κράτωρ, έπεσεν καί ή Κων/πολις, άλλ’ ή
'Ελληνική ψυχή έπέζησε καί ταύτης τής
δεινής τοϋ έθνους συμφοράς.
Ό Διάκος καί ή δράξ των παλληκαριών του «έλειωσαν άπάνου εις τό γεφύρι
τής ’Αλαμάνας» κατά τήν έκφρασιν τοϋ
ήρωϊκοΰ Στρατηγού Μακρυγιάννη. Καί
συμπεραίνει ή έπική αυτή φυσιογνωμία
τής έπαναστάσεως, άν καί έπρόκειτο περί
άνθρώπου άγραμμάτου «Στήν ϋέσιν οπού
άπέθανες έσύ Λεωνίδα μέ τούς τριακόσους σου, πέθαναν κι αύτήνοι, για τήν
Θρησκεία καί τήν πατρίδα».
Εις τό Μεσολόγγι τα στρατεύματα
δύο ΙΙασσάδων, ζητούν πάλι τήν παράδοσιν καί οί πολιορκημένοι άπαντοϋν «"Αν
θέλετε τ’ άρματά μας ελάτε νά τά πάρετε».
Καί πίπτει ωσαύτως τό Μεσολόγγι. ’Άλλ’
ή Ελληνική ψυχή μαζύ μέ τήν ήρωϊκήν
έξοδον, έξέρχεται Ξιφήρης έκ των ερει
πίων .
Τά ήρωικά κατορθώματα των Ε λ 
λήνων, διαρκοϋντος τοϋ άγώνος, υπήρξαν
τώ δντι άναρίθμητα καί οΰτω ό Ιερός ήμών
άγων έξύπνησεν ήθικώς τήν άνθρωπότητα. ’Αξίζει νά ένθυμηθώμεν ένταΰθα καί
πάλιν μερικούς λόγους τοϋ έπικοϋ άγωνιστοΰ, Στρατηγού Μακρυγιάννη, δτε άπεφάσισε μέ 200 ανθρώπους νά άντισταθή
εις τούς Μύλους τής ’Αργολίδας κατά
τοϋ ώς άηττήτου θεωρουμένου Ίμβραήμ.
Έτυχε τότε νά ναυλοχή έκεϊ ό Γάλλος
Ναύαρχος Δεριγνύ.— Καί διηγείται ό λι
τός έκεϊνος ήρως.
«Ήλθεν ό Ντερνύς νά μέ ίδή. Τι κά
νεις αύτοΰ; Αύτές οί θέσεις είναι άδύνατες.
ΤΙ πόλεμο θά κάνης μέ τόν Μπραΐμη αύ
τοΰ ;
Τοϋ λέγω. Είναι άδύνατες οί θέσεις κι’
έμεϊς όμως είναι δυνατός ό (θεός όπου μάς
προστατεύει καί θά δείξωμε τήν τύχη μας
σ’ αύτές τις θέσεις τις άδύνατες. Κι’ άν
είμαστε όλίγοι εις τό πλήθος τοϋ Μπραίμη,
παρηγοριόμαστε μ’ έναν τρόπον, ότι ή

τύχη μάς έχει τούς "Ελληνες πάντοτε
όλίγους. "Οτι άρχή καί τέλος, παλαιόθεν έως τώρα, όλα τά θεριά πολεμούν νά
μάς φάνε καί δέν μπορούνε. Τρώνε άπό
μάς καί μένει καί μαγιά. Καί οί ολίγοι άποφασίζουν νά πεθάνουν. Καί όταν κάνουν
αύτήνη τήν άπόφασιν, λίγες φορές χάνουν
καί πολλές κερδίζουν.»
Ή Ευρώπη έπί τέλους, ύπό τήν πίεσιν
της κοινής γνώμης, έκινεϊτο εις άπόφασιν
όπως βοηθήση καί έξασφαλίση τήν ψυχορ
ραγούσαν ελευθερίαν τής Ελλάδος. "Ηκουσε, κατά τόν εθνικόν τής έπαναστάσεως
ιστορικόν Παπαρρηγόπουλον τάς σωτη
ρίους έντολάς τής ηθικής καί τήν ίεράν φω
νήν τής πασχούσης άνθρωπότητος. Εί
ναι γνωστά τά ονόματα των Ευρωπαίων
Φιλελλήνων, μέ πρωτεργάτην τόν Λόρδο
Βύρωνα, οί όποιοι μέ τό αίμα των έπότισαν τό δένδρον τής Ελληνικής ’Ελευ
θερίας. Καί ή έλευθερία άπεκτήθη μέ άπει
ρους θυσίας. Εις όποιον μέρος τής Ελλη
νικής γής καί άν άνασκάψωμεν, θά εΰρωμεν τά ιερά οστά τών πεσόντων ήρώων.
Δέν θά είναι διόλου ύπερβολή εάν εϊπωμεν ότι ή σημερινή 'Ελλάς άποτελεΐται
άπό ένα περιβόλι ποτισμένο μέ αίμα καί
έσπαρμένο μέ τά κόκκαλα τών Ελλήνων
τά ιερά. Καί εις τό ώραϊον αύτό Περιβόλι
δέν είναι δυνατόν παρά νά βλαστάνουν λαμ
πρά ΙΙαλληκάρια, τά όποια έχουν ώς
άποστολήν νά περιφρουρήσουν τήν δι’
αίματος κτηθεΐσαν ελευθερίαν, άλλά οχι
μόνον αύτό. "Εχουν ύποχρέωσιν καί καθή
κον νά συνεχίσουν τόν άγώνα διά τήν άπελευθέρωσιν καί άπολύτρωσιν τών σκλαβω
μένων είσέτι άδελφών μας. Είναι τά αδέλ
φια μας τά όποια έξακολουθοΰν είσέτι νά
στενάζουν ύπό βαρβαρικόν ζυγόν, έτι βαρύτερον τού παλαιού έκείνου ’Οθωμανι
κού ζυγού.
' ύ’πό τόν ’Οθωμανικόν ζυγόν οί "Ελλη
νες ήδύναντο νά διακηρύττουν τήν έθνικότητά των -καί νά έκτελοϋν άκωλύτωε τά

Ό ’ΕηΙσχοηος Σηλ(ί>ν«>ν ' ΙΙσαΐαζ χηρνπση τήν έτιιινάσταση στη Ροίμελη.
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θρησκευτικά των καθήκοντα. Οί σημερι
νοί όμως άδελφοί μας, ιδία τής Βορείου
’Ηπείρου, διάγοντες ύπό τό πέλμα τού
αιμοσταγούς Κομμουνιστοΰ Έμβέρ Χότζα,
άναγκάζονται νά άρνηθοϋν τήν έθνικήν το>ν
καταγοιγήν, άλλά καί αύτήν τήν Θρησκείαν
των.
Τά όριστικά σύνορα τής 'Ελλάδος, ώς
γνωστόν, δέν είναι έκεΐνα τά όποια τής
έπέβαλον οί ισχυροί τής έποχής. Τά σύνο
ρα τής 'Ελλάδος είναι έκεΐνα τά ποια άναφέρονται είς τήν Χάρταν τού Πήγα Βελεστινλή. Έκεΐ υπάρχουν σαφώς καθωρισμένα τά όρια τής Μεγάλης Ελλάδος καί
πρός τά έκεΐ δέον νά έχωμεν διαρκώς έστραμμένα τά βλέμματά μας. Τό όνειρον
τής 'Ελλάδος θά γίνη μιά μέρα πραγματικότης. Δέν έχει σημασίαν έάν αύτό θά
γίνη μετά 10 - 50 - 100 ή καί 500 χρό
νια. Πάντως θά γίνη διότι τό θέλουν οί
"Ελληνες καί ό Θεός τής Ελλάδος.
Οί έλεύθεροι "Ελληνες έχουν ίεράν
ύποχρέωσιν, όπως, συνεχίσουν τόν άγώνα
μέ διάφορα έκάστοτε όπλα, δτε μέν διά τής
φιλομειδοΰς διπλωματίας, ότε δέ καί διά
τής προβολής τής κάνης τών πυροβόλων —
δηλαδή καί μέ τό πετραχήλι καί μέ τό καρυοφύλι— ώς μάς έδίδαξεν ό ΙΙαλαιών ΓΙατρών Γερμανός, διά τήν ά ελευθέρωσιν τών
άλυτρώτων άδελφών μας. "Αν ήμεΐς σήμε
ρον άναπνέομεν άνέτως τόν άέρα τής έλευθερίας, άπολαμβάνοντες όλων τών υλι
κών καί πνευματικών άγαθών τού έλευθέρου πολίτου καί εύρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά έορτάζωμεν μέ όλην
τήν μεγαλοπρέπειαν τήν ’Εθνικήν μας
επέτειον καί τόν Εύαγγελισμόν τής Θεο
τόκου, ήτις ύπήρξεν πάντοτε 'Τπέρμαχος
Στρατηγός τού Ελληνικού "Εθνους, τούτο
τό όφείλομεν είς τάς άναριθμήτους θυσίας
τών ήρωϊκών μορφών τού 1821. Άλλα τό
όφείλομεν άκόμη καί εις τάς Ενόπλους
μας Δυνάμεις, αΐτινες άπό τής συστάσεώς
των ώρκίσθησαν όπως, μή καταισχύνουν
τά όπλα τά ιερά, άντιτάξασαι πάντοτε νικηφόρως καί άποτελεσματικώς τά στήθη
των κατά παντός έπιδρομέως.
’Εάν όθεν, θέλωμεν νά έπιβιώσωμεν
ώς "Εθνος καί νά μεγαλουργήσωμεν ώς
Φυλή καί νά άποδειχθώμεν άντάξιοι συνεχισταί καί διάδοχοι τών άρχαίων μας Ιΐρογώνων άλλά καί τών ’Αγωνιστών τού
21, δέον όπως, ού μόνον νά μήν άπομακρυνθώμεν τών ’Εθνικών μας παραδόσεων, άλλ'
άντιθέτως νά συνεχίσωμεν μετά φανατι
σμού τήν καλλιέργειαν καί νά μεταλαμπαδεύωμεν ταύτας, συνεχώς άνανεουμένας,
είς τάς έπερχομένας γενεάς.
Ό Κλήρος καί οί Διδάσκαλοί μας οϊτινες έχουν άναλάβει τήν Εθνικήν δια
παιδαγώγησή τών Έληνοπαίδων, έχουν
ίεράν ύποχρέωσιν όπως συνεχίζουν τό
Έργον τού Πήγα Φεραίου. τού Κοσμά
τού Αίτωλοΰ, τού Άδαμαντίου Κοραή καί
τόσων άλλων γνωστών καί άγνώστων ’Α
γωνιστών τού Πνεύματος. "Ολοι δέ ήνωμένοι σήμερον, ας κλίνωμεν εύλαβικώς
τό γόνυ πρό τών τάφων τών αθανάτων ήρώ
ων καί άπό auptov άντλοΰντες νέας δυνά
μεις, παραδειγματιζόμενοι άπό τούς άγώνας καί τάς θυσίας ’Εκείνων άς συνεχί
σωμεν τάς Έθνικάς καί Έλληνοχριστιανικάς μας παραδόσεις καί, άς μή ξεχάσωμεν τούς θρύλους τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, τόν Δικέφαλο Αετό, τήν
Ά γιά - Σόφιά, τόν Μαρμαρωμένον Βασι
λιά καί άς έλπίσωμεν ότι: «Πάλι μέ χρό
νια μέ καιρούς, πάλι δικά μας θ’ άναι».

nommonorm τον i82i
Πως έγινε τό μεγάϋο θαύμα
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. Α. ΤΑΓΑΡΗ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ αιώνας θά ήταν
ό νεκροθάφτης τοΟ ΈλληνισμοΟ,
άν δέν συνέβαινε τό θαΟμα τού 1821.
Μέτήν'πτώσι τής Κωνσταντινουπόλεως
οΐ "Ελληνες ξεπερνοΟσαν τά 35 έκατομμύρια πού ήταν φυσική αναπαραγωγική έξέλιξις τών άρχαίων Ελλήνων. Οί τελευ
ταίοι έφθαναν τά 10 έκατομμύρια καί άποτελούσαν τό πολυπληθέστερο, τότε, έθνος
τής γής, μέ ένιαία δομή, χωρίς παρακλά
δια (όπως είχαν οί Λατίνοι). Στό τέλος
τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 ή έλεύθερη
'Ελλάδα άγκάλιασε στους κόλπους της
λίγες έκατοντάδες χιλιάδες "Ελληνες
(μόνο 700.000). Υπολογίζουν οί εθνολό
γοι ότι ή προοδευτική φθορά του 'Ελλη
νισμού θά όλοκληρωνόταν κατά τό τέλος
τού 19ου αιώνα, κι έτσι ή έξαφάνισις
τού περιουσίου έθνους μας θά ήταν όριστική. Καί σήμερα, στόν χώρο μας θά
κυριαρχούσαν οί άπόγονοι τών έπήλυδων Άσιατών, όπως συμβαίνει στόν έπίσης έλληνικό μικρασιατικό χώρο. Θά
έκλεινε έτσι μιά υπέρλαμπρη ιστορία ένός
μεγάλου λαού, μέ άπειρες άρετές, άλλά
καί μέ καταλυτικά ελαττώματα.
Άλλά ήρθε τό 1821. Τούτο τό θαύμα
έχει έξετασθή πολύπλευρα καί τού έχουν
δοθή έρμηνείες καί σωστές, άλλά καί
προσαρμοσμένες στις έπιθυμίες τού κάθε
ιστορικού έρευνητού, πού έθεσε τήν γρα
φίδα του στήν ύπηρεσία διαφόρων σκο
πών. Δέν γνωρίζω άν τό 1821 έχει έξετα
σθή μέ τό πρίσμα τής επιστημονικής πολεμολογίας, άπό κάπως ψηλότερο έπίπκδο καί μέ εύρύτητα, πού νά περιλαμβάνη όλους τούς σχετικούς παράγοντες.
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Εις τήν απέναντι σελίδα: Ό Πετρόμπει/ς
Μανρομιχάλης και οί Μανιάτες τον κατα
λαμβάνουν τήν Καλαμάτα τήν 23ην Μαρ
τίου τοϋ 1821. Ή κατάληψη τής Μεσσηνιακής πρωτενονσης, ήταν αποφασιστικής
σημασίας, για τήν περαιτέρω έξέλιξι τον
άγώνος. Επάνω: Ό Βάρδος τής ’Εθνικής
μας ελευθερίας, ό Διονύσιος Σολωμός.
Τό έπος τον ’21, βρήκε στό πρόσωπο τον
Σολωμον, τον άντάξιο τραγουδιστή τον.

Μά νομίζω ,δχι. Αύτή τήν έξέτασι, σάν
στρατιωτικός, θά έπιχειρήσω έδώ.
Ή Έπανάστασις τού 1821, όπως καί
κάθε έπανάστασις, είναι ένα είδος πολέ
μου, μιά άπό τις πολυποίκιλες πολεμικές
μορφές. Σάν πόλεμος λοιπόν πρέπει νά
έχη τά χαρακτηριστικά του. Ποιά ήσαν,
λοιπόν, αύτά γιά τήν Έπανάστασι έκείνη; Δηλαδή: ό γενικός σκοπός τού πολέ
μου, ή ποετοιμασία του, ό πολιτικός καί
στρατηγικός σκοπός του, ή γενική στρα
τηγική του άπό πλευράς προπαρασκευής
καί διευθύνσεώς του καί τελικά έκμεταλλεύσεως τών άποτελεσμάτων του, ή επι
χειρησιακή στρατηγική του, ή τακτική
του, ή συντήρησις τής επαναστατικής πο
λεμικής μηχανής κλπ.;
"Ας άρχίσωμε άπό τόν σκοπό. Σκοπός
τού ’Αγώνα ήταν ένας καί μοναδικός: ή
νεκρανάστασις τού έθνους.
Καί τώρα, γιά τήν προετοιμασία του:
Άπό τά πρώτα χρόνια τής ύποδουλώσεως τού' Ελληνισμού άρχισε μιά σκληρή
άντίστασν κατά τού κατακτητοΰ, μέ διά
φορες διακυμάνσεις ,πού κράτησε άκατάπαυστα έπί τέσσερις αιώνες άναμμένο
τόν άντιστασιακό πυρσό, πού μεταβιβα
ζόταν σάν ιερό σύμβολο, άπό γενιά σέ
γενιά. Άπό τήν άλλη μεριά δέν έσβηνε
ή λαμπάδα τής πνευματικής καλλιέρ
γειας τού σκλαβωμένου Γένους, ταπεινή
στήν φλόγα της άλλά άνέσπερη, ούτε
ή άκάματη προσπάθεια γιά μιά οικονο
μική άνθησι, πού είναι άπαραίτητη σάν
προύπόθεσις γιά άλλους πιό πολύτιμους
έθνικούς σκοπούς.
Άπό τά πρώτα χρόνια τής σκλαβιάς
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τό υπόδουλο έθνος άνέβαινε σκαλί - σκαλί
τήν πελώρια κλίμακα, πού τό όδηγούσε
στό θαύμα τού 1821. ’Εκτός άπό τήν ζω
τικότητα τής περιούσιας φυλής μας καί
άλλοι παράγοντες, δημιουργημένοι άπό
τήν ζωτικότητα αύτή, άλλα καί άπό άλλες
συνθήκες, βοήθησαν σημαντικά γιά τό
άνέβασμα αύτό, τό τόσο κοπιαστικό, μα
κροχρόνιο καί δύσκολο.
Οί σπουδαιότεροι άπ’ αύτούς ήσαν:
ή θρησκεία, πού τήν άφησε έλεύθερη ό
κατακτητής κι άναγνώρισε τόν Πατριάρ
χη ώς κεφαλή τού Γένους· ό κοινοτικός
μηχανισμός μέ τούς δημογέροντες· οί
πνευματικοί Έλληνες τού Φαναριού,
πού τούς χρησιμοποιούσαν οί Τούρκοι σέ
καίριες κρατικές θέσεις- ή ναυτιλία μέ
τις έκατοντάδες έλληνικά πλοία πού ταξί
δευαν στό έξωτερικό σάν σύνδεσμος ζωο
δότης μέ τις έλεύθερες χώρες καί ήσαν
πηγή πλούτου· ή χωρίς διακοπή άντίστασις τών κλεφτών, πού πολύ τήν ύπελόγιζαν οί κατακτηταί· τό σύστημα τών
άρματολικιών, οί ήμιανεξάρτητες περιο
χές τής Μάνης καί τού Ιουλίου, πού μέ τις
ήρωϊκές άναλαμπές τους φώτιζαν τούς
ραγιάδες καί τούς πότιζαν μέ κουράγιο
κι έλπίδα. ’Ακόμη ήσαν οί Έλληνες πού
είχαν καταφύγει στήν Εύρώπη, μετά τήν
"Αλωσι, καί προκόβοντας έκεί κρατού
σαν άναμμένη τήν δάδα τού φιλελληνι
σμού, άλλά καί έκαναν τό κάθε τι γιά τήν
νεκρανάστασι τού Γένους. Ό φιλελλη
νισμός αύτός, πού άναπτύχθηκε άνυστερόβουλα στήν Εύρώπη καί στήν ’Αμερική,
προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στόν 'Αγώ
να. Επίσης βοήθησαν πολύ καί τά ξένα
συμφέροντα, ιδίως τών τριών τότε Με
γάλων Δυνάμεων. Ρωσίας, ’Αγγλίας καί
Γαλλίας, πού έχοντας έπιθυμητό στόχο
τους τήν πολύτιμη ’Ανατολική Μεσό
γειο, στήν όποια κυριαρχούσε ή 'Οθωμα
νική Αύτοκρατορία, ήθελαν νά τήν θέ
σουν ύπό τόν έλεγχό τους, ή κάθε μιά
γιά λογαριασμό της. Τά ξενικά αύτά συμ
φέροντα ώφελοΰσαν τό υπόδουλο έθνος,
μιά καί ή ίκανοποίησίς τους θά τού έδινε
τήν πολυπόθητη λευτεριά.
’Ανάμεσα στις ξενικές αύτές προσπά
θειες ήταν καί τό μεγάλο στρατιωτικό
«σχολείο» στήν Επτάνησο, τό περιδέ
ραιο αύτό τών έλληνικών νησιών, πού
ποτέ δέν τουρκοκρατήθηκε. Τό «σχο
λείο» αύτό τό συντηρούσαν διαδοχικά, οί
Ενετοί, οί Ρώσοι, οί Γάλλοι καί οί “Αγ
γλοι. Σ’ αύτό, ιδίως στις τελευταίες δε
καετίες πριν άπό τό 1821, έκπαιδεύθηκαν πάμπολλοι Έλληνες άγωνισταί, άπό
τούς όποιους βγήκαν άπλοι πολεμισταί,
άλλά καί έξαίρετοι άρχηγοί τού ’Αγώνα.
Χωρίς αύτούς ή Έπανάοτασις θά έσβη
νε πριν σχεδόν άρχίση. “Αλλοι άτίθασοι
Έλληνες σπούδαζαν τήν τέχνη τού πολέ
μου σάν μισθοφόροι στήν Γαλλία καί στά
ιταλικά κρατίδια. Περίφημο ήταν τό έλληνικό σώμα πού χρησιμοποίησε ό Να
πολέων στήν Αίγυπτο. Άλλά πιό πολύ
τιμο ήταν τό «έμπεδο» τής Έπτανήσου.
Κι ήταν τόσο κοντά ή Επτάνησος, άναπτυγμένη σ’ όλο τό μήκος δυτικά τής
χερσαίας Ελλάδος, πού μ’ ένα πήδημα
βρίσκονταν έκεί οί κατατρεγμένοι σκλά
βοι, κι άπό κεϊ άνοιγόταν ό δρόμος, στούς
πιό ζωηρούς, γιά τις εύρωπαϊκές χώρες.
Έ τσι έδημιουργείτο στό έξωτερικό, συνε
χώς, πολύτιμο έμψυχο ύλικό.
Παράλληλα, καί πιό έντονα, καί στό
έσωτερικό τής σκλαβωμένης πατρίδος
γινόταν μιά άδιάκοπη πολεμική προπαρασκευή. Ή ταν οί κατατρεγμένοι πού
έπαιρναν τά βουνά, όπου έφτιαχναν τό
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δικό τους βασίλειο, στις άπάτητες άπό
τούς Τούρκους ψηλές βουνοσειρές. Μό
νιμες έστίες παραγωγής σκληροτράχη
λων πολεμιστών ήσαν ή Μάνη καί τό Σού
λι. Άλλά καί ή Κρήτη δούλευε άσταμάτητα γιά τόν ίδιο σκοπό. Ό λα τά έλληνι
κά όρεινώ συγκροτήματα γνώριζαν τήν
λεβεντιά τών κλεφτών. Ή δραστήρια δράσις τους έκανε τούς κατακτητάς νά μή
σφίγγουν μέχρις άσφυξίας τής άλυσίδες
τής δουλείας. Κατόπιν ήσαν οί «άρματολοί», ύπεύθυνοι, μέ τήν άδεια τών Τούρ
κων, γιά τήν άσφάλεια τής έλληνικής
ύπαίθρου, πού είχαν στά τμήματά τους ξε
χωριστούς πολεμιστάς. Αύτοί δούλευαν
περισσότερο γιά τό καλό τής σκλαβωμέ
νης φυλής καί πολλοί άπ’ αύτούς, μεθο
δικά έκπαιδευμένοι στ’ άρματολίκι, εϋρισκαν καταφύγιο στά βουνά κι έσμιγαν μέ
τούς κλέφτες. "Ενα άλλο πολύτιμο στρα
τιωτικό σχολείο πού δημιουργούσε άσταμάτητα ιδίως στά χρόνια λίγο πριν άπό
τό ’21, άξιους Έλληνες πολεμιστάς ήταν
τό πασαλίκι τού Άλή πασά τών Ίωαννίνων. Ο φιλόδοξος καί σκληροτράχηλος
αύτός Αρβανίτης κυβερνούσε μιά μεγά
λη έπικράτεια, πού απλωνόταν στά περισ
σότερα έδάφη τής Ελλάδος. ’Ονειρευό
ταν νά τήν κάμη δικό του κράτος, άνεξάρτητο άπό τόν σουλτάνο. Καί γιά τόν σκο
πό αύτό βάλθηκε νά κάμη γερό στρατό,
πυκνώνοντας τις τάξεις του μέ διαλεχτά
παλληκάρια άπό τούς ύποδούλους ραγιά
δες, μέ πρώτους καί καλύτερους τούς Έ λ 
ληνες, πού ήσαν σπουδαίοι πολεμισταί.
Τά στρατιωτικά σχολεία τού Άλή έβγα
ζαν συνέχεια, έπειτα άπό σκληρή, άλλά
καί πολύτιμη έκπαίδευσι, Έλληνες άρματολούς πού είχαν γιά παιγνίδι τά άρματα.
Παράλληλα, ή άνταρσία τού Άλή κατά
τής Πύλης ήταν σύγχρονη σχεδόν μέ τις
αρχές τής Έλληνικής Εθνεγερσίας, καί
τήν έβοήθησε έμμεσα, άλλά σημαντικά,
στήν έναρξί της, έπειδή οί Τούρκοι είχαν
τό νοΰ τους περισσότερο έκεί καί λιγώτερο στό ξέσήκωμα τών σκλάβων. Δύ
σκολη πολύ γιά κάθε Έπανάστασι είναι
ή άρχή της, ώσπου νά ριζώση. Ά ν ό τουρ
κικός στρατός δέν είχε νά κάνη τότε μέ
τήν άνταρσία τού Άλή, πού είχε γίνει
φόβητρο γιά τόν σουλτάνο, άντί νά είναι
περιορισμένος στήν Ήπειρο, θά ήταν
άπλωμένος σέ όλη τήν Ελλάδα καί θά
έπνιγε στό αίμα κάθε άρχική τοπική έξέγερσι τών ραγιάδων. Κι έτσι ό αίμοβόρος
τύραννος τών Ίωαννίνων βοήθησε έμμε
σα, άλλά καί σημαντικά, τήν Ελληνική
Έπανάστασι τού 1821.
Ό σ α άναφέραμε πιό πάνω ήσαν προε
τοιμασίες γιά τις χερσαίες πολεμικές
δυνάμεις, πού θά χρησιμοποιούνταν στήν
Έπανάστασι, προετοιμασίες ένθαρρυντικές, άλλά πού δέν όδηγοΰσαν παράλληλα

σέ μιά βέβαιη έπιτυχία.
Άλλά στόν Αγώνα βοήθησαν σημαν
τικά καί οί ναυτικές έλληνικές δυνάμεις.
Πανάρχαιος ναυτικός λαός, οί Έλληνες
πάντοτε ήσαν άριστοι ναυτικοί. Τό άποδεικνύουν καί σήμερα μέ τόν τεράστιο
έμπορικό στόλο, έναν άπό τούς μεγαλύ
τερους τού κόσμου. Άπό τόν πρώτο αι
ώνα τής δουλείας άρχισε ή έλληνική
παρουσία στά έλληνικά πελάγη πρώτα,
καί κατόπιν καί σέ άλλες θάλασσες. Κι
έτσι, σιγά-σιγά, άλλά σταθερά, δημιουργήθηκε ένας σπουδαίος έμπορικός
στόλος, πού πριν άρχίση τό 1821 περιελάμβανε έκατοντάδες γερά ποντοπόρα
καράβια καί μάλιστα έξοπλισμένα, μέ
τήν άδεια τών κατακτητών, γιά νά άντιμετωπίζουν τούς πειρατάς πού ρήμαζαν τις
θάλασσες. Έτσι, καί οί πειραταί, έμμεσα
κι αύτοί, ήσαν μιά αίτια πού εύνοούσε τόν
έξοπλισμό τών έλληνικών καραβιών.
Από τήν άλλη μεριά οί Τούρκοι δέν
ήσαν καλοί ναυτικοί. ΓΓ αύτό καί οί ναυ
τικές μεταφορές τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας βρίσκονταν στά χέρια τών Ε λ 
λήνων. Αλλά καί στόν τουρκικό πολε
μικό στόλο ύπηρετοΰσαν πάμπολλοι Έ λ 
ληνες, στις πιό δύσκολες ειδικότητες.
Μεγάλο, λοιπόν, πολεμικό σχολείο γιά
τούς Έλληνες ναυτικούς ήταν ό ίδιος ό
τουρκικός στόλος. Όταν άφυπηρετούοαν
άπό έκεί οί Έλληνες έμπαιναν πλήρωμα
σέ έλληνικά έμπορικά καράβια, σάν έμπειροπόλεμοι ναυτικοί,άλλά καί έκπσιδευταί
τών νεωτέρων. Κι έτσι στις παραμονές τού
1821 ένας αξιόλογα έξοπλισμένος, έστω
πρόχειρα, έμπορικός στόλος ήταν στήν
διάθεσι τών 'Ελλήνων.
Παράλληλα μέ τις χερσαίες καί θαλασ
σινές πολεμικές, άς πούμε, δυνάμεις, κάθε
έλληνική οικογένεια είχε μερικά μέλη
της όπλισμένα. μέ δικαιολογία τήν άντιμετώπισι τών άγριμιών. Όπλα φορητά
προμηθεύονταν οί σκλαβωμένοι ,κρυφά
πάντοτε, άπό τά Επτάνησα καί άπό λα
θρεμπόριο μέσω τών έλληνικών καραβιών.
Πυρομαχ ικά έρχονταν άπ' έξω, άλλά κα
τασκευάζονταν καί στό έσωτερικό (Δημητοάνα).
Ό λα αύτά άφορούν μιά γενική προε
τοιμασία, καί όχι πλήρη, βέβαια, τού με
γάλου Αγώνα. Ή όλη προετοιμασία ήταν,
άν καί άσύνδετη, πολύπλευρη, όχι μόνο
καθαυτό πολεμική, άλλά καί ήθική, οικο
νομική. πνευματική κλπ. Ή προετοιμα
σία αύτή κράτησε αιώνες, μά έγινε πιό
έντονη στά τελευταία 50 χρόνια πριν τό
1821 κι ιδίως στήν πενταετία πού προηγήθηκε τού Αγώνα.
"Υπήρχε σχέδιο γενικό γι’ αύτή τήν
μακρόχρονη προετοιμασία; Ή άπάντησις
είναι: “Οχι. Ό λα γίνονταν στήν τύχη, μέ
κίνητρο τόν πόθο τών σκλαβωμένων νά
έλευθερωθούν. Μοναδικό σχέδιο, άσυντόνιστο καί περιπτωσιακό, ήταν ένα.
άλλά έξωτερικής προελεύσεως: τών Με
γάλων Δυνάμεων, ιδίως τής Ρωσίας ,πού
ξεσήκωνε τούς σκλάβους κατά καιρούς.
Στά ένδιάμεσα τών ξεσηκωμών ή Ρωσία
πλημμύριζε τούς ραγιάδες μέ ύποσχέσεις,
πού, άν καί ήσαν ψεύτικες τις περισσότε
ρες φορές, τούς έγέμιζαν μέ χαρά καί έλ
πίδα.
Τά τελευταία χρόνια πριν άπό τήν
Έπανάστασι (άπό τό 1814) άρχισε σημαν
τική δράσι ή «Φιλική Εταιρία» στό έσω
τερικό καί στό έξωτερικό. Ήταν καί σάν
ύπάτη άρχή τής πολεμικής προσπάθειας
τού Έθνους. Άλλά σέ καμμιά περίπτωσι
δέν μπορεί νά ίσχυρισθή κανείς ότι ή «Φι

λική Εταιρία» άσκοϋσε τήν γενική στρα
τηγική τοΟ πολέμου, οϋτε στά τελευταία
χρόνια τής κάπως έντονης προπαρασκευής του, οϋτε κατά τήν όκταετή διάρκεια
του.
Γενικός σκοπός βέβαια, είχε τεθή όλοκάθαρα. Κι αύτός ήταν: ή άποτίναξις τοϋ
τουρκικοϋ ζυγοϋ καί ή δημιουργία έλευθέρου κράτους. Μέσα σ’ αυτόν ήταν κι ό
πολιτικός σκοπός τοϋ πολέμου. Αλλά
ξεκάθαρος στρατηγικός σκοπός δέν υπήρ
χε. Ή Έπανάστασις προχωρούσε χωρίς
σχέδιο. Σέ όλη τήν έπαναστατημένη 'Ελ
λάδα παρατηρήθηκε τό Ιδιο. Καθένας
έχοντας γιά σύνθημα τήν κραυγή «θάνα
τος στους Τούρκους», όπλιζόταν αύθόρμητα μέ ό,τι μπορούσε καί χτυπούσε
τόν πληοιέστερο έχθρό.
Μέ τήν έναρξι τής ’Εθνεγερσίας συγ
κροτήθηκε μιά .κεντρική κυβέρνησις, πού
έδειχνε φυσικά τεράστιο ένδιαφέρον
γιά τήν συνέχισι καί τήν άνάπτυξι τού
Αγώνα, άλλά δέν είχε τά μέσα γιά νά
ύλοποιήση, όπως έπρεπε, τό ένδιαφέρον
της αυτό. Ακόμη, δέν μπορούσε νά έπιβληθή στούς τοπικούς καί γενικώτερους
αρχηγούς, πού δροΰσαν όπως νόμιζαν
αύτοί καλύτερα. Οί διάφοροι αρχηγοί
δροΰσαν σχεδόν άπομονωμένα κι άσυντόνιστα. Σέ άρχηγούς μεταβλήθηκαν οί
καπετάνιοι τών άρματολών, πού άποτίναξαν τήν κυριαρχία τών Τούρκων. Οί
καπετάνιοι αύτοί έγιναν οί δυνατοί καί
άνεξάρτητοι τοπικοί άρχηγοί τής Έπαναστάσεως. Σέ όλη τήν 'Ελλάδα, έτσι,
παρατηρήθηκε, γιά τόν λόγο αυτό, μεγά
λη διάσπασι τών έπαναστατημένων δυνά
μεων. πού τήν χειροτέρευε ή μεγάλη κατάτμησις τού όρεινοΰ έδάφους. Κάποια έξαίρεσιςήταν στήν Πελοπόννησο,γιατί σέ
αύτήνύπήρχε ένα μεγάλο έδαφικό στρατη
γικό κέντρο, τό ύψίπεδο τής Τριπολιτσάς,
πάνω στό όποιο μαζεύθηκαν καί ένοποιήθηκαν ύποφερτά, οί μεγαλύτερες έκεϊ
δυνάμεις. ’Επίσης διαλυτικός παράγοντας
κι έμπόδιο, πολλές φορές καταλυτικός γιά
τήν ’Εθνεγερσία, ήσαν οί άσταμάτητες
διχόνοιες καί μέσα στήν κυβέρνησι καί σέ
όλη τήν ιεραρχία τού έπικοΰ ’Αγώνα. Αύτές προέρχονταν άπό πολυποίκιλα συμ
φέροντα, ξενικά (τών Μεγάλων Δυνά
μεων), τοπικά, οικονομικά, προσωπικά
κ.ά. Κι έτσι ό μεγάλος ’Αγώνας ήταν άκέφαλος σχεδόν καί στήν περίοδο τής τε
λικής προετοιμασίας του λίγο πριν άπό
τό 1821 καί στήν μακρόχρονη περίοδο τής
διεξαγωγής του.
Κι όμως, παρά τις σφοδρές άντιξοότητες, ό πυρσός κρατήθηκε άναμμένος
χάρις στήν άπαράμιλλη άντρειοσύνη τών
παλληκαριών πού πολεμούσαν καί τών
πολλών καί έπιδέξιων καί σκληροτραχήλων πολεμικών άρχηγών.
Γενικός αρχιστράτηγος κατ’ ούσίαν
δέν ύπήρχε. ’Αρχιστράτηγοι σέ μεγά
λες περιοχές είχαν άναγνωρισθή, όπως
ό Κολοκοτρώνης στόν Μόριά κι ό Καραϊσκάκης στήν Ρούμελη. ’Αλλά ή άναγνώρισις μόνο δέν ήταν άρκετή. Γιά νά κά
μουν αύτοί καλά τήν δουλειά τους ήταν
άπαραίτητος ένας βασικός πολεμικός
μηχανισμός, δηλαδή έπιτελεΐα, έπικοινωνίες, μεταφορές, έπιμελητεϊες κλπ. Αυτά
δέν ύπήρχαν ή ήσαν σέ μορφή ύποτυπώδη.
Ώ στε ή Έπανάστασις δέν είχε έναν πρα
γματικό γενικό αρχιστράτηγο, κι έπομένως ούτε σχεδιασμένη στρατηγική
ύπήρχε ούτε ύπό τήν γενική της μορφή,
πού θά ήταν έργο τής κυβερνήσεως, ούτε
ύπό τήν έπιχειρησιακή της μορφή, πού
θά τήν υλοποιούσε ό γενικός άρχιστρά-

(μιά κλασική τέτοια μάχη έγινε στά Δερ
βενάκια), όπου οί Έλληνες είχαν μέ τό
μέρος τους ευνοϊκό έδαφος κι έκαναν με
γάλη έκμετάλλευσι τού αιφνιδιασμού.
Κι άκόμη ήσαν πολιορκίες τουρκοκρατουμένων κατοικημένων τόπων. Σπάνια
έγιναν μάχες έκ παρατάξεως (όπως στό
Φάληρο). Καί σ’ αύτές, τά σχέδια τακτι
κών έλιγμών ήσαν άγνωστα. Γινόταν
«γιουρούσι» στόν άντίπαλο κι όποιον
πάρει ό χάρος. Ώ ς πολεμικά όπλα χρησι
μοποιούσαν τά καριοφίλια καί σπάνια
λίγα κανόνια καί τις σπάθες. Οί πολεμισταί άγωνίζονταν κυρίως σάν πεζοί, άλλά
πολλές φορές καί σάν ιππείς. Οί έλληνικές
δυνάμεις ξηράς τού ’Αγώνα ήσαν «τσούρ
μα» πεζών καί μικροτμήματα καβαλλαραίων. 'Υγειονομική περίθαλψις γιά
τούς τραυματίες πεδίου τής μάχης ήταν
άγνωστη. Έφόδια οί πολεμισταί έπαιρ
ναν άπό τις περιοχές πού πολεμούσαν, κυ
ρίως άπό έθελοντικές προσφορές τών
κατοίκων. Οί μάχες είχαν σκοπό τήν άπελευθέρωσι πόλεων καί χωριών καί γενι
κά μεγαλύτερων περιοχών καί τήν κατα
στροφή τού άντιπάλου. Οί Τούρκοι όταν
διώχνονταν άπό κάπου ξαναγύριζαν ισχυ
ρότεροι καί έδιωχναν τούς Έλληνες. Οί
παλινδρομήσεις αύτές ήσαν συχνές. Οί
κατακτηταί διέθεταν γερό όπλο κατά τών
έπαναστατών τά σκληρά άντίποινα, πού
στοίχισαν τήν ζωή σέ χιλιάδες άνυπεράσπιστους Έλληνες.
’Από όσα άναφέραμε προκύπτει ότι
ή μορφή τού ’Αγώνα τής Εθνεγερσίας
ήταν ένα είδος άνταρτοπολέμου, όπως
λέμε σήμερα, άλλά άνταρτοπολέμου όχι
μεθοδικού καί οργανωμένου, όπως τόν
γνωρίζομε, άλλά μέ σκόρπιες μάχες σέ
καρτέρια καί μέ πολιορκίες, γενικά χωρίς
κεντρική διεύθυνσι, χωρίς σύστημα ύπο
στηρίξεως κλπ. ’Αρκετές φορές ή άμυνα
τών έπαναστατών γινόταν σέ κατοικημένους τόπους τριγυρισμένους μέ μάντρες
(όπως στό Μεσολόγγι) ή σέ έρείπια πα
λαιών φρουρίων. Κι έκεϊ ό άγώνας ήταν
χωρίς σύστημα.
Καί τώρα ό πόλεμος στήν θάλασσα. Οί
Έλληνες είχαν πολλά έμπορικά καράβια
πρόχειρα έξοπλισμένα γιά ν’ άντιμεΣτην ι'ιπέναττι σελίδα επάνω: Τόπο; ΰγω- τωπίζουν τούς πειρατάς, άλλά όχι κατάλ
ληλα γιά κανονικές ναυμαχίες έναντίον
ι·ιοτον τής Έπαναστάσειος. Κάτιο: Χαρα
κτηριστική προσωπογραφία τοϋ ΌΛνσσέως όργανωμένου πολεμικού στόλου, όπως
ήταν ό τουρκικός. Γι’ αύτό οί Έλληνες
'.\ι·όροντσου, τοϋ ήρωος τής Γραβιάς.
ναυτικοί δροΰσαν κατά κανόνα πειρατικά
στήν θάλασσα καί τό κύριο όπλο τους
ήσαν τά πυρπολικά, μέ τά όποια έκαναν
θραύσι στά τουρκικά πλοία. Τά έλληνικά
καράβια ήσαν κυρίως πολύτιμα γιά τήν
συντήρησι τού ’Αγώνα άπό άποψι άνεφοδιασμοΰ, ιδιαίτερα σέ πολεμικό υλικό.
Ή παρουσία τους στις έλληνικές θάλασ
σες ήταν κάτι πού ύπελόγιζαν πολύ οί
Τούρκοι ναυτικοί. Γενικά ή ναυτική πο
λεμική δράσις βοηθούσε έμμεσα, άλλά
καί άμεσα τόν κατά ξηράν άγώνα. ΟΙ
λαμπρές έπιτυχίες τών πυρπολικών προκαλοΰσαν ξέφρενο ένθουσιασμό σέ όλο
τό άγωνιζόμενο έθνος καί τού θέριευαν
τό πολεμικό μένος.
Ή έλλειψις συστήματος στόν ’Αγώνα,
άπό πλευράς πολεμικής, μαζί μέ τήν σπο
ραδική μέν, άλλά καί καταλυτική άνεπάρκεια τών κυβερνώντων, καί κυρίως
μέ τις διχόνοιες πού έφθαναν σέ θλιβε
ρές έμφύλιες συγκρούσεις, καί μέ άλλους
δυσμενείς παράγοντες, παρ’ όλίγο νά
σβήσουν τόν έπαναστατικό πολεμικό
πυρσό, έπανειλημμένα, καί ιδίως όταν σ’
όλες τις παραπάνω άντιξοότητες προσε-

