαρτο
σήμου τροποποιήθηκαν πρόσφατα μέ τό άρθρο 
47 τού Νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ, Α', 43/1982).

Οί τροποποιήσεις, όμως, αύτές, δένέθιξαντό 
ύψος τοϋ τέλους χαρτοσήμου καί τής εισφοράς 
ύπήτοϋ Ο.Γ.Α. πάνω στις κρατήσεις πού γίνονται 
ύπέρ τών Ασφαλιστικών μας Ταμείων (ΜΤΣ, 
ΤΑΑΧ καί ΤΑΟΧ) άπό δαπάνες προμήθειας ύλι- 
κών τού Δημοσίου κ.λ.π. πού έξακολουθεϊ νά 
είναι: 2 %  τέλος χαρτοσήμου καί 20%  (πάνω στό 
τέλος χαρτοσήμου) εισφορά ύπέρ Ο.Γ.Α.

Διευθυντής:
Ταγμ/ρχης Ά να στ. Μ Π Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Σ  

Αρχισυντάκτης:
Ύ πομ/ρχος Ιωάννης Ν ΙΚΟ ΛΟ Σ 

Βοηθός Αρχισυντάκτου:
Ά νθ/ σ τής  Βασ ίλειος Τ ΖΑ Β Α Ρ Α Σ  

Σύνταξη - Ρηρόίτερ - Διορθώσεις:
Ά νθ/ σ τής  Κων/νος Δ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  

» Ά γγ. Π ΕΤ ΡΟ Υ Λ Α Κ Η Σ  

* Ιωάν. Δ Η Μ Ο Σ -Τ Σ Ο Λ Η Σ

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Δημ. Λ Υ Μ Π Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Μακέττες:
Ά νθ/ σ τής  Γεώργιος Π ΑΠ Α Δ ΙΩ Τ Η Σ  

Πολ. Ύπαλ. Σοφ ία ΕΥ Θ Υ Μ ΙΑ Δ Η

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ά νθ / σ τή ς  Ιωάν. Δ Η Μ Ο Σ  -  ΤΣΟ ΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές- 
Διεκπεραίωση:
Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 

Ένω μ/ρχης Ν ικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

Χωρ/λαξ Έ λευθ. Μ Ο ΥΤ ΣΩ Κ Ο Σ  

»  Χρυσόστ. Π ΑΠ Π ΑΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφ ική Υπηρεσ ία Χωρ/κής

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χω ροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:

Γραφ. Τ έχνες  Γ. Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ  -  

Δ. ΧΑ ΤΖΗ ΣΤ ΥΛΗ Σ  Ο.Ε 

Κορυζή 23, τηλ.: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε.

Ταύρου 17, τηλ.: 3464.526

Τά  κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον ευανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο  φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
υπάρχει.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από τή Βέρο ια  ό κ. ’Αθανάσ ιος Λ ίτσας 
γράφει:

«Τήν 27-5-1982 ή θυγάτηρ μου Ρίτσα, 
ύπέστη, συνεπεία  ρήξεω ς αιμοφόρου 
άγγείου, άκατάσχετον έσωτεοικήν αιμορ
ραγίαν, διασωθεΐσα χάριν τή ς έγκαιρου 
διαγνώσεως άφ’ ένός και τής άμέσου, 
έπ ιτυχοϋς και σωτηρίας έπεμθάσεω ς 
τών έμπειρω ν Ιατρών τή ς  έν Β ερο ίμ  Κλι
ν ικής τού κ. Κων/νου Ζαρκάδα άφ’ έτέ- 
ρου.

Λόγω άπωλείας άρκετής ποσότητος 
αίματος, έπεβάλλετο ή άμεσος μετάγγι
σης τοιούτου.

Και ένώ εύρισκόμην εις τόν  θάλαμον 
τή ς έγχειρ ισθείσης θυγατρός μου άπελ- 
πις έκ τή ς  μή άνευρέσεω ς έθελοντώ ν αι
μοδοτών, αίφνιδίως έκτύπησε τό  τηλέ- 
φωνον καί, σηκώ νοντάς το, ήκούσθη έκ 
τή ς άλλης άκρης: «κ. Λίτσα, έγώ είμαι ό 
Βαγγέλης ό Ζλατούδης ό Άνθ/στής, 
βρ ισκόμαστε μέ τόν  Χωρ/κα Σπαθόπου- 
λον στό Νοσοκομείο  νά δώ σουμε αίμα, 
μήν άνησυχείς». Μ έ  συγκινείτε ... μπό
ρεσα μόνον νά ψελλίσω και άθρόα κύλι- 
σαν τά δάκρυα εις τό  σκυθρωπόν μου 
πρόσωπον.

Καί ή ήμιναρκωμένη άκόμη κόρη μου, 
είς τήν όποιαν παρέδω σα τό άκουστικόν: 
«σάς ευχαριστώ  πολύ κ. Ά νθ/σ τά  γιά τό 
αίμα πού μοΰ δώσατε καί μέ σώσατε, σάς 
εύχαριστώ».

’Άκρω ς συγκινητική, όντως, ή στιγμή!!!

Δ ιά  τούς άνωτέρω λόγους αισθάνομαι 
άδήριτον τήν  άνάγκην και βαθυτάτην 
ύποχρέωσιν νά έκφράσω δ ι’ 'Υμώ ν τάς 
άπειρους και ειλ ικρ ινείς εϋχαριστίας καί 
τήν  εύγνω μοσύνην έμού  προσωπικώς και 
ολοκλήρου τής ο ικογένειας μου πρός 
τού ς  κ.κ. Ά νθ/ σ τήν  Ζλατούδην Εύάγγε- 
λον και Χωρ/κα Σπαθόπουλον Εύθύμ ιον  
τού  Αστυνομ ικού  Τμήματος Βέροιας, οί 
όπο'ιοι, πληροφ ορηθέντες τό  έκτακτον 
και σοβαρόν αύτό περιστατικόν καί άφού 
έπεκοινώ νησαν τηλεφωνικώς μετά  τού 
Δ ιο ικητοϋ  των Μ ο ιράρχου  κ. Σ Τ ΕΡ Γ ΙΟ Υ  
Χρήσου  -  οστις μάλιστα τούς έπετίμησε 
και τούς  προέτρεψ ε λέγοντάς του  «και 
ρωτάτε, άκόμη έδώ είσθε, νά πάτε άμέ- 
σως και άν χρειαστή νά έταστρατεύσουμε 
κι άλλους έθ ελοντά ς» -έσ π ευσ α ν  παραυ- 
τα αύτοβούλω ς καί ο ίκειοθελώ ς ε ίς  τό 
Κ έντρον  Α ιμοδοσ ίας τού Γενικού Ν οσο
κομείου Β έρο ια ς καί τελείω ς άνιδιοτε- 
λώς προσέφ ερον τήν  άπαιτηθεΐσαν πο
σότητα  αίματος, δ ιασώ σαντες τήν  ζωήν 
τή ς  κόρης μου καί άπ οδε ίξαντες το ιου 
τοτρόπω ς άτι δ ιακατέχοντα ι άπό εύγενή 
α ισθήματα καί ύψηλόν άλτρουιστικόν καί 
χριστιανικόν πνεύμα, φ αινόμενα σπάνια 
ε ίς  τήν  σημερ ινήν έποχήν μας.

€μ€ϊς και οι 
αναγνώστες μας

Άναμφ ισθητήτω ς, πράξεις καί ένέρ- 
γειαι τού  ε’ίδους αύτού, συγκινούν κάθε 
άνθρω πίνην ψ υχήν καί ραγίζουν καί τήν 
πιό σκληρή άκόμη καρδιά, τιμούν  τούς 
ίδ ιους τούς  πράξαντας -  όταν αύτο ί μά
λιστα συμπ ίπτει νά είνα ι καί όργανα τής 
τάξεω ς -  καθώς καί τό  Σώμα είς τό 
όποιον ύπηρετούν, τό  όποιον πανθομο- 
λογουμένω ς άφ θονον καί πολύτιμον 
αίμα προσέφ ερεν έν ειρήνη καί έν  πο- 
λέμψ διά τήν  ιδέαν τής τιμής, ζωής καί 
έλευθερίας.

Τοιαύται πράξεις είνα ι άξιαι ιδ ια ιτέρας 
έξάρσεω ς καί δημοσίων έπαίνων, συγκι- 
νούν βαθύτατα, άποτελούν παράδειγμα 
πρός μίμησιν καί έδραιώ νουν τήν  έμπι- 
σ τοσύνην καί τήν έκτίμησ ιν τών πολιτών 
πρός τούς άνδρας τού Σώματος τής Χω
ροφυλακής.