τηγος. Ή στρατηγική, όπως είναι γνω
στόν, τόσο στό έπίπέδο τής γενικής μορ
φής της (κυβέρνησις) όσο καί στό έπίπεδο τής έπιχειρησιακής (άρχιστράτηγος), περιλαμβάνει προπαρασκευή καί
διεύθυνσι τού Αγώνα καί έκμετάλλευσι
τών έπιτυχιών του γιά τήν περαιτέρω νικη
φόρο συνέχισι του. Μέσα σ’ αύτό τό τρίπτυχο (προπαρασκευή, διεύθυνσις, έκμετάλλευσις) άνήκουν καί οί καθ’ αύτό πο
λεμικές έπιχειρήσεις, άλλά καί τά ζητή
ματα υλικής ύποστηρίξεως τού ’Αγώνα
(στράτευσις, πολεμικό υλικό, έφόδια,
μεταφορές κλπ.).
Ό λα αύτά όμως δέν γίνονταν μέ σύ
στημα, ή γίνονταν τυχαία καί συμπτωματικά καί πάντοτε σέ μικρό ποσοστό. Καί
νά ήθελαν τότε νά τά έφαρμόσουν οί
ύπεύθυνοι, ούτε τά γνώριζαν. Κανείς,
ποτέ, άπό όλους τούς τότε πολιτικούς καί
πολεμικούς άρχηγούς δέν είχε σπουδάσει
στρατηγική καί γενικά πολεμική τέχνη,
κάπως ύψηλοτέρου έπιπέδου, ή έστω καί
άπλή. Έπειτα, ό ’Αγώνας στήν κατοπινή
διεξαγωγή του γινόταν ύπό δυσχερέστατες
συνθήκες, μιά καί οί άντίπαλοι ήσαν: άπό
τήν μιά μεριά ή κραταιή άκόμη ’Οθωμα
νική Αυτοκρατορία, μέ κρατικό μηχανι
σμό, πού δούλευε άποτελεσματικά στό
έσωτερικό καί διέθετε στό έξωτερικό ίκανώτατους διπλωμάτες, καί μέ καλά όργανωμένη πολεμική μηχανή μέ σκληρούς
στρατιωτικούς, καί άπό τήν άλλη μιά
«χούφτα» πολεμισταί, άποφασισμένοι βέ
βαια νά πεθάνουν, άλλά χωρίς σχεδόν όργάνωσι, άναγκαιότατη γιά τούς πολέμους,
χωρίς έπαρκή μέσα, χωρίς ύποστήριξι.
Κι οί έλλείψεις αύτές κάνουν πιό θαυμα
στό τόν ’Αγώνα τής 'Ελληνικής ’Εθνε
γερσίας.
"Ερχόμαστε τώρα στήν πολεμική τακτι
κή, πού έφαρμοζόταν στις μάχες. Ήταν
κι αυτή ύποτυπώδης. Σπουδαιότερος παρά
γων σ’ αυτήν ήταν ή προσωπική άνδρεία.
Εκτός άπό μερικούς μεγάλους άρχηγούς,
πού είχαν κάποια έκπαίδευσι, οί υπόλοι
ποι ήσαν αύτοδίδακτοι. Οί μάχες, σχε
δόν όλες, ήσαν καρτέρια σέ περάσματα
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τέθησαν τά άγρια στίφη τού Ίμιτραήμ,
πού ρήμαξαν τόν Μόριά.
'Αλλά άπό τόν άπεγνιοσμένο μακρο
χρόνιον αυτόν Αγώνα είχε συγκινηθή
ή Ευρώπη, πού άπό φιλελληνισμό γενικά
καί άπό συμφέρον (οί Μεγάλες Δυνάμεις),
βοήθησε σημαντικά τούς Έλληνες, ιδίως
στά τελευταία χρόνια τής Έπαναστάσεως.
’Αποφασιστική ήταν ή συμβολή τής Ρω
σίας μέ τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο, πού
κατέληξε στήν συνθήκη τής Άδριανουπόλεως (1829) καί ύπεχρέωσε τόν σουλτά
νο νά άναγνωρίση τήν ΐδρυσι έλληνικοΟ
κράτους. Πριν άπό τόν πόλεμο αύτό βοή
θησε ή άπόβασις (1828) γαλλικού στρα
τού στήν Πελοπόννησο ύπό τόν Μαιζώνα.
’Επίσης ή προγενέστερη (1827) άποφασιστική γιά τήν άποτελεσματική έκβασι
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ναυμα
χία στό Ναυαρΐνο, τών στόλων Ρωσίας,
Γαλλίας καί ’Αγγλίας κατά τού τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν καταστροφή τού τελευταίου.
Οί Μεγάλες Δυνάμεις, παρά τήν δέσμευσί τους άπό τήν «Ιερά Συμμαχία», πού
είχε καθιερώσει τό άμετάβλητο τού εύρωπαϊκοΰ «status quo», έπροτίμησαν τήν
εύνοϊκή γιά τήν Ελλάδα λύσι τού «’Ανα
τολικού Ζητήματος» στόν έλληνικό χώ
ρο, μιά καί ή λύσις αύτή θά έξυπηρετοΰσε
καί τά δικά τους ζωτικά συμφέροντα στήν
Ανατολική Μεσόγειο.
'Από τά πιό πάνω βγαίνει τό συμπέρα
σμα ότι ό ’Αγώνας τής Ελληνικής Παλιγ
γενεσίας, πού κράτησε όκτώ χρόνια, ή
ταν ένας πόλεμος, πού, άν έξεταζόταν άπό
πριν στό «άνατομικό τραπέζι» τής πολεμολογίας, ήταν καταδικασμένος σέ βέ
βαιη άποτυχία. Δέν ύπήρχε καμμιά σχε
δόν άπό τις άναγκαϊες προϋποθέσεις προπαρασκευής καί διεξαγωγής ένός έπαναστατικού πολέμου, έστω καί άντάρτικου.
Κι έτσι, ή ψυχρή λογική κάποιου μεγά
λου πολεμάρχου, πού θά μελετούσε τόν
μακροχρόνιο αυτό πόλεμο, θά κατέληγε
στό συμπέρασμα ότι, άπό πλευράς όρθόδοξης πολεμολογίας, ήταν άναπόφευκτη
ή συντριπτική νίκη τής ’Οθωμανικής
Αύτοκρατορίας έπάνω στούς «θρασείς»
ραγιάδες, πού τόλμησαν νά τήν άντιμετωπίσουν.
Κι όμως τό άθροισμα πάμπολλων εύνοϊκών συμπτώσεων, μαζί κυρίως, μΑ,τόν
πόθο γιά τήν έλευθερία τών ύποδδυλων
πού ύλοποιήθηκε μ’ ένα άγώνα σκληρό
καί γεμάτο πείσμα μέχρι θανάτου, είχε
άποτέλεσμα άντίθετο άπό έκεΐνο τής
ψυχρής πολεμολογικής λογικής. Καί
τελική συνέπεια ήταν νά γίνη τό θαύμα
καί νά νεκραναστηθή ή αιώνια Ελλάς,
γιά νά συνέχιση τό στόλισμα μέ θαύματα,
πορευόμενη στήν λαμπερή λεωφόρο τών
μεγάλων της πεπρωμένων, τής άνυπέρβλητης, σ’ έξαίρετο περιεχόμενο, έλληνικής ιστορίας.

Αριστερά: Ψηφιδωτό μέ τήν εικόνα τον
ήρωος τής 'Αλαμάνας τού ’Αθανασίου
Διάκον. Δεξιά: Ό ’Αλέξανδρος ' Υψηλάντης διαβαίνει τόν Προύθο. ("Εργο τον ζο>γράφον τής ελληνικής εθνεγερσίας Π.Φ.
"Ες.

Η ΓΗ
ΔΙΑΤΙ ΚΟΛΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ;
Τοΰ κ. Π. ΡΟΓΚΑΚΟΥ
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Γυμνασιάρχου

ΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΕ άνθρωπε. Σοΰ έδωκεν ό Θεός έναν πλανήτην, τήν
Γήν, προικισμένον καί έξωπλισμένον μέ δλας τάς προϋποθέσεις, τά μέσα
καί τά άγαθά πρός έπιτυχίαν τοϋ σκοποϋ
σου, ώς κορωνίδος τών δημιουργημά
των του.
Καί είσαι κορωνίς, διότι είσαι έν
σμικρογραφίμ μ ι κ ρ ό κ ο σ μ ο ς, ώς μετέχων τοϋ πνεύματος καί τής ϋλης.
Καί είσαι κορωνίς, διότι διά σοϋ λαμ
βάνει γνώσιν τοϋ είναι του ό κόσμος· άνευ
σοϋ δέν θά ήδυνατο νά είπη όύτος ' ότι
υπάρχει.
Καί είσαι κορωνίς, διότι είσαι καθ'
όμοίωσιν τοΰ Θεοϋ, προικισμένος μέ
ήθικήν έλευθερίαν, διά νά δύνασαι νά
πράττης καί οϋτω καί άλλως. Έξοϋ καί ή
ύπευθυνότης σου καί τό καταλογιστικόν
σου.
Σοϋ έδωκεν ό Θεός, χάριν τούτων τών
θείων σου δώρων, όλα τά άγαθά καί τά μέ
σα, όσα χρειάζονται καί είναι απαραίτητα
καί άναγκαία διά τήν άξιολόγησίν σου,
τήν θέωσίν σου.
’Ιδού ή παρουσία τοϋ Θεοϋ: ή θαυμασία
αντιστοιχία τών μέσων πρός τούς σκο
πούς! ήτις, αντιστοιχία, σέ ύποχρεώνει
καλέ μου άνθρωπε, όσο καί άν τό άρνήσαι,
νά άναφωνήσης μετά τοϋ Προφητάνακτος
Δαυίδ «ώς έ μ ε γ α λ ύ ν θ η τ ά έργα σου
Κύριε, Πάντα έν σοιρίμ έποίησας».
Σκέψου τοϋτο μόνον: Ά ν ό Θεός, ό
Πάνσοφος καί Παντοδύναμος, δέν έκαμνε
έπί τοΰ ΰδατος τήν μοναδικήν έξαίρεσιν
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έπί τοϋ γενικοϋ νόμου «παν σώμα ψυχόμενον συστέλλεται...» ώστε ψυχόμενον τό
ϋδωρ μετά τούς 40 Κελσίου άντιθέτως νά
διαστέλλεται, τότε, ώ τότε, ή Γή διά τών
παγετώνων της, οΐτινες δέν θά έπέπλεον
τών ύδάτων καί θά έβυθίζοντο, θά κατεψύχετο καί θά μετεβάλετο εις μίαν νε
κρόν Σελήνην καί δέν θά ύπήρχεν έπ’ αύτής ζωή καί δέν θά έξεπληροΰτο έπομένως
ό σκοπός τής δημιουργίας σου! Πήγες,
άνθρωπέ μου, κομπορρημονών εις τήν
Σελήνην καί έκεΐ είδες τό δέος τής κολάσεως! Αφιλόξενος πλανήτης· ούτε ένα
ποτηράκι νερό οϋτε ένα κελάδισμα που
λιού ούτε ένα άνθάκι, άλλά, τί λέγω, οϋτε
καί πρωτόγονο φύκι...
Έρημία έν τή φοβερή σιγή!
Τότε, τήν ώραν έκείνην, εις τήν Σελή
νην εύρισκόμενος, μία άγωνία σέ είχε
κυριεύσει, ήτις ήτο άγωνία καί τών άνθρώπων όλου τοϋ Κόσμου, καί ένας πό
θος πλημμύριζε τήν ψυχήν σου:
Νά έπιστρέψης τό ταχύτερον εις τήν
ώραίαν Γήν...
Καί όταν έπέστρεψες διεκήρυξες ότι,
ό Θεός έδωκε όλα τά καλά καί τά άγαθά
εις τήν Γήν.
Ναι, όλα τά άγαθά καί δΓ όλους τούς
άνθρώπους τής Γής, μέ σκοπόν νά κάμης,
άνθρωπέ μου, τήν Γήν έπίγειον π α ρ ά 
δ ε ι σ ο ν ! ! «Γεννηθήτω τό θέλημά σου
ώς έν Ούρανώ καί έπί τής Γής».
Σύ, όμως, δυστυχισμένε καί άνόητε
άνθρωπε, έντυπωσιάσθης καί παρεσύρθης
άπό τά πρόσκαιρα, τά μάταια, τά έφήμερα
καί τά έφάμαρτα τοϋ κόσμου τούτου κάλη ·
έχασες τόν ΑΝΘΡΩΠΟΝ· παρεξέκλινες
τοϋ σκοποϋ καί τοϋ προορισμού σου· «ώμοιώθης τοΐς κτήνεσι» καί ιδού τά έργα
τών χειρών σου: ’Ασέβεια (ματαίως λέγουν
οί μεγάλοι σοφοί πρόγονοί μας «πασών
τών άρετών πρώτη μέν έστίν ή ευσέβεια»),
άδικία (ματαίως διακηρύσσει ό Θεός «δι
καιοσύνην μάθετε οί ένοικοϋντες έπί τής
Γής») άφροσύνη, άβεβαιότης, έριδες, μάχαι, άνηθικότης, άνισότης. 'Εκατομμύρια
άνθρώπων πεινοϋν (ματαίως διακηρύσσει
ό Θεός «Ούδείς έστω έν Ύμΐν ένδεής...»)
δεινοπαθοϋν, άσφυκτιοϋν, άγωνιοϋν, πε

θαίνουν στερούμενοι καί κακοχούμενοι...
Ή κοινωνική δικαιοσύνη ώς άπολύτως έφηρμοσμένη πραγματικότης δέον
νά άποβή τό σήμα κατατεθέν δΓ όλους
τούς λαούς τής γής, διότι ή έλλειψις
ταύτης έγκυμονεΐ άνησυχίας, άναστατώσεις, κινδύνους καί αίμα.
"Εχασες τόν ΑΝΘΡΩΠΟΝ, άνθρωπε,
καί μετέβαλες τήν Γήν άπό έπίγειον Πα
ράδεισον εις κόλασιν!
Καί δυστυχώς μετέβαλες τόσον εις
έπίγειον κόλασιν τήν Γήν, ώστε άν δέν
άποβάλης τόν παλαιόν άνθρωπον τό τα
χύτερον δυνατόν, καί νά γίνης καινή κτίσις, νά κινδυνεύης νά άνατινάξης καί
αυτόν τόν πλανήτην διά τών ιδίων σου
έργων!
Τό καταστροφικόν πρός τοϋτο όπλοστάσιόν σου τό έχεις κατεργασθή καί συ
νεχώς τό έμπλουτίζεις! Έχεις δόσει τήν
έντολήν εις τήν ’Επιστήμην σου, άνόητε,
νά σοϋ έξεύρη διά τών έργαστηρίων της
τά δραστικώτερα όπλα τής έξοντώσεως
τοϋ συνανθρώπου σου!...
Καί όλα αύτά, διότι άπηρνήθης τόν
Θεόν τής ’Αγάπης λόγοι καί έργφ καί
άντ’ αύτοϋ έθεοποίησες τόν έγωϊσμόν σου
καί έλάτρευσες τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα, ύψώσας ύπεράνω τής ψυχής σου
τήν ϋλην, τήν σάρκα σου, τόν έαυτούλην
σου.
Καί τώρα άλίσου καί τρισαλί σου,
άφοϋ έκαμες άφεντικό τήν σάρκα σου,
καί δούλη τήν ψυχήν σου!
Άνόητε Άνθρωπε, άπό ύψηπέτης αε
τός έγινες συρόμενον έρπετόν. Καί τώρα
άναζητεΐς καί άγωνίζεσαι καί τά πάντα
μηχανεύεσαι, καί μετέρχεσαι θεμιτά καί
άθέμιτα μέσα διά νά εϋρης έγωϊστικά τήν
χαράν καί τήν ύλικήν ψευδεπίπλαστον
ευτυχίαν μόνον διά τόν έαυτόν σου.
’Εν ώ, άν ήσο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, θά έζήτης καί θά ήγωνίζεσο διά νά εϋρης τήν
άληθινήν χαράν καί εύτυχίαν σου έν -ή
χαρά καί τή ευτυχία τοΰ συνανθρώπου
σου, τοϋ πλησίον σου, διότι ή όδός ή
όποια οδηγεί έκ τής Γής πρός τόν ούρανόν άγει διά μέσου τοΰ πλησίον σου
(Ματθ. ΚΕ' 35-46).
’Ιδού ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ! ’Ιδού ό άληθής
έπίγειος παράδεισος!
Ταϋτα ό άνθρωπος τά έπιτυγχάνει, ό
ταν κυριαρχήται ύπό τοϋ Θεοϋ τής άγάπης.
Τότε καί μόνον τότε, άνθρωπέ μου,
όταν πλησιάσης τόν Θεόν τής Αγάπης,
θά άγαπήσης καί τόν πλησίον σου ώς έαυ
τόν, καί τότε θά συμβή τό: «τοϋ πλήθους
τών πιστευόντων ήν ή καρδία καί ή ψυχή
μία, καί ούδέ εις τι τών ύπαρχόντων αύτώ
έλεγεν ίδιον είναι, άλλ’ ήν αύτοίς τά πάν
τα τοΐς πάσι κοινά» (πράξ. δ 32.
Καί ταϋτα έγένοντο τότε ούχί έκ φό
βου, βίας, έξαναγκασμοϋ καί άρπαγής,
ώς ταϋτα συμβαίνουν εις τά όλοκληρωτικά
κράτη. Ό χ ι, ταϋτα ήσαν άπαυγάσματα
τής έλευθερίας καί άβιάστου προαιρέσεως τοΰ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ώς άπόρροια τής
έθελουσίας του πρός πραγμάτωσιν τοΰ
άγαθοϋ.
Ή λέξι άγάπη δέν ύπήρχε προχριστιανικώς, Ό χι.
Ή λέξις άγάπη είναι λέξις τοϋ Ένανθρωπήσαντος Θεοϋ «ό Θεός άγάπη έστί».
ΔΓ αυτό λέγεται καί Θεός τής άγάπης!
’Εναντίον αύτοϋ τοϋ Θεοϋ τής άγάπης
έπανεστάτησαν πολλοί μεταξύ τών ό-

ποιων (επί τών ήμερων μας) καί ό παράφρων Νίτσε (λέγω παράφρων διότι πέθανε τρελλός εις τό Ψυχιατρεϊον) καί είπε :
Κατάρα καί ανάθεμα εις τήν Χριστιανι
κήν Θρησκείαν τής ’Αγάπης. Έκρήμνισε
τόν Θεόν τής άγάπης καί στήν θέσιν
του έθεσε τόν ' Υ π έ ρ ά ν θ ρ ω π ο ν
(τόν Γερμανόν) μέ σύμβολον τήν τρο
μερή «μπότα».
Καί ό Κόσμος, ώς γνωστόν, έπλήρωσε
τοΟ παράφρονος τούτου τό κήρυγμα, τήν
Πανγερμανικήν Ναζιστικήν ιδεολογίαν,
μέ έκατομμύρια νεκρούς, έκτος τών άλλων
καί μέ τήν κόλασιν τοϋ Νταχάου, εις τά
έργαστήρια τής όποιας έξουθενώθη ή
άνθρωπίνη ύπόστασις!
Μόνον διά τού Θεού τής Άγάπης ό
άνθρωπος εύρίσκει τόν έαυτόν του, γίνεται
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, κοινή κτίσις.
Καί έξωπλισμένος πλέον μέ τήν θείαν
φώτισιν καί χάριν άγωνίζεται τόν ά γ ών α τόν Κ α λ ό ν !
Τότε σκέπτεται πάντοτε τόν Αγαθόν
(τό θέλημα τού Θεού), λέγει πάντοτε τό
Αγαθόν, πράττει πάντοτε τό Αγαθόν καί
είναι έτοιμος νά άποθάνη ύπέρ τού ’Αγα
θού, τών άξιών, τής Άγάπης, τού Α λη
θούς καί τού Δικαίου.
Είναι δώρον τού Θεού ή ύπέρ τού άγαθού αύτοθυσία!

Κύριε, άξίωσόν με τής θείας ταύτης δω
ρεάς σου, τής ύπέρ τού άγαθοΰ αυτοθυ
σίας μου.
Αύτός ό θάνατος δέν είναι θάνατος,
είναι Ζωή!
Αύτή ή αύτοθυσία είναι άθανασία!
Αυτός ό άγών καί ή θυσία άπεργάζονται τήν Γήν εις έπίγειον Παράδεισον.
Τούτο τό έπιστοποίησεν ό ένανθρωπήσας
Θεός έπί τού Σταυρού εις τόν Γολγοθά.
Καί αυτό τό θειον δώρον, τό μαρτύριον τής έθελουσίας, έχάρισε πρός τούς
άγαπημένους μαθητάς του ό Κύριος, πλήν
τού Ίωάννου μόνον, όστις άπέθανε διά
φυσικού θανάτου.
Καί ιδού τό μαρτύριόν των ύπέρ τού
Αγαθού:
Ό Απόστολος Πέτρος έσταυρώθη, ό
Παύλος άπεκεφαλίσθη, ό Ματθαίος έδολοφονήθη, ό Φίλιππος έκρεμάσθη, ό
Βαρνάβας έγδάρη ζωντανός, ό Ιάκωβος
άπεκεφαλίσθη. ό ’Ιάκωβος ό Άλφαίου
έρρίφθη άπό τήν στέγην Ναού καί έθανατώθη, ό Άνδρέας έξεψύχησεν έπί τού
Σταυρού χιαστί, ό Θωμάς άπέθανε καταλογχισθείς, ό Θαδαΐος έθανατώθη μέ βέ
λη κατατοξευθείς, ό Σίμων έσταυρώθη, ό
Ματθίας έλιθοβολήθη καί άπεκεφαλίσθη!
Κύριε
Φώτισε τούς ισχυρούς τής Γής, διότι
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ένώ είναι ικανοί νά κάμουν τήν Γήν κόλασιν, δέν δύνανται νά κάνουν τήν Γήν έπίγειον παράδεισον, χωρίς ’Εσέ, τόν Θεόν
τής Άγάπης.
Φώτισε, Κύριε, όπως πραγματοποιηθή
ή μεγάλη τής Εκκλησίας μας ευχή «'Υπέρ
τής ειρήνης τού σύμπαντος κόσμου», καί
ψαλή ώς πανανθρώπινος ύμνος τό «Καί
έπί γής ειρήνη» πρός χαράν καί εύτυχίαν
τού άνθρώπου καί πρός δόξαν τού Θεαν
θρώπου.
Τούτο άς γίνη δέησις, παράκλησις
προσευχή καί αγών τών άνθρώπων όλης
τής Γής.
Καί τώρα έν κατακλεΐδι, στρέφομαι
πρός Σέ, 'Ελληνικέ Λαέ, διά νά σοΰ υπεν
θυμίσω τό μέγα ιστορικόν δίδαγμα τού
Μεγάλου μας 'Ιστορικού Κων. Παπαρρηγοπούλου, όστις γράφει: «Οί δημιουργι
κότεροι χρόνοι τής 'Ελλάδος υπήρξαν οί
Θρησκευτικώτεροι». Ή Ελλάς έμεγαλούργησεν, όταν είχε βαθεΐαν θρησκευτι
κήν πίστιν.
Εμπρός, λοιπόν, όλοι μαζύ ένωμένοι
καί άγαπημένοι, άς πάρωμε γερά στά χέ
ρια τού Χριστού τήν Άγια Δάδα, γιά νά
φτιάξουμε καί πάλι μιά Πανένδοξη Ε λλά
δα.

24~2,-77>
πρωτοβουλία τοΰ Συλλόγου Φθιωτών,
πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τοϋ Φιλολογικού Συλλό
γου, «Παρνασσός» Μουσικο-φιλολογική έκδήλωση πρός
τιμήν τών Φθιωτών λογοτεχνών καί καλλιτεχνών στους
οποίους περιλαμβάνονται καί δύο άστυνομικοί. 'Ο Α' Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Παπαγεωργίου καί ό Άστυφύλαξ
κ. ’Αλεξίου. Γιά τό λογοτεχνικό έργο τοΰ κ. 'Τπαρχηγοϋ
μίλησαν μεταξύ τών άλλων, ό λογοτέχνης τέως Γυμνασιάρ
χης κ. ’Απ. Ζορμπάς, ό όποιος είπε καί τά έξης χαρακτη
ριστικά:
«... Καί τώρα σάς ανεβάζω νοερά στον περίμορφο Τυμ
φρηστό. «Στις πλαγιές τοΰ Τυμφηρστοΰ» μάς άνεβάζει μέ
τό ωραίο καί παινεμένο βιβλίο του ό κ. Χαράλαμπος ΓΙαπαγεωργίου, άπό τό Μαυρίλο, Α' Ύπαρχηγός στήν ’Αστυνο
μία Πόλεων. Τό τρίτο μέρος τοΰ βιβλίου του δείχνει τις λο
γοτεχνικές του ικανότητες, τις όποιες παίνεψαν ό σεβαστός
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων/νος Τσάτσος καί άλλοι
γνωστοί κριτικοί, όπως ό βραβευμένος άπ’ τήν ’Ακαδημία
κ. Δημήτρης Γιάκος πού τοΰ έγραψε τοΰτα τά όποια παρα
καλώ νά προσέξετε: "... πίσω άπό κάθε Ρουμελιώτη παρα
μονεύει ένας λυρικός” ».
Γιά τόν ’Αστυφύλακα-Λογοτέχνη κ. Βασίλη Ν. ’Αλε
ξίου, μίλησε ό καθηγητής κ. Λαϊνάς, ό όποιος έτόνισε:
«Στή Λογοτεχνία παρουσιάσθηκε άπό τις στήλες τής
Φιλολογικής Βραδυνής τό 1964, Τό έργο του άγκαλιάζει
τήν Διηγηματογραφία καί τή δοκιμιακή κριτική. ’Έ χει έκδώσει έπτά βιβλία. Τό βιβλίο του «ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ ΛΑΜΠΡΟΙΙΟΥΛΟΣ» ("Ενας Έλληνοαμερικανός ποιητής) με
ταφράστηκε στ’ ’Αγγλικά.
Τό τελευταίο βιβλίο τοΰ ’Αλεξίου, νομίζω ότι είναι τό
πιο άντιπροσωπευτικό του. Ό ’Αλεξίου είναι ένας κριτικός
τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ή κριτική διαβλέπει στήν
προσφορά του ένα δόκιμο πλάστη τής σύγχρονης φιλολο*) ικής κριτικής σκέψης. Στο διηγηματικό έργο του δεσπόζει
ή γνήσια ήθογραφία καί ό μεστωμένος λόγος του».
273

ΣΐΝΕΛΗΦΘΗ
Ο
ΑΤΧΜΑΝ

Τό «μακρύ χέρι v u v *lopanRivcami1»
χτύπησε σέ απόσταση
ποΑΑών χιΑιάδων χιλιομέτρων
ΜΑ’ΙΌΣ είναι φθινοπωρινός μή
νας στήν ’Αργεντινή, μοιάζει
μέ τόν ευρωπαϊκό Νοέμβριο.
"Εκανε κρύο λοιπόν, έπεφταν ραγδαίες
βροχές καί σέ μιά άπό αύτές άρπαξα ένα
τρομερό συνάχι. Είχα καί μερικά δέκα
τα άλλά επειδή δέν ήθελα νό άνησυχήσω
τούς δικούς μου δέν μίλησα γι' αύτά.
Τήν ήμέρα τής δράσεως δέν μπορούσα
νά τρέχω σέ γιατρούς ή νά χάσω προ
καθορισμένες συναντήσεις γιό νό φρον
τίσω τήν ύγεία μου μέ φάρμακα καί προ
φυλάξεις. ’Αντί γιό τόν συνηθισμένο
πικρό καφέ παρήγγειλα τσάι μέ κονιόκ
πού μού έφερε πονοκέφαλο κι ένα δυσά
ρεστο αίσθημα ναυτίας. ’Αλλά δέ μέ
άπασχολοϋσε αύτά. φοβόμουν μόνο
μήπως τό άλκοόλ μού προκαλέση ύπνηλία καί γι’ αύτό ξαναγύρισα στόν καφέ
χωρίς ζάχαρι. Καθώς περνούσαν ο'ι
ώρες αισθανόμουν καλύτερα, ή έξαψις
περνούσε καί σέ κάποια στιγμή ένοιωσα
τελείως καλά.
Σύμφωνα μέ τό σχέδιο ή δράσις θό
άρχιζε στίς όκτώ παρά είκοσι καί έγώ
σκεπτόμουν άτι θά μάθαινα τά πρώτα
νέα μετά τίς έννέα παρά είκοσι. Αλλά
στίς έννέα δέν είχε έμφανισθή άκόμη κα
νείς. Μιά πού δέν είχα τίποτα άλλο νά
κάνω βάλθηκα νά έλέγχω άπό τήν άρχή
τίς όδηγίες καί νά μελετώ τίς διάφορες
πιθανότητες. Σκέφθηκα άτι, άν ή έπιχείρησις είχε ματαιωθή, είτε γιατί ό
Κλέμεντ είχε άλλάξει δρόμο είτε γιατί
έκεϊνο τό βράδυ είχε γυρίσει στό σπίτι
μέ συντροφιά, κάποιος θά μέ είχε ειδο
ποιήσει έγκαίρως. "Ισως ό Κλέμεντ νά
άργησε λιγάκι, σκέφθηκα καί οΐ άνθρω
ποί μου άναγκάσθηκαν νά τόν περιμέ
νουν.
Πέρασε άλλη μιά ώρα. Οί δείκτες τού
ρολογιού πλησίαζαν στίς δέκα καί άκό
μη τίποτε. Προσπάθησα νά καταπνίξω

Ο
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τήν άγωνία μου καί άρχισα νά άναλύω τήν
κατάστασι. "Αν είχε συμβή άτύχημα καί
οί άνθρωποί μου είχαν συλληφθή θό
ήταν πολύ άπίθανο νά τούς είχαν πιάσει
όλους. Τουλάχιστον ένας θά είχε βρή τόν
τρόπο νά ξεφύγη καί θά είχε τρέξει νά
μού διηγηθή τά συμβάντα. Καί άν δέν
είχαν συλληφθή, άλλά είχαν άναγκασθή
νό τό σκάσουν ήταν άδύνατο νά μήν
είχαν φροντίσει νά στείλουν κάποιον
νά μέ είδοποιήση. Τίποτε τέτοιο, λοιπόν,
δέν είχε συμβή. Καθώς ή ώρα περνούσε
καί κανείς δέ φαινόταν, πείσθηκα άτι ή
έπιχείρησις είχε πετύχει, άλλά άτι οί άν
θρωποι είχαν τόση δουλειά ώστε νά μήν
βροΰν ούτε λεπτό γιό νά φροντίσουν νά
μέ ένημερώσουν. Οί ώρες περνούσαν,
κανείς δέν έδινε σημείο ζωής καί άρχισα
νά σκέπτωμαι άτι περνούσαν τήν ώρα
τους προσπαθώντας νά βεβαιωθούν γιά
τήν ταυτότητα τού "Αιχμαν. Καθόμουν
καί περίμενα, έπινα καφέ καί τσάι σέ
ένα άπό τά προκαθορισμένα σημεία τού
ραντεβού, ώσπου έφθασαν μεσάνυχτα
καί τό καφενείο στό όποιο καθόμουν
έπρεπε νά κλείση.
Πλήρωσα καί ήμουν έτοιμος νά βγώ
γιά νά πάω στόν έπόμενο τόπο τού ραν
τεβού, όταν στό κατώφλι είδα τόν "Εχουντ καί τόν Κένετ. φαίνονταν κουρα
σμένοι καί ταλαιπωρημένοι, άλλά τό
πρόσωπό τους τά έλεγε όλα. Πριν άνοίξουν τό στόμα τους ήξερα όχι μόνο πώς
ή έπιχείρησις είχε πετύχει, άλλά καί
άτι ή ταυτότης τού Κλέμεντ είχε έξακριβωθή καί άτι έπρόκειτο γιά τόν "Αιχμαν.
Κάθησαν δίπλα μου γιά λίγα λεπτά καί
μέ διαβεβαίωσαν πώς όλα έγιναν σύμ
φωνα μέ τό άρχικό σχέδιο. Ύστερα πή
γαμε στό έπόμενο σημείο συναντήσεως
δπου μού έδωσαν πλήρη περιγραφή τής
συλλήψεως τού "Αντολφ "Αιχμαν.
Τά αύτοκίνητα είχαν φθάσει στόν

τόπο πού έπρεπε στίς 19.35", μέ μικρή
καθυστέρησι, δυό ή τρία λεπτά πριν άπό
τήν άφιξι τού λεωφορείου 203 στήν στάσι. Τά λίγα έκεΐνα λεπτά ήσαν άρκετά
ώστε οί άνθρωποί μου νά όργανωθούν
καί νά είναι έτοιμοι νά παραλάβουν τόν
Κλέμεντ. 'Ύστερα τό λεωφορείο έφθασε,
άλλά όχι ό Κλέμεντ. Αύτός δέν ήταν έκεΐ.
Τό πρώτο αύτοκίνητο είχε σταματή
σει στήν όδό Γαριβάλδη, δέκα μέτρα
περίπου μακριά άπό τήν διασταύρωσι
μέ τήν 202α όδό μέ τό μπροστινό μέ
ρος γυρισμένο πρός τό σπίτι τού Κλέ
μεντ. Τό καπό ήταν άνασηκωμένο καί ό
Ζέβ άνασκάλευε κάτι στήν μηχανή σέ
ένα σημείο πού ό Κλεμάν δέν μπορούσε
νό τόν άντιληφθή. Βρισκόταν στό άρι-

στερά τοϋ αύτοκινήτου σκυμμένος έπάνω στήν μηχανή. Ό Κένετ, πού φοροϋσΕ
ένα ζευγάρι γυαλιά γιά τήν περίστασι, κα
θόταν στό βολάν, ένώ ό Γκόμπι εϊχε γλι
στρήσει άπό τό κάθισμα καί έπόπτευε
τά γύρω άπό τό παραθυράκι. Μετά άπό
ένα - όυό λεπτά ένας άνθρωπος μέ πο
δήλατο σταμάτησε πλάι στό αύτοκίνητο
καί τούς ρώτησε άν χρειάζονταν βοή
θεια. Κανείς όδηγός πού τό αύτοκίνητό
του είχε πάθει βλάβη, δέν θό λαχταρούσε
ποτέ σέ τέτοιο βαθμό νά τόν άφήσουν
ήσυχο. Άρνήθηκαν τήν βοήθεια τοϋ
ποδηλάτη μέ εύγένεια καί σταθερότητα.
Ό άνθρωπος θά σκέφθηκε σίγουρα άτι
είχε νά κάνη μέ άγριάνθρωπους καί έφυγε
χωρίς νά προσθέση λέξι.
Τό δεύτερο αύτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο κατά μήκος τής 202ας όδοϋ
άνάμεσα στήν γέφυρα καί στήν γωνία
τής όδοϋ Γαριβάλδη καί σέ 30 μέτρα άπόστασι άπό τό πρώτο. Οί έπιβάτες είχαν
άνοίξει τό καπό καί έκαναν τάχα πώς
διόρθωναν κάποια βλάβη. Καμμιά δεκα
ριά μέτρα πιό πίσω ήταν σταματημένο
ένα φορτηγό καί ό όδηγός κολάτσιζε στό
αύτοκίνητο. Αύτός ό άνθρωπος έμεινε
έκεΐ δλη τήν ώρα χωρίς νά καταλάβη τί
ποτε άπό όσα έγιναν μπροστά στά μάτια
του. Οί άνθρωποι τοϋ δευτέρου αύτοκινήτου θά άναβαν τούς προβολείς γιά
νά θαμπώσουν τόν Κλέμεντ ώστε έκεϊνος νά μή διακρίνη τό άλλο αύτοκίνητο,
ώσπου νά βρεθή πολύ κοντά του. 'Επτά
ζευγάρια μάτια ήσαν καρφωμένα γεμάτα
άγωνία στήν στάσι τοϋ λεωφορείου.
’Ηλθαν δυό λεωφορεία, άλλά ό Κλέ
μεντ δέν ήταν σέ κανένα. Οί άνθρωποι
άρχισαν νά άνησυχοϋν. Νά είχε γυρίσει
νωρίτερα άπό τήν δουλειά καί νά κλεισθηκε στό σπίτι; Μήπως δέν θά γύριζε
καθόλου; Είχαν περάσει τέσσερις ήμέρες άπό τήν τελευταία φορά πού είχαν

έντοπίσει τήν παρουσία του. Υπήρχε μή
πως περίπτωσις νά είχε άλλάξει συνή
θειες στό μεταξύ;
"Αλλο ένα λεωφορείο καί ό Κλέμεντ
πουθενά. Ή άμφιβολία άρχισε νά τούς
βασανίζη. Κανείς δέ μίλησε δμως. Κα
νείς δέν ήθελε νά άποθαρρύνη τούς άλ
λους. Συμφώνησαν άπό κοινού νά περι
μένουν ώς τις οκτώ. "Οταν πέρασε κι αυ
τή ή ώρα, ό Κένετ ρώτησε τόν Γκάμπι
άν έπρεπε νά φύγουν, γιατί άν έμεναν
έκεΐ κινδύνευαν, νά προκαλέσουν ύποψίες καί νά χάσουν κάθε δυνατότητα επι
τυχίας μιά άλλη μέρα. Ό Γκάμπι άποκρίθηκε δτι έπρεπε νά περιμένουν. Δέ μί
λησε στους συντρόφους του, άλλά είχε
άποφασίσει νά περιμένουν ώς τις όκτώμιση, άν καί έβλεπε καθαρά δτι ή σκηνο
θεσία τής ένέδρας κινδύνευε νά άποκαλυφθή μετά άπό τόση ώρα. Ό "Εχουντ,
ύπεύθυνος τοϋ δευτέρου αύτοκινήτου,
σκεπτόταν άκριβώς δπως ό Γκάμπι. Κα
νείς άπό τούς δυό δέν έξήγησε στούς
ύπόλοιπους τή σκέψι του, άλλά καί ό
"Εχουντ άποφάσισε νά περιμένη. Λίγο
πριν άπό τις όκτώ κατέβηκε άπό τό αύτο
κίνητο γιά νά ρίξη μιά ματιά γύρω. Στα
μάτησε λίγα μέτρα πιό πέρα, κοντά στήν
όδό Γαριβάλδη. "Οταν είδε τό λεωφο
ρείο νά πλησιάζη στήν στάσι, έκανε πίσω
καί προχώρησε άργά πρός τό αύτοκί
νητο. Στό σκοτάδι ξεχώρισε τόν Κλέ
μεντ. Ήταν όκτώ καί πέντε. Ό "Εχουντ
άρχισε νά τρέχη. Ό "Εζρα τόν είδε νά
έρχεται όλοταχώς καί κατέβασε άμέσως
τό καπό. Ό "Εχουντ πήδησε στό αύτο
κίνητο καί άναψε τούς προβολείς. "Οταν
ό "Εχουντ ξεκίνησε, ό Κλέμεντ είχε φθάσει κιόλας στήν γωνία τής όδοϋ Γαριβάλδη.
Οί άνθρωποι τοϋ πρώτου αύτοκινήτου είχαν παραιτηθή άπό κάθε έλπίδα.
Είδαν τό λεωφορείο νά σταματά, άλλά

'Απέναντι επάνω: Ό “Αίχμαν, δπως ήταν
τόν καιρό, πού άποτελοϋσε ένα άπό τά βασικώτερα στελέχη τον Χίτλερ. 'Απέναντι
κάτω. Ό ίδιος, δπως ήταν τόν καιρό τής
σνλλήψεώς τον. Επάνω: Ή στάση τον
λεωφορείον στό προάστιο Βισέντε Λόπες
τον Μπονένος “Αιρες, δπον οί Ίσραηλινοί
έστησαν τήν παγίδα στό "Αίχμαν.

δέν περίμεναν νά συμβή τίποτε. Σέ μιά
στιγμή ό Κένετ παρατήρησε κάποιον πού
περπατούσε στόν δρόμο. Ήταν πολύ
σκοτεινά δμως γιά νά καταλάβη ποιός
ήταν. «Κάποιος έρχεται», ψιθύρισε στόν
Γκάμπι, «άλλά δέν ξεχωρίζω τίποτε». Με
τά άπό μιά στιγμή μέ ένα ψιθύρισμα, πού
έκείνου τοϋ φάνηκε σάν κραυγή, είπε:
«Αύτός είναι». Ή καρδιά τοϋ Γκάμπι άρ
χισε νά χτυπά. "Ερριξε μιά γοργή ματιά
στούς άνθρώπους του γιά νά δή άν κρα
τούσαν τά πόστα τους. Είδε άμέσως τήν
φιγούρα πού πλησίαζε, ένώ ό Γκάμπι
χρειάσθηκε άλλα δεκαπέντε δευτερό
λεπτα. Στό μεταξύ ό Κλέμεντ είχε στρί
ψει στήν γωνία καί είχε μπή στήν όδό
Γαριβάλδη.
«"Εχει τά χέρια στις τσέπες», ψιθύ
ρισε ό Κένετ στό αύτί τοϋ Γκάμπι, «μπο
ρεί νά κρατά πιστόλι. Νά τό πώ στόν
"Ελι;»
«Πέστο», άποκρίθηκε ό Γκάμπι.
«"Ελι», μουρμούρισε ό Κένετ, «ετοί
μασε τό δπλο σου. "Εχει τά χέρια του στις
τσέπες».
'Εκείνη τή στιγμή ό Κλέμεντ βρι-,
σκόταν μπροστά στό αύτοκίνητο. «Μιά
στιγμή», είπε ό "Ελι καί δρμησε έπάνω
του.
Ό Κλέμεντ, πανικόβλητος, έκανε ένα
βήμα πίσω. Στά γυμνάσια ό "Ελι είχε έξα275
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UIUP ΑΟΜΙΡβΖΟ
PIN άπό εκατό ακριβώς χρό
νια είδε τό φως τής δημοσιό
τητας ένα περίφημο επιστημονικό
έργο, που επρόκειτο νά φέρη αλη
θινή έπανάστασι στις μέχρι τότε
θεωρίες γύρω από τό έγκλημα καί
τον εγκληματία. Τό έτος 1876 δημοσιενθηκε, έπειτα άπο μακροχρό
νιες μελέτες καί έρευνες ένα περι
σπούδαστο βιβλίο. Τίτλος τον « Ό
εγκληματίας άνθρωπος». Συγγρα
φέας ό Καίσαρ Λομπρόζο, ένας ’Ι
ταλός έγκλη ματολόγος 'Εβραϊκής
καταγωγής. Νέος ακόμα ό Λ ομπρό
ζο σπούδασε ιατρική καί ειδικεύτη
κε στή χειρουργική στο πανεπιστή
μιο τής Γένουας. ’Ιδιαίτερο ενδια
φέρον έδειξε στήν ψυχιατρική καί με
λέτησε την ανατομία τον εγκεφά
λου. "Οταν τό 1869 κατετάγη στο
στρατό καί έγινε στρατιωτικός για
τρός κατάφερε νά έξετάση 3.000
στρατιώτες, που προέρχονταν άπο
διάφορες περιοχές τής ’Ιταλίας. 'Ο
νεαρός μελετητής παρετήρησε σέ
πριότη φάσι, ότι, όσοι άπο τους
στρατιώτες είχαν στίγματα στα χέ
ρια τους ( τατουάζ) ήταν οι πιο άπείθαρχοι καί οί περισσότερο ταραξίες.
Ά π ο αυτό τό γεγονός επηρεασμέ
νος, διετύπιοσε αργότερα τή θεωρία,
δτι τά σωματικά στίγματα, αποτε
λούν γνώρισμα ■τών έγκληματ ιών.
Α φ ο ύ έμελέτησε σχολαστικά τήν
ψυχιατρική με πειράματα καί πα
ρατηρήσεις σέ ειδικά ψυχιατρεία
διορίστηκε τό 1874 διδάσκαλος ( Le-

cturer) τής ιατροδικαστικής καί
δημοσίας υγιεινής στο πανεπιστή
μιο τον Τονρίνον, δπον εν συνεχεία
έγινε καθηγητής τής έγκληματολογικής άνθρωπολογίας. Τό 1906 ίδρυ
σε έγκλη ματ ολογικό μουσείο, άφον
προηγουμένως είχε οργανώσει μέ
τή βοήθεια τού μαθητου τον feri
άρχεϊο ψυχιατρικής.
Α λλά , άς δούμε άπό κοντά τον
«εγκληματία άνθρωπο», δπως τον
«θέλει» στο βιβλίο τον ό Λ ομπρό
ζο. Βασική άρχή τής θεωρίας τού
μεγάλου έγκλη ματ αλόγου είναι, δτι
ό έγκληματίας παρουσιάζει μερι
κές φυσικές ανωμαλίες οί όποιες έ-

Χαρακτηριστικό πορτραϊτο τού Λ ομπρό
ζο. «'Ο εγκληματίας άνθρωπος» έόόξασε
καί έκανε γνωστό σ’ ολόκληρο τον κόσμο
τον μεγάλο έγκληματολόγο.

χονν άταβιστική αρχή, πράγμα πού
σημαίνει, δτι ό άπώτερος πρόγονος
τού εγκληματία, πλησιάζει περισ
σότερο προς τά σωματικά χαρακτη
ριστικά τον πιθήκου άπο τον όποιο
καί κατάγεται. 'Εκτός άπο τά μορφολογικά χαρακτηριστικά τού προ
γόνου, ό εγκέφαλος, ή διάνοια, καί
ή διανόησι τού εγκληματία ενρίσκονται σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά
μή μπορή νά προααρμοσθή στις άπαιτήσεις μιας πολιτισμένης κοινω
νίας. Γιά τή διατύπωσι τής'θεωρίας,
δτι τήν εγκληματική τάσι τον άνθρώπον πρέπει νά αναζητήσουμε
στις προηγούμενες γενεές, ό Λ ομ
πρόζο στηρίχθηκε στή γνωστή θεω
ρία τού Δαρβίνον, καί επιβεβαίωσε
μέ τή μελέτη ενός ληστή, όνόματι
Vilella. 'Ο Vilella, εντυπώσιασε
τον Λ ομπρόζο, μέ τήν τρομερή
άγριότητα που τον διέκρινε. "Οταν
ό ληστής πέθανε, ό καθηγητής τον
έκαμε ανατομία καί μέ έκπληξι διεπίστωσε, δτι τό εσωτερικό τον κρα
νίου τον έμοιαζε περισσότερο μέ κρα
νίο ζώου, παρά μέ κρανίο άνθρωπον.
«Αυτό, είπε ό Λ ομπρόζο, δέν μου
δίνει μία ιδέα, άλλα μία άνακάλνψι».
Ά π ό πολύχρονες παρατηρήσεις
σέ εγκληματίες ό Λ ομπρόζο έβγαλε
τό συμπέρασμα, δτι ό εγκληματίας
έχει γεννηθή εγκληματίας. Μέ άλλα
λόγια, δέν υπήρξε ποτέ σωστός άν
θρωπος. Α π ο τελεί ξεχωριστή <(πά
στα.ο άνθρώπον, ή όποια αναγνωρί
ζεται άπό μερικά μορφολογικά καί
177
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σκηθή στήν λαβή «σέντρυτακλ» πού
συνίσταται στό νά άγκαλιάζης τόν άνθρω
πό σου άπό πίσω καί νά τόν σπρώχνης
πρός τά πίσω, άλλά ή προειδοποίησις
τοϋ Κένετ γιά τό δπλο τόν άνάγκασε νά
άλλάξη τακτική. Τόν σκούντησε γιά νά
τόν ρίξη κάτω, άλλά ό Κλέμεντ είχε πη
δήσει πρός τά πίσω καί μέ τήν κίνησι τοϋ
Έλι έπεσαν κι οΐ δυό καταγής. Ό Κλέμεντ, καθώς έπεφτε έβγαλε μιά τρομερή
κραυγή σάν ζώο πού πιάνεται σέ παγίδα.
Ό Ζέβ έκανε τρέχοντας τόν γύρο τοϋ αύτοκινήτου καί τόν άρπαξε άπό τά πόδια.
Ό Κλέμεντ έμεινε ξαπλωμένος στό έδα
φος σάν παράλυτος.
Καί ό Γκόμπι άναγκάσθηκε νά άλλάξη τακτική. Πετάχθηκε έξω άπό τό
αύτοκίνητο, άδραξε τό χέρι τοϋ Κλέμεντ
καί άρχισε νά τόν σπρώχνη μέσα, ένώ
ό Ζέβ καί ό "Ελι τόν βοηθοΰσαν άπό τήν
άλλη μεριά. Μετά άπό λίγα λεπτά είχαν
σωριασθή καί οί τέσσερις στό όχημα: ό
Ζέβ, ό "Ελι, ό Γκόμπι καί ό Κλέμεντ. Ό
Ζέβ καβάλησε τό μπροστινό κάθισμα. Ό
Κένετ κατέβασε τό καπό, μπήκε μέσα γρή
γορα καί έβαλε μπρός. 'Όλα αύτά δέν κρά
τησαν παραπάνω άπό ένα λεπτό.
Ό Έχουντ δέν μποροϋσε νά δή τί
συνέβαινε μέσα στό σκοτάδι, άλλά, όταν
διέκρινε τό πρώτο αύτοκίνητο νά περνά
στά γρήγορα μπροστά άπό τό σπίτι τοϋ
Κλέμεντ, τό άκολούθησε ώς τήν στάσι
καί έφθασε πλάι του στήν διασταύρωσι
μέ τήν 197η όδό.Μόνο όταν τούς προσπέρασε καί είδε τόν Κένετ στό τιμόνι, κατά
λαβε πώς άλα πήγαν καλά. Πάτησε γκάζι
καί μπήκε έπικεφαλής σέ δλο τό προκα
θορισμένο δρομολόγιο. Τά δυό αύτοκίνητα σταμάτησαν γιά μιά στιγμή στό ση
μείο πού είχαν συναντηθή πριν άπό τήν
έπιχείρησι, σ' ένα μικρό δρόμο άνάμεσα
στις δυό λεωφόρους. Συμφώνησαν στό
σχέδιο δράσεως γιά τήν έπόμενη φάσι —
τό ταξίδι πρός τό καταφύγιο — καί ξεκί
νησαν πάλι.
Στό πρώτο αύτοκίνητο δλα πήγαιναν
ρολόι. Ό Κλέμεντ δέν άντιστεκόταν καθό
λου. "Οταν τό αύτοκίνητο ξεκίνησε, τό κε
φάλι του ήταν άκουμπισμένο στά γόνατα
τοϋ Γκόμπι καί ό "Ελι μέ τήν βοήθεια τοϋ
Ζέβ σκύβοντας έπάνω του, τόν φίμωσαν,
τοϋ έδεσαν τά χέρια καί τά πόδια, τοϋ
φόρεσαν σκοϋρα γυαλιά, τόν ξάπλω
σαν στά καθίσματα καί τόν σκέπασαν
μέ ένα πανί. Ό "Αιχμαν δέν έλεγε λέξι.
Ό Κένετ τοϋ είπε κάτι στά γερμανικά σέ
μιά διάλεκτο πολύ οικεία στόν αιχμά
λωτο: «"Αν κουνηθής, σοΰ τήν άναψα».
Μόλις ό Γκόμπι έλευθέρωσε τά χέ
ρια του, έσφιξε τό χέρι τοϋ Έλι, πού στό
μεταξύ είχε βγάλει τά ειδικά γάντια πού
φορούσε. Ό Γκόμπι έβγαλε κάτι βαρύ
άπό τήν τσέπη του, κάτι πού είχε σχε
δόν ξεχάσει άλλά πού ένοιωθε νά τόν πιέζη δυσάρεστα στά πλευρά. Ήταν ένα
ζευγάρι χειροπέδες πού είχε φέρει μαζί
του γιά νά δέση, αν χρειαζόταν τά χέρια
τοϋ "Αιχμαν. Κοίταξε πίσω του, δέν είδε
τό δεύτερο αύτοκίνητο, άλλά μετά άπό
ένα λεπτό τό διέκρινε πάλι μέ άνακούφισι.
Τό ξεπέρασε καί άνοιξε ταχύτητα. Στήν
σύντομη συνάντησί τους στό μικρό δρο
μάκι, τούς είχε δώσει νά καταλάβουν δτι
δλα είχαν γίνει σύμφωνα μέ τό πρόγραμ
μα.
Συνέχισαν άκολουθώντας τό γνωστό
δρομολόγιο. Στήν είσοδο τής γέφυρας
τό κιγκλίδωμα ήταν κατεβασμένο καί ά276

Ό "Αιχμαν ντυμένος σάν Βραζιλιανός.
ναγκάσθηκαν νά σταματήσουν. Δυό
μακριές ούρές αύτοκινήτων περίμεναν.
Μουσική έβγαινε άπό τά άνοιχτά παρά
θυρα τοϋ αύτοκινήτου, δπου ήταν ξα
πλωμένος ό "Αιχμαν. Τά δυό αύτοκίνητο
περίμεναν στήν ούρά δέκα λεπτά, άλλά
άν κάποιος έρριχνε μιά ματιά στό έσωτερικό δέν θά έβλεπε τίποτε περίεργο. Οί
έπιβάτες δέν διέφεραν σέ τίποτε άπό δλο
τόν άλλο κόσμο.
Ό "Αιχμαν κειτόταν στό βάθος, τε
λείως άκίνητος καί άνάσαινε βαριά. Στήν
άρχή είχαμε αποφασίσει νά τόν κοιμί
σουμε άμέσως μετά τήν σύλληψι γιά νά
άποφύγωμε τά παρατράγουδα στήν πο
ρεία πρός τό κρυσφήγετο. 'Αλλά ό για
τρός μάς έξήγησε δτι άν ό άνθρωπος είχε
πιή αλκοόλ πριν άπό τήν σύλληψι ή είχε
φάει πολύ, ή νάρκωσις θά μποροϋσε νά
βάλη σέ κίνδυνο τήν ζωή του.
Δέκα λεπτά πριν φθάσουν στήν βίλλα
«Τίρα», σταμάτησαν καί άλλαξαν τις πινα
κίδες τών αύτοκινήτων. Έφθασαν στόν
προορισμό τους στις έννέα παρά τέταρτο,
πενήντα λεπτά άφοϋ ό "Αιχμαν κατέβηκε
άπό τό λεωφορείο 203 γιά τελευταία
φορά. Ό έπίσημος ένοικιαστής τής «Τίρα»
τούς περίμενε. Σάν τέλειος οικοδεσπότης
άνοιξε διάπλατη τήν καγκελλόπορτα τής
βίλλας γιά νά μποϋν τά δυό αύτοκίνητο.
Τό πρώτο όδηγήθηκε στό γκαράζ πού
έπικοινωνοΰσε μέ τό σπίτι. Ή πόρτα τοϋ
γκαράζ έκλεισε καί κατέβασαν τόν'Αιχμαν

άπό τό αύτοκίνητο. Στηριγμένος στούς
δυό φρουρούς του περπάτησε ώς τό
δωμάτιο πού τοϋ είχαν έτοιμάσει. "Επει
τα, τό πρώτο αύτοκίνητο γύρισε στήν
πόλι. Ά ν κάποιος είχε παρατηρήσει τί
ποτε άπό δτι συνέβηκαν στήν γωνία τής
όδοϋ Γαριβάλδη καί τής 202ας όδοΰ,
θά είχε συγκροτήσει στήν μνήμη του αύτά
τό αύτοκίνητο. ΓΓ αύτά έπρεπε νά άπομακρυνθή τό γρηγορώτερο άπό τό κρη
σφύγετο. Καί τό δεύτερο αύτοκίνητο
θά έπρεπε νά κρυφθή άπό τούς γείτονες
γιατί κανείς δέν τό είχε ξαναδή στήν «Τί
ρα». Στήν πρώτη ένδειξι κινδύνου θά τό
χρησιμοποιούσαν γιά νά μεταφέρουν
τόν "Αιχμαν άλλοϋ. Γι' αύτά ήταν προτι
μότερο νά μήν τά άφήσουν στήν θέα τών
περαστικών ώστε κάποιος νά τό συνδυάση μέ τήν «Τίρα».
Στό μεταξύ ό Αιχμαν είχε ξαπλώσει
καί τό ένα πόδι του ήταν δεμένο στό κρε
βάτι. Φορούσε άκόμη γυαλιά καί δέν
μποροϋσε νά δή τό δωμάτιο ούτε τούς
άπαγωγεϊς του. Τόν είχαν ξεντύσει καί
τοϋ είχαν δώσει ένα ζευγάρι πυτζάμες
πού είχαν άγοράσει έπίτηδες, στό μέγεθός
του. "Οταν κάποιος άρχισε νά ψάχνη τό
στόμα του τούς είπε δτι μετά άπό τόσα
χρόνια είχε πάψει νά βρίσκεται σέ κατάστασι συναγερμού καί νά κρίβη δηλη
τήριο στά δόντια του. Παρά τις διαμαρ
τυρίες του τοϋ έβγαλαν τή μασέλλα καί
έρεύνησαν έξονυχιστικά τά ροϋχα του.
Ό Γκόμπι, ό Έλι, ό "Εχουντ καί ό
Κένετ ήσαν μέσα στό δωμάτιο. 'Εξέτα
σαν τό σώμα του καίτά σημάδια άναγνωρίσεως, παρέβαλλαν δ,τι είδαν μέ τά δεδο
μένα τοϋ Κένετ. Ξέροντας δτι οί άξιωματικοί τών Ές Ές είχαν γραμμένη μέ τα
τουάζ τήν όμάδα αίματος κάτω άπό τή
μασχάλη έψαξαν πρώτα γι' αύτό, άλλά
άντί γιά τατουάζ είδαν μιά μικρή ούλή.
Μέ τόν κατάλογο τών χαρακτηριστι
κών τοϋ "Αιχμαν στό χέρι ό Κένετ έκανε
μιά σειρά έρωτήσεων στόν κρατούμενο:
«Τί διαστάσεις έχει τό καπέλλο σου;»
«'Έξη καί έπτά όγδοα»
«Τό νούμερό σου;»
«Σαράντα τέσσερα».
«Τί νούμερο παπούτσια φοράς;»
«Έννέα».
«Τί άριθμό είχε ή ταυτότητά σου στό
έθνοσοσιαλιστικό κόμμα;»
«889895», άπάντησε έκεΐνος χωρίς
δισταγμό.
Οί άπαντήσεις αύτές άρκοϋσαν γιά
νά έπαληθεύσουν δτι ό Κλέμεντ ήταν πρα
γματικά δ "Αιχμαν. Κανείς άλλος στόν κό
σμο δέν μποροϋσε νά θυμάται τό άριθμό
τής ταυτότητος μέ τόση σιγουριά. Παρ'
δλα αύτά ό Κένετ ήθελε νά τό έπιβεβαιώση ό ίδιος ό "Αιχμαν καί συνέχισε:
«Πότε έφθάσες στήν Αργεντινή;»
«Τό 1950».
«Πώς ονομάζεσαι;»
«Ρικάρντο Κλέμεντ».
«Οί ούλές στό στήθος είναι άπό τόν
πόλεμο;»
«Ναί», άποκρίθηκε προσπαθώντας
νά τούς μπερδέψη. Τότε κατάλαβε δτι είχε
προδοθή λέγοντας τόν άριθμό τής ταυ
τότητάς του στό κόμμα.
«Πώς ονομάζεσαι άκριβώς;»
« " O t t o Χάιγκερ».
Ό Κένετ δέ μίλησε γιά λίγα λεπτά,
άλλά έρριξε μιά ματιά στόν κατάλογο πού
κρατούσε στά χέρια του δίνοντας στόν
αιχμάλωτο τόν καιρό νά ήσυχάση. «Οί
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άριθμοί σου στά "Ες "Ες ήσαν 45326 καί
63752;»
«Ναί».
«Πώς όνομάζεσαι λοιπόν!» διέταξε
ό Κένετ.
«'Ονομάζομαι "Αντολφ "Αίχμαν».
"Ενας σπασμός κλόνισε τό σώμα τοϋ
αιχμαλώτου. Στό δωμάτιο βασίλευε βαθειά σιωπή. Οί τέσσερις ίσραηλινοί ήσαν
άνΙκανοι νά έκφράσουν μέ'λόγια τά αϊσθήματά τους. Μπορούσαν μόνο νά άνταλλάσσουν ματιές. Αλλά ό "Αίχμαν ήξερε
πώς νά έκφράση τήν ταραχή πού άναστάτωνε τό μυαλό του ."Ηταν ερείπιο.
«Μπορείτε νά καταλάβετε γιατί εί
μαι τόσο ταραγμένος αύτή τήν στιγμή»,
είπε. «Ήθελα νά μοϋ δίνατε λίγο κρασί
γιά νά μπορέσω νά συνέλθω».
"Οταν τοϋ είπαν δτι θά τού έφερναν

ό,τι ζητούσε, πρόσθεσε: «Μόλις μοΰ
είπατε νά μείνω ήσυχος, κατάλαβα ότι
βρισκόμουν σέ χέρια Ίσραηλινών. Ξέρω
τούς 'Εβραίους. "Εμαθα άπό τόν ραββίνο
Λέο Μπάεμ. «Ό Θεός έπλασε τόν Ούρανό καί τήν Γή... Σμά Ίσραέλ».
Όταν οί τέσσερις άνδρες άκουσαν
τά ιερά λόγια νά βγαίνουν άπό έκεϊνο τό
στόμα έμειναν άναυδοι. Τό ύποτακτικό
ύφος πού χρησιμοποιούσε μιλώντας
στους άπαγωγείς του ήταν άρκετά δυσά
ρεστο, άλλά όταν ξεστόμισε τά λόγια πού
έκατομμύρια 'Εβραίοι ψιθυρίζουν τρεις
φορές τήν ήμέρα καταταράχθηκαν. Οί
διαταγές έλεγαν νά μήν τόν κακομεταχειρισθοϋν μέ κανένα τρόπο. Απαγορευό
ταν άκόμα καί νά ύποκύψουν στον πει
ρασμό νά τού κλείσουν τό στόμα. "Ενα
μόνο πράγμα μπορούσαν νά κάνουν. Νά

σηκωθούν καί νά φύγουν. Βγήκαν τελικά
καί συνάντησαν τούς φίλους τους πού
περίμεναν μέ άνυπομονησία τά άποτελέσματα τής άνακρίσεως. "Οταν άκουσαν
ότι ό Κλέμεντ παραδέχθηκε πώς ήταν ό
"Αίχμαν αίσθάνθηκαν ίκανοποίησι καί
άνακούφισι.
"Επρεπε όμως νά γίνη άκόμη πολλή
δουλειά: ή ιατρική έξέτασις τού "Αίχμαν
ή όργάνωσις τής σκοπιάς καί τού κανο
νισμού άσφαλείας, ή φροντίδα τοϋ άνεφοδιασμού, ό προγραμματισμός συστή
ματος συναγερμού κ.λπ. Καί άρχισε ή
δουλειά.
ISSER HAREL
Έκ τού περιοδικού
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ»

“Η ΤΑΞΗ,,
Τοϋ άστυφ. κ. Βασίλη ’Αλεξίου
Ι ζ Α1 ΑΠΛΗ επικοινωνία μέ
■*-*- τά κείμενα τής κοσμο
γραφίας, άρκεί γιά νά πείσει
καί τον πλέον ανίδεο τί άκριβώς είναι ή συμμετρική άρμονία, πού έχει έμφυσήσει
στον κόσμο ή δημιουργία. Μέ
σα στους γαλαξίες καί στά έπί
μέρους ηλιακά συστήματα κι
νούνται οί κόσμοι, όχι άσωτα
καί άσύδωτα, άλλά όπως τα
κτοποιήθηκαν μέ τή γέννησή
τους, μέσα άπό νόμους πού
καθορίζουν τήν κινητικότητα
καί τήν πορεία τους. Είναι έ
νας κόσμος μιμητικός γιά τόν
άνθρωπο, πού διαβλέπει καί
προσαρμόζει τήν εύταξία της
ζωής του σύμφωνα μέ τούς
παγκόσμιους νόμους. Είναι
ή άρχή, ή διαδρομή καί μόνο
ή διαδρομή προς τήν άγνω
στη άκρη τής ζωής. Αύτή ή
προσανατόλιση άπό καί σύμ
φωνα μέ τό παγκόσμιο πνεύ
μα καί τούς όρους τής λειτουρ
γικής δομής του, έγινε άντικείμενο άντιγραφής των συγ
κροτημένων άνθρωπίνων κοι
νωνιών, πού προχωρούν τήν
άνθρούπινη ζωή στά πεπρωμέ
να της. ’Ό χι άγνωστα πεπρω
μένα μέ αύτοσχεδιασμούς καί
χαλαρότητα ή παρεκβάσεις
προς τό ολίσθημα καί τήν κα
ταστροφή, άλλά ποδογετημένα πεπρωμένα, μέσα άπό
συγκρότηση καί στόχους ■ηθι
κούς καί πλαίσια, πού έταξε

ό εύνομος άνθρωπος, αύτός
πού ένοράται καί πειθαρχεί
στις άξιες, πού όνειρεύθηκαν
οί αιώνες. Μά ή άνθρώπινη
κοινωνία είναι μιά άπειρη συν
άθροιση άπό ετερόκλητα στοι
χεία καί χαρακτήρες, πού με
ταβιβάζονται άπό γενεά σέ
γενεά έμφυτα. Δέν χρειάζεται
κανένας νά άναλυθεΐ περισσό
τερο πέραν τών στοιχείων τής
εγκληματολογίας ή τών παρα
δειγμάτων τού Λομπρόζο καί
τού Κρέτσμερ γιά νά σχημα
τίσει τήν σοφή καί ύγειά άντίληψη γιά τήν άστυνόμευση
τής ζωής άπό τις παρεκβά
σεις. "Αν αύτή φέρει τόν χαρα
κτήρα τού εξαναγκασμού, δέν
φταίει ή εύνομία πού έταξαν
οί άνθρωποι σάν ορόσημο, ούτε
ή κατ’ άντιγραφή θεϊκή τάξις
τών πραγμάτων, άλλά ή άσυδοσία τών πιστών της, πού
άποκόπτονται άπό τό κοινω
νικό σώμα γνωρίζοντας ωστό
σο ενσυνείδητα τό καταστρο
φικό πνεύμα τής άλλαγής στό
κοινωνικό περιβάλλον καί μά
λιστα μέ τήν ψυχική εκείνη
ιδιότητα τού ύπολογισμοΰ πού
πάνω της θεμελιώθηκε ολό
κληρη ή θεωρία περί δολίας
προαιρέσεως τού
Ποινικού
Κώδικος. Επειδή όμως θί
γουμε ένα θέμα πού ή φιλο
σοφία άρέσκεται νά άντινομεΐ, θά άπαντούσαμε πώς καί
έκείνη ένορχη στρώνεται καί

έκφράζεται μέ τούς δικούς της
νόμους. Ή δικαιολογία της,
ότι οί άνθρωποι γεννήθηκαν
τέτοιοι καί τά επίκτητα άντανακλαστικά τής ευνομίας δέν
είναι τόσα, ώστε νά άντιρροπίσουν άνασταλτικά τήν έμ
φυτη ροπή προς τήν άταξία
καί έτσι ό άνθρωπος δικαιο
λογείται, όποιος καί αν είναι,
δέν έχει θέση άλλη άπό τήν
συγχώνευση τού θεού, ή αν
άκόμη άλλως πως είναι ταγμέ
νη ή έλευθερία τής βουλήσεως,
τελείως διαφορετικό είναι τό
θέμα καί έλεύθερος είναι νά
νοιώθει κανείς έσωτερικά, ό
πως θέλει. Ά π ό τήν στιγμή
όμως πού ή βούληση έξωτερικεύεται καί μέ τήν πράξη θίγει
τά όρια τών νόμων, τό λόγο
έχει τό άνθρώπινο δίκαιο, πού
χρωστάει καί κείνο τή γέννη
σή του στό άνέσπερο φώς τής
Παγκοσμίου Τάξεως. Γέννη
μα αύτής τής έκφανσης τής
ζωής, είναι ή ’Α σ τ υ ν ο 
μ ί α . Ταγμένη νά εφαρμόζει
πιστά τόν άνθρώπινο νόμο, πού
καί κείνος πάλι στηρίζεται
πάνω στήν άνθρώπινη ήθική.
πού καί κείνη πάλι στηρίζεται
στήν παγκόσμια περί δικαίου
εύταξία. Γέννημα δηλαδή τής
πιο ωραίας καί ύψηλής άνθρώπινης ένόρασης καί προσαρμο
γής της στό πνεύμα τής εύταξίας στήν συνάθροιση τών
άνθρωπίνων μονάδων.
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΗΑ
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OMAHA « Ο.Μ.»

Εις τήν απέναντι σελίδα: Παραστατικόν
διάγραμμα τών μυστικών υπηρεσιών του
κατακτητοΰ (Γερμανών καί ’Ιταλών) κα
τά τη διάρκεια τής κατοχής στην περιοχή
'Αθηνών-Πειραιώς. Οί υπηρεσίες αυτές
δέχτηκαν ένα «καλό μάθημα» από την
ομάδα Ο.Μ. καί τούς ριψοκίνδυνους ανδρες της.

HHIlflAMOIAI-iMIfill 01
"Αγνω στες

σεΑίδες

ηρωισμού

Από τ'ις πρώτες ημέρες τής μαύρης κατοχής
μια ομάδα άπό άνδρες τής 'Αστυνομίας Πόλεων
και λίγους ψυχωμένους Ιδιώτες, οργανώθηκε
στην 'Αθήνα και στον Πειραιά με σκοπό τή διε
νέργεια σαμποτας είς βάρος του έχθροϋ, τή φυ
γάδευση καταδίωκαμένων πατριωτών, την κατα
σκοπεία κλπ. Το αφήγημα που ακολουθεί, γραμ
μένο από τον 'Αστυνόμο κ. Σ. Ά ντωνάκο άναφέρεται στον επικό αγώνα και τα κατορθώματα
τών ηρώων έκείνων, προς τούς όποιους ή έν
γνωμοσννη τής πατρίδος θα είναι αΐωνία.
ΕΧΟΥΝ περάσει πολλά χρόνια άπό τό
1941 καί όμως μέ φρίκη θυμούνται οί πα
λαιοί Πειραιώτες έκείνο τό φοβερό πρω
ινό τής 31ης Μαΐου, όταν, ένας ισχυρός
κρότος συγκλόνισε τό λιμάνι καί όλόκληρη τήν πόλη, μέ αποτέλεσμα νά δη-

μιουργηθή πανικός ανάμεσα στόν πλη
θυσμό, τόσο πού πολλοί νά έτοιμάζωνται
νά έγκαταλείψουν τό έπίνειο.Τζάμια έσπα
σαν, σπίτια ράγισαν, ή εικόνα κάποιας
συμφοράς πού πλησίαζε ήταν διάχυτη
στά πρόσωπα όλων. Στή στιγμή διαδό-

'Επάνω: "Ομηρος Τσενόγλου, 'Αστυνό
μος Β ’. Ή ταν ό αρχηγός τής «Ο.Μ.». Με
τά τήν απελευθέρωση καί άφου γλύτωσε
άπό τά Ες-’Ές, δολοφονήθηκε άπό τους
«άντιστασιακοϋς» τον Ε.Α.Μ. Κάτω αρι
στερά.· Ή κλούβα, τό άπαίσιο καμιόνι,
τό όποιο μετέφερε τούς όμηρους, άπό τούς
όποιους οί περισσότεροι όδηγοϋντο συνή
θως στο έκτελεστικό άπόσπασμα.
θηκε, ότι «στις Δεξαμενές Βασιλειάδη
καίγεται ένα Βουλγαρικό πλοίο μέ πυρομαχικά». Ήταν άτύχημα; Ήταν σαμποτάζ; Τό έρώτημα έρχόταν διάχυτο στά
στόματα τών πεινασμένων 'Ελλήνων, πού
χωρίς άλλο κρυφογελούσαν γιά τή «γκάφα» τών Ναζήδων, τή στιγμή μάλιστα πού
τό φορτίο τού βουλγάρικου πλοίου τούς
ήταν τόσο άπαραίτητο άφοΰ άπετελεϊτο
άπό πολεμικό υλικό.
Πέρασαν χρόνια άπό τήν άνατίναξη
τού «Πριγκίπισσα Μαρία - Λουΐζα», αυ
τό ήταν τό όνομά του, έφυγαν οί Γερμα
νοί κι έγινε γνωστό πώς τό καράβι βυ
θίστηκε άπό 'Ελληνες σαμποτέρ, πού άποτελοΰσαν μέλη μιάς όμάδος, τής όποιας
ή δράσι κατά τή διάρκεια τής κατοχής,
ξεπέρασε πολλές φορές τά άνθρώπινα
μέτρα.
’Αλλά ας πάρουμε τά πράγματα άπό
τήν άρχή.
Είναι γνωστό ότι άπό τις πρώτες
ήμέρες τής μαύρης κατοχής, οί Έλληνες
δέν έμειναν μέ σταυρωμένα τά χέρια. Οί
πιό τολμηροί, όσοι μπορούσαν, όσοι
άντεξαν στήν πείνα καί τήν έξαθλίωσι,
χτύπησαν τόν κατακτητή, άλλοτε Οργα
νωμένοι καί άλλοτε κατά μόνας, στις
πολιτείες καί στά βουνά τής πατρίδος
μαςΓιά τούς ύπέροχους αύτούς άγωνιστές
έχουν πολλά γραφή κατά καιρούς, πράγ279

ΟΜΑΔΑ «Ο. Μ.»
Αεξιά: Αουχάκης 'Εμμανουήλ. Άστυνό/ιος Β ’. 'Ηταν ϋπαρχηγός τού Τσενόγλου καί
αρχηγός τής όμάδος .4'. "Ηλεγχε καί διασταύρωνε τις πληροφορίες των πρακτόρων
τής Ο.Μ., τις όποιες έν συνεχεία διεβίβαξε στις συμμαχικές καί τις εθνικές οργανώσεις.
’Απέναντι επάνω: ΓΙεινασμένοι "Ελληνες τον πρώτο χρόνο τής κατοχής σηκώνουν τά
χέρια κάτω από τά παράθυρα γερμανικού κατακλυσμού άναζητώντας κανένα ξεροκόμμα
το. ’Απέναντι κάτω: Άθανασιάσης ’Αθανάσιος. Ύπαστυνόμος Λ ’. ’Από τά στελέχη τής
Ο.Μ. 'II έξουθενιοτική εργασία, ή αϋπνία καί ή πείνα τόν (οδήγησαν στη φυματίωση.
μυ πού αποτελεί καί τή μοναδική ίσως
για τούς περισσοτέρους ήθική ίκανοποίησι. Πρέπει όμως καί νά λεχθή καί χάριν
βεβαίως τής ιστορικής άλήθειας. ότι
καί παλαιότερα καί τώρα, λόγοι σκοπιμότητος «παραφούσκωσαν» ασήμαντες
ή καί ανύπαρκτες «ήρωΐκές» πράξεις έναντίον των κατακτητών, ένώ άπεσιωπήθησαν τελείως γεγονότα, τά όποια άπετέλεσαν όχι απλώς «αντίσταση» κατά τών
Γερμανών, άλλά πού τούς έφεραν άρκετές ψορές σέ δύσκολη θέσι.
Σέ μιά άπό αυτές τις ομάδες θά άναφερθοϋμε, ή όποια χωρίς φανφάρες καί
χωρίς τυμπανοκρουσίες, έκανε άληθινή
άντίσταση καί μάλιστα κάτω άπό τή μύτη
καί μέσα στά άντρα τού Έ ς - Έ ς καί τής
Γκεστάπο.
Τά στοιχεία π ο ύ ’θά παραθέσουμε,
προέρχονται όλα άπό τό επίσημο καί
έπι κυρωμένο άδημοσίευτο δέ μέχρι σή
μερα άρχεϊο τής όμάδος καί άπό τις άιρηγήσεις ,αύτών πού έπέζησαν.
Βρισκόμαστε στούς πρώτους μήνες
τής κατοχής. Ή γερμανική μπότα, πού
πατούσε πιά ολόκληρη τήν Ελλάδα,
ήταν ιδιαίτερα αισθητή στήν Αθήνα καί
στόν Πειραιά, όπου έδρευαν τά διάφορα
γραφεία τών κατακτητών καί έστάθμευαν τά πολυαριθμώτερα καί έκλεκτότερα
γερμανικά τμήματα. Ίχνος έλληνικής
κρατικής έξουσίας δέν ύπήρχε, τά πάντα
έκινούντο καί κατευθύνοντο άπό τό στρα
τιωτικό διοικητή Αθηνών, τού όποιου
οί διαταγές άποτελοΰσαν νόμον καί ή παράβασί τους έσήμαινε άπόσπασμα.
Μόνη άχτίδα φωτός στά δίσεκτα εκεί
να χρόνια ήταν ή έκκλησία τήν όποια οί
Γερμανοί δέν έτόλμησαν νά πειράξουν
καί ή ’Αστυνομία, πού άπετέλεσε τό πιό
ασφαλές καταφύγιο, γιά τούς πατριώτες
πού κινδύνευαν.
Είναι γνωστό, ότι έκατοντάδες "Ελλη
νες έφυγαδεύθησαν άπό τήν ’Αστυνομία
στή Μ. ’Ανατολή, σέ χιλιάδες άλλους,
μεταξύ τών όποιων καί ο ί' Εβραίοι, έδόθησαν πλαστές ταυτότητες, άλλοι κρύ
βονταν στά ’Αστυνομικά Τμήματα.
«... Μέσα εις τήν φρικτήν κόλασιν,
γράφει ό ιστορικός κ. Πετρόπουλος. τήν
όποιαν είχον δημιουργήσει οί ανόσιοι
κατακτηταί, οί άστυνομικοί ύπάλληλοι
είχον τήν μερίδα των. Πολλοί ήσαν εκεί
νοι, οί όποιοι έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν
των τήν άκαμπτον 'Ελληνικήν των συνείδησιν. Πολλοί έδέχθησαν τάς δολοφο
νικός σφαίρας τών Γερμανών καί τών
Ίταλών,διότι δέν ήθέλησαν νά γίνουν πει
θήνια όργανά των. "Ολοι οί καταδιωκόμενοι, ώς έθνικώς έργαζόμενοι Οπό τών
κατακτητών, εις τά όργανα τής Αστυνο
μίας Πόλεων είχόν στηρίξει τάς έλπίδας
τής διασώσεώς των, ή τής διαφυγής των
εις τό έξωτερικόν. Χιλιάδες Ελλήνων
εύρον καταφύγιον καί προστασίαν μέσα
είς άστυνομικά Τμήματα καί Υπηρε
σίας. Ασύρματοι λειτουργούσαν στά
άστυνομικά καταστήματα καί είς οικίας
άστυνομικών, διά τήν μετάδοσιν πληρο
280

φοριών είς Μ. Ανατολήν. Καθ’ δλην τήν
περίοδον τής κατοχής οί άστυνομικοί
μας διήλθον φρικτάς ήμέρας. Είχον άναλάβει πλέον άγώνα όχι μόνον νά προστα
τεύουν καί νά καλύπτουν τόν μηχανι
σμόν τής Εθνικής Αντιστάσεως, άλλά
καί νά είσέρχωνται είς τάς μυστικός
ύπηρεσίας τών Γερμανό - Ιταλών καί νά
άποσποΰν στοιχεία πολύτιμα διά τήν
εύόδωσιν τής άπελευθερωτικής ιδέας».
Σκοπός όμως τού ιστορήματος μας δέν
είναι ή καθόλα δράσις τής Αστυνομίας
Πόλεων κατά τήν κατοχή, πράγμα σχε
δόν άδύνατο, άλλά ή δράσις μιάς όμάδος
άστυνομικών, πού διεκρίθησαν σέ πρά
ξεις σαμποτάζ, συλλογή καί μεταβίβασι πληροφοριών, φυγάδευσι πρακτόρων
κ.λπ.
Πρόκειται γιά τήν ομάδα, γνωστή μέ
τά στοιχεία Ο.Μ.
Ήταν, όπως προαναφέραμε οί πρώτοι
μήνες τής κατοχής. Στό ’Αρχηγείο τής
Αστυνομίας Πόλεων ύπηρετοΰσε ό ’Α
στυνόμος "Ομηρος Τσενόγλου, ένας λι
πόσαρκος άξιωματικός μέ λεπτό μουστάκι
καί μυωπικά γυαλιά, κάτω άπό τά όποια
δύο έξυπνα μάτια «κάρφωναν» στήν κυ
ριολεξία τόν συνομιλητή του. "Ανθρωπος
μέ εύρυμάθεια, μιλούσε άπταίστω; τρεις
ξένες γλώσσες, άλλά καί μέ άδολο πα
τριωτισμό, ένωρίς μυήθηκε στόν ΕΔΕΣ
τού στρατηγού Ζέρβυ μέ σκοπό νά όργανώση περαιτέρω τήν ομάδα γιά τήν Αθή
να καί τόν Πειραιά.
Στις 20 Οκτωβρίου τού 1941 άρχίζει
ουσιαστικά ή δράσις τού Τσενόγλου, ό
ταν άπερίσπαστος πλέον άπό τά συνήθη
άστυνομικά του καθήκοντα, άρχισε νά
άναζητά συνεργάτες μεταξύ τών άστυνο
μικών καί ιδιωτών. Ή ιδιότητα τοΰ-άσιυνομικοϋ τόν βοηθούσε νά ξεπερνά πολ
λές «κακοτοπιές» άφοΰ μάλιστα τόν έκάλυπτε έπίσημα ή ύπηρεσία. « Ό Τσενό
γλου μοΰ ένεπιστεύθη, γράφει σέ άναφορά του ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Ά -,
θσνόσιος Σαμπάνης, ότι παρεκτός τής
Υπηρεσίας τήν όποιαν έφαίνετο έπισήμως έκτελών, καί διά τήν όποιαν είχε
τοποθετηθή είς τό Άρχηγεϊον, κυρίως
ήσχολεϊτο είς τήν συγκέντρωσιν πλη
ροφοριών, παρακολούθησιν προσώπων
καί ένέργειαν πόσης πράξεως άποσκοπούσης είς τήν ένίσχυσιν τού έθνικού καί
συμμαχικού άγώνος. Ούδεμία σκέψις
έγένετο έφεξής περί άπομακρύνσεώς του
έκ τού Επιτελείου τού Αρχηγείου, διότι
άλλως θά έματαιοΰτο ή έπιτυχία τών έθνικών του προσπαθειών».
Δύο μήνες άργότερα ό Τσενόγλου έμύησε στήν όργάνωσίν του, στήν όποια έν
τώ μεταξύ έδωσε τό κωδικό όνομα. Ο.Μ.
άπό τά άρχικά τού "Ομηρος, τόν επίσης
Αστυνόμο Λουκάκη Εμμανουήλ.
Τόν κ. Λουκάκη συναντήσαμε στό
σπίτι του, γιά μιά ζωντανή ένημέρωσι,
γύρω άπό τήν όργάνωσι καί τή δράσι τής
όμάδος Τσενόγλου.
—'Η Πολιτεία καί ή Αστυνομία Πό
λεων, λέει συγκινημένος ό κ. Λουκάκης,

πρέπει νά καυχώνται, γιατί σέ χρόνια δύ
σκολα βρέθηκαν άστυνομικοί, πού άψήφισαν καί τόν κίνδυνο καί τις ταλαιπωρίες
προκειμένου νά υπηρετήσουν τήν έθνική
ύπόθεσι.
Ρωτάμε τόν κ. Αουκάκη γιά τις άρμοδιότητες καί τή θέσι πού κατείχε ό
ίδιος στήν Ο.Μ.
—Ήμουν ό ύπαρχηγός καί γενικός
ύπεύθυνος τής όργανώσεως, όπως καί ό
ιδρυτής καί άρχηγός τής όμάδος Α'.
Άπό τούς πρώτους καί σπουδαιότερους
συνεργάτες μου ήταν ό Αστυνόμος Άθανασιάδης. βοηθός τού Ύπαρχηγοΰ καί
συνιδρυτής τής όμάδος Α' ό ύπαρχιφύλαξ Χατζηλιάδης, ειδικός στή συλλογή
πληροφοριών καί ό άρχιφύλαξ Δουκάκης
άριστος στις πληροφορίες καί στά σαμπο
τάζ.
Γιά όλους τούς προηγουμένους, γρά
φει καί πάλι στήν άναφορά του ό Αρχη
γός Σαμπάνης: «Καθ’ όλην τήν μέχρι τής
άπελευθερώσεως περίοδον, είργάσθησαν
μέ έξαιρετικήν άφοσίωσιν καί έπιμέλειαν άψηφούντες καί κόπους καί κινδύ
νους, οϋς άνά πάσαν στιγμήν διέτρεχον.
Ήσαν έξαιρετικώς εύφυεϊς καί δραστή
ριοι ώφελήσαντες σημαντικώτατα τόν
έθνικόν καί συμμαχικόν άγώνα».
Πρέπει νά άναφερθή, ότι ό κ. Λουκά
κης, πριν ένταχθή στήν Ο.Μ. άνήκε σέ
άλλο δίκτυο πληροφοριών, ύπό τήν έπωνυμία ΜΕΝΤΩΡ.
—Άπό τήν πρώτη στιγμή, δηλαδή άπό
τόν 'Οκτώβριο τού 1942, λέγει ό κ. Λου
κάκης, άποφάσισα νά ένώσω όλους τούς
Αστυνομικούς πού αγωνίζονταν τό σιω
πηρό καί σκληρό άγώνα τής κατασκοπείας
σέ μιά όργάνωσι, πράγμα πού έπέτυχα με
τά άπό πολλές προσπάθειες δυό μήνες
άργότερα. Τήν αρχηγία άνέλαβε ό Τσε
νόγλου. Περιττό είναι νά σάς πώ, ότι στά
μέλη έπισημαίναμε τούς σοβαρούς κινδύ
νους, πού διέτρεχε ή ζωή τών ιδίων καί
τών οικογενειών των. Χαρακτηριστική
είναι ή άναφορά πού ύπέβαλε άργότερα
στό Γενικό ’Επιτελείο Στρατού.
Διαβάζει ό κ. Λουκάκης: «Όταν τοϊς
άνεκοινώθησαν οί όδηγίαι περί ένδεχο-

ΟΜΑΔΑ «Ο. Μ.»