Εύγε λοιπόν είς τού ς  άνδρας αύτούς 
πού μέ τάς εύγενε ΐς  πράξεις των τιμούν 
έαυτούς, τό  Σώμα τής Χω ροφυλακής καί 
τήν  ιδέαν τής ιερός άποστολής των».

Ό  κ. Ή λ ία ς  Ταψάς, τέω ς συνάδελφος, 
άπό τή Χώρα Τριφυλίας γράφει πρός τόν 
Δ ιο ικητή Χω ροφυλακής Τριφυλίας:

«κ. Δ ι ο ι κ η τ ά

Α ισθάνομα ι ύπερηφάνεια διά τό  Σώμα 
τή ς  Χωροφυλακής, είς τό  όποΐον ύπηρέ- 
τησα πέντε έτη  καί θέλω νά εύχαριστήσω  
τό Αστυνομ ικόν  Τμήμα Γαργαλιάνων καί 
τόν  άνθ/στήν κ. Σωτηρόπουλον, διότι 
τήν  26-5-82 έξάθρω σεν τούς  δράστες 
κλοπής μοτοποδηλάτω ν έκ τού χωρίου 
Ά μ π ελοφ ύτου  Τριφυλίας καί μεταξύ τών 
κλαπέντων μοτοποδηλάτω ν ήτο καί τό 
δικό μου, ή άξια τού  όποιου άνήρχετο είς 
τό  ποσόν τών 100.000, πολύ σημαντικόν 
δΓ έμένα.

Ο ί δράστες όπως είπαν έπί παρουσία 
μου θά συνέχιζαν τήν  δράσιν των έάν δέν 
τού ς  έπ ιανε ή Χωροφυλακή».

Ό  πρόεδρος τή ς 'Επ ιτροπ ής Δ ιεξαγω 
γής Γενικών Εισιτηρίω ν Εξετάσεω ν γιά 
τ ις  Ανώ τατες καί Α νώ τερες Σχολές  στό 
έξεταστικό Κ έντρο  Θ εσσαλονίκης κ. 
’Ιωάννης Μήττας, τακτικός καθηγητής 
Πανεπ ιστημ ίου Θασσαλονίκης σέ έγ
γραφό του πρός τή Δ ιεύθυνση  Α σ τ υ ν ο 
μίας Θ εσσαλονίκης άναφέρει:

«Κύριε Δ ιευθυντά,
Μ έ τό  αίσιο πέρας τών εισ ιτηρίων έξ- 

ετάσεω ν γιά τά άνώτατα καί άνώ τερα έκ- 
πα ιδευτικά ιδρύματα, ή ’Επιτροπή του 
Εξεταστικού Κέντρου  Θ εσσαλονίκης 

α ισθάνετα ι τήν  ύποχρέωση νά έκφράσει 
σέ σάς προσωπικά καί σ τοϋς άξιωματι- 
κούς, ύπαξιωματικούς καί χω ροφύλακες

τής δικαιοδοσίας σας τ ις  πιό θερμές  εύ- 
χαρ ιστίες της γιά τήν  πολύτιμη συν
δρομή καί θετική συμβολή όλων στήν 
άπρόσκοπη καί έπ ιτυχή διεξαγωγή τών 
έξετάσεων.

Οφ είλουμε νά έξάρουμε ιδιαίτερα τήν 
εύσυνειδησία« τό  ζήλο, τήν  άφοσίωση καί 
άκρίβεια στήν έπ ιτέλεση τού  καθήκον
το ς  τών άξιωματικών καί άνδρών τής 
Υ π η ρ εσ ία ς  Αμέσου  Δράσεω ς καθώς καί 
τού  Διοικητού, τών άξιωματικών καί άν
δρών τού Ε ' ’Αστυνομ ικού Τμήματος, 
στήν περιφ έρεια τού όποιου άνήκει τό 
έξεταστικό μας Κέντρο».

Ό  γ ιατρός κ. Χαράλαμπος Σταράνος 
(Ν. Κόσμος, ’Αθήνα) μάς γράφει:

«Κύριε Διοικητά,
Δ ιά  τή ς  παρούσης μου έρχομα ι νά σάς 
άναφέρω ένα γεγονός τό  όποιον μοΰ 
συνέβη είς τό  37ον χιλ. Έ θν. όδού Μ εγά
ρων καί μού προξένησε μεγάλην έντύ- 
πωσιν ή συμπεριφ ορά ένό ς  τροχονόμου  
τής ύπηρεσίας σας (δηλαδή στήν περι
φέρεια Τροχαίας Μεγάρων).

Τήν Κυριακήν 9 τρ έχοντο ς  καί περί 
ώραν 6.30 άπογευματινήν είς τό άνω
τέρω  χιλ ιόμετρον τό  αύτοκινητό μου 
έπαθε βλάβην (βραχυκύκλωμα μίζας). 
Ε π ο μ έν ω ς  τό  αύτοκινητό μου άκινητο- 
ποίηθηκε. Αίφνιδίως βλέπω δίπλα μου 
ένα  τροχονόμο μέ μοτοσικλέτα, όστις 
σταμάτησε έμπροσθεν  τού αύτοκινήτου 
μου καί μέ χα ιρέτισε μά άκραν εύγένειαν 
καί μέ ρώτησε τί συμβαίνει. Τού είπα ότι 
τό  αύτοκίνητο έπαθε βλάβη. Αμέσω ς 
διέγνω σε ότι τό  αύτοκινητό μου έπαθε 
βραχυκύκλωμα μίζας. Σταμάτησε δυό 
φορτηγά αύτοκίνητα  μήπως οί όδηγοί 
ήμπορούσαν νά τό  έπ ισκευάσουν άλλά 
δυστυχώ ς δέν ήξεραν. Κάθισε άρκετή 
ώρα μαζί μας καί μού τακτοποίησε τό  αύ- 
τοκ ίνητό μου είς τήν  άκρην τού δρόμου 
διά τήν πρόληψιν άτυχήματος. Έ π ί 
πλέον σ ταμάτησε καί ένα  περιπολικό μή
πως ό οδηγός έγνώριζε νά φτιάξη τήν 
βλάβη. Δυστυχώ ς δέν  έγ ινε τίποτα. Ά ν ε -  
χώ ρησε ό τροχονόμος λέγοντάς μου θά 
έξακολουθήση τήν περιπολία του καί θά 
φ ροντίσει μήπως βρή μηχανικό ή άλλο τί 
σχετικό νά τό  σ τείλει νά διορθώσει τήν 
βλάβη. Καί μού είπε θά ξαναγυρίσει. Έγώ  
όμως σταμάτησα μία μοτοσ ικλέτα  ό όδη- 
γός τή ς όποιας έφ τιαξε τήν  βλάβην.

Αγνοώ ντας όμως τό  όνομα  τού τροχο
νόμου ήναγκάσθην νά τηλεφωνήσω στήν 
Τροχαία Μεγάρω ν καί μού είπαν τό  
όνομά  του: λέγετα ι Μπαρουλάκης Κυ 
ριάκος, Ένω μ/ρχης.

Κατόπ ιν τή ς  άνωτέρω έξυπηρετήσεω ς 
μέ τόσον  ζήλον, προθυμίαν καί καλωσύ- 
νην, σπάνια χαρίσματα άτινα μέ έξέπλη-
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ξαν, χαρίσματα τά όποΤα συναγωνίζονται 
'ίσως καί άνώτερα τροχονόμου  έξωτερι- 
κοϋ.

Δ ι’ αυτό διαβιβάζω τά θερμά μου συγ
χαρητήρια τόσον  έμοϋ όσον καί τή ς συ
ζύγου μου τή ς κόρης μου καί τού  γαμ
βρού μου εις σάς πρώτον όστις προΐστα- 
ο θ ε  τούά νω τέρω ά στυνομ ικούόργάνου  
όσον καί ε ις τόν 'ίδιον προσωπικώς.

Δ έν  παραλείπω νά σάς άναφέρω ότι ή 
στιγμή ήταν κρίσ ιμος διότι έπλησίαζε νύ
κτα καί έκτος τών άνωτέρω συγγενών 
ύπήρχαν καί δυό μικρά έγγονάκια».