μενών καθημερινών θανάσιμων κινδύ
νων, βασανισμών καί ταλαιπωριών καί
ότι κανών απαράβατος τής καθ' δλα έργασίας μας θά ήτο ή παροχή υπηρεσιών άπολύτως άνιδιοτελώς, έδήλωσαν όμοφώνως,
ότι άποδύονται μετ’ ένθουσιασμοΰ καί
χαράς εις τήν έργασίαν, ή μάλλον αγώνα
τούτον, υπέρ τής άπελευθερώσεως τής
πατρίδος μας καί τής Εύρώπης καί τού
κόσμου, άψηφούντες πάντα ταύτα καί
θυσιάζοντες καί τήν ζωήν των άκόμη».
Ποιοι όμως ήταν οί σπουδαιότεροι
άντικειμενικοί σκοποί τής όργανώσεως;
Οί στόχοι αυτοί ήταν οί έξής, όπως περιγράφωνται στά άνέκδοτα έπίσημα άρχεϊα
άπό όπου καί παρατίθενται:
Ή συλλογή πάσης φύσεαις πληροφο
ριών, πού άφοροΰσαν τό Λιμένα Πειραι
ώς καί είδικώτερα:
1) Ποιά πλοία τού έχθροΰ ναυλοχοΰν
εις Πειραιά.
2) Ήμερα καί ώρα άναχωρήσεως καί

άφίξεως τών έχθρικών πλοίων.
3) Τόπος προορισμού καί άκολουθητέο δρομολόγιο.
4) Τί όπλα πολεμοφόδια ή άλλο πολε
μικό Ολικό μεταφέρουν.
5) Τί στρατεύματα μεταφέρουν, άριθμό
άνδρών, μονάδων κ.λπ.
6) Κάθε πληροφορία πού άφορούσε
όχύρωσι τού λιμένος Πειραιώς καί τών
άλλων λιμένων, είτε, άπό ξηράς, είτε άπό
θαλάσσης (άχυρά, φράγματα ναρκών,
δίοδοι, δίαυλοι άσφαλείας, ύπονομεύσεως
κ.λπ.).
7) Κάθε ένέργεια γενικώς τού έχθρού
στόν Λιμένα Πειραιώς καί στούς όρμους
Φαλήρου, Αγίου Γεωργίου Περάματος.
Άμπελακίων, Ψυτταλείας, Σαλαμϊνος,
Αϊγίνης, Έλευσϊνος καί άλλων θαλασ
σίων περιοχών καί κόλπων τής ’Ελλάδος.
Β) Συλλογή πληροφοριών γιά τις σι
δηροδρομικές μετακινήσεις τών Γερ
μανών όπως: Αφίξεις καί άναχωρήσεις
έμπορικών καί στρατιωτικών αμαξοστοι
χιών τού έχθρού, άριθμό μεταφερομένων
στρατευμάτων, άριθμό καί είδος όπλων,
τόπον προορισμού κ.λπ.
Γ) Συλλογή πληροφοριών γιά τις όδικές μεταφορές τών κατακτητών όπως καί
κάθε χρήσιμη πληροφορία γιά τις κινή
σεις τών άεροπλάνων, άριθμό καί είδος
τούτων, μεταφερόμενο έμψυχο ή άψυχο
υλικό, γενική κατάστασις τών άεροδρομίων κ.λπ.
Δ) Στά σπουδαία καθήκοντα τής Ο.Μ.
ανήκε καί ή στενή παρακολούθησι .όλων
τών ξένων διπλωματικών άποστολών στήν
'Αθήνα καί τόν Πειραιά, στις όποιες περιελαμβάνοντο ή Γερμανική, ή ’Ιταλική,
ή Τουρκική, ή Βουλγαρική, ή Ρουμανική,
ή Ούγγρική, ή Ελβετική καί ή Σουηδική.
Οί πράκτορες άστυνομικοί μέ τήν πεί
ρα πού διέθετον. παρακολουθούσαν βήμα
πρός βήμα τούς υπόπτους ξένους διπλω
μάτες, τις συνήθειες, τις σχέσεις τους κ.
λπ., έτσι ώστε νά έχουν πληροφοριοδό
τες μέσα στούς στενούς κύκλους τών ξέ
νων πρεσβειών. Στό σημείο αυτό, ή όργάνωσι είχε τρομερές έπιτυχίες, άπό τις
όποιες οί Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

δέν μπόρεσαν μέχρι τής λήξεως τού πολέ
μου νά συνέλθουν. Γιά τήν περίπτωσι
ζητάμε καί πάλι τά φώτα τού κ. Λουκάκη.
—'Από τις σπουδαιότερες έπιτυχίες
μας, θυμάται ό υπομονητικός συνομιλητής
μας, ήταν, ή άφαίρεσι πολλών άπορρήτων
έγγράφων άπό τά γραφεία τής έν Έλλάδι
Γερμανικής άρμοστείας, ύπό τόν Άλτεμπουργκ.
’Εκτός τών άλλων γενικών πληροφο
ριών, άπό τά έγγραφα αύτά μάθαμε τούς
Γερμανούς καί "Ελληνες πράκτορες τής
Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
τής περίφημης A.S.D. Άπό τή συνεχή
παρακολούθησι αύτών καταλήξαμε σέ
ένα μακροσκελή κατάλογο πρακτόρων
τής έχθρικής υπηρεσίας.
Καί κάτι άκόμα, συνεχίζει ό κ. Λουκάκης. "Επεσαν στά χέρια μας οί λογαρια
σμοί πληρωμής τών πρακτόρων τού έχ
θροΰ, όπως καί σειρά δελτίων τού πράκτορος 6960 μέ τρανταχτές πληροφορίες
πού έχουν μεγάλη σημασία άκόμη καί
σήμερα. Τού πράκτορος αύτοΰ τά στοιχεία
πού έγνώριζε μόνον ό μακαρίτης Τσενόγλου, δέν κατωρθώσαμε τελικώς νά
μάθουμε».
Χάριν τών άναγνωστών μας παραθέ
τουμε τά κείμενα άπό τά δελτία πού συνέ
τασσε ό πράκτωρ 6960.
6960 20 ’Ιουλίου 1942
Σήμερον τήν πρωίαν ήλθε μυστικά
έξ Αίγύπτου ό Μουσολίνι. Έκάλεοε καί
είδε τούς Τσολάκογλου, Κοτζαμάνην καί
τόν δήμαρχο Αθηνών Γεωργάτο. Ό
Τσολάκογλου έξιστόρησε τά έξής εις
τούς οικείους του. Τόν έβαλε καί κάθησε
ένώ ό Τζελόζο καί οί άλλοι άνώτεροι άξια>
ματικοί ήσαν όρθιοι. Τού είπε πώς είναι
εύτυχής πού τόν γνωρίζει κ.λπ. Ο Τσο
λάκογλου τού ζήτησε νά ένδιαφερθή διά
τό έπισιτιστικόν πρόβλημα, διότι θά μείνη ή Ελλάς χωρίς λαόν. Ό Μουσολίνι
τού ύπεσχέθη, πώς μόλις φθάση στήν Ρώ
μη θά γράψη προσωπικήν έπιστολήν πρός
τόν Χίτλερ, διά νά κανονίση. Παριστάμενος δημοσιογράφος άφισε νά ύπονοηθή, ότι ό Τσολάκογλου παρεπονέθηκε
ότι τά τρόφιμα τά παίρνουν οί Γερμανοί
καί διά τούτο προεκλήθη ή άνωτέρω άπάντησι τού Μουσολίνι.
6960 19 Αύγούστου 1942
Χθές τήν πρωίαν έγένετο ύπό τών
Ιταλών έρευνα εις τήν οικίαν τού Ναπολέοντος Ζέρβα καί ύστερα άπό μίαν ώραν
εις τήν οικίαν τού άδελφοΰ του Τάσου.
Ή γενομένη εις τήν οικίαν του έρευνα
ήτο μέ πολύ ευγένεια κατά τόν χαρακτη
ρισμόν τής συζύγου του, κατά δέ τήν έ
ρευναν εις τήν οικίαν τού άδελφού του οί
'Ιταλοί άφησαν νά έννοηθή, ότι ένεργούν
κατ’ έντολήν τών Γερμανών, οί όποιοι
δέν θέλουν νά φαίνωνται. Οί στενώς πρός
τόν Πάγκαλον προσκείμενοι διέδιδον
χθές, ότι πρόκειται νά ένεργηθή νέος έκ
μέρους τών Γερμανών τυφεκισμός 14
ομήρων ώς άντίποινα τού σαμποτάζ.
Ε) ’Εκτός άπό τά προηγούμενα ή
άστυνομική όμάς Τσενόγλου (Ο.Μ.)
ώργάνωσε καί πλήρες συνεργείο μέ προ
ορισμό τή διαφυγή Έλλήλων ή άλλων
συμμάχων, είτε πρός τή Μέση Ανατολή,
είτε πρός τις έθνικές ομάδες άντιστάσεως
τού Ζέρβα. Δεκάδες πατριώτες γλύτωσαν
άπό τό άπόσπασμα, χάρις στήν εύψυχία
καί τήν αποφασιστικότητα τών μελών τής
όμάδος. Μέ πολλή προσπάθεια ό κ. Λου281

Αριστερά: θρήνοι;, /ιετά τήν άναγνώριση
άπό τούς συγγενείς τών πτωμάτων τών
δικών τους. ’Εκτελέστηκαν πριν λίγο άπό
τούς Γερμανούς. Κάτω: Ό 'Αρχηγός τής
'Αστυνομίας Πόλεων Αθανάσιος Σαμπάνης. //το γνώστης τής δράσεως τον Τσε
νόγλου και τον παρείχε άμέριστα τήν συμ
παράστασή τον. 'Απέναντι: ΓΙαράδοσις
ραδιόφωνων στις γερμανικές άρχές.

kumic θυμάται μερικός άπό αύτάς Ανα
φέρει τούς Αγγλους αξιωματικούς Τζακ
καί Γκόρντον. τό Λοχαγό Τίτο Πετρόπουλο πού φυγαδεύθηκε στή Μ Ανατολή,
μαζί μέ 30 ακόμα Έλληνας Άξ)κούς των
όποιων ήταν έπικεφαλής, τόν Υπαστυνόμο Δημήτριο Μιχαηλίδη. πού είχε έπικηρυχθή για τή δρασι του άπό τούς Γερμανούς. τόν Αστυνόμο Αντώνιο Βολτεράκη, τούς αστυφύλακες Σακελλαρίου.
Μαργέτη, Ήλιόπουλο κ.ά.
Τό ίδιο συνεργείο έξέδιδε κατ' αρι
στοτεχνικό τρόπο πλαστές ταυτότητες,
μέ τις όποιες έφωδίαζε. όσους δροΰσαν ή
κατεδιώκοντο άπό τις άρχές κατοχής.
Γιά τή δουλειά αύτή διέθετε όλα τά άπαραίτητυ μέσα, όπως σφραγίδες άστυνομικών ύπηρεσιών. έντυπο χάρτη κ.ά.
Στά καθήκοντά του επίσης ήταν νά σχεδιάζη είτε έκ τού φυσικού, είτε μέ τήν
βοήθεια πρακτόρων του στις γερμανικές
Υπηρεσίες, χάρτες γιά οχυρώσεις πάσης
φύσεως. άεροδρόμια, άποθήκες. ύπονομεύσεις. σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.
λπ. καί νά τά διαβιβάζη στό στρατηγείο
Μ. Ανατολής ή σέ άλλες άντιστασιακές
ομάδες. Τέλος ύποχρέωσι τού συνεργείου
αύτού, ήταν ή διαφύλαξι καί άσφαλής
λειτουργία τού άσυρμάτου. χωρίς τόν
όποιο, ήταν δύσκολη ή έπαφή τής όμάόος μέ τήν Μ. Ανατολή καί μέ τις άλλες
έθνικές οργανώσεις.
Όμως καί μέσα στις άκρως μυστικές
υπηρεσίες τού εχθρού κατώρθωσε νά
είσδύση ή Ο.Μ. άλλοτε μέ Έλληνες καί
άλλοτε μέ ξένους πράκτορές της. Έτσι
μετέδωσε στούς συμμάχους πολυτιμότα
τες πληροφορίες, τις όποιες οί Γερμανοί
έπλήρωσαν μέ πολύ υλικό καί στρατιώ
τες.
—Πρέπει νά τονισθή, συμπληρώνει ό
κ. Λουκάκης, ότι οί έπιτυχίες τής Ο Μ.
οφείλονται έν πολλοίς καί στήν στενή
συνεργασία, πού είχε μέ τις άλλες έθνι
κές άντιστασιακές ομάδες. Από αύτές
οί σπουδαιότερες ήταν ή Ε.Ο.Ε.Α. τού
στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, ή όργάνωσι πληροφοριών ΚΟΛΕΟΣ, ή όργάνωσι
τού Ηρακλέους Πετμεζά, οί άγγλικές όρ-
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γανώσεις,μεταξύ το'ιν όποιων ή ΦΟΡΣ 133
κ.ά.
Ρωτάμε τόν κ. Αουκάκη γιά τήν όργά
νωσι τής Ο.Μ.
—Γενικός άρχηγός. μάς άπαντά, ήταν
ό Αστυνόμος Όμηρος Τσενόγλου. ' Η όρ
γάνωσι άπετελείτο άπό τρεις ομάδες.
Στή πρώτη άνήκα έγώ, ώς άρχηγός,
καί οί: Ύπαστυνόμοι Άθανασιάδης Άθαν.. Αούπασης Χαρ., Παπαρσενίου Γρ.,
Βιγλάκης Ιωαν.. Σταύρου Κωνίνος. Φούν
τας Χριστόφ.. ό Άρχιφύλ. Λουκάκης
Γεώργ , ό Υπαρχιφ. Χατζηλιάδης Ήλ
καί οί ιδιώτες Παπαδημητρίου Ιωάν..
Διαβατίδης Αθ.. καί Σταυρόπουλος Γ
(ψευδώνυμο) Χατζημναστασίου Άναστ.
καί Παπαδόπουλος Σάββας
Τή Β' ομάδα άποτελούσαν οί: Εύστρατίου Εύστρ.. Χαβιάρα Κορνηλία, Κομιανάκης Εμμ.. Δεληγιάννης Εύστ.. Τριλίβας Σάβ.. Ντάϊνελ Ερρίκος ( ’Αγγλος)
Μαντζαβίνου Μαρία, Δανιήλ Δανιήλ.
Ραυτόπουλος Κων)νος, Βιδάλης Δημ.
Σαλπακης Άλεξ.
Αμεσοι συνεργάτες τών προηγουμέ
νων ήσαν οί Εύστρατίου Σταμ.. Οίκονομάκης Κων)νος, Κωνσταντόρας Πέτρος,
Καλαποθάκης Πόθης καί Λυκούδης Νικ.
Τά μέλη τής Γ' όμάδος, τήν οποία είχε
οργανώσει ό γιατρός Χρ. Λιβέρης έγνώριζε μόνο ό άρχηγός Τσενόγλου, τού ό
ποιου άτυχώς τό άρχεϊο κατεστράφη άπό
τούς Έλασίτες τό 1944.
Στήν Δ ομάδα άνήκαν ό Άστυν. Λ)
ντής Άναγνωστόπουλος Πέτρος, ό Άντ)
ρχης Βλάχος Κων/νος, ό Αστυνόμος
Κελλενής Μιχ.. οί Υπαστυνόμοι Πετσαλάκης Ίωάν., καί Ματοχάκης Θεόδ., καί
ό Υπαρχιφ. Άνσστασιάδης Νικ
Για λόγους δικαιοσύνης πρέπει νά
άναφερθή, ότι τό όλο έργο τής όργανώσεως Ο.Μ. ύπεβοήθησαν ό Αρχηγός τής
Αστυνομίας, ό Άστυν. Δ ντής Νικ. Μαντζάρας καί ό Αστυνόμος Δαρδαμάνης
Φώτιος.
Αλλά γιά τό έργο καί τή συμβολή
μερικών τούλάχιστον άπό τά μέλη της
Ο.Μ. άξίζει νά άναφερθοϋν έν συντομία
λίγα τούλάχιστον στοιχεία. Ό άρχηγός

Τσενόγλου. πού γιά δεύτερη θρησκεία του
είχε τήν πρός τήν πατρίδα άγαπη, ήταν
ό οργανωτής καί ό ιθύνων νοΰς τής όμά
δος. Γιά τόν Τσενόγλου μιλήσαμε προη
γουμένως. 'Εδώ πρέπει νά συμπληρώ
σουμε. ότι εκτός άπό τήν άρχηγείαν,
είχε, μέ τό ψευδώνυμο «Θωμάς» καί άλλες
πιό συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως τή
συλλογή πληροφοριών γιά τήν κίνησι
τών ξένων πρεσβειών. Προξενείων καί
γενικώς όλων όσοι έκαλύπτοντο ύπό τήν
διπλωματική ιδιότητα, παρακολουθούσε
καί άνέφερε κάθε στρατιωτική κίνησι τού
εχθρού καί συντόνιζε τή δραστηριότητα
τού συνεργείου διαφυγών. Είχε μεγάλο κύ
ρος καί πολλές γνωριμίες στούς διπλω
ματικούς κύκλους Χαρακτηριστικώς άναφέρεται ή περίπτωσις τού Αστυνόμου
Βολτεράκη, ό όποιος έπί κεφαλής όμά
δος διέφυγε εις Τουρκίαν, άλλά συνελήφθη άπό τούς Τούρκους στήν Τένεδο
Μέ παρέμβασι τού Τσενόγλου πρός τήν
Τουρκικήν Πρεσβείαν τών Αθηνών ό
Βολτεράκης καί οί σύντροφοί του άφέθησαν ελεύθεροι. Προσωπικοί έπιτυχίαι
τού Τσενόγλου ήταν ή άφαίρεσι άπό τή
Γερμανική Αρμοστεία Αθηνών τού φακέλλου τών πρακτόρων τής Γερμανικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών A.S.D.
Ο Αστυνόμος Λουκάκης. άρχηγός
τής όμάδος Α συνεκέντρωνε τις πληρο
φορίες άπό όλες τις ομάδες τού συγκρο
τήματος καί αφού τις ήλεγχε καί τις
διεσταύρωνε. τις διεβίβαζε ό ίδιος στις
συμμαχικές ύπηρεσίες καί τις έθνικές
ομάδες ανταρτών. Γ ιά τό σκοπό αύτό χρη
σιμοποιούσε παλαιό γραφομηχανή, που
χειριζόταν ό ίδιος. Στό έργο τού Λουκάκη άναφερόμενος άμεσος συνεργάτης
του γράφει μετάξι τών άλλων: «... Διά

τόν Αουκάκην, ούδέν ήτο σπουδαιότερον,
είτε οικογενειακόν, είτε υπηρεσιακόν, εί
τε ατομικόν ζήτημα από τήν επιτυχίαν
τού σκοπού, τόν όποιον μέ πάθος ύπηρετοΰσε, Τό πώς κατώρθωνεν επί τόσον μακρόν χρόνον νά επαρκή καί νά ανταπε
ξέρχεται εις τό πολύμοχθον, έπικίνδυνον
καί ποικιλόμορφον έργον. όπερ έν τώ
πλαισίω τού Συγκροτήματος έπεφύλαξε
διά τόν έαυτόν του είναι δύσκολον νά
έξηγήση τις... Εκτός των άλλων έπέδειξε
έξοχη δραστηριότητα διά τήν περισυλ
λογήν διαφύλαξιν καί διανομήν εις πάσας
τάς συνοικίας καί τά κέντρα τών Αθηνών
καί τού Πειραιώς παρανόμου τύπου καί
προκηρύξεων συμμάχων καί έθνικών ορ
γανώσεων άντιστάσεως. Είχε μεταβάλει
τό γραφεΐον του εις τήν Αστυνομικήν
Λ/νσιν Αθηνών εις πρακτορείον παρα
νόμου τύπου».
Αμεσος συνεργάτης τού προηγουμέ
νου ήταν ό Αστυνόμος Άθανασιάδης. ό
όποιος άπό τήν έξουθενωτική έργασία.
τις συνεχείς άϋπνίες καί τήν πείνα προσεβλήθη τελικώς άπό ιρυματίωσι.
Ειδικότης τού Ύπαρχιφύλακος Χατζηλιάδη ήταν τά σαμποτάζ. πού τό συγκρό
τημα έπραγματοποίησε εις βάρος τών
κατακτητών. Γιά τόν Χατζηλιάδη στήν
έπίσημη άναφορά του ό Αστυνόμος Αουκάκης, γράιρει μεταξύ τών άλλων:
«’Απεδύθη εις τόν αγώνα τής κατα
σκοπείας καί τού σαμποτάζ. συνεργασθείς
κατ' άρχάς μέ ομάδα πληροφοριών ύπό
τούς Κουτσουμάρην - Έβερτ εις ήν παρέμεινεν καί είργάσθη μέχρι τής έντάξεώς
του εις τό συγκρότημά μας.
Αί πληροφορία! του άφεώρων τήν
στρατιωτικήν, ναυτικήν, άεροπορικήν,
σιδηροδρομικήν καί πάσης άλλης φύσεως
κίνησιν τού έχθρού έν Πειραιεί καί λε
κανοπέδιο) Αττικής, πλειστάκις δέ καί
εις άλλας περιοχάς.
Μέ τόν άρχιφύλακα Δουκάκη καί
τόν έμποροπλοίαρχο Διαβατίδη. θά άσχοληθούμε έν έκτάοει οτά έπόμενα.
Ό Ιωάννης Παπαδημητρίου μέχρι
τής έντάξεώς του στήν Αστυνομική ο
μάδα άνήκε στόν ΕΔΕΣ. Ασχολήθηκε

ιδιαιτέρως μέ τήν παρακολούθησιν Ελ
λήνων πού συνεργάστηκαν μέ τόν έχθρό,
όπως καί μέ τήν παρακολούθησιν τής
δράσεως άντεθνικών Οργανώσεων.
Ό ιδρυτής τής Β' όμάδος Ευστρατίου
Ευστράτιος, πού ήταν γνωστός ώς Σ.5
άπεδείχθη αυθεντία στα ναυτικά θέματα.
Έσχεδίασε φράγματα ναρκών, διαύλους,
φρεάτια υπονομεύσεων, ναυτικές περιο
χές κ.ά.
Η Χαβιάρα Κορνηλία, έκτός άπό τή
γραφική υπηρεσία πού προσέφερε στήν
ομάδα μέ τή σύνταξι καί δακτυλογράφησι
τών δελτίων πληροφοριών, έπεδόθη μέ
επιτυχία καί στήν άντιγραφή τών σχεδίων
πού έστέλλοντο στή Μ. Ανατολή. Πολλές
φορές διένειμε παράνομο τύπο. Κατώρθωσε νά άντιγράψη πολύτιμους ναυτικούς
χάρτες πού άφήρεσε άπό Γερμανική Ναυ
τική Υπηρεσία.
Αύτοί ήταν οί τολμηροί άνθρωποι,
πού σάν μέλη τών ομάδων τις οποίες
ώργάνωσε ή Αστυνομία Πόλεων, άποδύθηκαν σέ ένα θανάσιμο έγχείρημα καί
έπέδειξαν μιά δράσι ή όποια όπως θά είδή
στή συνέχεια ό άναγνώστης φθάνει νά
ξεπερνά καί τήν πιό τολμηρή φαντασία.
Πριν άρχίσουμε τήν έξιστόρησι τής
δράσεως τής Ο. Μ πρέπει νά άναφέρουμε
ότι, όπως άλλωστε είναι φυσικό, έτηροΰντο πλήρως όλοι οί βασικοί κανόνες
συνωμοτικότητος, ώστε νά μή μπορέσουν
οί Γερμανοϊταλοί, ή οί "Ελληνες καί άλ
λοι πράκτορές τους νά έντοπίσουν καί
ένα έστω μέλος, πράγμα πού έπέτρεψε
στήν οργάνωση νά δράση μέχρι τό τέλος
τής κατοχής.
Μιά άπό τις δουλειές τών ομάδων πού
περιέκλειε πολλούς κινδύνους, ήταν ή
λειτουργία .τού άσυρμάτου, τόν όποιο
οί Γερμανοί μπορούσαν νά έντοπίσουν
μέ τή χρήσι ραδιογωνιομέτρου καί άλ
λων μέσων.
Ακούστε τις οδηγίες τής όργανώσεως.
γιά τήν περίπτωσι αυτή:
«Τό πιάνο (δηλ. ό άσύρματος) πρέπει
νά είδαι καμουφλαρισμένος κατά τάς με
ταφοράς έντός δοχείου έλαίου, κοφινιού
ή σάκκου κ.λπ. Απαγορεύεται ή βαλίτσα.

Έν περιπτώσει βλάβης ή έπιδιόρθωσις τού πιάνου πυρά τρίτου πρέπει νά γίνη
εις άλλο μέρος μή έχον σχέσιν μέ τό δωμάτιον εις ό είναι τούτο έγκατεστημένον.
Διά τήν τοποθέτησιν πιάνου νά προ
τιμάτε δωμάτιον ταράτσας χρησιμοποιούμενον ώς γκαρσονιέρα.
Διά τόν αυτόν σκοπόν νά προτιμήσητε όπως τό δωμάτιον εις ό θά τοποθετηθή εύρίσκεται εις μέρος άνηφορικόν
μέ οδόν κατεστραμένην καί δύσβατον διαυτοκίνητα.
Δέον άπαραιτήτως νά γνωρίζετε τήν
ειδικήν διασκευήν τών ύποπτων αυτοκι
νήτων. Ταΰτα είναι κούρσες, κλειστές
πανταχόθεν μέ κουρτίνες μεταξύ τών έμπροσθίων καί οπισθίων θέσεων, συχνά
δέ άλλαζουν χρώμα καί άριθμόν κυκλο
φορίας.
Νά έχετε ύπ’ όψιν σας ότι υπάρχουν
πρόσωπα ύποπτα μέ έπιδέσμους εις τήν
κεφαλήν, κάτωθι δέ τών έπιδέσμων τού
των άποκρύπτονται καί λειτουργούν άκουστικά.
Εις τό δωμάτιον εις ό λειτουργεί τό
πιάνο πρέπει, εί δυνατόν νά ύπάρχη τη
λέφωνο ν.
Εις τό τετράγωνον εις ό συμπεριλαμβάνεται τό οίκημα όπου εύρίσκεται τό
πιάνο πρέπει νά υπάρχουν 4 φρουροί όνά
εις εις έκαστην γωνίαν τού τετραγώνου
νά ύπάρχη δέ καί εις έπόπτης τούτων,
ολίγον αύστηρός καί έμπνέον σεβασμόν
εις τούς φρουρούς.
Έκαστος φρουρός νά έχη πρόχειρον
καί άληθοφανή δικαιολογίαν διό τήν
θέσιν εις ήν θά εύρεθή.
Οί φρουροί νά ένδύωνται άπλά καί
όχι μέ ιδιόρρυθμα καί κτυπητά ένδύματα.
Κατά τήν ώραν τής λειτουργίας τού
πιάνου ή προσοχή τών φρουρών νά είναι
άπόλυτος. Απαγορεύονται αί μεταξύ των
συναντήσεις καί συζητήσεις.
Αί θέσεις τών φρουρών νά είναι προ
καθορισμένοι καί νά έναλλάσσωνται
κατά χρονικά διαστήματα συμπεφωνημένα έκ τών προτέρων διά νά μή μένη ό
ίδιος εις τήν αύτήν θέσιν έπί πολύ χρό
νον.
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Τά πραγματικά ονόματα καί αί διευ
θύνσεις κατοικίας τών φρουρών νά μή
είναι γνωστά μεταξύ των, άλλά νά μεταχειρίζωνται ψευδώνυμα.
Εις μικράν άπόστασιν άπό τού μέρους
τού πιάνου νά ύπάρχη εί δυνατόν φιλι
κόν τηλέφωνον διά τού όποιου θά σημανθή ό κίνδυνος.
Ελλείψει τηλεφώνου καί εις τήν
οικίαν εις ήν τό πιάνο καί εις πλησίον
φιλικήν οικίαν θά δοθή τό σύνθημα τού
κινδύνου δι' ώρισμένων κρούσεων τής
θύρας ή δι’ άλλου τρόπου άναλόγως πρός
τήν διασκευήν τού οικήματος.
Δοθέντος τού συνθήματος τού κινδύ
νου οί φρουροί θά φύγουν αμέσως, ώς
επίσης καί ό πιανίστας διά τής οπίσθιας
θύρας έάν ύπάρχη τοιαύτη.
Λειτουργία πιάνου μόνον 30 λεπτά
τής ώρας διά μεταβίβασιν καί 1 ώραν
διά τήν λήψιν κατ' άνώτατον δριον είναι
ένδεδειγμένη, εί δυνατόν δέ ούχί καθ’ έκάστην εις τόν αύτόν τόπον.
Μετατόπισις τού πιάνου τακτική άπό
τοποθεσίας εις τοποθεσίαν επιβάλλεται.
Εις τό μέρος τής έγκαταστάσεως τού
πιάνου χρειάζεται διά τούτο μιά ειδική
κρύπτη.
Οί φρουροί πρέπει νά δώσουν τό σύν
θημα τού κινδύνου καί εις περίπτωσιν
έμφανίσεως ύποπτων άτόμων.
Πρό παντός οί συνεργάται καί εΐδικώς
οί φρουροί νά έχωοιν ύπ' όψιν των ότι
δέν πρέπει νά ομολογούν ποτέ, διότι ό
συλλαμβανόμενος όταν όμολογή τήν
πράξιν του ύπογράφει μέ τά χέρια του
τήν θανατικήν του καταδίκην καί τήν
τών συνεργατών του, όταν δέ άρνηθή
σώζει τά πάντα.
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Τό δωμάτιον λειτουργίας τού πιάνου
νά είναι άπομονωμένον άπό άλλα δωμά
τιά ή νά μένουν άλλα άτομα εις τό αυτό
οίκημα.
Ώ ς τοποθεσίαι κατάλληλοι διά λει
τουργίαν τού πιάνου δύνανται νά προτι
μηθούν αί κάτωθι, αφού όμως έξακριβωθή καλώς ότι δέν ύπάρχει τοποθετημένον
μονίμως Γερμανικόν ραδιογωνιόμετρον.
—Εις Ά γιον Σιδερέα, όπου ύπάρχουν
σκαλοπάτια.
—Περιοχή Αγίου Ελευθερίου —Τέρ
μα Γκύζη— Ύψωμα άνωθι Ναού Αγίου
Δημητρίου Αμπελοκήπων. Άνωθι Συνοι
κισμού Κυπριάδου — Συνοικία Κυψέ
λης — Οίκημα εύρισκόμενον έντός με
γάλου περιβολιού».
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί γε
νικές οδηγίες άσφαλείας πρός τά μέλη
τών ομάδων: Ακούστε μερικές άπό αύτές:
«Έχετε άπολύτως εχεμύθεια. Μή συνεργάζεσθε μέ έπιπολαίους. Μή συνεργάζεσθε μέ άγνωστα πρόσωπα. Μή χρη
σιμοποιείτε γυναίκες. Μή κρατάτε σημει
ώσεις μαζύ σας καί επί πολύν χρόνον.
Γράφετε πάντοτε μέ γραφομηχανήν καί
εις χαρτί τού ελευθέρου έμπορίου. Προ
διαθέσατε τόν εαυτόν σας δια τυχόν κα
κοποιήσεις. Ετοιμάσατε μιάν μικράν
κρύπτην μακράν τής οικίας σας, εις τήν
όποιαν νά κρύπτετε προχείρως τάς ση
μειώσεις σας. Εις τό δωμάτιον ένθα γίνε
ται έργασία νά τοποθετηθή άμέσως θερ
μάστρα μέ ξύλα. Όταν έργάζεσθε ή θερ
μάστρα πρέπει νά είναι αναμμένη, ώστε
νά ριφθοΰν τά χαρτιά όλα μέσα έν περιπτώσει κινδύνου. Νά είσθε πάντα δύσπι
στοι. Παρά έπιπολαίων άτόμων νά λαμ
βάνετε πληροφορίας δι' έκμαιεύσεως καί

νά μή φανερώνετε εις αυτά τήν ιδιότητά
σας. Νά μή ύπερηφανεύεσθε διά τήν άνδρείαν σας. Μή είσθε σπάταλοι καί μή
έμφανίζεσθε άνευ λόγου εις τά κέντρα
διασκεδάσεως. Μή κυκλοφορείτε άνευ
λόγου εις τά κεντρικά σημεία τής πόλεως.
Προσέχετε μήπως παρακολουθεϊσθε.
Φροντίσατε, ώστε ό τόπος έργασίας νά
έχη δύο έξόδους. Έχετε πάντοτε έτοιμη
κατά τάς κινήσεις σας μίαν εύλογοφανή
δικαιολογίαν».
Καιρός όμως νά άνοίξουμε τόν φάκελλο Ο.Μ. καί ν' άφήσουμε τούς πρω
ταγωνιστές νά μιλήσουν, οδηγούμενοι
πάντα άπό τά άπόρρητα δελτία καί τά
άλλα έγγραφα, πού μερικοί άπό αύτούς
κατάφεραν μέχρι σήμερα νά διασώσουν.
Τό ιστόρημά μας άρχίσαμε, όπως θά
θυμούνται οί άγαπητοί άναγνώστες, μέ
τήν άνατίναξι τό πρωί τής 31ης Μαίου
1941 ένός βουλγάρικου πλοίου μέσα σιό
λιμάνι τού Πειραιώς.
Ηταν Κυριακή 18 Μαίου τού 1941,
όταν τό Βουλγαρικό «Πριγκίπιοσα Μαρία
- Λουΐζα» 3821 τόννων, έφθαοε στον Πει
ραιά φορτωμένο πυρομαχικά, γιά τις
άνάγκες τού Γερμανικού στρατού κατο
χής
Τό «Πριγκίπισσα Μαρία - Λουΐζα» μέ
μεγάλο σημαιοστολισμό, φιγουράριζε
άγέρωχο ανάμεσα στά άλλα καράβια τού
λιμανιού, άπό τά όποια τά σπουδαιώτερα
ήταν δύο Ιταλικά άντιτορπιλλικά. τά
«Λιόνε» καί «Φόλια» τέσσαρα καταδιω
κτικά ύποβρυχίων τά «89», «53», «104»
καί «301», περί τά δέκα έλληνικά πετρελαιοκίνητα έπιταγμένα άπό τούς Γερμα
νούς καί μερικά άκόμα μικρότερα. Τά
μέτρα άσφαλείας έπέβλεπε προσωπικώς
ό λιμενάρχης Γκούντερμαν. Αύτό, γιά
τούς πράκτορες τής Ο. Μ. έσήμαινε ότι
κάποιο σπουδαίο φορτίο κουβαλούσε
στά άμπάρια του. Τά έμπειρα μάτια τους
διέκριναν άπό μακρυά. πώς μάλλον γιά
πυρομαχικυ έπρόκειτο. Άμέσως στό
στρατηγείο τής όμάδος στόν Πειραιά
πού βρισκόταν στήν όδό Νοταρά άρ. 44,
έσήμανε συναγερμός. Συναντήθηκαν έκεϊ
ό Αστυνόμος Τσενόγλου, ό Αστυνόμος
κ. Αουκάκης. ό μακαρίτης Άρχιφύλαξ
Δουκάκης καί ό δημοσιογράφος Χατζηαναστασίου. Γιά τήν άνατίναξι τού «Πριγκίπισσα Μαρία - Λουΐζα» άφηγεϊται ό
κ. Αουκάκης.
—Στήν προσπάθεια μας μάς έβοήθησε
μιά έλληνίδα. πού έργαζόταν στή Γερμα
νική Ναυτική Υπηρεσία τού Πειραιώς.
Μιλούσε άπταίστως τά γερμανικά, όπως
καί τά άγγλικά καί άπό τήν πρώτη ήμέρα
βοηθούσε μέ πολύτιμες πληροφορίες τήν
όργάνωσι. Ηταν ή Δωροθέα Καραβανάκη. μιά όμορφη Κρητικοπούλα μέ
τόλμη καί άποφασιστικότητα. Προσποιόταν τή φανατική Χιτλερική, φορούσε τή
γερμανική στολή καί πάντα στό άριστερό
της χέρι τό πράσινο περιβραχιόνιο μέ
τήν ένδειξι «Ντολμέτσερ» πού έσήμαινε
διερμηνεύς.
Ή Καραβανάκη πληροφόρησε τήν
ομάδα ότι τό πλοίο ήταν φορτωμένο μέ
νάρκες πού ποντίζονταν στή θάλασσα άπό
άεροπλάνα. Έφερε επίσης μεγάλο άριθμό
άπό άεροτορπίλλες. Ή άγωνία τού Αστυ
νόμου Τσενόγλου καί όλων τών άλλων
μεγάλωνε, καθώς βλέπαμε τις ώρες νά
περνούν, χωρίς νά μπορούμε νά κάνουμε
τίποτα. Δέν διαθέταμε άκόμα άσύρματο.

ΟΜΑΔΑ «Ο. Μ.»