Ό  Εμπορικός Σύλλογος Ά μφ ίκλε ια ς 
σέ άναφορά του πρός τόν  κ. 'Αρχηγό Χω
ροφυλακής γράφει:

«κ. 'Αρχηγέ
Δ εχθ ε ίτε  παρακαλουμε τήν  μεγάλην 
ικανοποίησή μας διά τήν  έπ ’ άυτοφώρω 
άνακάλυψη τού τυροκόμου Ζούπα νά 
χρησιμοποιεί γάλα σκόνη στά τυριά τού 
τυροκομείου  του.

Ό  σύλλογός μας συγχαίρει, μέσω 
ύμών, τά όργανα τή ς  άγορανομίας Λα
μίας, πού μέ τήν  άστυνομ ικήν των πείρα, 
έδωσαν ένα σπουδαίο μάθημα στις προ
θέσε ις  ένός  άσυνείδητου κερδοσκό- 
που».

Ό  πρόεδρος τής Κ ο ινότητας Περδίκκα 
Έ ορδα ία ς  Κοζάνης κ. Περ ικλής Χονδρο- 
ματίδης σέ άναφορά του πρός τόν κ. 
'Υπουργό Δημοσ ία ς Τάξεως γράφει:

«Τό Κοινοτικό Συμβούλιο  Περδίκκα 
Έ ορδα ία ς  καί έγώ προσωπικά, θέλουμε 
νά έκφράσουμε τ ις  βαθύτατες εύχαρι- 
σ τίες καί τήν άπέραντη εύγνω μοσύνη 
μας πρός τούς: 'Α νώ τερο Δ/τή Χωρ/κής 
Δυτικής Μ ακεδονίας Συνταγματάρχη 
Καψάλη ’Ιωάννη, Δ/τή καί Ύποδ/τή 
Δ/σεως Χωρ/κής Έ ο ρ δα ία ς  Συνταγμα
τάρχη Ά λεξό π ουλο  Εύάγγελο καί Τα
γματάρχη Μάλιαρη Γεώργιο, Δ/τή Τμή
ματος Ασφαλείας Πτολ/δας Ταγμα
τάρχη Θεοχάρη Βασίλειο, Δ/τή Α στυνο 
μικού Τμήματος Πτολ/δας Μοίραρχο 
Καρανικολό Εύάγγελο, Δ/τή Ύποδ/σεω ς 
Χωρ/κής Έ ορδα ία ς  Μοίραρχο Δ ιονέλη  
Σταμάτιο, τούς άνθυπομο ιράρχους 
Τραούδα Βασίλειο (τμήματος Ασφα
λείας Πτολ/δας), Γεωργαντά Αθανάσιο 
καί Μαστρογιάννη Σπυρίδωνα ('Ασ τυνο 
μικού Τμήματος Πτολ/δας), καθώς έπί- 
σης καί λοιπούς άξιωματικούς, Ύπαξιω- 
ματικούς καί Ό π λ ίτα ς  τών τμημάτω ν 
Χωρ/κής περιοχής, διότι κατά τήν  ήμέρα 
2-4-1982 πού ή κατάσταση ήταν τετα 
μένη ατούς πληττόμενους άπό τις 
άπαλ/σεις τή ς  Δ Ε Η  κατοίκους τή ς  κωμο- 
πόλεώς μας, ή ψύχραιμη καί ή καθ’ όλα 
άψογη συμπεριφορά τών άξ/κών καί 
όπλιτών τή ς Χωροφυλακής, συνετέλε- 
σαν καί έπέφ εραν αίσια λήξη ένό ς  περι
στατικού πού λίγο έλειψ ε νά έξελ ιχθεί 
σέ τραγωγία.

Γιά τό  λόγο αύτό έκφράζοντας καί πάλι 
τήν όμόθυμη  θέληση τών κατοίκων Π ερ
δίκκα, σάς διαβιβάζουμε τις θερμές  μας 
εύχαριστίας, γιά τήν έμπρακτη άγάπη καί 
κατανόηση μέ τήν όποια άντιμετώπισαν 
οί 'Α σ τυνομ ικές Α ρχές τής περ ιοχής μας 
ένα  τόσο κοινωνικό πρόβλημα, άποδει-

κνύοντας ότι γνωρίζουν νά προσφ έρουν 
θετική 'Υπηρεσ ία  στόν Ελληνικό Λαό».

Ό  χ ε ιρ ο υ ρ γ ό ς -Ω Ρ Α  κ. Παναγιώτης Μ. 
Π ικρός (Ν ίκης 24, Αθήνα) γράφει πρός 
τό  Δ ιο ικητή  Χω ροφυλακής Τριπόλεως:

«Κύριε Δ ιο ικητά
Δ ιά τή ς  παρούσης μου έπιθυμώ νά σάς 
εύχαριστήσω  διά τόν τρόπον καί τήν τα 
χύτητα  έπεμβάσεω ς καί παροχής βοή
θειας, τή ς  όποιας έτυχον, έγώ καί ή οίκο- 
γένειά  μου, κατέςτό αύτοκινηστικό άτύ- 
χημα πού μάς συνέβη τό  άπόγευμα τής 
20ής Απριλίου, λίγο πριν τό  Καπαρέλι.

Ό  τρόπος ένεργε ίας τών ύφ’ ύμάς όρ- 
γάνων άποδεικνύει τήν άψογον λε ιτουρ
γίαν τής ύφ’ ύμάς ύπηρεσίας καί προκα- 
λεϊ τήν ύπερηφάνειαν καί τόν  σεβασμόν 
δύ ολόκληρον τό  Σώμα τή ς  Χωροφυλα
κής. Θά ήθελα νά άναφέρω σάν ένα φω
τεινό  παράδειγμα άνθρωπιάς στήν 
άπάνθρωπη έποχή πού ζούμε τόν  συμ
πολίτη σας κον Χρήστον  Κ. Γκάνη, ό 
όποιος σάν άλλος καλός σαμαρείτης μάς 
περιέθαλψε μετά  τό  άτύχημα, καί μάς 
μετέφ ερε στό Παναρκαδικό Νοσοκο
μείο. Ό  Θ εός  νά τόν  προστατεύει».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

•  κ. Γεώργιο Κυνηγόπουλο (Σουφλί): Ή  διεύ
θυνση πού ζητάτε βρίσκεται καταχω- 
ρημένη στό τεύχος 149 τού περιοδικού 
μας (σελ. 368).

•  κ. Άργύρη Πιπέρη (Παύλο Βοιωτίας): Τις
πληροφορίες πού ζητάτε, καθώς κι 
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, θά τίς 
πάρετε άπό τό  τοπικό Αστυνομ ικό 
Τμήμα.

•  δ. "Αννα Κομνηνού (Βόλο): Έ χ ε τ ε  άπόλυτο 
δίκιο. Ή  παρατήρησή σας είνα ι σωστή. 
Ζητήσαμε καί έξακολουθούμε νά ζη
τάμε τό άπόλυτο γιά νά π ετύχουμε τό 
σχετικό.

•  κ. Σπύρο Κροκίδη (Σκριπερό Κέρκυρας): Γ ιά
τό πρώτο σκέλος τού έρω τήματός σας 
δέ μπορούμε νά σάς άπαντήσουμε. 
Αρμόδ ια  είναι ή Δ ιεύθυνση  Όργανώ - 
σεως τού Αρχηγείου Χωροφυλακής. 
Τώρα ώς πρός τό  βοήθημα άπό τό 
Τ Α Ο Χ  σάς πληροφορούμε πώς σύμ
φωνα μέ τό  άρθρο 10 τού ΑΝ 884/1937, 
όπως τούτο  άντικαταστάθηκε μέ τό 
άρθρο 5 τού Ν. 1169/1981 (ΦΕΚ. Α'. 
160/1981):
«.................................... .

6. Μ έτοχο ι έξερχόμενο ι τού Σώ ματος μέ 
συμμετοχή  είς τό  Ταμείον ϊσην ή μείζονα 
τών 6 έτών δικαιούνται βοηθήματος ίσου 
πρός τό  γ ινόμενον  τών έτών πραγματι
κής άσφαλίσεως ε ίς  τό  Ταμείον έπί τά 
60/100 τών κατά τόν  χρόνον  τής έξόδου 
τών τακτικών άποδοχών, έφ ’ ών ύπελο- 
γίσθη ή κράτησις τού έδάφ. α ' τή ς παρ. 1 
τού άρθρου 3 τού παρόντος. ΔΓ άποφά- 
σεως τού  Υ π ουρ γο ύ  Κοινωνικών Υ π η 
ρεσιών έκδ ιδομένης μετά  σύμφωνον 
γνώμην τού Δ.Σ τού Ταμείου καί δημο- 
σ ιευομένης διά τής Έ φ η μ ερ ίδ ο ς  τή ς Κυ- 
βερνήσεως, δύναται νά α ύ ξ ο μ ε ι ο ύ -  
τ α ιτ ό  ύψος τού άνωτέρω ποσοστού τών 
τακτικών άποδοχών, άναλόγως τών οι
κονομικών δυνατοτήτω ν τού Ταμείου.