γιά νά ζητήσουμε τή βοήθεια ειδικευμέ
νων σαμποτέρ. Έτσι άποφασ ίσαμε νά
δράσουμε μέ τά πενιχρά παιδαριώδη θά
έλεγα μέσα καί ότι ήθελε άς γινόταν.
Καλέσαμε ένα έμπιστο βοηθό μας,
έμπειρο ύπαξιωματικό τού Ελληνικού
ναυτικού στά ύποβρύχια, πού είχε άποστρατευθή τό 1927, έπειτα άπό άτύχημα.
Ό «έφευρέτης» έτσι τόν λέγαμε, τό πραγ
ματικό του όνομα μάς διαφεύγει, είχε κα
ταφέρει νά φτιάξη ένα μηχανηματάκι σέ
μέγεθος μεγάλου άναπτήρα, πού μέ άργό
ρυθμό καί έπειτα άπό 10 περίπου ώρες
έδινε φωτιά σέ εύφλεκτα ύλικά πού βρί-

σκοντάν κοντά του. Πώς όμως τό μικρό
μηχανηματάκι, πάνω στό όποιο στηρί
ξαμε όλες τις έλπίδες μας, θά έμπαινε στά
άμπάρια τού «Πριγκίπισσα Μαρία - Λουίζα»; Στή δύσκολη ώρα βρέθηκε καί πάλι
ή Ντάρα. Ή έξυπνη νέα είχε γνωρισθή
μέ ένα άξιωματικό τού καραβιού τόν Κώτσοκ Έντέμφσκυ, πού τήν κάλεσε νά
άνέβη μαζύ του έπάνω τό μεσημέρι, όπου
θά γινόταν καί ένα μικρό γλέντι. Πήρε
τόν «αναπτήρα» καί σέ κάποια εύκαιρία,
τόν πέταξε στό 3ο άμπάρι, πού έξωτερικά
φαινόταν φορτωμένο μέ χορτονομή·#·’Η
ταν ή ώρα 7.30 περίπου, όταν πυκνοί k u πνοί φάνηκαν νά ζώνουν τό βουλγάρικο
καράβι. Οί Γερμανοί εύρίσκονταν σέ κατάστασι πανικού, γιατί ήξεραν άκριβώς
τό περιεχόμενο τού φορτίου. Έοημάνθη
συναγερμός, γιά νά φύγουν τά άλλα πλοία
πού ήταν κοντά. Έφυγαν τά ιταλικά πο
λεμικά καί μερικά άπό τά επιταγμένα.
Ό ταν φάνηκε, ότι οί πυροσβεστικές αν
τλίες δέν μπορούσαν νά σώσουν τό καιόμενο πλοίο άποφασίστηκε νά τό ρυμουλ
κήσουν έξω άπό τό λιμάνι. Γερμανοί
στρατιώτες μέ τά πιστόλια στά χέρια συγ
κέντρωσαν πολλούς Έλληνες λιμενερ
γάτες πού τούς άνάγκασαν νά λύσουν
τις «πριμάτσες» ένώ δύο ρυμουλκά τό
τραβούσαν πρός τήν έξοδο τού λιμανιού.
Δέν πέρασαν περισσότερο άπό 20' λε
πτά καί άκούστηκε μιά έκρηξις πού συνετάραξε τόν Πειραιά. Τώρα ό κίνδυνος ή
ταν μεγαλύτερος γιατί ύπήρχε φόβος νά
πάρουν φωτιά δύο άκόμα φορτηγά, γε
μάτα πυρομαχικά. Τό ιταλικό «Τζούλια»
καί τό ρουμανικό «Ζιούλ».
Παρακολουθούσα, συνεχίζει ό κ.
Λουκάκης, τις δραματικέςνγιά τούς κατακτητές στιγμές μαζύ μέ τόν Τσενόγλου.
Κάποια στιγμή είδαμε νά διασχίζη τήν
παραλία τού Τελωνείου, ένα μεγάλο γερ
μανικό τάνκς, πού σταμάτησε στά «καρ
βουνιάρικα». Διακρίναμε άπό μακρυά τά
θηρία τού Πειραιώς, τόν στρατιωτικό
διοικητή Λίτκε καί τό λιμενάρχη Γκούντερμαν. Καταλάβαμε. Τό τάνκς θά βύθιζε
μέ τό κανόνι του τό πλοίο. Άκούγεται άλ
λη, ισχυρότερη άπό τήν πρώτη έκρηξι,
πριν άκόμα βάλη τό τάνκς.
Ήταν ή ώρα 8.55' περίπου, όταν τό
πελώριο «Τίγκερ» γύρισε καί σκόπευε
τό καιόμενο πλοίο. Μιά οβίδα τό κόβει
στά δύο. Τό τι έπακολούθησε δέν περιγράφεται. Τό «Πριγκίπισσα Μαρία - Λουΐζα» άρχίζει γρήγορα νά βυθίζεται, ένώ
τό πλήρωμά του πέφτει στή θάλασσα γιά
νά σωθη. Τό νόστιμο ήταν, ότι άπό τά
πυρακτωμένα κομμάτια, πήραν φωτιά καί
τό «Τζούλια» καί τό «Ζιούλ». Τό δεύτερο
τινάχτηκε στόν άέρα, όπως καί τό γερμα
νικό φορτηγό «Άλικάντε».*·Έδώ τελείω
σε «ή μαρτυρία» τού κ. Λουκάκη γιά τό
τόλμημα τών ήρωϊκών σαμποτέρ, πού
έβαλαν σέ μεγάλους «μπελάδες» τούς Γερ
μανούς, οί όποιοι άρχισαν πλέον νά πι
στεύουν σοβαρά, ότι θά άντιμετωπίσουν
τήν σθεναρή άντίσταση τού έλληνικού
λαού καί πώς οί Έλληνες «δέν πιάνονται
φίλοι».
Οί συνέπειες άπό τό σαμποτάζ τού
«Πριγκίπισσα Μαρία - Λουΐζα» ήταν τρο
μακτικές. Εκτός άπό-τά τρία πλοϊα^χάθηκαν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών
βαρέων όπλων. Οί άπώλειες σέ άνθρώπινο
υλικό έφθασαν τούς 230 περίπου νεκρούς
Γερμανούς, Βουλγάρους καί Ιταλούς καί

Είς τήν απέναντι αελίόα: Τό «Πριγκίπισσα Μαρία Λουΐζα» φορτωμένο πυρομαχικά, καίγεται υστέρα άπό τό σαμποτάζ
τών ήρωϊκών αστυνομικών τής Ο.Μ. Εις
αυτή τή σελίδα αριστερά: Ό φερόμένος
ώς Βούλγαρος υπό τό ψευδώνυμο Κώτσοκ
Έντέμφσκυ. Ή ταν ό Γερμανός άρχικατάσκοπος Σμάλτς Αύγουστος. Επάνω:
Ή ήρωϊκή Δώρα Καραβανάκη μέ χιτλε
ρική στολή. Κάτω: 'Ο δημοσιογράφος
Χατζηαναστασίου, πολύτιμος συνεργά
της τοϋ Τσενόγλου.
περισσότερους άπό 100 τραυματίες. Γιά
νά γίνη κατανοητή ή σφοδρότητα τών
έκρήξεων άρκεϊ νά άναφερθή, ότι τό κε
φάλι τού Βουλγάρου Πλωτάρχου βρέ
θηκε χωμένο μέσα στό πηλήκιό του στή
θέσι «Αύγό» τής Δραπετσώνας. Υπήρ
ξαν θύματα καί άπό Ελληνικής πλευράς.
Σκοτώθηκαν τριάντα πέντε, ανάμεσα
στούς όποιους ήταν οκτώ λιμενοφύλακες,
έργάτες τού λιμένος, ό πλοίαρχος τού
ρυμουλκού «Μάρα» Μιχ. Βάλβης καί ό
θερμαστής Γιάννης Ράδης. Μά τό π ιό
σπουδαίο ήταν, ότι καταστράφησαν οί
έγκαταστάσεις τού λιμανιού, τόσο άπαραίτητες γιά τούς Γερμανούς, τή στιγμή
πού έτοίμαζαν τήν τελική φάσι γιά τήν
κατάληψι τής Κρήτης.
Τήν καταστροφή τού Βουλγαρικού
πλοίου οί Γερμανοί άπέδωσαν σέ τυχαίο,
χωρίς όμως νά άπαλλάξουν τής εύθύνης
καί τούς Βουλγάρους, στούς οποίους έρι
χναν ένα μεγάλο μέρος τής εύθύνης.' Υποψιάζονταν δηλ. οί Γερμανοί, ότι έπρόκειτο γιά,σαμποτάζ, πού έγινε άπό τό ίδιο
τό πλήρωμα. Γιά τό λόγο αύτό καί ένώ
ό κίνδυνος ήταν τόσο κοντά, δέν άφηναν
τούς ναύτες τού «Μαρία - Λουΐζα» νά
έγκαταλείψουν τό πλοίο. Από τρεις πού
τελικώς διεσώθησαν. δηλαδή τόν πρώτο
μηχανικό Βασίλη Γκέρκεφ, τόν ύποπλοίαρχο Άντών Νάϊτσεφ καί τόν άξιωμα
τικό άσφαλείας Κώτσοκ Έντέμφσκυ, οί
δύο πρώτοι πέθαναν άπό τά μαρτύρια, στά
όποια τούς ύπέβαλαν τά Έ ς - Έ ς, προκειμένου νά άποκαλύψουν τούς δράστες τού
σαμποτάζ. Παρά ταΰτα, οί Γερμανοί άπέκλειναν καί πρός «τό άτύχημα» καί γι
αύτό δέν προέβησαν, όπως συνήθιζαν
σέ άντίποινα εις βάρος τού πληθυσμού.
(Ή συνέχεια στό επόμενο)
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διανοητικά χαρακτηριστικά. Για νά
βγάλη τα συμπεράσματα τον ό Λομ7τρόζο μελέτησε περισσότερο από κά
θε άλλο μέλος τον σώματος τό κρα
νίο και ιδιαιτέρως την χωρητικότητά τον, την κρανιακή περιφέρεια και
ημιπεριφέρεια, την κρανιακή προ
βολή, τά οστά τοϋ κρανίου, όπως και
τό πρόσωπο με τά οστά τον. Τό πό
ρισμα τής έρεύνης τον ήταν άτι τό
σχήμα καί οι χαρακτήρες τοϋ κρα
νίου τών εγκληματιών, έμοιαζε πε
ρισσότερο με εκείνο τών φρενο
βλαβών.
'Αλλά, δεν άρκέσθηκε μέχρι εδώ
ό Αομπρόζο. Ύπεοτήριξε τήν άποψι, άτι, οχι μόνο ό εγκληματίας δια
φέρει από τον μή εγκληματία, αλ
λά άτι και οι εγκληματίες διαφέ
ρουν μεταξύ τους, άναλόγως με. το
έγκλημα ' στο όποιο «έχουν κλίαι».
Είπε π.χ. άτι άλλο πράγμα είναι ό
ληστής και άλλο ό κλέφτης. Για τον
τελευταίο ίσχνρίσθηκε, άτι έχει κε
φάλι μικρό, μέτωπο όπισθοκλινές,
πρόσωπο ωχρό πού σπάνια κοκκι
νίζει, μεγάλη ευκινησία στά χέρια,
μάτια μικρά και βλέμμα ασταθές.
Οι βιαστές έχουν φωνή βραχνή,
βλέμμα σπινθηροβόλο, πρόσωπο λε

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ «ΠΑΣΤΑ» ΑΝΘΡΩΠΟΥ

πτό, χείλη παχειά, είναι αδύνατοι
και τις περισσότερες φορές μονόρχεις ή ανίκανοι.
Οι κάθε λογής άπατεώνες είναι
κατά τον Αομπρόζο πάντοτε καλο
κάγαθοι, στήν έκφρασι, έχουν μικρά
μάτια ριγμένα συνήθως στή γή, πρό
σωπο αγγελικό και κάποτε-κάποτε
παρουσιάζουν πρόωρη φαλακρότητα.
Στά υποψήφια θύματά τους δίνουν
τήν έντύπωσι καλών ανθρώπων, πρά
γμα, πον τά οδηγεί εύκολώτερα
στήν παγίδα.
Οι φονιάδες διακρίνονται από τό
παγερό καί ακίνητο βλέμμα, τά / ε 
πτά χείλη, τό μεγάλο σαγόνι καί
τήν πάντοτε κυρτή μύτη. Συνήθως
παρατηρούνται σ’ αυτούς σπασμοί
τον προσώπου ιοστε νά φαίνωνται
τά δόντια καί κάποιο μειδίαμα
άνάμέίκτο μέ απειλή. 'Εκτός άπό
εκείνους πού εξέτασε ό Αομπρόζο
στούς χαρακτηριστικούς τύπους τών
φονέων κατέταξε τον Καλιγούλα,
τον Τιβέριο καί πολλούς άπό τούς
«διάσημαυςηφονείς-λησ^ές τής Σ ικε
λίας. "Ολων αυτών εξέτασε τά πορτραίτα. Γιά τον Καλ,ιγούλα π.χ. εί
πε, άτι είχε απαίσιο πρόσωπο πού
έδειχνε ωμότητα καί δυσπιστία, ήταν

ωχρός, είχε βλέμμα παγερό, χείλη
μικρά, μεγάλο σαγόνι καί κάπως πε
ρισσότερο ανεπτυγμένο τό αριστερό
μέρος τον προσώπου.
Στους κίναιδους ό Αομπρόζο παρετήρησε παιδική φυσιογνωμία, απα
λότητα στο δέρμα καί πολλά μαλIλιά, πού χτενίζονται κατά τρόπο
θηλυπρεπή. Γιά τον ’Ιταλό έγκληματολόγο καί άπως βεβαίως διετύπιοσε τις παρατηρήσεις τον στον
«’Εγκληματία άνθρωπο» στο περί
φημο δηλαδή βιβλίο πού προαναφέραμε, τό έγκλημα είναι έκδήλωσι
φυσική, πού παρατηρείται καί στά
ζώα καί στά φυτά. « Ή φύσις, έλε
γε ό Ρενάν, δίνει τό παράδειγμα τής
πιο άνηλεονς αναισθησίας καί τής
πιο μεγάλης άνηθικότητος». Τό έ γ 
κλημα, έπρέσβενε ο Αομπρόζο, εί
ναι συνηθισμένο ανάμεσα στά ζώα.
Μάλιστα, εγκληματούν, οχι μόνον
ζώα διαφορετικής οικογένειας, αλλά
καί ζώα τής ιδίας ράτσας. Τά εγ
κλήματα αυτά γίνονται συνήθως γιά
τήν έξασφάλισι τροφής, χάριν αρ
χηγίας, γιά τήν «κατάκτησι» θηλέων κ.ά. Πολλές άμως φορές, πα
ρατηρούνται καί εγκλήματα, χωρίς
νά έχουν κάποια δικαιολογία. Είναι
γνωστό π.χ. άτι τά κουνέλια τρώνε
μερικές φορές τά μικρά τους, οι νεα
ρές αλεπούδες τρώνε χωρίς λόγο τή
μητέρα τους κ.λ.π. Κάτι τό ίδιο
σημαντικό πού νπεστήριξε ο Λομπρόζο, είναι ή παρατήρησί τον, άτι
καί τά ζώα εγκληματούν, άπως ακρι
βώς καί οί άνθρωποι. "Ενα χαρα
κτηριστικό παράδειγμα πού αναφέ
ρει είναι τό εξής: Παρακολουθών
τας ένα ζευγάρι πελαργών πού έχτι-

Άριστερά: Τύπος όπλου, πού συνήθως
χρησιμοποιούσαν στις «εξορμήσεις» τονς
οί γκάγκστερς καί οί άλλοι «όνομαστοί»
εγκληματίες στήν ’Αμερική. Κατά τον
Αομπρόζο ό εγκληματίας γεννήθηκε εγ
κληματίας. Λ εν υπήρξε δηλαδέ) ποτέ σωστός άνθρωπος. Αξιά: Προμετωπίδα μιας
από τις πρώτες εκδόσεις τον έργου τοϋ
Αομπρόζο « Ό εγκληματίας άνθρωπος».
Τό βιβλίο αυτό, πού κυκλοφόρτ/σε γιά
πρώτη φορά τό 1876, προκάλεσε άληθινή
επανάσταση στις μέχρι τότε θεωρίες γύ
ρω άπό τό έγκλημα καί τον εγκληματία.
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Το πρόβλημα υπο το πρίσμα τηο<δεωριας της ετικεττας»

I. Εισαγωγικά

λάδα
Τό Κεφάλαιο Θ ' τού Ποινικού Κώδι
Στην 'Ελλάδα χό 1973 ύπεβλήθησαν κα τιτλοφορείται, όπως είναι γνωστό,
σέ αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα «άνήλικοι έγκληματίαι». Στά άρθρα όμως
ή έκλείσθησαν οέ καταστήματα άγωγής πού άκολουθοΰν, ένώ δίνεται ό όρισμός
ή σωφρονιστήρια μόνο 5.760 άνήλικοι1 τού άνηλίκου, δέν όρίζεται ρητώς σέ ποιες
καί γενικά ό άριθμός τών «άποχαλινω- περιπτώσεις έφαρμόζονται οί διατάξεις
θέντων νέων»7 δέν άνέρχεται στή χώ αυτές. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία τών
ρα μας σέ δεκάδες χιλιάδων. Ή περιω- άρθρων αύτών όποτε τελείται άπό άνήρισμένη αυτή έκταση τοΟ προβλήματος
λικο πράξη ή όποια άν τελείτο άπό ένήλιτής αντικοινωνικής συμπεριφοράς τών
κο θ’ άποτελοΰσε «έγκλημα», έχομε έγ
άνηλίκων έξηγεί3 τήν έλλειψη στήν έλκλημα πού διεπράχθη «υπό άνηλίκου
ληνική νομική έπιστήμη ένός όρου πού έγκληματίου»9.
νά άποδίδη όσο τό δυνατό καλύτερα τούς
Είναι όμως άμφισβητήσιμο, άν ένδείόρους enfance delinquante, juvenile de κνυται νά χρησιμοποιήται ό όρος «έγκληlinquency, Jugenddelinquenz't κ.τ.λ. δέν ματίας» στήν περίπτωση τών άνηλίκων,
μπορεί όμως νά τήν δικαιολογήση. Ή έ- γιά τούς έξής κυρίώς λόγους:
ξεύρεση καί καθιέρωση ένός έλληνικοϋ
1)
Σύμφωνα μέ τό νόμο (άρθρ. 14
νομικού όρου πού νά καλύπτη τις περι
Π.Κ.) έγκλημα είναι ή κ α τ α λ ο γ ι πτώσεις τών άδικοπραγούντων άνηλίκων
σ τ ή πράξη, ένώ οί περισσότερες πράξεις
δέν πηγάζει μόνο άπό τήν άνάγκη μιας τυ τών άνηλίκων δέν είναι καταλογιστές
πικής προσαρμογής πρός αρκετές άπό π.χ. άρθρο 126 Π.Κ.).
τις σύγχρονες, ξένες νομοθεσίες?, άλλ’
Βέβαια διδάσκεται1**, ότι ή συμπερι
έχει καί ούσιαστική σημασία. Ή άπά- φορά πού πληροί όλες τις προϋποθέσεις
λειψη τού όρου «άνήλικοι έ γ κ λ η μ α τού άρθρου 14 § 1 Π.Κ. πρέπει νά χαρατ ί ε ς» κατά πρώτο λόγο άπό τόν Ε λλη κτηρισθή ώς «πλήρες» έγκλημα. Ή συμ
νικό Ποινικό Κώδικα6 κι ύστερα άπό τό περιφορά έξ άλλου πού πηγάζει ψυχικά
λεξιλόγιο όσων άσχολοΰνται μέ ανηλί άπό άκαταλόγιστο άνθρωπο (καί έπομέκους μπορεί ν’ άποτελέση άπαρχή μιας
νως δέν άνταποκρίνεται στόν όρισμό τής
ανανεωτικής κινήσεως στόν τομέα αύτόν.
πάρα πάνω διατάξεως σέ όλα του τά στοι
Μ’ αύτόν τόν τρόπο είναι δυνατόν νά χεία) πρέπει νά όνομάζεται «άτελές έγ
τεθούν οί βάσεις γιά μιά όρθότερη άλλά
κλημα». Τό έρώτημα όμως είναι έάν ή
καί μέ περισσότερες προοπτικές αντι κατασκευή αυτή, ή όποια διευθετεί όρομετώπιση τών παραβατών σύμφωνα μέ λογικώς τή φαινομενική ασυνέπεια άνάσύγχρονα κοινωνικοψυχολογικά κριτή μεσα στό άρθρο 14 § 1 Π.Κ., καί τήν έπιρια7. Ή «άποποινικοποίηση»8 πάλι τής κεφαλίδα τού Κεφαλαίου Θ' τού Π.Κ.,
άντικοινωνικής συμπεριφοράς τών άνη έξυπηρετεϊ τούς πραγματικούς σκοπούς
λίκων ένδέχεται άλυσιδωτά νά έπιδράση
στούς οποίους πρέπει ν’ άποβλέπη τό
εύνοϊκά πρώτα στούς ίδιους τούς ανηλί δίκαιο τών άνηλίκων11.
κους καί μετά καί στό κοινωνικό περι
Αλλά καί όπου οί ανήλικοι θεωρούν
βάλλον τους.
ται ποινικώς ύπεύθυνοι, ό τρόπος ποι
νικής εύθύνης τους είναι ίδιάζων, άφοΰ
II. Νομική έποψη
ώς κριτήριο έπιβολής τού ποινικού σω
φρονισμού λαμβάνεται κυρίως ή άνάγκη
Ι . Τ ό π ρ ό β λ η μ α σ τ ή ν 'Ε λ  σωφρονισμού, πού θά συγκροτούσε τούς
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έφήβους άπό τήν τέλεση νέων άξιοποίνων
πράξεων (άρθρο 127 Π.Κ.).
2)
Στό τμήμα αυτό τού Κώδικα άπομακρύνεται ό νομοθέτης άπό τήν άρχή
nulla poena sine lege κι άκολουθεί τό
σύστημα τής άορίστου ποινής12,έτσι ώστε
μόνο ή δικαστική άπόφαση νά καθορίζη
τήν έξατομικευμένη μεταχείριση τού
ανηλίκου. Σύμφωνα μέ τό σύστημα αύτό.
ό δικαστής άνηλίκων ένεργεί σάν «κα
λός πατέρας» κι έχει εύρεϊες έξουσίες, οί
όποιες τού άνετέθησαν άκριβώς διότι
ή άντικοινωνική συμπεριφορά τού άνη
λίκου άπό τήν πιό σοβαρή ώς τήν λιγό
τερο έπικίνδυνη έξετάζεται μόνο σάν σύμ
πτωμα τών προβλημάτων του. Τό σύμ
πτωμα αύτό ύπογραμμίζει τήν άνάγκη νά
§ ύποβληθή
I
ό άνήλικος σέ άναμορφωτικά
ή θεραπευτικά μέτρα καί κατ’ έξαίρεση
σέ ποινικό σωφρονισμό13.
'Επομένως τό σύστημα τών διατάξεων
τού ίσχύοντος δικαίου κατ’ άρχήν δέν
έπιβάλλει τή χρησιμοποίηση τού όρου
«έγκληματίας» στήν περίπτωση τών άνη
λίκων. Κατά δεύτερο δέ λόγο, περιέχει
άποκλίσεις άπό τόν τρόπο άντιμετωπίσεως τών άνηλίκων έγκληματιών, οί
όποιες ίσως ύποδηλοΰν τήν άνάγκη καί
σκοπιμότητα χρησιμοποιήσεως άλλου
όρου γιά τόν χαρακτηρισμό τών άνηλί
κων πού διαπράττουν άξιόποινες πράξεις.
2. ’Α ν α δ ρ ο μ ή σ τ ό
θεσμό
τού Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ Ά ν η λ ζ κ ω ν
σ τ ή ν ’Α μ ε ρ ι κ ή .
-,
Τήν 1η ’Ιουλίου 1898 ή πολιτεία τού
Ίλλινόϊ, τών Η.Π.Α. ψήφισε ένα νόμο
πού στήν παράγραφο 21 ώριζε: «Ή φρον
τίδα. έπιμέλεια καί πειθαρχία κοριτσιών
καί άγοριών πού χαρακτηρίζονται άπό τά
δικαστήρια σάν παραβάτες (delinquent),
έξηρτημένοι (dependent) ή έγκαταλελειμμένοι (neglected)1^ πρέπει νά προσομοιάζη όσο τό δυνατόν περισσότερο
μέ τήν μεταχείριση πού μπορεί νά παρά
σχουν σ’ αύτούς οί γονείς τους...»1?.

Οί απόψεις γύρω άπό τό θέ
μα τοΰ συγχρόνου στιγματισμοϋ έπισημαίνουν τις
δυσμενείς επιδράσεις, πού
μπορεί νά έχη για ένα άτο
μο ό αρνητικός χαρακτηρι
σμός του. Πάντως εϊναι λο
γικό οί αντιλήψεις αύτές
νά έχουν εφαρμογή, τηρού
μενων των άναλογιών καί
στις περιπτώσεις των άνηλίκων πού παραβιάζουν ώρισμένους κανόνες τής ώργανωμένης κοινωνίας στήν
όποια ζοΰν.

Μέ τό νομοθέτημα αυτό είδε τό φώς
στό Σικάγο τό πρώτο δικαστήριο άνηλίκων. Πρόδρομοι τοΰ θεσμοΟ αύτοΰ
μποροΰν νά θεωρηθούν κατ' αρχήν διά
φοροι νόμοι τού ’Ιλλινόϊ ή άλλων πολι
τειών, όπως π.χ. οί νόμοι πού άποσκοποΰσαν στήν πρόληψη τής σκληρής μεταχειρίσεως τών παιδιών, νόμοι πού θέσπι
ζαν τήν ίδρυση τών φιλανθρωπικών σω
ματείων καί ιδρυμάτων, άλλοι πού άπέβλεπαν στήν προστασία έγκαταλελειμμένων παιδιών, πού συστηματοποίησαν
τόν θεσμό τής «δοκιμασίας» (Probation)
κτλ.
Στή δημιουργία τών δικαστηρίων ανη
λίκων συνέτειναν άκόμα καί οί έξελίξεις
στήν περιοχή τών έπιστημών συμπεριφο
ράς καί τού ποινικού δικαίου.
Έξ άλλου μεταξύ τών προδρόμων τοΰ
θεσμού πρέπει νά άναφερθή ή πρακτική
τών άγγλικών δικαστηρίων πού έφήρμοζαν κανόνες έπιεικείας (Equity). ’Ιδιαί
τερα αύτά τά τελευταία προσέφεραν τό
θεωρητικό ύπόβαθρο τού θεσμού τών
δικαστηρίων άνηλίκων μέ τό γνωστό
δόγμα parens patriae, σύμφωνα μέ τό
όποιο ό βασιλιάς είχε τό καθήκον νά
παρεμβαίνη καί νά μεριμνά άρχικά γιά
τήν περιουσία κι ύστερα γιά τό πρόσωπο
τών άνηλίκων ύπηκόων του16.
Τέλος, τά άμερικανικά δικαστήρια
συνεισέφεραν τό φαινόμενο «τής έπαναστατημένης συνειδήσεως» τών δικαστών
οί όποίοι άκολουθώντας τόν νόμο ήταν
ύποχρεωμένοι ν’ άντιμετωπίζουν ώς έγκληματίες παιδιά ήλικίας έπτά έτών καί
νά έφαρμόζουν ποινές ένηλίκων έγκληματιών σέ παιδιά 14 έτών1?.
Κι έδώ ίσως βρίσκεται ή σημαντικώτερη καινοτομία τοΰ νομοθετήματος τής
πολιτείας τοΰ Ίλλινόϊ, άπό τό όποιο έλ
κουν τήν καταγωγή τους τά δικαστήρια ά
νηλίκων σχεδόν όλου τοΰ κόσμου18: Στό
ότι τά παιδιά πού παρέβαιναν ποινικές
διατάξεις δέν θά ΰφίσταντο πιά τήν ίδια
287

μεταχείριση μέ τούς έγκληματίες, αλλά
θά τούς παρείχετο ή έξατομικευμένη έκείνη βοήθεια μέ τή μορφή θ ε ρ α π ε ί α ς ,
πού προσεφέρετο άπό τά δικαστήρια στά
έξηρτημένα καί έγκαταλελειμμένα παι
διά'9. Έτσι, ό στιγματισμός τής ποινι
κής διαδικασίας καί μεταχειρίσεως πα
ραχωρούσε τή θέση του στήν «οίονεί»
πατρική φροντίδα τού κράτους καί συγ
κεκριμένα σ' ένα δικαστήριο πού είχε πε
ρισσότερο κοινωνικο-ψυχοθεραπευτικό
χαρακτήρα καί λιγότερο νομικό^ο. Αύτό
τονίζεται καί στήν έκθεση μιας όμάδας
ειδικών στά θέματα νεανικών παραβάσε
ων, ή όποια άναφέρεται ιδιαίτερα α)
στις διαφορές άνάμεσα στά δικαστήρια
άνηλίκων καί στά άλλα ποινικά δικαστή
ρια: άνεπίσημη καί κεκλεισμένων τών
θυρών άκροαματική διαδικασία, είδικός
δικαστής μέ εύρεία διακριτική εύχέρεια
νά έπιλέγη άνάμεσα στά διάφορα μέτρα,
κοινωνική έξακρίβωση κτλ. καί β) στήν
παραδοχή μιας νέας όρολογίας πού χαρα
κτηρίζει τή διαφορετική κατάσταση πραγ
μάτων: «άναφορά» ή «αίτηση» άντί γιά
«μήνυση», «κλήτευση» άντί γιά «ένταλ
μα συλλήψεως» κτλ.2'.
Ή ανάγκη έξευρέσεως καί καθιερώσεως νέας όρολογίας γιά τις περιπτώσεις
άνηλίκων μέ κάθε μορφής άντικοινωνική
συμπεριφορά22 ήταν συνεπώς ήδη πρό
βλημα ούσιαστικόν στή Β. 'Αμερική τών
αρχών τού 20οΰ αιώνα22, παρ’ όλο πού
δέν υπήρχε άκόμη ή θεωρητική ή έμπειρική θεμελίωση αύτής τής άντιλήψεως.

ρω άπό τήν άποκλίνουσα συμπεριφορά
μπορεί νά θεωρηθή ό Merton2'. Αύτός
έπεσήμανε τήν άνάγκη νά διερευνηθοΰν
τά διάφορα είδη άποκλίνουσας συμπερι
φοράς (όπως ή έγκληματικότητα, ή ψυ
χική άσθένεια, ή καλλιτεχνική δημιουρ
γία, ή έξτρεμιστική πολιτική δραστηριό
τητα, ό άλκοολισμός, ή διανοητική καθυ
στέρηση, ή κωφαλαλία κλπ.). Ό Marton
πρότεινε άκόμη νά διερευνηθοΰν οί άντιδράσεις ώς πρός τήν άποκλίνουσα συμ
περιφορά τών όμάδων πού συμμορφώ
νονται μέ τις κοινωνικές έπιταγές. ’Εξ’
άλλου ό Cohen είχε ύποδείξει τή σκοπι
μότητα τής μελέτης τών άντιδράσεων
αύτών καί μάλιστα τού τρόπου μέ τόν
όποιο οί άντιδράσεις ώρισμένων όμάδων
τείνουν νά δημιουργήσουν ή νά άπαλείψουν τήν άποκλίνουσα συμπεριφορά22.
Γιά τήν έγκληματικότητα συγκεκριμέ
να άπό τό 1937 ήδη είχε έκφρασθή μέ
σαφήνεια ό Tannenbaum ό όποιος έγραφε:
«Ή διαδικασία τής δημιουργίας ένός
έγκληματίου είναι μία διαδικασία: άναρτήσεως έπάνω του τού καταλλήλου δια
κριτικού χαρακτηρισμού του ώς έγκλη
ματίου, άναγνωρίσεώς του, προσδιορι
σμού του, περιγραφής του, διαχωρισμού
του άπό τούς νομοτεγεϊς πολίτες, δημι
ουργίας σ’ αύτόν τής συνειδήσεως ότι
είναι έγκληματίας, σέ τελευταία άνάλυση είναι ένας τρόπος ύποκινήσεως, υπο
βολής, έμφάσεως καί έπικλήσεως έκείνων άκριβώς τών χαρακτηριστικών γιά
τά όποια τού άποδίδεται ή μομφή»22.
Πάντως τά θεμέλια τής «θεωρίας» τής
III. Θεωρητική έποψη
έτικέττας έθεσε μάλλον ό Lemert ό όποι
Ή κίνηση τής δημιουργίας ξεχωρι ος άνέλυσε τις σχέσεις άποκλίνουσας
στών δικαστηρίων άνηλίκων2-*στηρίχθη- συμπεριφοράς καί άντιδράσεων τής κοι
κε στή θέση ότι ό άνήλικος παραβάτης νωνίας2-*. Σ' αύτόν φαίνεται πώς στηρίτών ποινικών νόμων δέν είναι μικρογρα χθηκε ό Becker γιά νά καταλήξη στή χα
φία τού ένήλικου έγκληματία22 κι έπομέ- ρακτηριστική διαπίστωση - όρισμό: «ά
νως κάθε έξομοίωση ή καί έξίσωση μ’ αύ- ποκλίνουσα συμπεριφορά είναι έκείνη ή
συμπεριφορά έπάνω στήν όποια έπικολτόν — άρα καί ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς
του ώς έγκληματία — άποβαίνει σέ βά λάται ή έτικέττα «άποκλίνουσα»22. Ή
άπόκλιση δηλαδή είναι δημιούργημα δια
ρος τού άνηλίκου2^.
φόρων κοινωνικών όμάδων, οί όποιες
Μέ τό θέμα τού χαρακτηρισμού ή τού πρώτα χαρακτηρίζουν ώρισμένα άτομα
στιγματισμοΰ22 ή τής έπικολλήσεως τής ώς άποκλίνοντα καί ύστερα τά άπομονώέτικέττας (labeling), μέ τό όποιο θά μπο νουν άπό τούς νομοταγείς πολίτες. Ση
ρούσαμε νά στηρίξωμε τήν άποψή μας, μαντική θέση έπομένως στήν άνάλυση
έχει άσχοληθή μία πλειάδα άμερικανών τής άποκλίνουσας συμπεριφοράς κατέ
κοινωνιολόγων. Ά π ’ αύτούς θά άναφέ- χει, όπως θά έλεγε ό Erikson, όχι μόνο ό
ρωμε ένδεικτικά τούς Tannenbaum, Le- ίδιος ό άποκλίνων άλλά καί τό κοινό
mert, Kitsuse, Erikson καί Becker. Ό
ή τό άκροατήριο2®.
τελευταίος μάλιστα θά μπορούσε νά δι£κό Kitsuse, γιά νά άναφερθοΰμε
δικήση τήν πατρότητα τής λεγομένης στιςΤέλος
κεντρικές κυρίως ιδέες ώρισμένων
«θεωρίας» τής έτικέτταςΟβόεΙ^ theory)2» ύποστηρικτών
τής «θεωρίας» αύτής, θεώ
μιάς θεωρίας πού άναπτύχθηκε μέσα στά
ρησε τήν άποκλίνουσα συμπεριφορά ώς
πλαίσια τού τμήματος έκείνου τής κοινω- μία
διαδικασία βάσει τής όποιας τά μέ
νιολογίας πού άποκαλεϊται «άποκλίνου- λη μιάς κοινωνίας έρμη νεύουν μία συμ
σα συμπεριφορά» (deviant behavior).
περιφορά ώς άποκλίνουσα, προσδιορί
Σύμφωνα μέ τις άπόψεις πού άναφέρ- ζουν τά άτομα πού συμπεριφέρονται έτσι
θησαν πιό πάνω, ώς ά π ο κ λ ί ν ο υ σ α
ώς άποκλίνοντα καί τέλος έπιβάλλουν
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά δέν θεωρείται άπλώς τήν προσήκουσα, κατά τή γνώμη τους,
κάθε συμπεριφορά πού άποκλίνει άπλώς μεταχείριση22.
άπό τούς παραδεδεγμένους κανόνες29,
Τή συνοπτική παρουσίαση τής θεω
άλλά κυρίως έκείνη ή συμπεριφορά πού ρίας τής έτικέττας καί τή συσχέτισή της
είναι άποτέλεσμα άλληλενεργείας (inte πρός τις δυσμενείς έπιπτώσεις, πού είναι
raction) άνάμεσα στόν φορέα τής συμπε δυνατό νά έχη γιά τούς άνηλίκους ό χα
ριφοράς καί σέ όσους τήν προσδιορίζουν ρακτηρισμός τους άπό τό Ποινικό Δί
καί τήν χαρακτηρίζουν «άποκλίνουσα». καιο ή καί άπό τρίτους ώς «άνηλίκων έγΑύτοΰ τού είδους ή συμπεριφορά έξη- κληματιών», θά συμπλήρωνε καί θά διευ
γεϊται δηλαδή άπό κοινωνικούς παράγον κρίνιζε ή άναφορά σ’ ένα έπεισόδιο αύτοτες μάλλον παρά άπό βιολογικούς ή ψυχο κτονίας, όπως τό περιγράφει ό άνθρωπο-·
λογικούς. "Οπως χαρακτηριστικά έχει λόγος Malinowski. Ένας νέος πού άνήλεχθή, «δέν ύποδύεται κανείς τόν άποκλί- κε στή φυλή Trobriander τής ’Αφρικής
νοντα (deviant) προτού τόν χαρακτηρί παρεβίασε τούς κανόνες τής έξωγαμίας
σουν έτσι οί άλλοι ή ό ίδιος ό έαυτός συνάπτοντας έρωτικές σχέσεις μέ τήν
του»29.
πρώτη, άπό τήν πλευρά τής μητέρας του,
Εισηγητής βασικών άντιλήψεων γύ έξαδέλφη του, ή όποια μάλιστα ήταν καί
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άρραβωνιασμένη. Οί παράνομες σχέσεις
τους έγιναν γρήγορα γνωστές στό γένος
καί άποδοκιμάστηκαν. Ή άποδοκιμασία
όμως δέν ήταν έντονη, παρ’ όλο πού στούς
ιθαγενείς έκείνους έπικρατοΰσε ή φοβε
ρή δοξασία σύμφωνα μέ τήν όποια ,έάν
στό γένος διαπραχθή αιμομιξία, θά ένσκήψουν πληγές, άσθένειες ,άκόμα καί θάνατος. Τή στιγμή όμως πού ό μνηστήρας
πού είχε παραγκωνισθή κ α τ η γ ό ρ η σεν τόν α ί μ ο μ ί κ τ η μ π ρ ο σ τ ά
σ έ 6 λ ο υ ς , ή κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε
έναντίον του. Τήν άλλη μέρα ό νέος αύτοκτόνησε28.
Μία προσπάθεια συσχετίσεως τών
διαπιστώσεων τού Malinowski μέ τό
πρόβλημα τής άντικοινωνικής συμπερι
φοράς τών άνηλίκων θά μάς ώδηγοΰσε στά
άκόλουθα συμπεράσματα: Έφ’ όσον δέν
χαρακτηρισθή ώς έγκληματίας ό άνήλι
κος τελετουργικά καί δημόσια, ή άντίδραση ή άποδοκιμασία τού κοινού είναι
ήπια, ή κοινή γνώμη έφησυχάζει. ’Από
τή στιγμή όμως πού ή συμπεριφορά τού
άνηλίκου χαρακτηρισθή άπό ένα θεσμό
(τό Ποινικό Δίκαιο, τήν έκπαίδευση, τήν
οικογένεια) ώς έγκληματική, τό κοινό
(ό δάσκαλος, ό γονέας, ό έργοδότης, οί
συμμαθητές, οί σύντροφοι ή καί οί ξένοι)
δέν έξεγείρεται μέν στήν κυριολεξία —
όταν πρόκειται γιά έξελιγμένη κοινωνία
—> άρχίζει όμως πλέον ν’ άντιμετωπίζη
τόν άνήλικο μέ σκεπτικισμό ή καί μέ
άρνηση σάν νά έπρόκειτο γιά έναν ώριμο
καί άμετανόητο έγκληματία. Άπό τή
στιγμή δηλαδή πού θ’ άναγνωρισθή μέ
κάποιο τελετουργικό τρόπο ή συμπερι
φορά τού άνηλίκου ώς έγκληματική, έπικολλάται σ’ αύτόν ή έτικέττα «έγκλημα
τίας» καί τότε παύει αύτός νά ύφίσταται
ώς πρός ένα μέρος τής προσωπικότητάς
του τούλάχιστον. Είναι σάν ν’ αύτοκτονή
έκείνο τό τμήμα τού έαυτοΰ του πού μπο
ρεί νά συμμορφωθή μέ τις κοινωνικές
καί ηθικές έπιταγές κι άπομένει έκείνο
τό τμήμα τό όποιο πλέον θεωρεί τόν έαυτό του έγκληματικό. Επακόλουθο αύτής
τής ταυτίσεως μέ τό έγκληματικό πρότυ
πο είναι ή βαθμιαία μεταβολή τού συστή
ματος άξιών του καί ή παραδοχή άντικοινωνικών άξιών, ή άναζήτηση καί δημι
ουργία έγκληματικών συναναστροφών,
ή συμμετοχή σέ έγκληματικές ένέργειες
κτλ.
Πιό πάνω άναφέρθηκαν οί συνέπειες
πού μπορεί νά έχη ό άρνητικός χαρακτη
ρισμός γενικά καί είδικώτερα ό χαρακτη
ρισμός τού άνηλίκου ώς έγκληματία. Εί
ναι εύνόητο, ότι οί συνέπειες αύτές δέν
συνάπτονται μόνο πρός μιά συγκεκριμένη
λέξη άλλά πρός κάθε έτικέττα είτε αύτή
συνίσταται σέ λέξεις είτε σέ ένέργειες
είτε άκόμα καί σέ διαδικασίες29, πού μπο
ρεί νά δημιουργήσουν άνάλογες έντυπώσεις στά μέλη τής κοινωνίας. Άκόμα θά
πρέπει νά διευκρινισθή ότι οί ύποστηρικταί τής «θεωρίας» τής έτικέττας δέν
ίσχυρίσθησαν ότι άρκεί ν' άποκαλέση ή
νά χαρακτηρίση κανείς ένα άτομο «έγ
κληματία» γιά νά γίνη τό άτομο αύτό έγ
κληματίας. Πραγματικά, ή έκταση ή ή
άκριβής μορφή τής έπιδράσεως πού έχει
ή έπικόλληση τής όποιας έτικέττας δέν
είναι γνωστή. Πάντως τό ότι δημιουργεί
συνέπειες ό άρνητικός χαρακτηρισμός
είναι δυνατό νά έξακριβωθή έρευνητικά,
όπως καταφαίνεται άμέσως πάρα κάτω.

IV. Εμπειρική έποψη
Ή συστηματική παρατήρηση ώρι
σμένων-πραγματικών γεγονότων όδηγεΐ

συχνά στή δημιουργία «υποθέσεων» πρός
διερεύνηση. Τέτοια γεγονότα πού συνή
θως υποπίπτουν στήν άντίληψή μας ή άναφέρονται στον τύπο άποτελούν καί τά δύο
περιστατικά, πού παρατίθενται πιό κάτω,
ώς εισαγωγή στήν περιληπτική παρουσία
ση τών έρευνών πού άκολουθούν.
Τό πρώτο περιστατικό άναφέρεται σ’
έναν όμοφυλόφιλο, τόν όποιο δέν έμποδίζει ή ιδιότητά του αύτή νά είναι καλός
στήν έργασία του. ’Από τή στιγμή όμως
πού άποκαλύπτεται ή άδυναμία του καί
χαρακτηρίζεται ώς όμοφυλόφιλος άπό
τούς γύρω του, ένδέχεται νά μήν είναι
έφικτό γι’ αύτόν νά συνέχιση τήν έργασία
του στόν χώρο αύτό.
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν όπιομανή, τού όποιου ή δυνατότης πρός έργα
σία δέν έχει ίσως έπηρεασθή από τήν
χρήση τού όπίου, άφ’ ότου όμως γίνη γνω
στό τό πάθος του,έπακολουθεί ή άπόλυση.
Τά προβλήματα πού δημιουργούν ή
έπαγγελματική αστάθεια, ή ανεργία, καί
στή συνέχεια ή έλλειψη πόρων ζωής είναι
προφανή. Δημιουργεϊται δηλ. καί στις
περιπτώσεις αύτές αύτό πού ό Merton
ώνόμασε «αύτοεκπληρουμένη προφη
τεία»40. Ή κοινωνία «προφητεύει» αλλά
καί προδιαγράφει τή δυσμενή έξέλιξη τού
ομοφυλοφίλου, τού όπιομανοΰς — τού
όποιουδήποτε άποκλίνοντος —, τού άτόμου μέ τό βεβαρημένο ποινικό μητρώο ή
έκείνου πού φέρει τήν έτικέττα «πρώην
κατάδικος» κτλ.
Παρόμοιες καταστάσεις μέ αύτές πού
άνεφέρθησαν έπέλεξαν κοινωνικοί έπιστήμονες προκειμένου νά διερευνήσουν
τόν τρόπο μέ τόν όποιο έπιδρά έπάνω σέ
ώρισμένα άτομα ή διαδικασία τής έπικολλήσεως τής έτικέττας. ’Ενδεικτικά
μνημονεύομε μία καθαρά έγκληματολογική έρευνα, μιά έρευνα πού άναφέρεται
στή διανοητική καθυστέρησι καί τέλος
δύο άλλες έρευνες σχετικές μέ τις ψυχι
κές άσθένειες.
1. Ο ί σ τ ι γ μ α τ ι ζ ό μ ε ν ο ι ά π ό
τ ό ν ν ό μ ο 41.
Προκειμένου νά έρευνηθή ή έπίδραση
πού έχει τό βεβαρημένο ποινικό μητρώο
άνειδικεύτων έργατών στή δυνατότητα
έξευρέσεως έργασίας, ή Νομική Σχολή
τού Πανεπιστημίου τού Γέϊλ έτοίμασε
4 φακέλλους μέ βιογραφικά σημειώματα,
πιστοποιητικά προεργασίας κτλ. πού
άνήκαν δήθεν σέ 4 άνειδικεύτους έργάτες. Καί οί 4 φάκελλοι ήταν κατά τά
άλλα πανομοιότυποι, διέφεραν όμως ώς
πρός τό ποινικό μητρώο. Συγκεκριμένα
κάθε φάκελλος περιείχε ένα βιογραφικό
σημείωμα ένός άνδρός, ήλικίας 32 έτών,
άγάμου, μή καθοριζομένης φυλής, άποφοίτου μέσης τεχνικής σχολής καί μέ
βραχυχρόνια υπηρεσία σέ ξενοδοχειακά
έπαγγέλματα, όπως βοηθός μαγείρου,
καθαριστής κτλ. Είδικώτερα άπό τούς
φακέλλους προκύπτουν τά έξής:
1ος Φάκελλος: ό ζητών έργασία κα
ταδικάστηκε γιά έπίθεση καί πρόκληση
σωματικής βλάβης καί έξέτισε τήν ποινή
του.
2ος Φάκελλος: ό ζητών έργασία κατηγορήθηκε γιά έπίθεση καί πρόκληση σω
ματικής βλάβης, άλλά άθωώθηκε.
3ος Φάκελλος: Όμοιος μέ τόν δεύ
τερο, έπί πλέον όμως περιείχε καί βεβαί
ωση υπογεγραμμένη άπό τόν δικαστή
πού είχε δικάσει τόν ένδιαφερόμενο, ό
όποϊος έτόνιζε ότι ό κατηγορούμενος
δέν βρέθηκε ένοχος.
4ος Φάκελλος: λευκός. Δέν ύπήρχε
μνεία γιά βεβαρημένο παρελθόν.