Ή  άνω άπόφασις δέον νά έκδίδεται 
ένα  τούλάχιστον μήνα πρό τή ς  ένάρξεω ς 
τού οικονομικού έτο υ ς  ε ίς  τό όποίον 
άναφέρεται.

11. Ώ ς  πρός τόν  ύπολογισμόν τού βοη
θήματος ό χρόνος άσφαλίσεως τού με
τόχου  έκφράζεται ε ίς  πλήρη έτη. Χ ρόνος 
ίσ ος  ή μεγαλύτερος τών έξ  (6) μηνών 
ύπολογίζεται ώς πλήρες έτο ς μικρότε
ρος δέ τών έξ  μηνών παραλείπεται».

Νομίζουμε, λοιπόν, πώς τά πράγματα 
είναι ξεκάθαρα. Βασικό ρόλο δέν παίζει ό 
βαθμός πού θά φ έρετε άλλά τό  ύψος τών 
τακτικών άποδοχών σας κατά τό  χρόνο 
έξόδου  σας άπό τό Σώμα.

•  κ. Πέτρα Βαγενά ( Αλεξάνδρεια Ημαθίας):
Λυπούμεθα  πού δέν μπορούμε νά σάς 
άπαντήσουμε μέ τό  ταχυδρομείο. 
Απαντήσεις δ ίνουμε μόνο άπό τίς σ τή

λες  μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από τό Υ π ουρ γε ίο  Δημ. Τάξεως έγ- 
κρίθηκε ή σύσταση στό προσωπικό τών 
Σωμάτων Ασφαλείας τού ύπό τόν  τίτλο 
βιβλίου «ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  Π ΥΡΑΣΦ ΑΛΕ ΙΑΣ  καί 
ΕΦ Α Ρ Μ Ο Σ Μ ΕΝ Η Σ  Π ΥΡΟ Π ΡΟ ΣΤΑΣ ΙΑ Σ»  
τού έ.ά. Αρχ/ρχου -  Ύ παρχηγού  Πυρο
σβεστικού Σώματος Κων/νου Ά ντ . ΧΟ Υ- 
ΣΙΑΝΑΚΟΥ.

Πρόκειτα ι περί άξιολόγου βιβλίου τό 
όποιο προσφέρει πλήρη ένημέρω ση γιά 
τήν πρόληψη ύλικών ζημιών καί τή διά
σωση άνθρωπίνων ύπάρξεων κατά τή δι
άρκεια κατασθέσεω ς μεγάλων πυρκαϊών.

Τό βιβλίο δ ιατίθεται σ τήν τιμή τών 800 
δραχμών γιά τό προσωπικό τών Σωμάτων 
Ασφ αλείας. Οί ένδ ιαφ ερόμενο ιδύναντα ι 
νά άπευθύνοντα ι άπ’ εύθείας στό συγ
γραφέα, όδός Νιρβάνα 9 -  Κάτω Χαλάν
δρι.

★

Παρακαλούνται οί άπόοτρατοι τού Σώματος 
παϋ τά παιδιά τους πέτυχαν οτίς έξετόοεις γιά 
τά Ανώτατα καί Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα νά μάς γνωρίσουν τήν έπιτυχία αυτή μέ τά 
πλήρη στοιχεία τών έπιτυχάντων, τή Σχολή καί 
τά Τμήμα.

Οταν οί έπιτυχόντες έγκοτασταθούν οτάν 
τάπο τών σπουδών τους νά μάς γνωρίσουν τή 
διεύθυνσή τους γιά νά προσκληθούν οέ έκδή- 
λωοη πού θά άργανωθεί άπ’ τά Σώμα πράς τιμή 
τους.

*

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

Η διεύθυνση τού ξενοδοχείου ΑΡΤΕΜΙΣΙ0Ν 
(Βερανζέρου 20, τηλ. 52.30524 -  52.30036) 
προσφέρει στά προσωπικά τής Χωροφυλακής, 
καί Ιδιαίτερα σ’ όσους παρακολουθούν διάφορα 
έπιμορφωτικά σεμινάρια στήν Αθήνα, έκπτωση 
20% πάνω στις άνσγραφόμενες τιμές του.
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10 Ί

< γιά tig ελεύθερες (ορεςΆί--.'

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1) "Ενα άπό τά συστατικά τής έννο ιας τής ύπαιτιότητας -  
Αδίκημα κατά τή ς προσωπικής έλευθερίας.

2) "Υπάρχει και τέτο ια  κάθειρξη -  "Εναγώνια ψυχοπαθολο- 
γική προσδοκία τοϋ κακοϋ.

3) Κρατώ μέ τή βία, κατά κάποια έννο ια  -  Βυζαντινή  νότα.

4) Παραπόταμος τοϋ  Τίβερι, όπου τό  390 π.Χ. οί Ρωμαίοι 
νικήθηκαν άπό τού ς  Γαλάτες -  Τμήμα τή ς  παγίδας.

5) "Αγγλικός τ ίτλος εύγένειας -  Κοντινά  σύμφωνα -  Είναι 
και ιππήλατο.

6) Είναι και έμπόδ ια  -  Τοποθέτησα.
7) Κ έλης ή πολεμ ικός ίππος (άντ.) -  'Ιππ έας άτακτου τουρ

κικού στρατιωτικού σώματος.

8) Βρ ίσκοντα ι στό Έ λ λ η ν ικ ό - ’Ά ρ θ ρ ο - 'Ά ρ θ ρ ο  καί πρόθεση 
μαζί.

9) Ή ρω ίδα όμώ νυμου άρχαιοελληνικου δράματος (μέ άρ
θρο) -  Απορρυπαντικό.

10) Π οταμός τή ς Μακεδονίας.
11) Γελω τοποιός -  Μ εταφ ορ ικός όργανισμός.

12) "Άτακτα, βίαια, χυδαία (άντ.) -  Μ εγάλη έλληνίδα  ύψίφω- 
νος, πού χάθηκε τελευταία.

ΚΑΘΕΤΑ

1) "Υπάρχει καί τέτο ια  φωτογραφία -  Διστάζει.

2) "Α ντω νυμ ία -Συνδ ικα λ ισ τ ική  οργάνωση μέ άρθρο (άντ.) -  
"Αρθρο ξενικά.

3) Τυχερό παιχνίδι μέ λαχνούς -  Πρω τεύουσα τού Θιβέτ.
4) Στρογγυλό σχήμα -  "'Εχει καί τήν  έννο ια  τού  σκοπού (φι- 

λοσ.).
5) Κυκλαδίτικο νησί (αίτ.) -  Ποδοσφαιρική όμάδα νέων 

(άντ.).

6) Έ ν α ς  άπό τού ς  τρεις  σω ματοφύλακες -  "Άρθρο.

7) Προτρέπει -  Π νεύμονας ζωής σέ μιά μεγαλούπολη.

8) Σκακιστικός όρος -  Νησί τού  Αιγαίου -  Μ άχαιρα (άντ.).

9) "Ο κατεχόμενος άπό φιλαυτία -  Ό ,τ ι καί 2α όριζόντια.
10) "Υπάρχουν έπιθατηγά καί φορτηγά -  "Αρέσει (αίτ.).

11) "Ο συγγραφέας τού έργου «Π ο ιμεν ικά τά  κατά Δάφ νιν καί 
Χλόην» -  "Ήρεμα, κανονικά.

12) Θ εραπεία (άντ.) -  "Ελληνική άποικία στις έκβολές τού 
"Έβρου.

★

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

« Ό  ταγματάρχης Νικολάου, παρ ' όλο πού "χε έξετάσει 
τόσ ους μάρτυρες δέ μπορούσε νά βρεί άκρη μέ τή δολοφονία 
τού θ ιομήχανου Λευτέρη  Ά θραμ ίδη . "Εξάλλου ό μακαρίτης 
ε ίχε τόσους έχθρούς ...

Τελευτα ίο  άρχισε νά έξετάζε ι τόν συνέτα ιρό του Γιώργο 
Αποστόλου, ένα ήσυχο καί άσθενικό άνθρωπάκι.

-  "Έχω τήν  έντύπωση πώς ό δράστης θά πρέπει νά άναζη- 
τηθε ΐ άνάμεσα στούς έχθρούς του, κύριε άστυνόμε, δήλωσε 
ό "Αποστόλου.

-  Καλά, άστε τό  δολοφόνο, κ. "Αποστόλου, καί πε ίτε μου 
πώς βρήκατε τό  πτώμα, είπε ψυχρά ό ταγματάρχης.

-  Μάλιστα. Σήμερα  τό  πρωί έφθασα πρώτος στό έργο- 
στάσιο, κατά τήν  συνήθειά  μου. Τό γραφείο όμως ήταν κλει
δω μένο καί έτσ ι άνοιξα μέ τό  δικό μου κλειδί. Μπα ίνοντας 
βρήκα τό  Λευτέρη  πεσμένο  στή θέση αύτή άκριθώς πού βρί
σκετα ι τώρα. Καταλαβα ίνοντας λοιπόν ότι είναι νεκρός, δέν 
έχασα καιρό καί σάς τηλεφ ώ νησα άμέσως.

Ό  ταγματάρχης έφ ερε ξανά στό νού του τό  χώρο τού 
έγκλήματος. Ό λ α  έδειχναν  ότι δέν  ειχε προηγηθεΐ καμιά 
πάλη. Μ όνο  κατά τήν πτώση του τό  θύμα, είχε παρασύρει τήν 
τηλεφω νική συσκευή στό πάτωμα. Στό  μέσα μέρος τή ς πόρ
τας, πάνω στήν κλειδαριά, ύπήρχε τό  κλειδί τού γραφείου, 
ένώ στό πάτωμα βρίσκονταν π εταμένα  μερικά ροδοπέταλα, 
πού είχαν μαδήσει άπό κάτι μαραμένα τριαντάφυλλα πού 
ύπήρχαν σ ’ ένα  βάζο πάνω στό γραφείο. Ξαφνικά γυρνώντας 
στον Αποστόλου, σχεδόν  αίφνιδιάζοντάς τον, τού  λέει:

-  Μήπω ς ξέρετε πο ιος έβαλε τά  τριαντάφυλλα αυτά στό 
βάζο;

-  "Ο Λ ευ τέρ η ς  άγαπούσε πολύ τά λουλούδ ια  άπάντησε ό 
"Αποστόλου. Ή  γραμματεύς του λοιπόν, ή Ντόρα Λόντου, τού 
έφ ερνε συχνά λουλούδια, έτσ ι γιά νά τόν εύχαριστήσει. Θ έ
λετε μήπως νά τή φωνάξω γιά νά τή ρω τήσετε σχετικά;

- Ό χ ι  κύριε, "Αποστόλου, Συλλαμβάνεσθε!!!».

Γιατί τόν συνέλαθε ό ταγματάρχης;
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Ό  άφ ελής κύριος στήν καφετζού:

-  Μ ά άπ’ δσα μού λέτε κυρία μου τ ε 
λευταία, βγαίνουν άκριβώς τά άντίθετα.

-  Δ έν  φταίω έγώ κύριε. Βλέπ ετε  ό κα
φ ές είναι νοθευμένος.

Ό  δρόμος

"Ε νας ωραίος άντρας θάλθηκε νά 
κατακτήσει μιά ένάρετη  κοπέλα. Τήν 
πλησιάζει καί τής λέει μέ σιγουριά:

-Δ ε σ π ο ιν ίς ,  άπό πού πρέπει νά πε
ράσω γιά νά φτάσω στό δωμάτιό σας;

-  Ά π ό  τήν έκκλησία, κύριε τού άπαν- 
τάε ι έκείνη μέ νάζι.

Και οί δύο!!!

Ή  κυρία πού είνα ι σ ’ ένδ ιαφ έρουσα 
κατάσταση, άντιλαμβάνετα ι άτι ή ύπηρέ- 
τριά της είναι καί αύτή ύπέρ τό δέον  πα
χιά στήν κοιλιά.

-  Μαρία, τής λέει, μού περνάει ή ιδέα 
ότι είσαι έγκυος . ..

-  Μάλιστα  κυρία, δυστυχώς, άπαντάει 
ή καμαριέρα ...

-  Καί δέν ντρέπεσα ι πού τό  ομολογείς;
-  Μ ά  νομίζω ότι καί έσ ε ίς  βρίσκεστε 

στήν 'ίδια κατάσταση.

-  'Εγώ  είμαι άπό τόν κύριο.
-  Κ ι έγώ άπό ποιόν είμαι;

Την είχε πιόσει

Τήν έποχή πού τό  Κογκό ήταν άποικία, 
ή σύζυγος ένός άποίκου γύρισε στήν πα
τρίδα τη ς  γιά νά γεννήσ ε ι στό σπίτι τής 
μητέρας της.

Τό εύ τυχές  γεγονός συνέβηκε μερ ικές 
βδομάδες άργότερα. Α λ λ ά  τί τρομερό!!! 
Τό μωρό ήταν μαύρο σάν έβενοςϋ !

Ή  νέα  μητέρα  έξήγησε, ότι αύτή ή 
άνωμαλία θά όφ ειλόταν στον φόβο πού 
α ίσθάνθηκε μιά φορά γιατί τήν  κυνη
γούσε ένας μαύρος γιά νά τήν·πιάσει.

Ή  γιαγιά τού παιδιού, πολύ σκεπτική, 
ρώτησε τό γιατρό άν αύτό ήταν δυνατόν 
νά συμθεί.

-  Βεβαίω ς κυρία μου, τή ς  άπάντησε ό 
γιατρός, ιδια ίτερα άν ό νέγρος τήν 
έπιασε.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Σερσέ λά φάμ

Π αρ’ ότι δέν  είνα ι έκφραση έλληνική, 
όμως τήν χρησ ιμοποιούμε πολύ στήν 
κουβέντα  μας. Τήν φράση λοιπόν αύτή 
τήν χρω στάμε στόν περίφημο Παρισινό 
δικαστή τού περασμένου αιώνα, Ζακάλ. 
Αύτή ήταν ή συνηθισμένη καί σ τερεό 
τυπη άπάντησή του, όταν τόν ρωτούσαν, 
ξέχωρα άπό τά δικαστικά του καθήκοντα, 
γιά τό  έλατήριο κάθε νομ ικής παραβά- 
σεω ς άπό τό πταίσμα μέχρι τό  έγκλημα.

Σ τ ’ άπομνημονεύματά  του διαβάζουμε 
κάπου πώς, όταν τού άνήγγειλαν ότι 
ένα ς χτίσ της έπεσε άπό μιά ο ικοδομή καί 
σκοτώ θηκε τό  μόνο πού βρήκε νά πει 
ήταν, πώς κάποια γυναίκα θά είδε ξα
φνικά νά ντύνετα ι στό άπέναντι παρά
θυρο, άφαιρέθηκε, γλύστρησε καί έπεσε.

αύτά νιώθουν τήν άνάγκη νά τρώνε χλω- 
ριούχο νάτριο (τό κοινό άλάτι) γιά νά δια
τηρείτα ι σταθερή στόν όργανισμό τους  ή 
σχέση τού νατρίου πρός τό  κάλιο.

Οί κέδροι τοΰ Μαρόκου

Οί κέδροι πού φυτρώνουν πάνω στό 
βουνό Ά τ λ α ς  τού Μαρόκου έμπνέουν 
τόν σεβασμό ατούς ντόπιους! Ό τ α ν  εί
ναι άνάγκη νά βγει ένας κέδρος άπό κεϊ 
πού βρίσκεται δέν χρησιμοποιούνται 
ούτε τσεκούρια, ούτε πριόνια. Σκάβεται 
γύρω του τό έδαφ ος καί οί ρίζες του καί
γονται, ώσπου νά γκρεμιστεί τό  δέντρο, 
χωρίς νά έχουν καθόλου πειραχτεϊ ό 
κορμός του καί τά κλαδιά του.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Ό  πύργος της Πίζας

Κατά τούς ύπολογισμούς τών ’Ιταλών 
μηχανικών ό κεκλιμένος πύργος τή ς  Πί
ζας, θά καταρρεύσε ιτόν  22ο αιώνα. Γιά ν ’ 
άποφ ευχθεί αύτή ή καταστροφή, γ ίνον
ται ήδη έργα μέ σκοπό νά στερεω θούν τά 
θεμέλ ια  καί νά άποτραπεί ή κατά ένα δέ
κατο έβδομο τού χ ιλ ιοστομέτρου  κλίση 
τού  πύργου τό  χρόνο.