ΙΙολλοί νέοι σ’ ολόκληρο τό)' κόσμο γίνον
ται. δράστες καί τών πιό σοβαρών πολλές
φορές εγκλημάτων. Ή είκονιζομένη νέα
τής φωτογραφίας, σννελήφθη πριν τρία
χρόνια άπό τήν 'Ελληνική Αστυνομία.
Ή ταν αρχηγός σπείρας είσαγανγής ναρ
κωτικών στήν 'Ελλάδα.
Σ’ αύτό τό κοινωνικό πείραμα πήραν
μέρος άφ’ ένός 100 έργοδότες τής πολι
τείας τής Νέας Ύόρκης οι όποιοι, φυ
σικά, δέν ήξεραν ότι έπρόκειτο γιά πεί
ραμα, καί άφ’ έτέρου φοιτητές τής Νομι
κής Σχολής, οί όποιοι άνέλαβαν νά έπιδεικνύουν τούς φακέλλους καί νά ζητούν
έργασία γιά ένα άνειδίκευτο έργάτη.
Συγκεκριμένα ό φάκελλος άρ. 1 έπεδείχθη σέ 25 έργοδότες, ό φάκελλος άρ. 2
σέ άλλους 25 κ.ο.κ.
’Απάντηση θετική:
Ν:25, Φ 4 Λευκός: 36 %, Ν:25, Φ 3 Βεβαίωσις 24 % — Ν : 25. Φ 2 Άθώωσις: 12 %
— Ν : 25, Φ 1 Καταδίκη: 4 % .
’Απάντηση άρνητική:
Φ 4 Λευκός: 64 % — Φ 3 Βεβαίωσις: 76 %
— Φ 2 Άθώωσις: 88 % — Φ 1 Καταδί
κη: 96 %.
Τά άποτελέσματα μιλούν άπό μόνα
τους. Οί πιθανότητες έξευρέσεως έργα
σίας καί έντάξεως στό σύννομο κύκλωμα
ένεργειών τού κοινωνικού συστήματος
είναι τόσο λιγώτερες όσο έντονώτερος
είναι ό στιγματισμός. Τά δεδομένα ύποδηλώνουν ότι τό ανειδίκευτο έργατικό
δυναμικό μιας χώρας — άπό τό όποιο
άλλωστε στρατολογοΰνται τά μεγαλύτερα
ποσοστά ένηλίκων έγκληματιών — άπορροφάται δύσκολα σέ μιά άνεπτυγμένη
οικονομία (64 % άρνήθηκαν νά προσφέ
ρουν έργασία στόν Φ 1 - λευκό). Τις δυ
σκολίες αύτές όμως αύξάνει άκόμα πε
ρισσότερο ή έπικόλληση τής έτικέττας,
ή όποια συνδυάζεται «άκόμα καί μέ μόνη
τήν κινητοποίηση τού μηχανισμού τής
ποινικής δικαιοσύνης (Φ 2 - άθώος, βε
βαίωση δικαστή, 76 % άρνήθηκαν).
2 . 'Η έ τ ι κ έ τ τ α τ ο ύ « δ ι α ν ο η τ ι κ ώ ς κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ο υ»42
Ή έρευνα αύτή έγινε σέ δυό όμοιες
ομάδες διανοητικώς καθυστερημένων :
στήν όμάδα Α μέ 63 άτομα πού είχαν βγή
άπό τό ίδρυμα καί έμεναν μέ τις οίκογένειές τους καί στήν όμάδα 3 μέ 70 άτομα
πού είχαν παραμείνει στό ίδρυμα. Τό
καίριο έρώτημα στό όποιο έκαλείτο ή
έρευνα νά δώση άπάντηση ήταν: Γιατί
ώρισμένα διανοητικώς καθυστερημένα

άτομα μετά άπό έναν ώρισμένο χρόνο πα
ραμονής στό ειδικό κρατικό ίδρυμα έπιστρέφουν στις οίκογένειές τους, ένώ άλλα
παραμένουν, άφοΰ τά άτομα αύτά έχουν
συγκρίσιμο δείκτη νοημοσύνης καί συγ
κρίσιμη ήλικία, φύλο, καταγωγή καί διάρ
κεια νοσηλείας;
Άπό τά συλλεγέντα στοιχεία προέκυψε, ότι ό «καθυστερημένος» πού προέρ
χεται άπό τά κατώτερα κοινωνικό - οικο
νομικά στρώματα έπιστρέφει συνήθως
στήν οίκογένειά του, ένώ αύτός πού προ
έρχεται άπό υψηλότερα έπίπεδα παραμέ
νει, παρ’ όλο πού στήν οικογένεια τού
δευτέρου ύπάρχουν περισσότερες δυνατό
τητες χώρου, περιθάλψεως κ.λπ. Τό
κάπως παράδοξο τούτο εύρημα δικαιολο
γήθηκε μέ τή θεωρία τής έτικέττας. Οί
άπαντήσεις στά έρωτηματολόγια δείχνουν
ότι οί γονείς τών διανοητικώς καθυστε
ρημένων, οί όποιοι άνήκουν σέ χαμηλά
κοινωνικό - οικονομικά έπίπεδα, τείνουν
νά άποβάλλουν τήν έτικέττα τού καθυστε
ρημένου καί έπομένως είναι περισσότερο
αισιόδοξοι γιά τό μέλλον τών παιδιών
τους. Προφανώς τούτο συνδέεται: πρώτα
μέ τό ότι τά παιδιά τά προερχόμενα άπό
τά κατώτερα κοινωνικό - οικονομικά έπί
πεδα έχαρακτηρίσθησαν ώς καθυστερη
μένα σέ κάπως μεγάλη ήλικία (συνήθως
στή σχολική περίοδο), ένώ άπό τούς
φίλους καί συγγενείς έθεωροΰντο φυσιο
λογικά, καί δεύτερον, μέ τό ότι τήν εισα
γωγή τους στό ειδικό ίδρυμα δέν τήν είσηγήθηκε γιατρός, άλλά μάλλον ή άστυνομία ή κάποια υπηρεσία προνοίας, γε
γονός πού δημιούργησε στήν οικογένεια
πιέσεις μή άποδοχής τής έτικέττας τού
καθυστερημένου — μιας έτικέττας πού
έθεωρείτο ποινή κάτω άπό αύτές τις συν
θήκες. Παρά τήν πολυπλοκότητα τού
προβλήματος ό έρευνητής προσπαθεί νά
έρμηνεύση τά δεδομένα καί νά δώση μιάν
άπάντηση στό άρχικό έρώτημα μέ τόν
πάρα κάτω συλλογισμό.
Οί οικογένειες τών έρευνωμένων άτόμων φαίνεται πώς κινούνται μέσα σέ δύο
κοινωνικά συστήματα: στό κοινωνικό
σύστημα τού άμέσου οικογενειακού πε
ριβάλλοντος καί στό σύστημα τών έπισήμων φορέων τού κοινωνικού έλέγχου.
Στά κατώτερα κοινωνικό - οικονομικά
στρώματα τό πρώτο σύστημα άπορρίπτει
τήν έτικέττα τού «καθυστερημένου», τήν
όποιαν έπικολλά στό παιδί τό δεύτερο
σύστημα. Αντίθετα στά ύψηλότερα κοι
νωνικό - οικονομικά στρώματα όπου υ
πάρχει ταύτιση τών χαρακτηρισμών τών
δύο συστημάτων, ή παραδοχή τής έτι
κέττας κι ή έγκατάλειψη στό ίδρυμα απο
τελούν φυσικά έπακόλουθα.
3. Έ ρ ε υ ν ε ς σ έ ψ υ χ α σ θ ε ν ε ί ς .
Οί πειραματικές έργασίες στόν τομέα
αύτό είναι πολλές. Ιδιαίτερο όμως ένδιαφέρον γιά τό έξεταζόμενο θέμα παρουσιά
ζουν οί σχετικά πρόσφατες έρευνες πού
άναφέρονται σέ ώρισμένες έπιπτώσεις
τής θεωρίας τής έτικέττας.
Τό 196842, 4 όμάδες ψυχιάτρων, συνο
λικά 100 ψυχίατροι χωρισμένοι σέ 4 όμά
δες, έκλήθησαν νά μελετήσουν καί νά διαγνώσουν μία περίπτωση όπως τούς παρουσιάσ τη κε σέ μαγνητοφωνημένες συνεν
τεύξεις. Στήν πρώτη όμάδα τών 25 για
τρών δέν έδόθη καμμιά πρόσθετη πλη
ροφορία, στή δεύτερη όμάδα τών έπομένων 25 έλέχθη ότι ό έξεταζόμενος είναι
υγιής καί στήν τρίτη όμάδα έδόθη ή πλη
ροφορία, ότι σκοπός τής συνεντεύξεως
είναι ή έπιλογή έπιστημόνων προκειμέ
νου νά χρησιμοποιηθούν σέ μιά έρευνα.
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Τέλος, στήν τέταρτη ομάδα, τήν πειρα
ματική, έλέχθη ότι ή μαγνητοφωνημένη
συνέντευξη άνήκε σέ ψυχασθενή. Τά ευ
ρήματα τής έρευνας φαίνεται νά δικαιολογοΟν τό πάρα κάτω συμπέρασμα: Ή
έπικόλληση τής έτικέττας «άσθενής ή
υγιής» έπηρέασε ακόμα καί αυτούς τούς
ειδικούς. Στις τρεις πρώτες όμάδες οί
περισσότεροι γιατροί χαρακτήρισαν τόν
έξεταζόμενο στις συνεντεύξεις ώς ύγιή,
ένώ καί οί 25 γιατροί τής τετάρτης όμάδας
τόν χαρακτήρισαν ώς άσθενή.
Τό μειονέκτημα τού τεχνητού έργαστηριακού περιβάλλοντος τής έρευνας
αύτής άπεφεύχθη σέ μιά παρόμοια έρευνα
πού δημοσιεύθηκε τό 197344. Σ' αύτή τήν
έρευνα όκτώ ύγιή άτομα άκολουθώντας
πιστά τις όδηγίες ειδικών ,προσποιήθηκαν συμπτώματα άσθενείας ψυχωτικοΰ
άτόμου προκειμένου νά έπιτύχουν τήν
εισαγωγή τους σέ διάφορα κρατικά ψυ
χιατρεία. Ό ταν οί ψευδό - άσθενεΐς πέτυχαν τήν εισαγωγή τους, έπαψαν νά
προσποιούνται. 'Αντίθετα, άρχισαν νά
προσπαθούν ν' άποδείξουν ότι είναι υγι
είς γιά νά πάρουν έξιτήριο. Μάταια.
'Αφού πλέον τούς είχε έπικολληθή ή
έτικέττα «ψυχωτικός», ήταν πολύ δύσκο
λο νά πείσουν τούς γιατρούς ότι ήταν
ψευδό - άσθενεΐς. Τελικά οί όκτώ πειραματισθέντες ένοσηλεύθησαν σέ δώδεκα
συνολικά ψυχιατρεία, ή δέ νοσηλεία τους
κυμάνθηκε άπό 7 ώς 52 μέρες.
Τόσο οί άπόψεις γύρω άπό τό θέμα
τού συγχρόνου στιγματισμοΰ όσο καί τά
εύρήματα τών έρευνών πού άνεφέρθησαν, έπισημαίνουν τις δυσμενείς έπιδράσεις πού μπορεί νά έχη γιά ένα άτομο ό
άρνητικός χαρακτηρισμός του.
Είναι άλήθεια πώς ούτε στις σχετικές
θεωρητικές μελέτες ούτε στις έμπειρικές
αύτές έργασίες γίνεται ρητή μνεία τών
έπιπτώσεων πού έχει γιά τούς άνηλίκους
ή έπικόλληση τής έτικέττας «έγκληματίας». Κι’ αύτό γιατί τούτο είναι κυρίως
έλληνικό πρόβλημα45. Πάντως είναι λογι
κό οί αντιλήψεις αύτές νά έχουν έφαρμογή, τηρουμένων τών άναλογιών, καί στις
περιπτώσεις τών άνηλίκων πού παραβιά
ζουν ώρισμένους κανόνες τής ώργανωμένης κοινωνίας στήν όποια ζοΰν, καί όπου
οί διάφοροι φορείς τών θεσμών της (νό
μοι, οικογένεια, γειτονιά, έκπαίδευση)
σπεύδουν νά τούς χαρακτηρίσουν ώς «έγκληματίες».
Οί πάρα πάνω σκέψεις καταδεικνύ
ουν ότι ύπάρχουν σημαντικά έπιχειρήματα πού συνηγορούν ύπέρ τής άπόψεως
νά άντικατασταθή ό όρος «ανήλικοι έγκληματίαι» γενικά, καί είδικώτερα ό τί
τλος τού Κεφ. Θ ' τού Π.Κ. 46 μέ έναν άλλο
λιγώτερο — τούλάχιστον πρός τό παρόν
— άρνητικά φορτισμένο4? καί περισσότε
ρο άδέσμευτο άπό τή δογματική τής έν
νοιας τού έγκλήματος. Συνοπτικά, στήν
έπιλογή τής λύσεως αύτής μάς όδηγοΰν:
1) Οί ίδιες οί διατάξεις τού Π.Κ. (άρ
θρα 121 - 133) οί όποιες άποκλίνουν κατά
κάποιο τρόπο άπό τις βασικές άρχές τού
Ποινικού Δικαίου καί συγκλίνουν πρός
τις κοινωνικό - ψυχολογικές άρχές πού
διέπουν κατ’ έξοχήν τήν ειδική μεταχεί
ριση τών άνηλίκων (καθιέρωση τού θε
σμού τών έπιμελητών άνηλίκων, τής κοι
νωνικής έξακριβώσεως, τής έπιμελείας,
τής άορίστου ποινής, τής ύφ’ όρον άπολύσεως κ.τ.λ.).
2) Ή άναδρομή στή γέννηση τού
θεσμού τού Δικαστηρίου Άνηλίκων στις
Η.Π.Α., μέ τόν όποιο έκαθιερώθησαν νέες
διαδικασίες καί νέες μέθοδοι έξατομι290

κευμένης καί μή τιμωρητικής μεταχειρίσεως τών άνηλίκων παραβατών, ένώ ταύτόχρονα έδόθη έμφαση στήν άνεύρεση
νέας όρολογίας τόσο γιά τήν άντι κοινω
νική συμπεριφορά τών άνηλίκων όσο καί
γιά τά διάφορα στάδια τής δίκης.
3) Ή θεώρηση τών άντιλήψεων τών
κοινωνιολόγων, οί όποιοι άνέλυσαν τήν
διαδικασία πού άκολουθεϊ τό άτομο, τό
όποιο καταλήγει στή χορεία τών άποκλινόντων: α) χαρακτηρισμός μιάς (ορισμέ
νης συμπεριφοράς ώς «άποκλίνουσα», β)
έπικόλληση τής σχετικής έτικέττας, γ)
άπομόνωση άπό τις νομοταγείς ή φυσιο
λογικές όμάδες, δ) ταύτιση μέ άλλους άποκλίνοντες καί ε) ένδυνάμωση τής άποκλίσεως.
4) Τά εύρήματα τών σχετικών έρευ
νών πού έχουν διεξαχθή, καί κυρίως έκεϊνα πού άναφέρονται σέ έναν ύποθετικό
πρώην κατάδικο, σέ διανοητικώς καθυ
στερημένους καί σέ ψυχικώς άσθενεΐς.
Αύτά ύποδηλώνουν τις βλαβερές συνέ
πειες πού έχει γιά ένα άτομο ό μειωτικός
χαρακτηρισμός του: δυσκολία εύρέσεως
έργασίας καί έπανένταξη στό «φυσιολο
γικό» περιβάλλον, έγκατάλειψη σέ ίδρυ
μα ή μακροχρόνια παραμονή μέσα σ' αύ
τό κτλ.
Τά έπιχειρήματα πού άνεφέρθησαν εί
ναι άρκετά πειστικά. 'Αφήνουν όμως
ένα περιθώριο νά διερωτηθή κανείς, μή
πως ό χαρακτηρισμός τού Κεφ. Θ' τού
Π.Κ. άκολουθεϊ άπλώς τόν κακό χαρα
κτηρισμό τού άνηλίκου πού έδωσε ήδη
ή κοινωνία. Νομίζομε όμως, ότι καί στήν
περίπτωση άκόμα πού συμβαίνει κάτι
τέτοιο, ό νομοθέτης δέν θά πρέπει νά
μήν προβή σέ μιά τροποποίηση, γιατί
άκριβώς αύτή ή τροποποίηση θά μπο
ρούσε ν’ άποτελέση άφορμή αλλαγής
άκόμα καί τής νοοτροπίας.
Γι’ αύτό, πιστεύομε πώς μιά τέτοια
αλλαγή είναι καί έφικτή καί ένδεδειγμένη. ’Εφικτή έπειδή δέν προϋποθέτει παρά
έλάχιστες τροποποιήσεις στόν Ποινικό
Κώδικα. Κι’ ένδεδειγμένη, έπειδή ή άποφυγή τού στιγματισμού καί τής σπιλώσεως τού άνηλίκου per se θά κάνη λιγό
τερο δυσχερές τό έργο τής άναμορφώσεώς του4*. 'Επιπρόσθετα θά συνεπάγε
ται καί θετικές μεταβολές στούς τρόπους
άντιμετωπίσεως τών άνηλίκων. Διαφορε
τικός όρος θά σημαίνη καί διαφορετική
μεταχείριση41?.
Ό τίτλος «άνήλικοι έγκληματίαι»
τού Κεφ. Θ' τού Π.Κ. θά μπορούσε ίσως
ν’ άντικατασταθή μέ τόν όρο «άνήλικοι
παραβάται»50.Ό όρος αύτός προσφέρεται,
γιατί άφορά κυρίως στήν άντικειμενική
άντίθεση πρός άπαγορευτικό κανόνα δι
καίου, δέν περιέχει κατ’ άνάγκη τόν κατα
λογισμό καί προπαντός δέν έχει άρνητική φόρτιση όπως ό όρος «έγκληματίας».
’Εκτός άπό τήν άντικατάσταση τού
τίτλου, γιά νά έναρμονισθή ό νέος τίτλος
μέ τις διατάξεις πού άκολουθοΰν, άλλά
καί μέ τό πνεύμα πού διαπνέει τή νομοθε
σία τών Δικαστηρίων ’Ανηλίκων θά άπαιτοΰντο δύο άκόμη τροποποιήσεις:
Ή πρώτη άναφέρεται στήν άπάλειψη
τού άρθρου 128 Π.Κ. πού έπιγράφεται
«πταίσματα άνηλίκων» καί ή δεύτερη
στήν προσθήκη ένός νέου άρθρου — πι
θανόν μετά τό άρθρο 121. Τό άρθρο αύτό
θά πρέπει περίπου νά έχη τήν έξής δια
τύπωση: «’Ανήλικοι Παραβάται. Υ πο
βαλλόμενοι εις τά κατωτέρω μέτρα θεω
ρούνται όσοι άνήλικοι τελούν πράξεις
τάς όποιας άν έτέλουν ένήλικες θά έχαρακτηρίζοντο ώς έγκληματίαι ώς έπίσης

καί αί μόνον ύπό άνηλίκων δυνάμεναι
νά τελεσθοΰν, άξιόποινοι πράξεις (delicta
propria)».
Έξ άλλου, ή άπάλειψη τού άρθρου
128 θεωρείται σκόπιμη, γιά τούς έξής
λόγους:
1) Τό άρθρο αύτό άποτελεϊ κατά κά
ποιο τρόπο παραφωνία στό κεφ. Θ ' τού
Π.Κ., στό όποιο δέν γίνεται πουθενά άλλοΰ διάκριση άνάμεσα σέ πταίσματα,
πλημμελήματα ή κακουργήματα51.
2) Ή ύπαρξή του δέν θά δικαιολογήται, άν έχει ήδη άπαλειφθή ό τίτλος «άνήλικοι έγκληματίαι» καί
3) Ή χρησιμότητά του είναι άμφίβολη,
δεδομένου ότι άν ή τοποθέτηση τού άνη
λίκου σέ κατάστημα άγωγής θεωρείται
άπό τόν νομοθέτη ώς ιδιαίτερα αύστηρό
μέτρο, θά έπρεπε νά άπαγορευθή ή έφαρμογή τού μέτρου αύτοΰ καί στήν περί
πτωση τών άνηλίκων ήλικίας 7-12. 'Αλ
λά τέτοια άπαγόρευση δέν ύπάρχει (άρ
θρο 126 Π.Κ.). ’Αντίθετα, ό δικαστής
άνηλίκων, μέ τήν βοήθεια τών στοιχείων
πού θά συλλέξη ό έπιμελητής άνηλίκων,
είναι σέ θέση νά έπιλέγη πάντα τό κατάλ
ληλο μέτρο γιά τόν κάθε άνήλικο. Δέν
άποκλείεται μάλιστα, άκόμα καί στήν πε
ρίπτωση πού ό άνήλικος διέπραξε πρά
ξη, πού άν είχε τελεσθή άπό ένήλικα θά
χαρακτηριζόταν πταίσμα, νά πρέπει άμέσως ν’ άπομακρυνθή άπό τό οικογενεια
κό του περιβάλλον (π.χ. ή άνήλικη πού
κατηγορεϊται γιά έταιτεία (άρθρ. 407) καί
άπό άφορμή τήν κατηγορία αύτή διαπι
στώνεται ή πλήρης παραμέλησή της καί
ή άκαταλληλότητα τού οικογενειακού
της περιβάλλοντος.
Άπό όσα προηγήθηκαν καταφαίνεται,
νομίζομε, ή ούσιαστική σημασία πού
έχει ή άποφυγή χρησιμοποιήσεως τού
όρου «έγκληματίας» γιά τόν άνήλικο καί
ή άνάγκη νά έξευρεθή ένας όρος πού νά
άποδίδη όσο τό δυνατό πιστώτερα τόν
όρο enfant delinquent ή juvenile delinquent
Παρ’ όλες τις προσπάθειες πού κατεβλήθησαν γιά νά έδραιωθοϋν καί νά τεκμη
ριωθούν οί άπόψεις αύτές δέν άποκλείεται νά δημιουργήθηκε ή έντύπωση ότι
έχει ύπερεκτιμηθή ή άξια τής μετονομασίας. Ή ύπερβολική έμφαση στό θέμα
τού όρου όμως ήταν σκόπιμη.
Είναι κοινός τόπος τό ότι πρέπει πιά
νά συντελεσθούν ώρισμένες άλλαγές στόν
τομέα τής άντιμετωπίσεως τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς τών άνηλίκων52.
Γι’ αύτό διατυπώνεται έδώ ή εύχή όπως
ή πρόταση γιά τήν τροποποίηση τού όρου
γίνη άφορμή νά καταβληθούν προσπά
θειες, γιά μιά ευρύτερη απασχόληση έπιστημονικού προσωπικού στά δικαστήρια
καί στά αναμορφωτικά ιδρύματα, άκόμα
καί γιά βελτίωση τών κτιρίων όπου στε
γάζονται τά καταστήματα άγωγής55. Τέ
λος, έλπίζεται ότι θά δραστηριοποιηθή
καί στή χώρα μας ή μελέτη τού προβλήμα
τος τών νεανικών παραβάσεων καί στή
συνέχεια θά προταθοΰν τεκμηριωμένες
νομοθετικές καί διοικητικές μεταρρυθμί
σεις.
1. Ε .Σ .Υ .Ε . Σ τα τισ τικ ή Έ π ε τ η ρ ίς 1974, σ ελ.
151. Σ ύμφω να μέ το ύ ς υ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ ς μας ο ί π α ρ α 
β ά σ εις τώ ν ά ν η λ ίκ ω ν κα λ ύ π το υ ν μ ό ν ο τά 5 % τή ς
έγ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς . Τ ό π ο σ ο σ τό είν α ι ά κ ό μ η μ ι
κρ ό τερ ο γ ιά τά π ρο η γο ύ μ εν α χ ρ ό ν ια : 2 ,9 % γ ιά
τό 1969, 3 ,3 0 % γ ιά τό 1970, 4 ,1 % γ ιά τό 1971,
ά λ λ ά 5 ,3 % γ ιά τό 1972.
2. Γ ιά τό θέμα α ύτό βλ. Δ α σ κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Π ρ ο σ 
δ ιο ρ ισ μ ό ς τώ ν ό ρ ίω ν έφ α ρ μ ο γ ή ς τού Ν .Δ . 4000/1959
κ α ί τ ή ς έ ν ν ο ια ς τ ή ς ίδ ια ζ ο ύ σ η ς θ ρ α σ ύ τη το ς. Π οιν.
Χ ρ ο ν. 1966 σ ε λ . 253.
3. Γ ιά το ύ ς ά νθ ρ ω π ο λ ό γ ο υ ς ή έλ λ ειψ η σ έ μιά

γ λ ώ σ σ α μιά ς λέξεω ς ή α ντίθετα ή ύπ α ρ ξη π ε ρ ισ 
σ ο τέρ ω ν λέξεω ν πού ύ π οδ η λώ νουν α π ο χ ρ ώ σ ε ις τού
ίδ ιο υ ο υ σ ια σ τικ ο ύ δ έν α π ο τελεί τυ χα ίο γ εγο ν ό ς.
"Ενας Α υ σ τρ α λ ό ς Ιθα γενή ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί π .χ . π ε
ρ ισ σ ό τερ ες ά π ό 50 λ έ ξ εις πού ύ π ο δ η λώ ν ο υ ν ο ικ ο 
γ εν εια κ ές σ χ έ σ ε ις , ένώ ένα ς "Α γγλος μ ε τα χ ειρ ί
ζετα ι λ ιγ ό τ ερ ες ά πό δώ δεκα. Βλ. E lk in , T h e A u 
s tra lia n A b o rig in e s, 1938, σ ελ . 13.
4. Π ά ντω ς σ τή γερ μ α ν ικ ή έ γ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ή
κ α ί π ο ιν ικ ή έπ ισ τή μ η δέν ά π α ν τά σ υ χν ά ό όρ ος
Ju g en d d elin q u en z ά λλά κυρίω ς ό ό ρ ο ς Jug en d k rim in alitat. Βλ. S ieverts: H a n d w o rte rb u c h d e r K rim in o lo g ie, 1965 , σ ελ . 401 έπ. ’Ε π ίσ η ς τό λ ε ξικ ό τών
K a is a r , Seek κ .ά . Κ leines K rim inologisches W o rterb u c h , 1974 σ τή λέξη Jugenddelinquenz π αρα π έμ πει
σ τό λή μμ α Ju g en d k rim in alitat. (Βλ. καί π ιό κάτω
υ π ο σ η μ είω σ η 45). Ό ό ρ ο ς «νεα νικ ή π α ρ ά βα σ η »
(juvenile delinquency) γεν ν ή θ η κ ε σ τή ν ’Α γγλ ία τό
1815 μέ τή ν ίδ ρ υ σ η ά πό τό ν Ρ. B edford μιά ς έταιρ εία ς γ ιά τή ν π ρ ό λ η ψ η τώ ν νεα νικ ώ ν π αρα βά σ εω ν.
Ό B edford ά ντέδρ α σ ε έ τ σ ι σ τ ή ν κα τα δ ίκ η σ έ θά 
να το π έντε π α ιδιώ ν 8 - 1 2 έτώ ν ά πό τό Π ο ινικ ό
Δ ικ α σ τ ή ρ ιο τού O ld Bailey (V eillard - C u b u lsk y .
Les jeunes d elin q u an ts d an s le m onde σ ελ. 12).
Π α ρ ό μ ο ια π ρω τοβουλία σ η μ ειώ θ η κ ε σ τ ις Η .Π .A.
Σ ή μερ α ό ό ρ ο ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι σ ’ ό λ ο σ χ εδ ό ν τόν
κό σ μ ο ά λλά δ έν έ χ ε ι π αντού τό ίδ ιο π ερ ιε χό μ ε νο .
Σ τ ις 52 δ ιά φ ο ρ ες νο μ ο θεσ ίες τώ ν Η .Π .Α . ό όρ ος
π ερ ιλα μ β ά ν ει ό χ ι μ όνο π ο ινικ ές π α ρ α β ά σ εις ά λλά
καί κά θε σ υμ π ερ ιφ ορ ά πού μ π ο ρ εί νά θεω ρηθή
ά ν τικ ο ιν ω ν ικ ή ή καί πού θέτει σ έ κ ίνδ υνο τή ν ψ υ χ ι
κ ή κα ί σ ω μ α τικ ή ύγεία τώ ν ά ν η λ ίκ ω ν , π χ κα τα 
νά λω σ η ο ιν ο π νευ μ α τω δώ ν, « σ κ α σ ια ρ χ είο » , άνυπ α κ ο ή , έπ α ιτε ία , π αρ α μ ονή σ έ νυ κτερ ινά κέντρα
μετά ά πό ώ ρ ισ μ ένη ώ ρα κ .λ .π . (S ussm an , Juvenile
D elin q u en cy , 1959, σ ελ. 21). Σέ πολλά Ε ύρωπαϊκά
κ ρ ά τη ό ό ρ ο ς έ χ ε ι σ τενώ τερ η έννοια · ένα ς ά ν ή λ ικο ς θεω ρ είτα ι π α ρ α β ά τη ς (delinquent) μ όνο ότα ν
ή π α ρ ά β α σ η τού Π ο ινικ ο ύ Κ ώ δικα ά π ο τ ελ ε ϊ ά ξιό π ο ιν η πρά ξη κα ί γιά τούς έν η λ ίκ ο υ ς (B o v e t, Psy
ch iatric A spects o f Juvenile D elin q u en cy , 1951,
σ ελ . 8).
5. Β λ. Γ ά φ ο , Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν , Γ εν Μ έρ ο ς,
Τ ε ύ χ ο ς Β ', 1975, σ ελ. 258 .
6. Γ ίνετα ι λ ό γ ο ς μ όνο γ ιά τόν Π ο ιν ικ ό Κ ώ δικα
γ ια τ ί σ τή ν Π ο ιν ικ ή Δ ικ ο νο μ ία ή σ το ύ ς ά λλου ς είδ ικ ο ύ ς νόμ ους δ έν ά πα ντά ό ό ρ ο ς μ ’ αύτή τή μ ο ρ φ ή .
Σ τή ν Π ο ιν ικ ή Δ ικ ο νο μ ία λ .χ . ά να φ έρ ετα ι μ όνο σ τό
ά ρ θρ ο 113 ή λ έξη «έγκ λη μ α » σ ε σ χ έ σ η μέ τούς ά νη λ ίκ ο υ ς , ένώ σ τό ν. 2220 τή ς 26/29 Σ επτ 1952 άναφ έρ ετα ι ή λέξη «ά δίκ η μ α » . σ τό ν . 3315/1955 χ ρ η 
σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι ή έκ φ ρ α σ η «τελεσ θείσ α π ρ ά ξ ις» , καί
σ τό ν ά ν. ν. 2724/1040, γίν ετα ι λ ό γ ο ς γ ιά «ά ξιοποίν ο υ ς π ρ ά ξ εις» .
7. Ή σ ύ γ χ ρ ο ν η έγ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ή θεω ρία καί
έρ ευνα έχ ει το νίσ ει τή σ η μ α σ ία ά φ ’ ένός τή ς ά λ λ η λ ε ν ερ γ ε ία ς μέ μή έγκ λ η μ α τικ ά ή καί μέ έγκ λή μ α τ ικ ά πρό τυπ α (π .χ. S u th e rla n d , P rinciples o f C ri
m in o lo g y , 7 th ed. σ ελ . 81 -8 2 ) καί ά φ ’ έτέρ ου τή ς
θ ε τικ ή ς ά ντιλ ή ψ εω ς περί τού έαυτοϋ (se lf - concept).
Ι δ ια ίτ ε ρ α έπ ά νω σ α ύτό τό σ η μ είο ό R eckless έχ ει
έπ ισ η μ ά ν ε ι τό ρ ό λ ο πού π α ίζει ή π ερ ί τού έαυτού
μας ά ν τίλ η ψ η σ τή ν π ρ ό λ η ψ η τή ς έγκ λ η μ α τικ ό τη το ς . Τά μή έγκ λ η μ α τικ ά π ρότυπ α δη μ ιο υρ γο ύ ν
σ τ ό ά τομο τή ν ά ν τ ίλ η ψ η , ό τι ό έαυτός του είνα ι
« κ α λ ό ς» , « τίμ ιο ς» κ .τ .λ . κ ι’ α ύτή ή Ιδέα π ερ ί τού
έα υτού του είν α ι σά νά δ η μ ιο υ ρ γή σ τε γ α ν ά , σά νά
τό ν ά πο μ ο νώ νη ά πό ό λ ε ς τις κα τα σ τά σ εις πού μ π ο 
ρ εί νά τό ν έν θ α ρ ρ ύνου ν νά έγ κ λ η μ α τίσ η (R eckless
κ α ί ά λ λ . T h e Self C o m p o n e n t in P otential D elin
q u ency an d P o tential N on - d elin q u en cy , σ τή ν A m e
ric an Sociological R eview , 1957, σ ελ . 566.
8. Β λ. Π α π α δ ά το υ , Γ ε ν ικ α ί Ά ρ χ α ί τή ς Σ υ γ χ ρ ό 
νου ’Ο ρ θ ο λ ο γ ικ ή ς καί ’Α νθ ρ ω π ισ τικ ή ς Ά ν τ ε γ κ λ η μ α τικ ή ς Π ο λ ιτ ικ ή ς , Τ όμ ος 1 , 1973. σ ελ . 69.
9. Π ρ β λ . Γ α ρ δ ίκ α , ’Ε γ κ λ η μ α το λ ο γ ία , Τ ό μ ο ς Γ'
Σ ω φ ρ ο ν ισ τ ικ ή , 1965, σ ελ 700 - 7 0 1 . "Ε τσι όρ ίζετα ι
κ α ί σ τή Μ . Β ρεττανία ή νεα νικ ή π αρ ά βα σ η (juve
nile delinquency). Β λ. Bloch and F ly n n , D elinquency
1956, σ ε λ . 7.
10. Χ ω ρ α φ ά ς, Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν , Γ ε ν ικ ό ν Μ έ
ρ ο ς , 1966, σ ελ . 135. ’Ε π ίσ η ς το νίζε τα ι (Γ ά φ ο ς έν θ ’
ά ν . σ ελ . 258) ή ύπ α ρ ξη ώ ρ ισ μ ένω ν νο μ ο θεσ ιώ ν πού
σ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι σ έ νέες Ιδέες καί ά π ο κ α κ ρ ύ νο ντα ι άπό
τ ή ν έν ν ο ια τού κ α τα λ ο γισ μ ο ύ κ α ί τή ς ά ντα π οδοτ ικ ή ς π ο ιν ή ς.
11. Βλ Δ έ δ ε, Ν οΒ 2 4 , σ ε λ . 241.
12. Β λ. Χ ω ραφά έν θ ’ ά ν . σ ελ. 6 0 , Ά ν δ ρ ο υ λ ά κ η ,
Π ο ιν ικ ό ν Δ ίκ α ιο ν , Τ ε ύ χ ο ς Β , σ ελ . 182.
13. Π ρ β λ . Γ ά φ ο υ , έν θ ’ ά ν. σ ελ. 258 καί Δ έ δ ε,
έν θ ’ ά ν. σ ελ . 2 4 7 , Γ α ρ δ ίκ α , έ ν θ ’ άν. σ ελ . 695 - 696
κ α ί 704.
14. Ό P au lsen (T he dep en d en cy , neglet and ...
σ τό β ιβ λ ίο τ ή ς M . K eeney R o sen h eim , E d . Justice
f o r th e C h ild , 1962, σ ε λ . 73) δ ια χ ω ρ ίζ ει τού ς ν ε α 
ρ ο ύ ς π α ρ α β ά τ ε ς πού ο ί ίδ ιο ι δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν
τό π ρ ό β λ η μ α , ά π ό τού ς έ ξ η ρ τ η μ έ ν ο υ ς πού
τό π ρ ό β λ η μ α β ρ ίσ κ ε τα ι σ τ ή ν έλ λ ειψ η γο νέω ν ή
κ η δ εμ ό ν ω ν κα ί ά πό τού ς έ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν ο υ ς π ο ύ τό π ρ ό β λ η μ α δ η μ ιο υ ρ γ ε ϊτα ι ά πό τή ν
ύ π α ιτιό τη τα τώ ν γο ν έ ω ν .
Ή δ ιά κ ρ ισ η α ύτή δ ια φ έρ ε ι ά π ό έκ είνη τού Ε λ 
β ετικο ύ Π ο ιν ικ ο ύ Κ ώ δ ικ α , τή ν ό π ο ία φ α ίν ετα ι νά
έν σ τ ε ρ ν ίζ ε τ α ι, ό Γ α ρ δ ίκ α ς ό τα ν ά να φ έρ η «α) τούς
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ΟΙΠΝ
ΒΕΒΠΙΩΝΗΣ ΤΗΝ
ΠηΡΗΒΠΣΙ

Λ ΙΑ ΝΑ ΔΥΝ Α Ν ΤΑ 1 οι άστν* νομικοί ιής Τροχαίας ν’ απο
φεύγουν την άνάμιξιν των προσωπι
κών των αισθημάτων κατά την βεβαίωσιν τών παραβάσεων πρέπει νά
έχωσι διαρκώς ύπ’ δψει, τόσον κατά
την συνομιλίαν αυτών μετά το>ν πα
ραβατών, δσον και κατά τι'ις σχε
τικός ένεργείας των τούς ακολού
θους κανόνας και οδηγίας.
1) Νά κρατούν υπό διαρκή έλεγ
χον τά προσωπικά των αισθήματα
και νά μην αρχίζουν την έξέτασιν
με αντιδικίας. ’Εάν έχουν εκνευρισθή άπό την συμπεριφοράν τού
παραβάτου, νά φροντίζουν νά ανα
κτούν την ψυχραιμίαν των, πριν
πλησιάσουν τούτον. Την βάσιν τής
συζητήσεως με τον παραβάτην; την
θέτουν κατά κανόνα οι αστυνομικοί.
"\4ς μη βιάζωνται, λοιπόν, νά έμφανισθοϋν προ αυτού, όταν δεν εύρισκωνται εν πλήρει ηρεμία και εις
φυσιολογικήν κατάστασιν.
2) Ν ’ άφήνουν τον παραβάτην νά
όμιλή. Ή συζήτησις θά βοηθήση
τούτον ν’ άπαλλαγή άπό την έντασιν
τών νεύρων, ή όποια τούς κατεχει
και επί πλέον θά τον διευκολυνη
νά συγκέντρωση την οκέψιν τον
καί την προσοχήν του, διά ν’ άκουση τάς συμβουλάς καί συστάσεις
των.
3) Νά μη διαπληκτίζωνται μέ τον
παραβάτην καί νά μην ε’ιρωνευωνται
καί κακομεταχειρίζωνται τούτον, δι
ότι, διά τού τρόπου αυτού, αυξάνουν
την νευρικότητά του καί τον καθι
στούν δύστροπον καί δύσπιστον.
Ό εν έξάψει διατελών τυγχάνει
ανίκανος νά παραδεχθή λογικός ιδέ
ας καί νά συμμορφωθή προς τάς συ
στάσεις, διότι ή ίκανότης τού να
σκεφθή λογικώς έχει αδρανήσει προσωρινώς.

Οι Αστυνομικοί τής Τροχαίας πρέπει νά
είναι εύγενεϊς και νά σέβωνται τούς παραβάτας. Ή πραγματική ευγένεια δέν εκ
φράζεται μόνον μέ λόγους. Ό τόνος τής
φωνής των, ή συμπεριφορά των και ή έκ
φραση τον προσώπου των ακόμη, έχουν
άμεση σχέση μέ την εκδήλωση πραγμα
τικής ενγενείας και σεβασμού. Στην ευ
γένεια εντάσσεται καί ή απονομή χαιρε
τισμόν, προ καί μετά τον έλεγχο.
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’Αλλά, εξ άντιθέτου, δέν ένδείκνυται όπως παραμένουν τελείως άμίλητοί, δεύτε ό παραβάτης πεθανόν
να παρεξήγηση την στάσεν των ώς
δεσποτεκήν κα'ε τυραννικήν.
Α ί παρατηρήσεις πρέπεε νά γενωνταε εις φνσεκόν τόνον κα'ε μέ την
μεγαλυτέραν δυνατήν συντομίαν.
4) Νά είναε εύγενεϊς κα'ε νά σέβεονταε τους άλλους, ν’ αποφεύγουν
δέ δεά των ενεργειών των νά δημι
ουργούν αίσθημα κατωτερότητας εις
τον παραβάτην.
Ή πραγματική ευγένεια δεν εκ
φράζεται μόνον μέ λόγους. Ό τόνος
τής φωνής των, ή συμπεριφορά των
και ή έκφρασις τού προσώπου των
ακόμη, έχουν άμεσον σχέσεν μέ την
έκδήλωσιν πραγματικής εύγενείας
και σεβασμού.
Κάθε τι το όποιον τείνει νά προσβάλη τον εγωισμόν ενός προσώπου
προκαλεί μεγάλας αντιδράσεις.
Τούτο, ιδιαιτέρως, συμβαίνει, ό
ταν αί πράξεις αύται λαμβάνουν χώ
ραν παρουσία άλλων ατόμων, οίον
φίλων, συγγενών, συζύγου, τέκνων
κ.λπ.
5) Νά υποβάλλουν τάς ερωτήσεις
των εις τόνον υποχρεωτικόν και δταν

απευθύνονται προς τον παραβάτην
νά χρησιμοποιούν πάντοτε τάς λέ
ξεις <(παρακαλώ», «έχετε την κα
λοσύνην», «θά σάς ήτο ενκολον»
κ.λπ.
Διά των εκφράσεων αυτών δει
κνύουν, δτι αναγνωρίζουν την αξιο
πρέπειαν τού παραβάτου, πράγμα
οπερ συντελεί τά μέγιστα εις την
δημιουργίαν ατμόσφαιρας κατανοήσεως.
6) Ν ’ άποφεύγονν νά συμβουλεύ
ουν τον παραβάτην περί τού τι δέν
πρέπει νά πράττη. Διά τάς παρα
τηρήσεις καί τάς συστάσεις των νά
χρησιμοποιούν φράσεις θετικάς καί,
εάν είναι δυνατόν, νά εξηγούν εις τον
παραβάτην τον σκοπόν, τον όποιον,
δι αυτών, επιδιώκουν νά επιτύ
χουν.
Α ί αρνητικοί όδηγίαι έρχονται
εις άμεσον άντίθεσιν μέ τό αίσθημα
τής ελευθερίας τού πράττειν καί είναι
αντίθετοι προς τον τρόπον τού σκέπτεσθαι.
7) Νά μην εξαναγκάζουν τον πα
ραβάτην νά λαμβάινη αμυντικήν θέσιν
καί νά μήν αρχίζουν ποτέ μέ σαρ
κασμόν ή μέ τόνον μειωτικόν.
’Επίσης, ν’ άποφεύγονν τάς παρα-

Οί έλέγχοντες αστυνομικοί τής Τροχαίας
πρέπει νά αφήνουν τον παραβάτη νά όμιλή. Ή συζήτηση θά βοηθήση τούτον ν’
απαλλαγή άπό την ένταση τών νεύρων, ή
όποια τον κατέχει καί επί πλέον θά τον
άιενκολύνη νά σνγκεντρώση την σκέψη
του καί την προσοχή του, διά ν’ άκονση
τάς συμβονλάς καί συστάσεις των.