Τρέλα γιά άλάτι. . .

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΔΟΛΟΣ -  ΑΠΕΙΛΗ, 2) ΙΣΟΒΙΑ -  
ΑΓΧΟΣ, 3) ΚΑΤΑΚΡΑΤΩ-ΓΑ. 4) ΑΛΙΑΣ-ΠΑΓΙ, 5) 
ΣΕΡ -  ΝΜ -  ΚΑΡΟ, 6) ΤΟΙΧ0Ι -  ΕΘΕΣΑ. 7) ΙΤΑ -  
ΣΠΑΗΣ, 8) ΚΟ-ΤΟ-ΣΤΟΝ, 9) Η ΗΛΕΚΤΡΑ-ΟΜΟ, 
10) ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, 11) ΜΙΜΟΣ -  ΟΑΣ, 12) 
ΑΛΑΣΤΑ -  ΚΑΛΑΣ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ -  ΜΑ, 2) ΟΣΑ- ΕΟΤΟ Η -
ΙΛ, 3) ΛΟΤΑΡΙΑ -  ΛΑΜΑ, 4) ΟΒΑΛ -  ΤΕΛΟΣ, 5) 
ΣΙΚΙΝΟ -  ΟΚΙΣΤ, 6) ΑΡΑΜΙΣ -  ΤΑ, 7) ΑΣ -  
ΠΑΡΚΟ, 8) ΠΑΤ -  ΚΕΑ -  ΑΜΑΚ, 9) ΕΓΩΠΑΘΗΣ -  
ΟΣΑ, 10) IX-ΑΡΕΣΤΟΝ, 11) Λ0ΓΓ0Σ-ΟΜΑΛΑ,
12) ΗΣΑΙ-ΑΙΝΟΣ.

Τά χορτοφάγο ζώα ξετρελα ίνοντα ι γιά 
τό  άλάτι, γιατί οί φυτικές τροφ ές είναι 
πλούσιες σέ άλατα τού καλιού καί φτω
χ ές  σέ άλατα τού νατρίου. ’Έ τσ ι τά ζώα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Άφοϋ ό Άβραμίδης ήταν νεκρός πώς ή πόρτα ήταν 
κλειδωμένη άπό μέσα; Άρα  ό 'Αποστόλου έλεγε ψέ
ματα.

Άστον να γράφει!!! Ά ν βρει ατά χαρτιά του τέτοιον άριθμό ας μάς γράψει!!!
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Β Ι Α Σ Μ Ο Ι
συνέχεια από τη σελ. 617

των 336 και 344 άρθρων του Ποινικού 
Κώδικα, γιά τόν βιασμό και τή δίωξή του, 
σύμφωνα μέ τήν έξέλιξη των κοινωνικών

«δεδομένων», πού όπωσδήποτε παρου
σιάζονται διαφοροποιημένα άπό παλιό- 
τερα.

ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Ό  βιασμός, όμως, περισσότερο άπό 
νομικό, είναι πρόβλημα κοινωνικό, πού 
χει στενή σχέση μέ τήν  δομή τής οικο
γένειας, τήν άνατροφή τού παιδιού και 
τις σχέσεις του μέ τό στενό οικογενειακό 
κι εύρύτερο περιβάλλον, τήν οληττορεία 
τού παιδιού, έφήβου, νέου, άντρα στά 
κοινωνικά δεδομένα, καθώς και μέ τήν 
άντιμετώπιση άπό τήν κοινωνία και κρά
τος τών νέων συνηθειών ζωής πού εισ
βάλουν ή προβάλουν στή χώρα μας.

Κο ινω ν ία -π ού  σημαίνει ό καθένας μας 
χωριστά κι δλοι μαζί - καί Πολιτεία πρέπει 
ύπεύθυνα νά σκύψουμε πάνω σ' αύτήν 
τήν πληγή, όπως καί σ ’ άλλες πού άνοί- 
γουν τά κάθε λογής κοινωνικά προβλή
ματα (εξαφανίσεις άνηλίκων, ναρκωτικά 
κ.λπ.), πασχίζοντας κι’ έλπίζοντας άν όχι 
γιά τήν πλήρη γιατρειά της, ταύλά- 
στον, όμως, τόν έμφάνή περιορισμό τής 
έκτασής της. Τό φαινόμενο τών νεαρών 
παιδιών πού άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη 
μετατρέπονται σέ βιαστές «όμαδικώς 
δρώντες», σύμφωνα μέ τά προβαλλό
μενα πρότυπα στις κινηματογραφικές 
τα ιν ίες «σκληρού πορνό», είναι ιδιαίτερα 
άνησυχητικό, όπως άνησυχητικό είναι 
και τό φαινόμενο τή ς άπόλυτης έμπιστο- 
σύνης που σέ κάποια στιγμή δείχνουν τά 
νεαρά κορίτσια στό νεαρό, έπίσης, συν
οδό τους, έμπιστοσύνη πού διαψεύδεται 
σέ κάποια σκοτεινή έρημική γωνιά μέ 
τραγικά άποτελέσματα καί γιά τούς δυό. 
Ο ι περιπτώσεις βιασμού μετά άπό όλο- 
νύκτια διασκέδαση σέ κάποια «δισκο

θήκη», ή μετά τήν παρακολούθηση κά
ποιας ταινίας «σκληρού πορνό», δέν εί
ναι λίγες, άσχετα άν έλάχιστες φτάνουν 
μέχρι τήν άστυνομία ή τό  δικαστήριο. Κι 
αυτό δέν πρέπει νά συνεχίσει νά περνάει 
«ξώφαλτσα» άπό κανένα μας, άλλά νά 
προκαλέσει τόν προβληματισμό μας.

«θά πρέπει -  μάς είπε ή κ. Αλίκη Γιωιο- 
πούλου -  Μαραγκοπούλου -  νά γίνει σοβαρή 
καί άργανωμένη προσπάθεια:

1) Γιά τή διαφώτιση τών δυά φύλων καί τήν 
άνατροφή τών παιδιών μέ βάση τήν ισότιμη 
άξια άντρών καί γυναικών καί τάν άμοιβαίο 
σεβασμό, σέ όλους τούς τομείς, άποραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν ευτυχία καί τών δυό.
2) Γιά τήν άποφυγή άνεπιτυχών σχέσεων 
γονέων καί παιδιών, πού συχνά άφείλονται 
σέ άγνοια καί πού όχι σπάνια καταλήγουν σέ 
παιδιά μέ άντικοινωνική προσωπικότητα γε
νικό, είδικώτερα δέ μέ μίσος πράς τή γυ
ναίκα (στήν άποία μεταφέρουν τά μίσος 
πρός τή μητέρα τους).
3) Γιά τήν άπαγόρευση, ιδίως γιά τούς 
νέους, ταινιών «πορνό».
4) Γιά τή διαφώτιση τών κοριτσιών σχετικά 
μέ τούς κινδύνους πού περικλείουν οί σέ 
έρημικά ιδίως μέρη, συναντήσεις, ή σέ αύ- 
τοκίνητα, καί ή μέ τή μέθοδο τού «ωτοστόπ» 
μετάβαση μέ άγνωστους ή σχεδόν άγνω
στους άντρες κατά παρεξήγηση τής έννοιας 
τής «άπελευθέρωσης» τής γυναίκας» ...

Βία στή βία, ή προληπτική αύτοπροστασία;

Μ ερ ικές γυναικείες ομάδες, άνεπίση- 
μες κι έπίσημες, γιά τό θέμα αύτό έφτα
σαν στήν πραγματοποίηση μαχητικών 
διαδηλώσεων, πού προκάλεσαν ποικιλό- 
τροπες άντιδράσεις καί καλούν, κατά 
καιρούς, μέ προκηρύξεις, φυλλάδια κι 
άλλα μέσα έπικοινωνίας τις γυναίκες σ ’ 
ένα αύτοξεσηκωμό «ένάντια στήν άν- 
τρική βία» καί στή «φαλλοκρατική κοινω
νία».