τηρήσεις, αί όποιαι θεωρούνται προ
κλητικοί, οίον «γιατί βιάζεσαι;»,
«πού νομίζεις δτι πηγαίνεις;» κλπ.
Α ί παρατηρήσεις αύται είναι τουλ.άχιστον ενοχλητικάί διά τον πα
ραβάτην καί τον προδιαθέτουν εις τό
νά λάβη θέσιν αμυντικήν.
Ά λ λ ’ δταν ό άνθρωπος άρχίζη
νά υπεραμύνεται τών πράξεών του,
καθίσταται δύσκολων νά διακρίνη
τά σφάλματά του.
Α ί εξηγήσεις καί δικαιολογίαι
προβάλλονται, διά νά συγκαλ,ύψουν
παρά ν’ άποκαλύψουν την πραγμα
τικήν αιτίαν τής παραβάσεως.
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Οί ελέγχοντες άστυνο/nxoi τής Τροχαίας
πρέπει νά αφήνουν τον παραβάτη νά ό/ιιλί\. Ή συζήτηση θά βοηθήση τούτον ν'
ιιπαλλαγή άπό την ένταση τών ννήροιν, ή
όποια τον κατέχει και επί πλέον θά τον
Λιενχολύνη νά συγκέντρωση την σκέψη
τον και την προσοχή τον, όιά ν' άκονση
τάς σνμβονλάς καί ανατάσεις των.

'. ί*' και πρώτιστον λειτούργημα
τών υπαλληλίαν τής -Τροχαίας είναι
// εφαρμογή των περί κυκλοφορίας
νόμων πρέπε, οντοι νά εννοήσουν
ότι, έκαστη λέξις ή πράξις αυτών,
έπιδρά επί τών σχέσεων τής Αστυ
νομίας μετά τον κοινού.
' / / ποιοτης, λοιπόν, τών σχέσεων
αυτών έξαρτάται. λίαν σημαντικώς,
ιιφ’ ενός μεν από την προσωπικό
τητα καί την υπηρεσιακήν, έν γένει
αγωγήν τών υπαλλήλων τής Τρο
χαίας, άφ’ έτερον δε άπό την παρα
κολούθησή καί την έποπτείαν, την
όποιαν ασκεί επ’ αυτών ή Διοίκησις επί τον θέματος τούτου.
lev υπάρχει σήμερον θέσις εις
την 'Αστυνομίαν άλλα και εις ολό
κληρον την κοινωνίαν At’ ένα άλαζονικόν υπάλληλον τής Τροχαίας.
Ό φιλικός τρόπος συμπεριφοράς
έμπεόώ νει τάς καλάς σχέσεις καί μία
παρατέ/ρησις γινομένη Αιά κ α τα λ
ί, ι /.ου τρόπον Αιορθώνει ενκολ ώ294

τερον έν σφάλμα τον οδηγού, τό
όποιον θά ήδυνατο, μίαν ημέραν,
νά καταστή ή αφορμή τής προκλήσειος ενός δυστυχήματος.
Η) Νά καταβάλλουν προσπάθειαν
όπως άντιλαμβάνωνται εγκαίρως τά
Τυχόν υπάρχοντα σημεία νευρικό
τητας τον παραβάτου, δτε καί δέον
νά περιορίζουν τάς παρατηρήσεις
καί τάς. συστάσεις των εις τάς απο
λύτως αναγκαίας.

Κανόνες τηρητέοι κατά την
ενέργειαν προς βεβαίωσιν
παραβάσεως
1) Νά λαμβάνουν τά προσήκοντα
μέτρα ασφαλείας προς προστασίαν
αυτών κατά πόσης άπροσδοκήτον
έπιθέσεως εναντίον των εκ μέρους
του παραβάτου, άλλά καί έναντι τών
κινδύνων, οΐτινες προκαλοϋνται εκ
τής κινήσεως τών οχημάτων.
2) Νά προετοιμάζωνται νά ομιλή
σουν με τον παραβάτην. Πριν πλη
σιάσουν αυτόν νά σκέπτονται, τι
πρέπει νά πράξουν.
3) Νά ενθυμούνται ότι, ή έμφάνισις τής στολής των καί ή προσωπι
κή παράστασίς των, έν γένει, δι/μιονργεΐ μίαν ώρισμένην έντυπωσιν,
εις τον παραβάτην, ήτις διευκολύνει

ή δυσχεραίνει την έκτέλεσιν τοϋ
άστννομικού έργου. Μία καθαρή και
καλώς φερομένη στολή, καθώς καί
έν καλόν παράστημα προξενούν α
σφαλώς καλήν έντυπωσιν.
’Αντιθέτως, μία ακάθαρτη ή τσα
λακωμένη στολή καί μία ατημέ
λητος έμφάνισις καί παράστασίς τού
αστυνομικού υπαλλήλου, προξενούν
κακήν έντύπωαιν καί προδιαθέτουν
δυσμενώς τό κοινόν κατά τής ’Αστυ
νομίας.
4) Νά διατηρούν ύφος σοβαρόν καί
άξιοπρεπές, διότι τό ύφος καί ή
συμπεριφορά είναι έκείνα, τά όποια
θά καθορίσουν τό είδος τών σχέ
σεων, αϊτινες θ’ αναπτυχθούν μετα
ξύ αυτών καί τών παραβατών.
’Οφείλουν νά ίστανται ευθυτενείς,
άλλ' ούχί καί εις στάσιν στρατιωτι
κήν. 'Ο τρόπος των νά είναι σοβαρός,
άλλά καί ταυτοχρόνως φιλικός καί
νά μαρτυρή καλοσύνην, καλήν διάθεσιν καί προσήνειαν.
5) Νά χαιρετούν τούς οδηγούς τών
οχημάτων μέ ευγένειαν καί κατά
τρόπον φυσικόν καί ούχί έξεζητημένον.
"Ενας χαιρετισμός, οϊον «καλήμέρα
σας κύριε ή κυρία» παρουσιάζει αυ
τούς ένώπιον τών άλλων α>ς πολιτι
σμένους ανθρώπους καί πραγματι
κούς κυρίους.
6) Νι'ι προσπαθούν νά δημιουρ
γήσουν ι’ίνετον ατμόσφαιραν διά τον
παραβάτην ιόστε νά μήν ύπάρχη έδα
φος διά δικαιολογίας έκ μέρους του,
άλλά καί διά νά μή παρουσιάζωνται ιός τυραννικοί καί ύποκριταί.
7) Νά Αποφασίζουν, αμέσως καί
μετά παρρησίας, τό τί θά έφ,αρμό
σουν εις βάρος τοϋ παραβάτου ( σύλληψις, μήνυσις, κλήσις, σνστασις).
Πάσα δε, έπί τοϋ θέματος τούτου,
έπιείκεια ή αύστηρότης πρέπει νά
προέρχεται άπό τήν έκτίμησιν τών
περιστατικών καί νά μήν είναι απο
τέλεσμα τής συνομιλίας των μετ’
αυτού.
' Υπάρχουν βεβαίως καί περιπτώ
σεις τινές, κατά τάς όποιας αί άποφάσεις αυτών δύνανται νά μεταβληθοϋν μετά τήν προσωπικήν των έπαφήν μέ τον παραβάτην, είτε έπί τό
έπιεικέστερον, είτε καί έπί τό αύατηρότερον.
Τούτο έξαρτάται άπό τάς δια
πιστώσεις, τάς όποιος κάμνουν οί
άστυνομικοί υπάλληλοι, κατά τάς
έπαφάς των αυτάς μετά τών παρα
βατών καί είναι θέμα, τό όποιον
άφίεται εις τήν έκτίμησιν καί τήν

ευθύνην αυτών.
τού κινδύνου.
8)
Νά δηλοϋν αμέσως και ευθε ’Εάν, δηλαδή, οί οδηγοί γνωρίζουν
ίας τάς προθέσεις των εις τους πα- ότι, όταν νπερβοϋν την έπιτρεπομέραβάτας και νά μην άφίνονν εις αν νην ταχύτητα, έστω καί επ’ έλάτους καμμίαν αμφιβολίαν επί τον χιστον, θά ύποστούν ασφαλώς τάς
αντικειμένου τούτον.
ανάλογους συνέπειας πιθανόν νά μην
Ή άποφασιστικότης των αστυ άποτολμήσουν νά νπερβοϋν τού
νομικών υπαλλήλων αποκλείει πά την.
σαν άπόπειραν των παραβατών νά
9) Νά δίδουν τάς αναγκαίας εξη
προσπαθήσουν νά μεταπείθουν τού γήσεις εις τούς παραβάτας, έφ’
τους καί προλαμβάνει άσκοπους σν- όσον οντοι ζητούν τούτο, χωρίς νά
ζητήσεις, αΐτινες δίδουν αφορμήν μακρνγοροϋν, αλλά καί χωρίς νά
διά νευρικότητα καί διαφωνίας.
υπερβάλλουν τά γεγονότα ή νά άπειΤο καθήκον δμως τών υπαλλήλων λοϋν καί νά φέρουν εις αμηχανίαν
τής Τροχαίας δεν είναι μόνον νά συλ αυτούς.
λαμβάνουν τους παραβάτας, αλλά
10) Ν ’ ασκούν πλήρη καί λεπτο
καί νά εντυπωσιάζουν τούς οδη μερή έλεγχον, όσον αφορά τά στοι
γούς, νπενθυμίζοντες εις αυτούς δι χεία ταυτότητος καί τά άλλα δίκαιο
αρκώς, διά τής παρουσίας των, την ί,ογητικά τών παραβατών καί νά κα
ανάγκην νά οδηγούν καλλίτερα καί ταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν, ό
ασφαλέστερα.
πως βεβαιοϋνται ότι το όχημα, τό
Τούτο δε πρέπει νά έπιτυγχάνηται όποιον ό παραβάτης οδηγεί εύρίπριν νά συμβή το δυστύχημα καί ον- σκεται νομίμως εις την κατοχήν τον.
χί μετά απ’ αυτό.
11) Νά μην επιστρέφουν τά δικαιΔεν είναι το μέγεθος τής ποινής λογητικά τού αυτοκινήτου, πριν τε
εκείνο, το όποιον καθιστά τούς οδη λείωση πλήρως ή έξέτασις, διότι
γούς προσεκτικούς, αλλά περισσό είναι πιθανόν νά χρειασθονν ταϋτα
τερον ή κατανόησις καί ή έκτίμησις εκ νέου πριν τε/.ειώση 6 έλεγχος.

12) Νά εγχειρίζουν προς τούς
παραβάτας την κλήσιν χωριστά από
τά άλλα δικαιολογητικά καί νά εξη
γούν εις αυτούς, τί συγκεκριμένως
τούς επιστρέφουν π.χ. «Κύριε αυτή
ή κλήσις διά την παράβασιν, τό δί
πλωμά σας, ή άδεια κυκλοφορίας τον
αυτοκινήτου σας καί τό δελτίον τής
ταυτότητάς σας».
Ή ενέργεια αυτή άποβλέπει εις
τό νά άποτρέψη, τυχόν εις τό μέλλον,
ισχυρισμόν τού παραβάτου, ότι δεν
τώ έπεστράφησαν άπαντα τά δικαιολογητικά του.
13) Νά εξηγούν εις τον παραβάτην
τί πρέπει νά πράξη καί πού πρέπει
νά παρουσιασθή, χωρίς νά έπεκτείνωνται εις συζητήσεις περί τής ποινής, ήτις τυχόν θά τώ έπιβληθή και
χωρίς νά υποδεικνύουν εις αυτόν
τον τρόπον τής ύπερασπίσεώς τον
εις τό δικαστήριον.
Ποτέ δεν πρέπει νά δίδουν την
έντύπωσιν εις τον παραβάτην, ότι
λυπούνται πού τού δίδουν κλήσιν
κλπ.
t ΛΘΑΝ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΑΟΣ
Ά στνν

Ι/ΐ'τή;

I

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Ιιό αστυφύλακες, οί κ.κ. Νικάκης Κιον/νος τον Α' Ά σ τι’νομικού Τμήματος Αθηνών καί ΙΙαναγαοτόπολος Γεώργιος
τον Γ Αστυνομικόν Τμήματος, προσέφεραν έθελοντικώς αίμα σπάνιάς όμάόος χάριν τον ασθενούς κ. Παναγιώτον ίΙσ 
τίο η. ό όποιος υπεβλήθη εις σοβαρή έγχείρησι στο Άρεταίειο Νοσοκομείο. Προς τους όνο αστυνομικούς έξέφρααε τήν
εΰγνιο/ιοσννη τής οικογένειας ό γαμπρός τού χειρουργηθέντος, κ. Π. Βάσσος. 6 οποίος εις σχετική επιστολή του αναφέ
ρει μεταξύ τών άλλων:
«Γιά τήν ευγενική σας συμπαράσταση, στήν κρίσιμη αυτή στιγμτ) τού ασθενή μας, όεχθείτε τήν βαθντατι/ εύγνωμοσννη
μου, καθώς καί τής γυναίκας μου.
Π Χριστιανική σας αυτή χειρονομία πού αντανακλά σέ ολόκληρο τό αστυνομικό σώμα πού ανήκετε είναι πιο συγκινη
τική. ύιιότι προέρχεται άπό σάς πού υπηρετείτε στο ένόοξο σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιο όέν παραλείπει
ποτέ εκτός άπό τό κυρίιος έργο του. νά προσφέρει στιγμές άνακουφίσειος καί χαράς μέ τήν τόσο πρόθυμη καί συνεχή
συμπαράστασή του. στις όνσκολες στιγμές τών πολιτών)!.
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ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ
ζε τη φωλιά του εϊδε, ό'τι, δταν ό
αρσενικός έφευγε προς άναζήτησι
τροφής, ένας άλλος πελαργός ερχό
ταν παρενοχλών τας τή θηλύκια.
Αυτή, άφοΰ στην αρχή· άπέκρουσε
τις «προτάσεις» ένέδωσε εν συνεχεία.
Μία ημέρα οί δυο μοιχοί βρήκαν τον
«άπατημένο» πελαργό, που αναζη
τούσε ανύποπτος την τροφή του.
Τοϋ έπετέθησαν μέ πρωτοφανή μα
νία καί τον έσκότωσαν μέ τα τσιμπήματά τους.
Την ειδίκευαι εις τό έγκλημα, την
περίφημη αρχή τοϋ «Modus operandi» σύμφωνα μέ τήν όποια ώρισμένοι «ειδικεύονται» εις συγκεκρι
μένο έγκλημα, διεπίστωσε ό Λομπρόζο καί εις τά ζώα. Σαν παράδει
γμα φέρνει κάποιο σκύλο, για τον
όποιο ό κύριός του είχε υποψίες, ότι
τον έπνιγε τά πρόβατα. 'Ο σκύλος
έφιμώθει, άλλα τά θύματα συνεχί
ζονταν μεταξύ των προβάτων. Ό
κύριος παρακολούθησε τό σκύλο καί
μέ μεγάλη τον έκπληξι είδε, ό'τι ό
τελευταίος έβγαζε τή νύχτα τό φί
μωτρό τον καί έπέστρεφε αδιάφο
ρος στή θέσι τον.
Μέ δλα αυτά ό Λομπρόζο π ι
στεύει, ό'τι ό άνθρωπος είναι κάποιο
από πολλά ζώα, πού δρα καί σνμπεριφέρεται δπως εκείνα καί δτι ό
εγκληματίας είναι γεννημένος εγ
κληματίας καί παρέμεινε εγκλημα
τίας επειδή δέν κατόρθωσε νά άκολονθήση, από σωματικής καί δια
νοητικής άπόψεως τήν έξέλιξιν τών
συνανθρώπων του. Ό
κακοποιός
είναι, άτομο, που πάσχει ψυχικά,
παράφρων ή ήμιπαράφρων.
Α λλά , ό Λομπρόζο, εκτός από
τούς εκ γενετής εγκληματίες, τούς
όποιους δπως είπαμε χαρακτηρί
ζουν είδικώτερα σωματικά καί ψυ
χικά γνωρίσματα ( stig m ata hered ita tis) ένα ποσοστό τών εγκλημα
τιών, 5% περίπου, δίνει καί σέ κεί
νους πού αδικοπραγούν κινούμενοι
από τό πάθος. Αυτοί δέν έχουν διό
λου άποκρουστική φυσιογνωμία, εί
ναι γενικώς έντιμοι καί δέν διακρίνονται από τήν απάθεια, πού χαρα
κτηρίζει τον εκ γενετής εγκλημα
τία. Τά άδικήματά τους γίνονται
συνήθως, δταν ακόμα είναι νέοι καί
έχουν σάν αιτία τό πάθος, τήν οργή
καί τήν ζηλοτυπία. Οί εγκληματίες

ΜΟΡΦΟΑΟΓΙ ΚΑ

αυτοί έχουν τύψεις μετά τό έγκλημάτους καί πολλοί αύτοκτονοϋν. ’Ε 
δώ ό Λομπρόζο τοποθετεί καί τούς
πολιτικούς εγκληματίες, οί όποιοι
διακρίνονται από μεγάλη φιλαλλη
λία καί συναισθηματικότητα καί οί
όποιοι έγκληματοϋν πιστεύοντες σέ
υψηλά ιδανικά, δπως τής πατρίδος,
τής θρησκείας κ.λ.π.
Οί ψυχοπαθείς εγκληματίες, πού
είναι κατά κανόνα διανοητικώς άνάπηρα άτομα, εγκληματούν, γιατί δέν
έχουν τήν ικανότητα νά διακρίνουν
τό σωστό από τό παράνομο. Μοιά
ζουν μέ τούς έκ γενετής κακοποιούς
χωρίς δμως καί νά ταυτίζωνται. "Ο
μως ό Λομπρόζο, παρά τήν εμμο
νήν του στά κληρονομικά αίτια, κά
νει κάποια «υποχώρηση» καί δέχε
ται δτι ουσιαστική επίδραση σέ με
ρικούς εγκληματίες έχει καί τό περι
βάλλον. Αυτοί είναι οί έκ περιστάσεως καί οί καθ’ έξιν εγκληματίες.
Οί πρώτοι είναι συνήθως άτομα ά
βουλα καί οδηγούνται στο έγκλημα
από διάφορες δυσμενείς αιτίες, πού
οφείλονται ατό περιβάλλον. Διαφέ
ρουν από τούς έκ γενετής έγκλημα
τιές, εις τό δτι οί τελευταίοι έγκλη
ματοϋν γιά ασήμαντη αφορμή καί οί
iiiuoriu unowAitcKiiiiitiM
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πράξεις τους είναι απάνθρωπες καί
κτηνώδεις.
Οί καθ’ έξιν έγκληματίες δέν έ
χουν έμφυτη ροπή προς τό έγκλημα,
αλλά είναι θύματα τοϋ διεφθαρμέ
νου κοινωνικού καί οικογενειακού
περιβάλλοντος μέσα στο όποιο ζοϋν.
Αυτό τό περιβάλλον τούς γίνεται συ
νήθεια μέ αποτέλεσμα συνήθεια νά
τούς γίνεται καί τό έγκλημα. Οί καθ’
έξιν έγκληματίες διαφέρουν από τούς
έκ γενετής, εις τό δτι ένώ οί πρώτοι
είναι «προϊόν τοϋ διεφθαρμένου πε
ριβάλλοντος, οί δεύτεροι είναι θύμα
τα τών έσωτερικών καί βιολογικών
παραγόντων καί τής κληρονομικό
τητας».
Φαίνεται δμως, δτι ή θεωρία τοϋ
Λομπρόζο, παρά τά πολλά ορθά καί
θετικά της στοιχεία πάσχει σέ αρ
κετά σημεία, τά όποια μέ έμφασι
έτόνισαν μεταγενέστεροι έγκληματολόγοι, δπως ό Gillin, Om erton,
ό M ontagny καί κυρίως ό ’Ά γγλο ς
Charles Goring. rO τελευταίος έδημοσίευσε τό 1913 περισπούδαστη
μελέτη, άφοϋ έρεύνησε 3.000 έγκλη
ματίες κρατούμενους στις φυλακές
τής ’Αγγλίας, παραλλήλως προς
τήν παρακολούθηση’ μή έγκλη μα
τ ιών φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου.
Τά συμπεράσματα τοϋ Goring εί
ναι, δτι ό Λομπρόζο πρέπει νά ένταχθή στή χορεία τών μεγάλων αν
θρωπιστών καί έπιστημόνων. Γιά
τή θεωρία του δμως πιστεύει, δτι
ένώ πράγματι ή κληρονομικότης
έπιδρά έπί τής έγκληματικότητος, ·
δέν μπορεί νά γίνη δεκτό, δτι ή
πρώτη μεταβιβάζει σωματικές ανω
μαλίες, οί όποιες νά διακρίνουν τον
έγκληματία από τον μή έγκλη ματ ία.
Έ ν τούτοις καί παρά τις άτέλειές
του τό έργο τοϋ Λομπρόζο έτάραξε
τότε τά λιμνάζοντα ϋδατα τής παγ
κοσμίου έγκληματολογικής έπιστήμης καί οί μελέτες του, αποκτούν
ίσως έπικαιρότητα, έπειτα από τό
διεθνώς διαπιστωμένο κλίμα έγ
κληματικότητος, πού μαστίζει σή
μερα τις περισσότερες χώρες καί
αποτελεί τό πιο φλέγον κοινωνικόν
τους πρόβλημα.
Σ. Α.
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Τό μποξ δέν μαθαίνει τρόπους οϋτε καί επιτρέπει τή χρησιμοποίηση
τής τεχνικής του εις βάρος τών συνανθρώπων τοϋ πυγμάχου. Μιά τέτοια
πραξι είναι καταδικαστέα. 'Υπάρχουν όμως οί άνθρωποι έκεϊνοι, πού έ
χουν ταχθή στήν υπηρεσία τοϋ νόμου καί στην άσφάλεια τών πολιτών.
Είναι οί ίίνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας που δχι σπάνια πρέπει νά
άντιμετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις καί άντικοινωνικοΰς ανθρώ
πους. Σ’ αυτή τήν περίπτωση ή τεχνική τοΰ μποξ είναι ιδανικός τρόπος
έξουδετερώσεως τοϋ άντιπάλου, χωρίς τή χρήση οπλών. Τήν έξουδετέρωση τοΰ κακοποιού μπορεί νά άναλάβη ένα καλοζυγισμένο «γκροσσέ» ή ένα «άπερκάτ» στό σαγόνι τοΰ άντιπάλου.

Η ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α ΜΕΧΡΙ Σ Η ΜΕ Ρ Α
✓ ’’ΛΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 'Έλληνες έλάτρευαν
'^->'τόν άθλητισμό δχι για νά άναπτύξουν σώματα καί νά δημιουρ
γήσουν θεάματα, άλλά γιά νά δια
μορφώσουν ανθρώπους.
ΓΙ ίστευαν δτι γιά ν’ άναπτύξουν
ισχυρούς χαρακτήρες πρέπει νά καλ
λιεργήσουν το σώμα καί δτι καλλιεργοϋντες μέ τήν εύγενή άμιλλα το
σώμα, άναπτύσσουν το πνεύμα καί
δημιουργούν τον τέλειο καί ολοκλη
ρωμένο άνθρωπο.
' Η πυγμαχία γυμνάζει το σώμα
σέ δψιστο βαθμό γιατί, λόγιο τής
φύσεως τοΰ άγωνίσματος, άπαιτεΐ
προσπάθεια άπ’ δλους τούς μΰες,
άλλά περισσότερο άνάγκη έχει τό
μυαλό. Αυτό είναι ό στρατηγός
πού κατευθύνει τή «μάχη» τοΰ ρινγκ
καί ή νίκη άπ’ αύτό έξαρτάται κατά
τό μεγαλύτερο μέρος.
Λ7; τήν απέναντι σελίήα: !ι;ο μικροί μπο~ιο. Τοιχογραφία τή; Θήρα;, ί.πάνοι:
'<) σι’γγραφεί; τοντον τον άρθροr. ιίστνφόλαί κ. Θεριανόζ, ό όποιο; έχει έκόόσει
καί βιβλίο σχετικά με τήν τεχνική τή; πνγμαχίας. Αριστερά: Φάσει; ιίπο τι; κινή
σει; τον αθλήματα;.
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Αύτή λοιπόν ή οξυδέρκεια τοϋ
μυαλοϋ πού αναγκαστικά αναπτύσ
σεται μέσα στα τέσσερα σκοινιά τοϋ
ρινγκ, ανοίγει το «δρόμο» για τήν
εύρύτερη πνευματική διάπλαση τοϋ
πυγμάχου. Τον μαθαίνει νά σκέφτε
ται σωστά!
"Ομως ή πυγμαχία δεν παύει νάναι άθλημα πού ενσαρκώνει, δπως
καί τα άλλα άθλήματα, τον πλοΰτο
των άθλητικών ιδεωδών. ’Ίσως μά
λιστα περισσότερο άπό κάθε άλλο
άθλημά διδάσκει τό καλώς καί τιμίως άγωνίζεσθαι, τον άλληλοσεβασμό καί τήν άναγνώριση τής ύπεροχής τοϋ άντιπάλου.
Διδάσκει τον αγώνα, τήν προσπά
θεια καί τήν προσωπική πάλη για
τή νίκη.
Καί ή νίκη τοϋ πυγμάχου είναι τό
αποτέλεσμα τής άρμονικής συνερ
γασίας μυαλοϋ καί σώματος· Νά
λοιπόν ή πρώτη σημασία τοϋ Μποξ
γιά τον άθλητή του.
Προχωροΰμε δμως καί σέ μιά άλ
λη έξ ίσου μεγάλη σημασία τοϋ
Μπόξ γιά τον άνθρωπο. Τή σημα
σία που προσδίδη αύτό καθαυτό τό
άθλημά η ίδια δηλαδή ή τεχνική του.
Δέν είναι άσήμαντο τό γεγονός νά
μπορείς νά ύπερασπίζης τον έαυτό
σου καί τήν τιμή σου δταν τοΰτο
απαιτείται καί άφοΰ φυσικά κάθε
άλλο μέσο καλής συμπεριφοράς καί
πειθοΰς έχει έξαντληθή.
Τό μπόξ δέν μαθαίνει τρόπους
ούτε καί επιτρέπει τή χρησιμοποί
ηση τής τεχνικής του εις βάρος τών
συνανθρώπων τοϋ πυγμάχου. Μιά
τέτοια πράξι είναι καταδικαστέα
αθλητ'κώς, κοινωνικώς καί πολιτιστικώς.
^>παΡΖουν δμως οί άνθρωποι εκεί
νοι που έχουν ταχθή στήν ύπηρεσία
τοϋ νομού καί στήν ασφάλεια τών
πολιτών.
Είναι οι άντρες τών σωμάτων
ασφαλείας πού δχι σπάνια πρέπει
να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες κα
ταστάσεις καί άντικοινωνικούς τύ
πους άνθρώπων.
Σ αυτή τήν περίπτωση ή τεχνική
τοϋ μπόξ είναι ιδανικός τρόπος έξουδετερώσεως τοϋ άντιπάλου χωρίς
τ7] ΖΡγ)σΎΙ δπλων. Τήν έξουδετέρωση
κάθε κακοποιού στοιχείου μπορεί νά
την αναλαβη ένα καλοζυγισμένο
«γκροσσε» ή ένα καλοτραβηγμένο
«άπερκατ» στό σαγόνι τοϋ άντιπάλου
καί έχθροΰ τής κοινωνίας.
’Αλλά ή μεγαλυτέρα σημασία τοϋ
μπόξ δέν βρίσκεται έδώ.
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Βρίσκεται μέσα στον έαυτό τοϋ
κάθε γνώστη τής τεχνικής του.
Τοϋ έχει δημιουργήσει ένα χαρα
κτήρα δπου, ή δειλία, ό φόβος,
τά ψυχολογικά προβλήματα καί ή
ήττοπάθεια δέν έχουν καμμιά θέση.
Στή θέση τους βρίσκονται ή αυ
τοκυριαρχία, ή αυτοπεποίθηση, ή
ανδρεία, τό θάρρος καί ή σιγουριά
για τήν διαφύλαξη τής τιμής καί
τής σωματικής άκεραιότητος τοϋ
πυγμάχου.
Αύτή ή σιγουριά σημαίνει άσφάλεια απο κάθε κίνδυνο καί χαρίζει
στούς άντρες τών σωμάτων άσφαλειας καί ιδιαίτερα στήν άστυνομια καί χωροφυλακή ύψηλότερο
φρόνημα γιά τήν εκτέλεση τοϋ κα
θήκοντος τους.

γυμνασμάτων.
Βέβαιο πάντως είναι δτι ή πυγμα
χία ήτο άπό τά πλέον διαδεδομένα
άθλήματα τών προγόνων μας. ΤΗτο
άθλημα εύγενές καί άγαπητό άπ’ δλες τις κοινωνικές τάξεις.
Βλέπομεν πυγμάχους γεωργούς
νά άναδεικνύωνται Όλυμπιονίκαι,
δπως ό Γλαύκος άπό τήν Κάρυστο.
Βλέπομε έπίσης δτι ό Όλυμπιονίκης Μίλων ό Κροτωνιάτης ήταν μαθητής τού Πυθαγόρα, καθώς καί
πολλοί άλλοι ήγεμόνες, Θεοί καί ήμίθεοι, δπως προηγουμένως άναφέραμε.
"Ολοι αύτοί, έκτος άπό τήν πυγμα
χική ικανότητά τους, παρουσίαζαν
άνεπτυγμένη σωματική άρετή, κάλ
λος, ευστροφία καί ώραιότατη.
' Η πυγμαχία έν σχέσει μέ τ’ άλλα
Ιστορία τής πυγμαχίας
άγωνίσματα έθεωρεΐτο άπό τότε τό
*Η_ χρησιμοποίηση τής γροθιάς πιο δύσκολο καί πλέον έπικίνδυνο
γυμνής είναι άναμφιβόλως τόσο άγώνισμα γι’ αύτό καί ό "Ομηρος
τήν άποκαλεί «άλεγεινήν». ( = άλγειπαλια δσο καί ό άνθρωπος.
Πριν καν ό πρωτόγονος έπινοήση νήν).
' Η πυγμή άνδρών εΐσήχθη έπίσητό δπλο, είτε αύτό ήταν ρόπαλο,
είτε ήταν άκόντιο, είχε κιόλας χρη μα ώς ’Ολυμπιακό άθλημα εις τά
σιμοποιήσει τήν πυγμή του.
Ολύμπια τής 27ης Όλυμπιάδος
Μέ τις γροθιές του, άναφέρεται (τό 670 π.Χ.) ’Αργότερα τό 630
δτι ό Θησεύς έφόνευσε τον Μινώ π.Χ. στήν 37ην ’Ολυμπιάδα είσάταυρο, γι’ αύτό καί θεωρείται ό εφευ γεται καί ή πυγμή παίδων.
ρέτης τής πυγμαχίας.
Οί πυγμάχοι εις τούς άρχαιοτάΠολλοί θεοί καί ήρωες τής άρχαιό- τους χρόνους περιτύλιγαν τις γρο
θιές τους μέ ιμάντες άπό δέρμα πού
τητος άναφέρονται ώς πυγμάχοι,
όπως ο ’Απόλλων, ό 'Ηρακλής, ό πολλές φορές έφτανεν μέχρι τούς
άγκώνες.
Γυδεύς, ό Πολυδεύκης καί άλλοι.
Οί συγγραφείς τοϋ άρχαίου κό
’Αργότερα οί τραχείς Ρωμαίοι
σμου έχουν ασχοληθεί μέ τήν πυγ πρόσθεσαν τέτοιους ιμάντες πού
μαχία καί μάλιστα διαφωνούν άν εί ήταν ώπλισμένοι μέ μόλυβδο ή σί
ναι άγώνισμα κατά τή μάχη.
δηρο — τις μαλίχες, δπως τις ώνόΟ Λουκιανός παρουσιάζει τον μαζαν — καί πού στά χέρια έμπει
Σάλωνα πού ισχυρίζεται δτι ή πυγ ρων πυγμάχων ήταν συχνά δργανα
μή (πυγμαχία) άποσκοπεί έμμεσα θανατηφόρα.
εις τήν προπαρασκευήν μαχητών
Περνώντας στον Μεσαίωνα ή πυγ
( Ανάχαρσ. 24). 'Ο Άνάχαρσις δ μαχία, δπως καί τά ύπόλοιπα άγω
μως άπαντά δτι θάταν καλύτερα νά νίσματα λησμονοΰνται, δπως έξ άλ
γνωρίζουν τήν χρήσι τών δπλων, λου λησμονήθηκαν οί τέχνες καί τά
αφού κατα τόν πόλεμον δέν πυγμα γράμματα τών κλασσικών χρόνων,
χούσαν.
τουλάχιστον μέχρι τής ’Αναγεννή
Αντίθετα οί Σπαρτιάτες άπαισεως.
τούσαν οί μάχιμοι άνδρες νά έπιδίΓιά πρώτη φορά, ή πυγμαχία ξαδωνται καί στήν πυγμή διότι πίστευ
ναεμφανίζεται στήν ’Αγγλία τόν
αν δτι ήταν μιά καλή προπαρασκευή
17ο αιώνα.
διά τά πολεμικά έργα (Φιλοστρ.
'Ο μαρκήσιος τού Κουήνσμπουρυ,
Γυμν. 19). Γι’ αύτό καί ό Πλούτό 1891, καθώρισε τούς βασικούς
ταρχος λέει γιά τούς Σπαρτιάτες:
κανόνες τού άθλήματος (τρίλεπτη
«τοΰτα μοί πάντα μιμήματα διάρκεια τών γύρων, χωρισμό τών
δοκεΐ πυγμάχων σέ κατηγορίες άνάλογα
καί γυμνάσματα τών πολεμι μέ τό βάρος κ.λπ.). Ό ίδιος εισάγει
κών» (Ήθικ. 639 Ε). γιά πρώτη φορά καί τή χρήση τών
Δηλαδή, δλα αύτά κατά τήν γνώ γαντιών (1891).
μη μου είναι μιμήσεις πολεμικών
Με τόν μαρκήσιο Κουήνσμπουρυ,

οί “Αγγλοι πέτυχαν νά κωδικοποιή
σουν καί πλήθος άλλων κανονισμών,
μέ άποτέλεσμα τδ μπόξ νά θεωρήται
έθνικό τους άθλημα:
Τον ίδιο καιρό στην ’Αμερική άνακηρύσσεται ό πρώτος παγκόσμιος
πρωταθλητής βαρέων βαρών, ό ’Α
μερικανός Τζαίημς Κόρμπετ, 26
χρονών, γνωστός καί ώς «τζέντλε
μαν Τζίμ» γιατί παρουσίασε μιά
νέα τεχνική κτυπημάτων πάνω στο
ρινγκ καί κατέπληξε τό άκροατήριο
μέ τήν ευγένεια καί τό ήθος του προς
τον αντίπαλό του.
Τον Σεπτέμβρη τοϋ 1892 ό Κόρ
μπετ άναμετρήθηκε στή Νέα ’Ορ
λεάνη μέ τον συμπατριώτη του Τζών
Σάλλιβαν, στον πρώτο αγώνα για τό
παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βα
ρών στο όποιο χρησιμοποιήθηκαν
γάντια πυγμαχίας, σέ γύρους τών
τριών λεπτών. ”Ας ποϋμε όμως δυο
λόγια γι’ αυτόν τον άγώνα. 'Ο Σάλλιβαν ήταν ό τελευταίος άπό τούς
μεγάλους πρωτοπυγμάχους μέ γυ
μνά χέρια, ανίκητος έπί δέκα χρόνια.

’Επάνω: Ό πρωτοπνγμάχοc άατνφνλαξ
θεριανός σέ χαρακτηριστική φάσι άπό
πρόσφατο άγώνα. Κάτω: Μιά πολύ σπά
νια φωτογραφία. Πρόκειται για τόν τε
λευταίο άγώνα πυγμαχίας, πού διεξάγεται
με γνμνά τά χέρια. 'Αντίπαλοι ό Σάλιβαν

“Αρχισε τόν άγώνα μέ τόν κλασσικό
τυπικό τρόπο κυνηγώντας άπό κοντά
τόν άντίπαλο καί προσπαθώντας
νά τοϋ καταφέρη συντριπτικά χτυ
πήματα μέ τό δεξί.
'Ο Κόρμπετ, ταχύς καί άγρυπνος,
τοΰ ξέφευγε καί συνεχώς βρίσκονταν
έξω άπό τήν τροχιά τών χτυπημά
των του.
Στήν άρχή τό πλήθος τών φανα
τικών φιλάθλων σφύριζε μέ μανία
τόν Κόρμπετ. "Ολοι είχαν συνηθίσει
νά βλέπουν πυγμάχους πού άντιμετωπίζονταν άπό κοντά, ό Κόρμπετ ό

μως τούς πρόσφερε ένα πρώτο παρά
δειγμα τεχνικής τοϋ μποξ, πού δέν
μπόρεσαν νά κατανοήσουν άμέσως
(τσιμπίδα).
'Υποχωρώντας, έκανε ταυτόχρονα
άντεπιθέσεις πού έβαζαν σέ σκληρή
δοκιμασία τις δυνάμεις τοΰ Σάλλιβαν.
“Ετσι σιγά - σιγά ή ορμή του χα
λαρώθηκε καί τά χτυπήματά του
γίνονταν πιο άδύναμα.
Στον 21ο γύρο ένα ντιρέκτ τοΰ
Κόρμπετ σώριασε τόν πολύ Σάλλιβαν νόκ - άουτ!
Τό άγώνισμα τής πυγμαχίας πέ
ρασε γιά πρώτη φορά στο πρόγραμ
μα τών ’Ολυμπιακών άγώνων τοΰ
1904, όχι όμως έφ’ όλων τών κατη
γοριών, διότι ώρισμένες συμπληρώ
θηκαν άργότερα.
Τό 1912, στούς ’Ολυμπιακούς
τής Στοκχόλμης, δέν έγιναν πυγμα
χικοί άγώνες.

Ή πυγμαχία
στή σύγχρονη Ελλάδα
Στήν Ελλάδα έμφανίζεται τό
άθλημα τής πυγμαχίας τό 1922, μέ
τούς ομογενείς πού ήρθαν άπό τήν
Κωνσταντινούπολη. 'Ο κ. Περλάτος άναφέρεται σάν ό πρώτος δά
σκαλος τοΰ έλληνικοΰ μπόξ.
Τό 1924 ιδρύθηκε ό πρώτος σύλ
λογος, ό Σύνδεσμος Πυγμάχων ’Α
θηνών. Τόν ίδιο χρόνο στήν πρωτεύ
ουσα οργανώθηκαν οί πρώτο,ι άγώ
νες στο θέατρο «’Ολύμπια» καί τό
1927 ιδρύεται ό Σύνδεσμος Πυγ
μάχων Πειραιώς. "Ενα' χρόνο άργό
τερα τό 1928 ιδρύθηκε ή Πυγμα
χική 'Ομοσπονδία 'Ελλάδος ,πού με
ταπολεμικά (τό 1951) τήν διαδέ
χτηκε ή 'Ελληνική 'Ομοσπονδία
Πυγμαχίας.
Τό 1928 οργανώθηκε τό Ιο Παν
ελλήνιο Πρωτάθλημα πυγμαχίας, στο
όποιο οί ’Αθηναίοι πυγμάχοι έπί 8
κατηγοριών βάρους κυριάρχησαν μέ
7 πρώτες νίκες.
Μέχρι τό 1950, κυριαρχοΰν πολ
λά ονόματα στά έλληνικά ρινγκ ό
πως τών Βακυρλή, Μηλιαράκη,
Κρυτσιδήλα, Καράμπατη, Δεοδάτη,
Κάππαρη, Βερδελή, Πανόπουλου.
Άνάμεσά τους όμως ξεπροβάλ
λει ή μεγαλύτερη δόξα τοΰ έλληνικοΰ
μπόξ, ό Άντώνης Χριστοφορίδης, ό
άνθρωπος καί ό άθλητής, πού έδόξασε τήν έλληνική πυγμαχία σ’ ολό
κληρο τόν κόσμο.
Τήν καταπληκτική καί γεμάτη έν299

δόξους άγώνες καρριέρα του Ά ντώ νη Χριστοφορίδη, τόσο στήν Εύρώπη
8σο καί στήν ’Αμερική τήν αναφέ
ρουμε εκτενέστερα πιο κάτω.
Τήν εποχή πού ό Άντώνης Χριστοφορίδης μεσουρανούσε στο έξωτερικό, στήν 'Ελλάδα πραγματο
ποιούσαν πολύ καλές εμφανίσεις
καί οί Βάσσης, Γρίσκος, Λαμπριανίδης, Βαρθολομαίος, Τζανετόπουλος,
Μισούδης, Μυλοποταμάκης, Έ ξαρχόπουλος καί Γιάννης Παπαδόπουλος ο όποιος έ'φτασε στήν κο
ρυφή τής αγάπης τού κοινού.
Ά π ό τις διεθνείς επιτυχίες της
έλληνικής πυγμαχίας στα τελευταία
χρόνια αξίζει να σημειωθούν οΐ πα
ρακάτω:
1970: Ή χρονιά είχε τήν σφρα
γίδα μεγάλων διεθνών επιτυχιών.
Ή Μικτή ’Αθηνών ένίκησε μέσα
στο Βερολίνο τήν Μικτή πόλεως
μέ 1 3 - 7 βαθμούς. Νίκησε δύο φο
ρές τήν αντίστοιχο Εθνική τής Αύστρίας εις ’Αθήνας καί Πάτρας καί
έπεβλήθη τής πανισχύρου Γαλλι
κής μέ 1 2 - 8 βαθμούς. Ό θαυμά
σιος Θεριανός στα 67 κιλά μάς προσέφερε 4 νίκες. "Αξιοι μνείας οί
Χουλιάρας, Σολωμός, Οικονομάκος.
1971: Μεσογειακοί άγώνες: 4
Χάλκινα οί Σολωμός 51, Οΐκονομάκος 67, Θεριανός 71, Γιαννόπουλος 75.
Βαλκανικοί : Σολωμός άργυρό.
Χάλκινα : Οικονομάκος, Γιαννόπουλος, Μπουντούρης.
Διεθνής νίκη έπί τών Ελβετών
7 - 3 . ’Επιτυχίες στό διεθνές τουρ
νουά ’Εφήβων στήν Κρεμόνα ’Ιτα
λίας: Κακούρης χρυσό στά 57, Χου
λιάρας χρυσό στά 54.
1972: Στήν Ελβετία μέ νίκες 6
προς 4. Στό μήτινγκ Ελλάδος - ’Ι
ταλίας - Γιουγκοσλαβίας, οί "Ελλη
νες πυγμάχοι έπέτυχαν 5 πρώτες νί
κες. Οί σπουδαιότερες τών οποίων
ήσαν τού Θεριανοΰ στά 71 κιλά μέ
νόκ - άουτ καί τού Άγριμανάκη
στά 60 κιλά επί τ ι ΰ ’Ιταλού Κουέρο.
Βαλκανικοί στήν "Αγκυρα, όπου ό
Θεριανός έκέρδισε ά γυρό μετάλ
λιο. Στούς ’Ολυμπιακούς τού Μονά
χου ιδιαιτέρως διεκρίθησαν οί πυγ
μάχοι μας τής ’Ολυμπιακής όμάδος Οικονομάκος - Θεριανός - Θεο
το κάτος - Γιαννόπουλος.
1973: Ή χρυσή χρονιά τής Έ λ 
ληνικής πυγμαχίας στον διεθνή χώ
ρο. Κορωνίς ή διοργάνωσις τών
Βαλκανικών στήν ’Αθήνα καί ή κατάκτησις ενός χρυσού (Οΐκονομά300

κος 71) καί δύο άργυρών (Άγριμανάκης 60 καί Ήλιάδης 63 1)2). Ή
συνάντησις Εθνικών 'Ομάδων 'Ελ
λάδος - ’Ιταλίας μέ νίκες τών Ά γριμανάκη διά νόκ άουτ καί Ήλ.άδη
Κακούρη. ’Επιτυχής επίσης ύπήρξε
ή άναμέτρησις τής ’Εθνικής μας έπί
τής Γερμανικής μέ 4 - 5 νίκες. Νικηταί άπό έλληνικής πλευράς οί Ά γρ ιμανάκης 60 κ., Ήλιάδης - Θεριανός
67 καί ΓΙαπαγεωργίου 71 κιλά.
1974: Χαρακτηριστικό γεγονός
τού 1974 ήτο ή πρώτη στήν ιστο
ρία επιτυχία στούς Βαλκανικούς τού
Βουκουρεστίου όπου κατάφεραν νά
κερδίσουν μετάλλια οί Χουλιάρας 54,
Μπακρυσιούρης 57, Ήλιάδης 63 1)2.
1975: Σημαντικά έπιτεύγματα
έπέτυχαν οί πυγμάχοι μας τό 1975.
Ή Εθνική μας έπεβλήθη τής άντιστοίχου τής Δανίας μη 6 - 4 νίκες.
Οί έπιτυχίες τών Άγριμανάκη Ήλιάδη στούς Πανευρωπαϊκούς λί
γο άργότερα καί τό άργυρό μετάλ
λιο στούς Βαλκανικούς τής Σόφιας
άπό τον Άγριμανάκη στά 63 1)2
κιλά.
' Η κατάχτηση 3 χάλκινων μεταλ
λίων στούς Μεσογειακούς άπό τούς
Άγριμανάκη 63 1)2, Ήλιάδη 67.
Στριμπέλια 48. 6 πρώτες νίκες στό
διεθνές κύπελλο Άκρόπολις μέ συμ
μετοχή 8 κρατών. ’Ιδιαιτέρως έντυπωσίασε ή έμφάνισις τής ’Εθνικής
όμάδος.
1976: Ε λλάς - Ρουμανία 5 - 4.
' Ελλάς - Βουλγαρία 2 - 4 καί μία
ισοπαλία τού Άγριμανάκη μέ τον
Κόλεφ 63 1)2. Νίκη τών Ήλιάδη Μπακρυσιώρη στό τουρνουά τού
Στετίνου Πολωνίας. Αργυρά μετάλ
λια στό τουρνουά τής 'Ισπανίας μέ
τούς Χουλιάρα - Μπακρυσιώρη. 'Ι
κανοποιητική συμμετοχή στούς ’Ο
λυμπιακούς τού Μόντρεαλ μέ τούς
Άγριμανάκη 60, Ήλιάδη 67, Χου
λιάρα 54. 4 χρυσά μετάλλια στό Β'
Κύπελλο Άκρόπολις. 2 Χάλκινα
στό διεθνές μήτινγκ τής 'Ολλανδίας
όπου συμμετείχαν 18 χώρες.
Τελειώνοντας πρέπει ν’ άνοίξουμε
μιά μεγάλη παρένθεση προκειμένου
σ’ αύτήν νά συμπεριλάβουμε τήν μυ
θιστορηματική καρριέρα, ένός πυγ
μάχου γιά τον όποιο μιλούσε —καί
έξακολουθεΐ νά μιλά— ολόκληρη ή
Εύρώπη. Πρόκειται γιά τον Ά ντώ νη Χριστοφορίδη πού ήδη άναφέραμε
καί μιά σειρά άπό λαμπρές έπιτυχίες
στά διεθνή ρινγκ, έπιτυχίες πού δό
ξασαν στό έ'πακρο τό έλληνικό μπόξ.