Ό μ ω ς  άρκετά ένδ ιαφ έρουσες είναι καί 
οί άπόψεις τής κ. Μαρίας Μαυρομάτη, 
πού μεταξύ άλλων άναφέρεται καί στό 
πολυσυζητημένο τελευτα ία  θέμα τής 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης:

«Τί πρέπει νά γίνη γιά τούς βιασμούς; 
Πρώτο -  πρώτα μιά σωστή διαπαιδαγώγηση 
άγοριών καί κοριτσιών άπό τήν σχολική τους 
ήλικία, γιά σεβασμό τών δικαιωμάτων τού 
άνθρώπαυ, τής άξιοπρέπείας του, τής σω
ματικής άκεραιότητος καί τής περιουσίας 
του. ’Έπειτα μιά σωστά δοσμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, άπό ειδικευμένους καί 
κατάλληλους άνθρώπους, γιατί τά θέμα εί
ναι ιδιαίτερα λεπτά καί άμφιλεγόμενο. Καί 
άκόμη, μιά διαπαιδαγώγηση γιά ούτοσεβο- 
σμά καί αύτοπροστασία τού άτάμου καί πιά 
συγκεκριμένα τής γυναίκας. Καί τέλος μιά 
γενικώτερη διαφώτιση ότι ά βιασμός είναι 
ένα έγκλημα πού πρέπει νά καταγγέλλεται 
χωρίς ένδοιοσμούς καί προκαταλήψεις, 
όπως καταγγέλεται καί κάθε άλλο έγκλημα. 
Τά έγκλήμοτα καί οί έγκληματίες δέν θά 
λείψαυν ποτέ κι έχουμε όλοι καθήκον καί 
συμφέρον νά συμμετέχουμε τόσα στήν πρό
ληψή τους όσο καί τήν καταστολή τους. 

Ασφαλώς, ή σιωπή τών θυμάτων άποθρα- 
σύνει τούς έπιδόξους βιαστές, Γι’ αύτό 
πρέπει νά ένθαρρύνονται τά θύματα νά μή 
φοβούνται νά άποκολύπτουν καί νά καταγ- 
γέλουν. Παράλληλα, θά πρέπει νά άπο- 
κρούαυν κάθε απόπειρα τού δράστου, γιά 
δελεαστική προσφορά, μέ όντάλλαγμα τήν 
άνόκληση τής μηνύσεως. πράγμα πού συμ

βαίνει συχνά καί πού έξευτελίζει περισσό
τερο τήν άξιοπρέπειό της. Γιατί καί ή άνό
κληση τής μηνύσεως σέ βάρος ένάς βιαστοϋ 
έπειδή έδωσε χρήματα στά θύμα, ένθαρρύ- 
νει καί άποθρασύνειέπίσης τούς έπίδοξους 
βιαστές νά κάνουν τά ίδιο.
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές κατηγο- 
ροϋνται τά θύματα βιασμού ότι «προκόλε- 
σαν» τάν δράστη. Αύτό, όν καί σέ καμμιά 
περίπτωση δέν μπορεί νά δικαιολογήση τήν 
χυδαία καί κτηνώδη συμπεριφορά τού δρά
στη, πρέπει νά μάς πραβληματίση. Δέν είναι 
άρθά τά έπιχείρημα πού προβάλλεται πολύ 
συχνά πώς ή γυναίκα είναι σήμερα άπελευ- 
θερωμένη καί θά πρέπει νά μπορή νά έμφα- 
νίζεται καί νά συμπεριφέρεται όπως θέλει 
καί νά μή διατρέχη κινδύνους έπιθέσεως. 
Ομως, ή άπελευθέρωση δέν σημαίνει άσυ- 

δοσία. Είναι γνωστά πώς σήμερα, ή έπι- 
στήμη δέχεται ότι άνάμεσα στά υέσα προ- 
λήψεως τής έγκληματικότητας είναι καί ή 
αύτοπροστασία τού πολίτου. Γι’ αύτά συνι- 
στόται νά άποφεύγουμε νά προσφέρουμε 
εύκαιρίες ατούς έπίδοξους έγκληματίες γιά 
έγκληματική δράση. Πρέπει π.χ. νά άσφαλί- 
ζουμε τά αύτοκίνητά μας καί νά μή άφή- 
νουμε μέσα χρήματα καί είδη άξίας, νά 
άσφαλίζουμε τά παράθυρα καί τις πόρτες 
των σπιτιών μας όταν φεύγουμε, στά μαγα
ζιά, άκόμη καί σέ σπίτια όταν χρειάζεται, νά 
ύπάρχουν συστήματα όσφαλείας καί συν
αγερμού, τά ταξί νά έχουν σθραυστο διαχει
ριστικό τζάμι άνάμεσα στά μπράς καί τά πίσω 
καθίσματα, οί δρόμοι νά είναι καλά φωτι
σμένοι, όσοι μεταφέρουν χρήματα νά συν
οδεύονται πάντοτε κ.λπ., κ.λπ.
Γιατί όλα αύτό; Είναι τάχα άνίκανες οί άστυ- 
νομίες νά μάς προστατέψουν άπό τούς κα
κοποιούς; "Οχι βέβαια! Αλλά δέν μπορούμε 
δίπλα σέ κάθε πολίτη καί μπράς σέ κάθε 
σπίτι καί κάθε μαγαζί νά έχουμε ένα φρουρά 
άστυνομικά μέ τά χέρι στήν σκανδάλη γιά νά 
μάς φυλάει! Γι’ αύτά χρειάζεται καί ή δική 
μας αύτοπροστασία γιά νά μή παρέχουμε 
εύκαιρίες καί νά μή προκαλοϋμε τούς έπί
δοξους έγκληματίες, άλλ' αντίθετα νά φέ
ρουμε δυσκολίες στήν έγκληματική τους 
βούληση, άλλοιώτικα θά έχουμε καί μεΐς 
ένα μερίδιο εύθύνης καί συμμετοχής στό 
έγκλημα. Τά ίδιο καί μέ τά βιασμό. Ή γυ
ναίκα άφείλει, αύτοπροστατεύοντας τήν 
άξιοπρέπειό της καί τή σωματική της άκε- 
ραιότητα, νά άποφεύγη νά δίνη ατούς έπί
δοξους βιαστές εύκαιρίες νά πραγματο
ποιήσουν τήν πρόθεσή τους. Τέτοιες εύκαι
ρίες είναι τά ώτοστόπ άπό μόνες νέες γυ
ναίκες, ή προκλητική έμφόνιση καί συμπε
ριφορά, εύκολες γνωριμίες μέ άγνωστους 
καί συντροφιά μαζί τους σέ κέντρα ή σέ 
σπίτια ιδίως σέ έρημικά μέρη κ.λπ. Αύτές οί 
προφυλάξεις δέν ύποτιμοϋν τήν ιδέα τής 
άπελευθέρωσης τής γυναίκας, άντίθετα 
ενισχύουν τάν αύτοσεβααμά τής προσωπι
κότητάς της πού είναι τό σπουδαιότερο συ
στατικά τής άπελευθέρωσής της. Αν δέν 
θέλει ή γυναίκα νά τήν χρησιμοποιούν οι 
άλλοι σάν «πράγμα» δέν πρέπει νά προβάλ
λεται ή ίδια, συνειδητά ή μή, σάν «πράγμα». 
Όπως, όν δέν θέλει νά τής άρπάξουν τήν 

τσόντα, άποφεύγει νά περπατά στις άκρες 
τών πεζοδρομίων, κρατώντας την έπιπό- 
λαιο. Ένας νέος κλάδος τής Εγκληματολο
γίας είναι ή θυματολογία πού έρευνα τόσα 
τις μεθόδους προστασίας τών θυμάτων τού 
εγκλήματος όσο καί τάν βαθμό συνειδητής ή 
μή «συμμετοχής» καί «εύθύνης» τού θύμα
τος στήν διάπραξη ένάς έγκλήματος, ώς καί 
τούς τρόπους άποφυγής τής εύθύνης αύτής 
γιά νά προλαμβάνεται τά έγκλημα καί νά 
προστατεύονται τά άτομα άπό τό νά γίνωνται 
τόσο θύματα όσο καί δράστες».
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Α Θ Η Ν Α

'Εθ ιμοτυπ ική έπίσκεψη στό Α ρχηγε ίο  
Χωροφυλακής πραγματοποίησαν οί συν
οδοί τής 'Ε θ ν ικής  'Ο μά δα ς μπάσκετ ’Εν
όπλων Δυνάμεω ν τής Ρουμανίας, στά 
πλαίσια τή ς παραμονής τους στή χώρα 
μας γιά τή φιλική συνάντηση πού έδωσε 
μέ τήν άντίστοιχη Ελληνική.

Ο ί συνοδοί τής Ρου μανικής άποστολής 
έπ ισκέφθηκαν στό γραφείο του τόν α ' 
ΰπαρχηγό τού Σώματος υποστράτηγο κ. 
Κωστόπουλο, μέ τόν όποιο συζήτησαν 
διάφορα θέματα γύρω άπ’ τόν άθλητισμό 
στή Χωροφυλακή καί άντάλλαξαν άνα- 
μνηστικά δώρα.

Α Θ Η Ν Α

Ε σ π ερ ινό ς  μετά άρτοκλασίας ψάλ
θηκε στις 25 Ιουλίου, παραμονή τής 
γ ιορτής τής όσ ιομάρτυρος Παρασκευής, 
στον ιερό ναό 'Αγ ίας Παρασκευής πού 
είναι κτισμένος στόν περίβολο των παι

δικών κατασκηνώσεων Χωροφυλακής, 
στόν "Αγιο Ά ν δ ρ έα  ’Αττικής.

Τόν παρακολούθησαν, ό γενικός 
Γραμματέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Παναγιώτης Άναγνω στόπου- 
λος, ό άρχηγός Χωροφυλακής άντιστρά- 
τηγος κ. Ε μ μ α νο υ ή λ  Μπριλλάκης, ό γ ' 
έπ ιθεω ρητής τού Σώματος ύποστράτη-

γος κ. Σπυρ. Παναγιωτόπουλος, άντι- 
προσωπείες άξιωματικώνχ καί όπλιτών 
άπό 'Υπηρεσ ίες τού λεκανοπέδιου Αττι

κής, τά παιδιά πού φ ιλοξενούνταν κείνη 
τήν περίοδο στις κατασκηνώσεις, κατα
σκηνωτές γειτονικών κατασκηνώσεων 
καί πολλοί κάτοικοι τής περιοχής.

Μ ετά  τήν Ακολουθία τού Εσπερινού, 
πού τελέστηκε ίερουργοΰντος τού προϊ
στάμενου τής Θ ρησκευτικής 'Υπηρεσίας 
τού Σώματος Πανοσ. άρχιμανδρίτη π. 
Εύσέβ ιου Πιστολή, έγινε περιφορά τής 
εικόνας τής Αγίας Παρασκευής στό 
χώρο τών κατασκηνώσεων. Επακολού
θησε μουσικό πρόγραμμα άπό μπάντα 
τή ς Μ ουσικής τού Σώ ματος καί προσ
φορά άναψυκτικών ατούς προσκαλε- 
σμένους.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν I Κ Η

Δεκαήμερη έκπαιδευτική έκδρομή στή 
Βόρεια  Ε λλά δ α  πραγματοποίησαν στά 
μέσα Ιουλίου οί τρ ιτοετε ίς  δόκιμοι ύπα- 
στυνόμο ι τής Σχολής 'Αξιωματικών τής 
Αστυνομ ίας Πόλεων.

Κατά τήν παραμονή τους στή συμπρω
τεύουσα, τούς ύποδέχτηκαν καί τούς ξε
νάγησαν στά άξιοθέατα καί στούς άρ- 
χα ιολογικούς της χώρους όργανα τής 
Υποδ ιεύθυνσης Αστυνομ ίας Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης. Επίσης, στή Λέσχη Χω
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ροφυλακής, τούς υποδέχτηκε και τούς 
χα ιρέτησε ό δ ιευθυντής Αστυνομίας 
Θ εσσαλονίκης ταξίαρχος κ. Γεώργιος 
Παπατσώρης, ό όποιος, στή συνέχεια, 
παρέθεσε πρός τιμή τους δεξίωση. 
Προηγουμένως, ό γεν ικός άστυνομικός 
δ ιευθυντής κ. Κυριάκος Μ ιχελουδάκης 
πού συνόδευε τούς έκδρομεϊς δοκίμους 
έπέδωσε άναμνηστική πλακέτα τή ς Σχο
λής Αξιωματικών τή ς Αστυνομ ίας Πό
λεων στόν κ. Παπατσώρη, ένώ ό 6 ' υπο
δ ιευθυντής τής Δ.Α.Θ. συνταγματάρχης 
κ. Δημήτρ ιος Παραδείσης τούς έκανε 
σχετική ένημέρωση γιά τή διάρθρωση και 
τόν τρόπο λειτουργίας τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής τής Δ ιεύθυνσης.

Παρόντες ήσαν, άκόμη, ό άνώτερος 
διο ικητής Χωροφυλακής Κεντρ ικής Μ α
κεδονίας ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Κα- 
νελλόπουλος, οί ύποδιευθυντές τήο 
Δ ιεύθυνσης οί Δ ιευθυ ντές  τών 'Υ π ο 
διευθύνσεων, οί δ ιο ικητές τών 'Υπ ηρε
σιών έδρας τής Ά νω τέρ α ς Δ ιοικήσεως 
Χωροφυλακής Κεντρ ικής Μακεδονίας 
καί άντιπροσωπεία άξιωματικών τής 
Δ ιεύθυνσης.

Α Θ Η Ν Α

Τριήμερη ψυχαγωγική έκδρομή στή 
Μακεδονία πραγματοποίησαν, πρόσ
φατα, μέλη τού Συλλόγου Πολιτικών 
Υπαλλήλω ν Χωροφυλακής τών 'Υπ ηρε
σιών τού λεκανοπέδιου Αττικής μέ τις 
ο ίκογένειές τους.

Ο ί έκδρομεϊς έπ ισκέφτηκαν και περι- 
ηγήθηκαν άξιοθέατα καί άρχαιολογικούς 
χώρους τών Τεμπών, του Πλαταμώνα. 
τής Θεσσαλονίκης, τού Κιλκίς, τών Σερ 
ρών, τής "Εδεσσας, τής Νάουσας, τής 
Βεργίνας καί τής Βέρροιας.

'Επ ίσης, πραγματοποίησαν έπίσκεψη 
στά άχυρά Ροϋπελ, Ίστίμπεη, καί στά 
συνοριακά φυλάκια τού Προμαχώνα καί 
τή ς Δο ϊράνης καί πρόσφεραν δώρα 
στούς άκριτες στρατιώτες φρουρούς.

ΧΑΝΙΑ

Μιά άκόμη συγκινητική συναδελφική 
χειρονομία πραγματοποίησαν οί συν
άδελφοι τών 'Υπηρεσιώ ν τής Ά νω τέρας 
Διοικήσεω ς Χωροφυλακής Κρήτης.

Μ ετά  τόν ξαφνικό θάνατο τού λαμ
πρού συνάδελφου Κυριακομανώλη Δα- 
γαράκη, πού υπηρετούσε στό Αστυνο
μικό Τμήμα Ρεθύμνης, ένήργησαν 
μεταξύ τους προαιρετικό έρανο γιά νά 
ένισχύσουν οικονομικά τήν οίκογένειά 
του,.πού τώρα τήν άποτελοϋν ή χήρα κα 
Αναστασία Δαγαράκη καί τά τρία ανή

λικα όρ,φανά παιδιά της.
Μ έ τόν έρανο συγκεντρώθηκαν 

276.250 δραχμές, ποσό πού έπέδωσε στή 
χήρα τού άτυχου συνάδελφου ό διοικη
τής Χωροφυλακής Ρεθύμνης στή διάρ
κεια σεμνής συγκινητικής τελετής πού 
έγινε στό γραφείο του.

Ή τα ν  μιά υπέροχη συναδελφική χε ι
ρονομία συμπαράσταση στή χαροκαμένη 
οικογένεια τού ένωμοτάρχη Δαγαράκη, 
μετά άπό πρωτοβουλία τού άνώτερου 
διοικητή Χωροφυλακής Κρήτης ταξιάρ
χου κ. Μαστρογιαννάκη.
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Ή Χωροφυλακή δίνει καθημερινά 
πολυμέτωπο άγώνα πασχίζοντας νά έξ- 
ασφαλίσει στον "Ελληνα πολίτη την τάξη, 
την άσφάλεια καί την ευνομία, προϋπο
θέσεις τόσο άπαραίτητες για κάθε δη
μιουργική δραστηριότητα.

Ό  ρόλος της έκτείνεται σ’ όλους 
τούς τομείς τής κοινωνικής δράσης καί ή 
έπιτυχία τοϋ έργου της έξαρτάται σέ με
γάλο βαθμό άπ’ τή συμπαράσταση τοϋ 
'Ελληνικού Κοινοϋ.
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