Τού
Σε6. Μητροπολίτου Γόρτυνος
καί Μεγαλοηόλεως
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΥΤΟ τό Μοναστήρι δέν είνα1
συνηθισμένο.
Εχει τά γνα>ρίσματα τον παλαιού καλού Μονα
στηριού. Είναι σέ τοπίο πανέμορφο
κτισμένο, έχει τήν αδελφότητα τον,
μέ τά διάφορα διακονήματα, τήν
ήγονμένη και τό προσωπικό, τά
συνηθισμένα δηλαδή, έχει όμως κάτι
παραπόνου, κάτι περισσότερο και
πολύ διαφορετικό.
Δεν είναι μόνο στήν ομορφιά τον,
άπό τά κτίσματα, τούς ξενώνες, τήν
αυλή και τά παρεκκλήσια. Αέν είναι
τά πολλά λουλούδια, δάσος ολό
κληρο άπό ντάλιες και τά τριαντά
φυλλα, πού συναντάς άπό προτού νά
μπής στήν αυλή. Αέν είναι εκείνο
τό προσκννητάρι τον ’Εσταυρω
μένου, πλεγμένο μέ λουλούδια και
κληματαριές.
Είναι κι’ αυτά. "Ομιος είναι και
κάτι παραπόνου καί κάτι περισσό
τερο καί πολύ διαφορετικό, πού δέν
περιγράφεται. Περισσότερο αυτό τό
διαφορετικό, τό άπερίγραπτο, τό
άπολαμβάνετε καί τό ζήτε, μέ δια
φορετικά μάτια. Καί μέ τά μάτια
πού βλέπουν τά χρώματα καί τά
σχήματα, όμως καί μέ κάτι διαφορε
τικά μάτια πού χρειάζεσαι γιά ν'
άπολαμβάνης αυτά τά μοναστήρια.
Χωρίς αυτά, γοητεύεσαι, σνγκινείσαι, θαυμάζεις τή φυσική ομορ
φιά, τήν τέχνη, τό γούστο καί τήν
εργατικότητα τήν καλογερική, άοε-

τή γενικά των Μοναχών, τής ηγού
μενης τό πνεύμα και την αγάπη, τών
δοκίμων την νπακοή καί την ταπει
νοφροσύνη, κι' δλα τα εξωτερικά
χι δλα τα τάλαντα που συνθέτουν
αυτή την ομορφιά. Που δμως τα
βλέπεις παντού καί με την όποιαδήποτε εκδρομή. "Οπου αγαπούν την
ομορφιά καί μετέχει στη δημιουρ
γία ή σκέψι κ ή καρδιά, τό πιστεύω
κ ή γνώσι κ’ ή δίψα ή θεϊκή γ ι’
αυτή τή δημιουργία.
Στά Μοναστήρια καί ειδικά στήν
Κερνίτσα, βλέπεις κι απολαμβάνεις
εκείνο τό «διαφορετικό» καί τό «πα
ραπόνου». ΙΙον δεν τό άναζητάς έτσι
με την ίδια χάρι, (διότι δεν τό βρί
σκεις) στήν όποιαδήποτε εκδρομή.
*Αν ρωτήσης μιά γερόντισαα Μονα
χή άπλή κι’ αγράμματη θά σού
πή: «... Μά εδώ παιδί μου, δεν είναι
κοσμικά πράγματα. ’Εδώ ζήτε τή
θεϊκή ομορφιά. ’Εδώ θα ένισχνθήτε
νά προσενχηθήτε, νά δοξολογήσετε
τό δημιουργό καί νά μετανοήσετε».
Καί στά λόγια της βέβαια δεν θά
βρήτε τήν ερμηνεία, δεν θά σάς δώση στοιχεία πού συνθέτουν αυτή τήν
ομορφιά, δμως θά βρήτε τό μονο
πού θά δώση τήν άπάντησι στο λόγο
γιά τον όποιο θά στέκεστε εκστα
τικοί, στήν αυλή τού Μοναστηριού.
Καί μήπως μπορεί νά σάς δώση
τήν άπάντησι άλλος κανείς με πε
ρισσότερη σοφία; Κ ι εγώ τής γερόντισσας αυτής τήν άπάντησι κρατάω. Κ ι’ αυτή κι εγώ σάς δίνω.
Πρόκειται γιά μιά θεϊκή ομορφιά
πού τήν έχουν σκηνοθετημένη δχι
μόνες τους οι Μοναχές. Δώσαν κι
αυτές τήν πίστι τους καί τήν καρδιά
τους, δούλεψαν μέ τήν άρετή τους,
με τήν αγνότητά τους, μέ τήν αγά
πη τους, μέ τά μάτια πού καθρεπτι
ξουν κομμάτι τ’ ουρανού, συνεργά
ζονταν δμως σ’ αυτό πού δημιουρ
γούσαν, μέ τό ίδιο τό δημιουργό. Με
τά δικά του μάτια καί μέ τή δική του
καρδιά. Μέ τή σοφία τή δική του
πού τά πάντα θυσιάζει, σχεδιάζει
καί σκηνοθετεί γιά τή δική μας σωτηρία.
,
Σ ’ αυτό τό Μοναστήρι λοιπον
πού είναι στή Γορτυνία καί κοντά
στή Βυτίνα, πάνω από τή Γρανιτσα,
τή σημερινή Νυμφαοία, πρεπει να
πάτε μιά φορά. Νά μήν πάτε γιά
εκδρομή. Νά τό αποφασίσετε κάπο
τε. μιά μέρα τού δεκαπενταύγοι·-

Μερική άποψη ι'ιπό τό μοναστήρι. ΈδΑ »
επισκέπτης γοητεύεται από τή φυσική
ομορφιά, τήν τέχνη, τό γούστο και την
παράδοση πού ζή αιώνες τώρα, φυλαγμέ
νη /ιέ αγάπη από τούς μοναχούς.

στου, τής Πεντηκοστής, τού Σταναοϋ, κατά τή μεγάλη Τεσσαρακοστή
καί νά πάτε σάν προσκυνητές. Νά
έτοιμασθήτε μάλιστα γιά νά εξομολογηθήτε καί νά κοινωνήσετε.
Τότε, οπωσδήποτε, θά τήν δήτε
διαφορετική τήν ομορφιά του. Διότι
έτσι ετοιμασμένοι, μέ τή συναισθηοι
τού ταπεινού, τού διψασμένου τή
λύτρωσι καί τήν ένίαχΰΟΓ'τ’- ουρα
νού, μέ τά μάτια φωτεινά, (διότι
θά έχετε ερευνήσει καί τά βάθη τής
καρδιάς σας ακόμα, προκειμένον νά
έξομολογηθήτε τήν αδυναμία σας),
θά μπορήτε νά διακρίνετε στήν ο
μορφιά τού Μοναστηριού κι εκείνο
τό «ξεχωριστό», κι εκείνο τό «παοαπάνου». θ ά μπορήτε επι παραδείγματι νά συλλάβετε κι εκείνο
πού λέει μιά γερόντισσα μοναχή, πού
θά τήν δήτε ν’ αοχολήται πολύ μέ τά
λουλούδια. «... μά παιδί μου, εμάς
καί τον άνθρωπο γενικά, δέν είναι
αυτή ή γνωστή ομορφιά τών λονλουδιών, πού μάς ευφραίνει εξω
τερικά. Είναι κι αύτη, όπως εμάς

πρέπει νά μάς κερδίσουν τήν καρδιά
μέ τή χάρι τους καί τήν ομορφιά τους,
διότι σ’ αυτά πρέπει ΐ’ά βλέπωμε
τής αρετής τήν ομορφιά καί τή χά
ρι. Γ ι’ αυτό καί μέ τόση αγάπη καί
προσοχή τά καλλιεργούμε. Γί’ αυτό
καί μπροστά τους, τόσες φορές τήν
ημέρα γονατίζομε. Ειδεμή, γιατί
τόσο πολύ νά δώσωμε σ’ αυτά τήν
καρδιά μας. Μ’ ετούτη τήν αυλή
τού Μοναστηριού, τήν ανθισμένη καί
χαρούμενη, έμεϊς ζούμε μιά στιγμή,
τού Παραδείσου τήν εικόνα. Πολύ
φτωχή βέβαια, δμως κάτι μάς φέρ
νει στή σκέψι καί στή φαντασία από
τά πατερικά πού λένε πώς ή χαρά
κ’ ή χάρι τού Παραδείσου, έχει κάτι
από τή χάρι καί τήν ομορφιά καί τό
μύρο τού κήπου μέ τά λουλούδια,
τής στάνης μέ τά προβατάκια τ
ουρανού μέ τ’ αστέρια καί τού δά
σους μέ τά δέντρα καί τά πουλιά.
Γ ι’ αυτό κι έμεϊς γονατίζομε καί τά
περιποιόμαστε καί τά καλλιεργού
με. Καί γ ι’ αυτό κ’ εσείς μάς λέτε,
χωρίς βέβαια νά τό καταλαβαίνε
τε, δτι ζούμε σάν μέσα σέ. παρά
δεισο μ ’ ετούτη τήν αυλή τήν ανθι
σμένη. Ζούμε πράγματι σάν μέσα
σέ παράδεισο. Διότι αυτά τά λου
λούδια μέ τήν ομορφιά τους πού μάς
γυρεύουν τό σκάλισμα και τό πότι
σμα, τό βοτάνισμα καί τά γονατίσματα τά πολλά, μάς θυμίζουν
τά μέσα μας λουλούδια πού κι’ αυτά
γυρεύουν τον κόπο μας, τό βοτάνι
σμά ,τό πότισμα μέ τά δάκρυά μας
καί τά διαφορετικά γονατ ίσματ a ,
γιά νά δώσουνε τήν αληθινή ομορ
φιά καί τό πνευματικό μύρο...»
Κι αυτά κι αλλα πολλά θα μπο
ρήτε νά καταλάβετε καί νά χαρήτε,
αν κάποτε τό έπισκεφθήτε αυτό τό
Μοναστήρι ετοιμασμένοι νά έξομο
λογηθήτε καί νά κοινωνήσετε. Γιατί
πώς νά σάς π ώ . . Θά έλθετε τότε με
μιά καρδιά ταπεινωμένη. Μέ μάτια
φωτεινά, αφού θά έχετε διακρίνει
τά δυσκολώτερα. Τις αδυναμίες σας,
τά πάθη σας καί τά σφάλματα σας.
Καί θά είστε καί δυνατοί καί μέ
οκέψι ξάστερη, αφού θά έχετε δια
κρίνει τον εαυτό σας τον αμαρτωλό
καί θά τον έχετε καταδικάσει.
Σέ τέτοια ψυχική κατάστασι καί
καλά ετοιμασμένοι νά τήν έπισκε
φθήτε τήν Κερνίτσα καί θα την απο
λάβετε καί θά τήν θαυμάσετε καί θά
τήν χαρήτε.
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σημερινή μονομαχία.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1896
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΙΤΑΛΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ:
Χθέ? τήν πρωίαν συνελήφθη έν Πειραιεϊ ό
’Ιταλό? ύπολοχαγό? τή? ΟΙκονομία?,
Κέρση? Γουλιέλμο? Γαϊτάνου, κατηγορού
μενο? έπί υπεξαιρέσει 200.000 φρ. Μετά
τήν άνακάλυψιν τοϋ έγκλήματο?, όπερ
έγεινε πρό έτου?, ή Ιταλική κυβέρνησι?
εΙδοποίησε τά? διαφόρου? κυβερνήσει? κ'
έπληροφόρησεν αυτά? πξρϊ των χαρα
κτηριστικών τοϋ φυγάδο?. ’Αλλά δέν κατωρθώθη ή σύλληψί? του. Προχθέ?, όμω?, άφιχθεΐ? ένταϋθα ’ Ιταλό? τι? ήγειρε
τά? ύπονοία? τή? ’Αστυνομία?, ήτι? άναμνησθεΐσα τή? ύποθέσεω? τοϋ ’ Ιταλού
άξιωματικού καταχραστού, παρέβαλε
πρό? αυτόν τήν είκόνα του καί προέβη
άμέσω? εί? σύλληψιν. Χθέ? δέ τήν έσπέραν
οϋτο? ώδηγήθη εί? τό κρατητήριον τή?
Διευθύνσεω? τή? ’Αστυνομία?. Σήμερον
πρό μεσημβρία? έστάλη εί? τόν εισαγγε
λέα των Έφετών, δστι? μετά τά? νομί
μου? διατυπώσει? θά τόν παραδώση ε!?
τήν ’Ιταλικήν κυβέρνησιν.
*0 κατηγορούμενο? άρνεϊται διαρρή
δην τήν εί? αύτόν άποδιδομένην κατηγο
ρίαν, ίσχυριζόμενο? ότι έφυγεν έξ ’ Ιταλία?
άκολουθών ώραίαν συμπατριώτισσάν
του, ήτι? ήδη εύρίσκεται έν Πειραιεϊ.

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1896
ΕΣΥΡΘΗ πέραν μέχρι τή? πύλη? τού
Άδριανού καί έκεϊ πλέον αί δυνάμει? του
τόν έγκατέλειψαν. Ή φωνή είχε κοπή εί?
τόν λάρυγγά του· μόνη δύναμι? ή όποία
τοϋ έμεινε ήτο νά κρατή άπλωμένην τήν
χεϊρα του έπικαλούμενο? διά τή? άφωνου
αύτοϋ στάσεω? τόν έλεον καί τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ κόσμου.
Κανεί? όμω? δέν τόν έπρόσεχε· κανενό? ή ψυχή δέν είπε νά έλεήση τό ταλαίπωρον έκεϊνο πλάσμα, τό άκουμβημένον έπί τή? βασιλείου πύλη?. Ποιο?
ήξεύρει πόσα? ήμέρα? είχε νά φάγη· τί?
οίδε άν δέν έχασε καί τοϋ ψωμιού τήν μυ
ρωδιάν άκόμη! Ή τεταμένη χείρ έν τού
τοι? ήρχισεν όλίγον κατ’ όλίγον νά καταπίπτη. Τό έπί τή? Πύλη? άκουμβημένον
σκελετώδε? σώμα έχασε τήν ισορροπίαν
του καί περί τήν μεσημβρίαν πλέον κατέκειτο άναίσθητο?, βυθισμένο? εί? λήθαρ
γον. Εύρέθησαν τότε φιλάνθρωποι, οί
όποιοι έσπευσαν νά τόν μεταφέρουν εί?
φαρμακεϊον διά νά συνέλθη καί μετ’ όλί
γον εί? τό νοσοκομεϊον νά μείνη όλίγα?
ήμέρα? μέχρι?-ότου άναλάβη.
Αύτή είναι ή φιλανθρωπία τή? ένδεκάτη? ώρα?, προτιμοτέρα όμω? πάντοτε
έκείνη? ή όποία έρχεται πολύ άργά.

Αριστερά: "Ενας από τούς πρώτους τρι χονύμονς αστυφύλακες μπροστά από τόν
Εθνικό Κήπο, αμέσως μετά τήν έγκατάστασι τής Άστυν. Πόλεων στην ’Αθήνα.
Ή φιυτογραφία, μπορεί νά μή σνμπιπτη
χρονικώς μέ τό κείμενο, αλλά είνα^χαρα
κτηριστική, γιατί ανήκει σέ μιά όμορφη
καί γραφική άκόμα πρωτεύουσα.

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΟΙ ΛΙΠΟΒΑΡΕΙΣ ΑΡΤΟΙ: Πολλοί τών
άρτοπωλών τή? πόλεώ? μα? είναι άδιόρθωτοι. Ούτε αί καθημερινά! άνακαλύψει?
ύπό τών άστυνομικών οργάνων λιποβαρών άρτων, ούτε ή ζημία ήν ΰφίστανται έκ τή? εί? τό ήμισυ τή? άξία? των έκποιήσεω? αύτών, ούτε ή φοβερά κατά
τών πτωχών άδικία τού? πείθει νά μετα
βληθούν. Διά τούτο πολύ όρθώ? ή διεύ-

θυνσι? τή? ’Αστυνομία? άπεφάσισε νά
δημοσιεύση τά όνόματα τών δολίων αύ
τών άρτοπωλών.
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΚΑΡΡΑΓΩΓΕΥΣ ΦΟΝΕΥΩΝ: Μετά
δαίμον ίώδου? ταχύτητο?, έν θορύβω
έκκωφαντικώ τών έξηρθρωμένων τροχών,
κατήρχετο άπό τά λατομεία τού Πειραιώ?
πεπαλαιωμένον φορτηγόν άμάξιον, έφ*
οΰ ίστατο όρθιο? ό καρραγωγεύ? συνέχων
τά ήνία έν σπάσει άρματοδρομέω?. Ό
ίππο? έξηκολούθει άκατάσχετο? νά τρέχη
καί νά σύρη όπισθέν του τό κάρρον.
—Έμπρό? ψαρή, έφώναζεν ό καρρα
γωγεύ? πλαταγίζων τό μαστίγιόν του.
’Ενώ όμω? έκαμπτε τήν όδόν στραφεί?
πρό? τόν Κωφόν λιμένα, κάτι τού άπέσπασε τήν προσοχήν. Κάποιον έμπόδιον
είδεν έν τώ μέσω τή? όδού, άλλά τό ύπερπήδησε, ρηγνύων έν όργή φοβερά? κραυγά?:
—Στήν μπάντα, βρέ, στήν μπάντα!
—Στάσου, χριστιανέ μου, διά τό όνο
μα τή? Παναγία?, θά τό σκοτώση?! έφώναζον αί γειτόνισσαι άπό τών θυρών καί
τών παραθύρων, ύψούσαι έπανειλημμένω? τά? χεϊρα? πρό? αύτόν. Ό καρραγω
γεύ? όμω? είχεν ήδη διέλθη, καί τό παιδίον,
τό όποιον είχε σκύψει κατά τήν φοβερόν
στιγμήν νά πάρη ένα βώλον, δστι? άπό
τού πεζοδρομίου, ένθα έπαιζεν, έκυλίσθη
εί? τό μέσον τή? όδού, έσπαιρεν ώχρόν
καί άφωνον εί? τά? άγκάλα? Υή? όλολυζούση? μητρό?.
Ό άγριο? ’ καρραγωγεύ? καταδιωχθεί? ύπό πολιτών καί άστυφυλάκων
ήναγκάσθη νά πηδήση άπό τού κάρρου
του καί νά ζητήση σωτηρίαν διά τή?
φυγή?· οί άστυφύλακε? όμω? ξιφήρει? εί?
303

Ί Ι όδός 'Αθήνας μέ παραπήγματα στα πεζοδρόμια. Τά παραπήγματα στήθηκα,· μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, έπειτα από
ειδική αδεια προς τοί’ς προσφνγες, ώστε να μπορονν νά έμπορενωνται καί νά καλνπτοΐ’ν κάπως τις τρομερές τονς ανάγκες.
τάς φωνάς τού πλήθους «πιάστε του, τόν
φονιά» έσπευσαν, τόν περιεκύκλωσαν καί
τόν ήνάγκασαν νά παραδοθή. ΈκεΙΘεν
τόν ώδήγησαν είς τήν ’Αστυνομίαν, όπόθεν δέν γνωρίζομεν, έάν άπεστάλη είς τήν
εισαγγελίαν.
Τό παιδίον, όπερ ήτο μονάκριβον διά
τούς γονείς του τούς δυστυχείς, άπέθανε
μετά τινας ώρας.
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΟΥ:
Χθές τήν έσπέραν τήν 9 ακριβώς ώραν έν
τώ σιδηροδρομικώ σταθμώ τοϋ θησείου
έλαβε χώραν αιματηρά σκηνή, συγκινήσασα πάντας τούς σιδηροδρομικούς ύπαλλήλους καί τούς παρευρεθέντας όλίγους
έπιβάτας. Ό σταθμάρχης κ. Ξεν. Ίωαννίδης, έπιθεωρών τήν άμαξοστοιχίαν,
ευρεν έν τινι βαγονίω κοιμώμενον τόν
ύπάλληλον Λέων. Καστρωμένον, νέον
μόλις είκοσι έτών, έκ των τελευταίως
ττροσληφθέντων είς τήν ύττηρεσίαν τοϋ
σιδηροδρόμου. Πρός τόν ύπάλληλον
τούτον ό σταθμάρχης έκαμε παρατηρή
σεις, άλλ’ρύτοςού μόνον άπήντησε σκαιώς
άλλά καί άρμήσας συνέλαβεν αύτόν άπό
τοϋ περιλαίμιου κα] τόν έσεισεν άπειλητικώς.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έφθασαν
καί άλλοι ύπάλληλοι, των όποιων τήν
μαρτυρίαν έπεκαλέσθη ό κ. Ίωαννίδης
διά τόν τρόπον τοϋ ύπαλλήλου. Ό Καστρωμένος όμως διά νά δείξη ότι δέν φο
βείται άπό τοιαϋτα πράγματα έξήγαγε
μάχαιραν καί τετράκις έπληξε δι' αύτής
τόν σταθμάρχην, είτα δέ άπορρίψας αύτήν έτράπη πρός τόν Πειραιά, μή συλληφθείς.
Ό τραυματίας μετηνέχθη είς τήν κα
τοικίαν του, ένθα έτυχε των πρώτων
Ιατρικών περιθάλψεων. 01 έπισκεφθέντες
αύτόν Ιατροί άπεφάνθησαν εύτυχώς ότι
εύρίσκεται έκτός παντός κινδύνου.
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14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΕΧΕΙ καί ό Σακούλες (επιφανής... άλήτης τών ’Αθηνών τής έποχής) πολιτικός
ιδέας. Αί κοινωνικά! του άρχαί είναι γνωσταί, στηριζόμεναι είς παλαιόν άνέκδοτον
ένός Σουλτάνου περί τών τεμπέληδων.
‘Ο Σακούλες φρονεί, ώς γνωστόν, ότι 100
χιλ. κάτοικοι ύποχρεοϋνται νά τρέφουν
καί ένα τεμπέλην. Έξανίσταται δέ κατά
τών Αθηναίων μετ’ άγανακτήσεως, λέγων 0Tt 150 χιλ. κατοίκων δέν ήμποροϋν
νά θρέψουν ένα τεμπέλην! Τώρα, έξορισθείς ύπό τής ’Αστυνομίας είς τήν πατρί
δα του Κρήτην, δέν μετέβη έκεί, άλλ’ έμεινεν έν Σύρω, φρονών ότι δέν έπιτρέπεται
είς φιλελεύθερον πολίτην, οϊος αύτός, νά
μεταβή είς Κρήτην, έφ’ όσον αΰτη δέν
ένωθή μετά τής 'Ελλάδος. ’Εννοείται, ότι
καί έκ Σύρου θά έξορισθή προτιμά δέ ώς
τόπον έξορίας τάς ’Αθήνας!
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΚΑΣΤΑΝΟΠΩΛΗΣ έρωτευμένος! ’Α
πέναντι εις τό ρυπαρόν σαλεψίδικον, μέ
σα είς τό όποιον παρασκευάζονται τό σα
λέπι, τά στραγάλια, τά ζαχαρωτά, τά
παστέλια καί βράζονται τά κάστανα,
έκάθητο μία εύμορφούλα μέ καστανά μαλ
λιά νεάνις, πρός τήν οποίαν νεαρός κα
στανοπώλης τήν ήμέρα καί σαλεψής τήν
νύκτα συχνά έστρεφεν έρωτικόν τό βλέμ
μα. ‘Η νεάνις τόν συνεπάθησε, καί τά
βλέμματα κατέληξαν, ώς ήτο έπόμενον,
είς έρωτικάς έξομολογήσεις. *Ο καστανο
πώλης σύνηθες μέρος πρός πώλησιν τών
καστανών του είχεν έκλέξει τήν γωνίαν
τής Ρωσσικής έκκλησίας, καί μόλις έπώλει το έμπόρευμά του έπέστρεφε τάχιστα
είς τό μαγαζί διά νά άντικρύζη έκεΐθεν τήν
λατρευτήν του.
Οί κακοί γείτονες, όμως άντιληφθέντες τά πράγματα, ειδοποίησαν τόν άδελφόν τής νέας περί τών τρεχόντων. Έξάπτεται έκείνος, έπιπλήττει τήν άδελφήν του καί άναμένει τόν καστανοπώλην

νά έπιστρέψη, διά νά τόν διδάξη τόν έρω
τα... 'Ο πτωχός καστανοπώλης μή πωλήσας χθές έγκαίρως τά κάστανά του έβράδυνε νά έπιστρέψη, ό δέ άγριος άδελφός,
βαρυνθείς νά περιμένη, σπεύδει πρός τήν \
Ρωσσικήν έκκλησίαν. ’Εκεί μαχαιρώνει
τόν καστανοπώλην καί φεύγει. 'Ο άτυχής
μεταφέρεται αίμόφρυτος εις τό νοσοκομεΐον, διατρέχων τόν έσχατον κίνδυνον.
Επί τοϋ παρόντος, έδώ τελειώνει τό
έρωτικόν δράμα...
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1896
ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ: Προ ήμερών.
ό ένωμοτάρχης Χρυσοσπάθης, πληροφορηθείς ότι σπείρα πλαστογράφων
διωργανώθη ένταϋθα καί ότι έκ τοϋ
Κεντρικού Ταχυδρομείου έξηργυρώθη έν
ταλμα οϋτινος τό στέλεχος είχεν άφαιρεθή
έκ τοϋ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών, έκ
δραχ. 5.150 έπ όνόματι Καρβέλα τίνος
έργολάβου, ειδοποίησε τόν έν τώ ύπουρΥΕίω τών ’Εσωτερικών γραμματέα κ. Φα
νόν, όστις άναγγείλας τούτο είς τόν κ.
Πρωθυπουργόν, παρεκάλεσε νά μείνη ό
κ. Χρυσοσπάθης έπ ’ όλίγον είς Αθήνας,
διότι είχε μετατεθή είς τάς έπαρχίας. Ό
Χρυσοσπάσθης δέν έγένετο πιστευτός κατ’
άρχάς, άλλά χθές τοϊς άπέδειξε διά τών
πραγμάτων τήν άκρίβειαν τών Ισχυρι
σμών του, συλλαβών ένα τών πλαστο
γράφων.
Έν τφ πέραν τών στυλών τού ’Ολυμ
πίου οίκίσκω, έν ώ συνελήφθη ούτος,
εύρέθησαν τά πειστήρια μελετωμένης νέας
πλαστογραφήσεως καί άλλων χρηματι
κών ένταλμάτων κατά τόν αύτόν λίαν
έπιτήδειον τρόπον, διότι τελείως είχεν
άπομιμηθή ό δράστης τάς ύπογραφάς
τών άρμοδίων Επαλλήλων τού ύπουρ
γείου τών ’Εσωτερικών καί τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, κλέψας προηγουμένως
άνεξαργύρωτα τοιαύτα. Ώ ς συνένοχος
καταζητείται καί τις νέος, Ζούζουλας. Τά
κατασχεθέντα δέ έντάλματα παρεδόθησαν
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τόν κ. Πρωθυπουργόν. (Σημ. 1977:
Ο θ . Δηλιγιάνη? είχε καί τό χαρτοφυλάκιον των ΟΙκονομικών), ύπό τοϋ γραμματέω? τού υπουργείου των Οικονομι
κών, κ. Π. Μεταξά, όστι? ήκολούθησε τόν
Χρυσοσπάθην μεταβά? έπί τόπου.
*0 κ. Πρωθυπουργό? καλέσαζ τόν
Εισαγγελέα παρέδωκε τά κατασχεθέντα,
διατάξα? αυστηρά? άνακρίσει?, αίτινε?,
ήρξαντο άμέσω? πρό? σύλληψιν καί τών
άλλων ένόχων. Κατεσχέθη δέ καί κόλλα
χάρτου φέρουσα άπομιμήσει? τή? υπο
γραφή? τοϋ κ. Πρωθυπουργού.
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΦΟΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΟΥ : Πάτρα:.
Φρικώδε? στυγερόν έγκλημα δ:επράχθη
ένταϋθα, χθέ? τήν μεσημβρίαν. ‘Ο υπο
δηματοποιό? Δημ. Μαντζάλη?, έπιτεθεΐ?
διά μαχαίρα? έν μέση άγορα κατά τοϋ
Διονυσίου Φραγκοπούλου, μεγαπλούτου
τραπεζίτου, προέδρου τοϋ 'Εμπορικού
Συλλόγου καί τοϋ Άνδρέα Κόλλα, έπίση?
πλουσίου τραπεζίτου, τόν μέν πρώτον
έίτληξε θανατηφόρω?, τό δέ δεύτερον
έλαφρότερον.
Ό φονεύ? παρεδόθη άμέσω? ε!? τήν
’Αστυνομίαν. Τά αίτια είναι άγνωστα.
Τινέ? άποδίδουν τό έγκλημα εί? σοσιαλι
στικόν πνεύμα. Συγκίνησι? μεγάλη έπικρατεϊ καθ’ άπασαν τήν πόλιν.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΤΟ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ :
Μεγάλην παρήγαγε λύπην καί εί? τήν
ήμετέραν πόλιν τό έν Πάτραι? έγκλημα,
όπερ άνήγγειλε χθέ? τηλεγραφικώ? ό έκεϊ
άνταποκριτή? μα?. Ό διά μαχαίρα? πλη
γεί? ε!? τήν καρδιακήν χώραν τραπεζί
τη? Διονύσιο? Φραγκόπουλο? έξέπνευσεν
άμέσω?, ό δέ έτερο? μεγαλέμπορο?, Ά ν
δρέα? Κόλλα?, διεξέφυγε τόν κίνδυνον,
πληγεί? έλαφρώ? εί? τόν λαιμόν.
Ό δολοφόνο?, Δημ. Μαντζάλη?, κα
τάγεται έξ Άργου?, είναι ήλικία? 45 πε
ρίπου έτών καί άπό 25ετία? έπηγγέλλετο
τόν ύποδηματοποιόν έν Πάτραι?. Μέσου
άναστήματο?, εύσωμο?,, μέ φαλάκραν, ρί
να όξεϊαν καί σφηνοειδή πώγωνα. Τά
θύματα συνωμίλουν έμπροσθεν τή? Πα
λαιό? Λέσχη?. Όρμά κατ’ αύτών αίφνιδίω? έκεϊνο? μέ μάχαιραν ε!? τήν χείρα καί
τού? κτυπά. ’Οπισθοχώρησεν είτα. Κατα
διώκει διά ρεβόλβερ τόν κ. Κόλλαν κρυφθέντα εί? πιλοποιεϊον. Εί? τά? φωνά? τών
θυμάτων κόσμο? συγκεντρούται. Ό δολο
φόνο?, κρατών τήν μάχαιραν διά τή? μια?
καί τό ρεβόλβερ διά τή? άλλη? χειρό?,
ήπείλει πάντα δστι? ήθελε τόν πλησιά
σει. Έ π ί τέλου?, άφοπλίζεται ύπό τινο?
ένωμοτάρχου καί παραδίδεται. Κλείεται
σιδηροδέσμιο? ε!? τά? φυλακά? τή? Μοι
ραρχία?. ’Εκεί γελά αύταρέσκω?, καυχώμενο? ότι διαπράξα? τό έγκλημα έξετέλεσε
Ιερόν σκοπόν. Είναι άναρχικό?. Πρό δύο
έτών είχε μελετήσει τόν φόνον. Δέν είχε
καμμίαν άφορμήν κατά τών θυμάτων. Έκτύπησε τό κεφάλαιον καί όχι τά άτομα!
Είναι κατευχαριστημένο? καί ώ? χάριν ζη
τεί νά τεθή έπί τή? λαιμητόμου ύπ-yco?,
διά νά σύρη μόνο? τήν λεπίδα.Πρόπολλού
ήπείλει τού? πλουσίου?. Πρό τινο? ήτο
σοσιαλιστή?, άλλ’ είτα έγινεν άναρχικό?.
’Εν Πάτραι? έκδίδονται τρεί? σοσιαλιστι
κά! έφημερίδε?. Οί συντάκται των προεφυλακίσθησαν ύπό τή? άνακρίσεω?,
ήτι? συνέλαβε καί όκτώ άλλου? σοσιαλι-

στά?. Οί πρόξενοι έτηλεγράφησαν τό γεγονό? εί? τά? κυβερνήσει? των.
Ό Μαντζάλη? λέγει ότι καί διά τού?
άλλου? πλουσίου? ύπάρχουν άναρχικοί.
Προσθέτει ότι δέν κατώρθωσε νά σχηματίση άναρχικόν σύλλογον έν Πάτραι?.
Είναι μόνο?. Διά τή? δολοφονία? δέν έξεπλήρωσε πλήρω? τόν σκοπόν του. Λέγει
έπίση? ότι είναι θαυμαστή? τών άναρχικών Καζέριο, Βάγιάν καί Ραβασόλ. Τό
έγχειρίδιόν του είχε καμπύλην τήν αιχμήν
καί τήν θήκην έρυθράν. (Σημ. 1977. —
Καζέριο: Νεαρό? ’ Ιταλό? άναρχικό?, δολοφονήσα? τώ 1894 τόν πρόεδρον τή?
Γαλλική? Δημοκρατία?, Σαδί Καρνώ. Άπέθανεν έπί τή? λαιμητόμου. Βάγιάν:
Έρριψε βόμβαν εί? τήν Γαλλικήν Βουλήν,
τόν Δεκέμβριον τού 1893. Καταδικασθεί?
εί? θάνατον, έξετελέσθη. Ραβασόλ: "Αλ
λο? περιβόητο? Γάλλο? άναρχικό?, δράστη? πολλών δολοφονικών καί τρομοκρα
τικών πράξεων, καρατομηθεί? τώ 1892).
9 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 1896
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΖΑΛΗ: Ηύτοκτόνησε διά φυσιγγίου δυναμίτιδο?
έντό? τών φυλακών Άκροπόλεω? τών Πατρών ό αναρχικό? Ματζάλη?. Έ πί πέντε
ήμέρα? εϊχεν άφεθή εί? πλήρη συγχρω
τισμόν μετά τών άλλων καταδίκων, τού?
όποιου? έδίδασκε(Ι) άφηγούμενο? τού?
« Αθλίου?» τού Ούγγώ και άλλα έκτροπα
διδάσκων, κληθεί? δέ ρήτωρ ύπό τών φυ
λακισμένων. Χθέ? τήν μεσημβρίαν εί? Ιδι
αίτερον δωμάτιον καί έκεϊ ηύτοκτόνησε
πόθεν έπρομηθεύθη τά φυσίγγια, διότι
£ίχε δύο τοιαύτα.
Χθέ? τό άπόγευμα έγιναν πολλαί συλλήψει? ύπόπτων έν Πάτραι? καί άλλαχού.
Κατεσχέθη μάλιστα έν Πάτραι? καί πα
ράρτημα τού «Άρμαγέδδωνο?» τού Χριστογιαννοπούλου καί συνελήφθησαν πάντε?_ οί όπαδοί τού παραδόξου θρησκομανού?, διότι εί? φύλλον τού «Άρμαγέδδωνο?» ύβρίζετο ό μητροπολίτη?, ήπειλεϊτο
ό διασωθεί? έκ τή? έπιθέσεω? τού Ματζάλη
τραπεζίτη? Κόλλα? καί προελέγετο ότι τήν
12ην τρέχ. θά γίνουν σοβαρά γεγονότα.
Ό Χριστογιαννόπσυλο? διά βουλεύματο?
παραπέμπεται νά δικασθή τήν 12 τρέχ.
Η Πλατεία Δτμιοπρατηρίοι·. Μια ομορ
φιά π/ς Παληας 'Λ θήτας.

έπί άσεβεία καί έξυβρίσει κατ ά τών νόμων
καί τών άρχών.
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1896
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ: Ά πό
τριών ή μερών άνεφύη έπεισόδιον μεταξύ
τών κ.κ. Γεωργίου Φάφαλη, άνθυπολοχαγού τή? Οικονομία? καί Σωκρ. Χαλκιοπούλου, άνθυπολοχαγού τού Πυροβολι
κού. Οί λόγοι άφεώρων εί? τήν οίκογενειακήν τιμήν τού κ. Φάφαλη, δΓ δ ούτο?
άπέστειλε τού? μάρτυρά? του κ. κ. Γεράρδην, λοχαγόν τή? Οικονομία? καί Καστρισιάδην, ϋπολοχαγόν τού Πεζικού. Ό κ.
Χαλκιόπουλο? ώρισεν άμέσω? τού? ίδικού? του μάρτυρα? κ.κ. Β. Μαστραπαν,
ύπολοχαγόν τού πυροβολικού καί Ί.
Μαγγανάραν, άνθυπολοχαγόν τού Πε
ζικού. Σήμερον τήν πρωίαν οί άντίπαλοι
μετά τών μαρτύρων καί τών ιατρών μετέβησαν εί? τόν όρισθέντα τόπον. Μόλι?
κατήλθε τή? άμάξη? ό Φάφαλη?, ώ? νά
προησθάνθη τό άποτέλεσμα, είπε πρό?
τού? μάρτυρά? του: «Κύριοι θά σκοτωθώ,
καί σα? παρακαλώ νά προστατεύσετε τά
παιδιά μου».
Έμετρήθη ή άπόστασι? τών 25 βημά
των καί οί άντίπαλοι έτέθησαν άπέναντι
άλλήλων. Έδόθη τό παράγγελμα καί ή
πρώτη βολή άμφοτέρων ήστόχησεν. Εί?
τήν δευτέραν βολήν έβλήθη ό Φάφαλη?
διά σφαίρα? τού Χαλκιοπούλου εί? τόν
στόμαχον. Άντέσχεν δμω? ό κτυπηθεί?
καί θέσα? τήν άριστεράν χείρα έπί τού
τραύματο? άντήλλαξε μετά τού άντιπάλου του καί τήν τρίτην βολήν. Μεθ’ ό
κατέπεσε. Άμέσω? οί ιατροί προσέδεσαν
τό τραύμα καί έτοποθέτησαν αύτόν έπί
τή? άμάξη?, ήτι? έν συνοδεία μετά τών
μαρτύρων μετέφερεν αύτόν εί? τό Στρα
τιωτικόν Νοσοκομεϊον. Τό τραύμα τού
Φάφαλη είναι δεινόν, διατρυθέντο? τού
στομάχου ύπό τή? σφαίρα? καί όλίγα?
παρέχει έλπίδα? διασώσεω?. Άφίνει δέ
σύζυγον άπροστάτευτον καί τέκνα.
Τό λυπηρόν άποτέλεσμα τή? μονομα
χία? έκαμε ζωηράν έντύπωσιν καί ποικιλοτρόπω? έσχολιάζετο εί? τού? κύκλου?
τών άξιωματικών.
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1896
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ:
Τό χθεσινόν συλλαλητήριον, μή όργανωθέν ούτε ύπό τή? Άντιπολιτεύσεω?, ούτε
ύ π ’ άλλου τινό? κέντρου, ήτο έπόμενον
ότι δέν θ’ άνεδεικνύετο άντάξιον τή? έπιβολή?, ήν άπήτίΐ ό σκοπό? αύτού. Έν
τοσούτω, έπειδή ό σκοπό? αύτού ήτο
άντικυβερνητικό?, μέγα πλήθο? λαού
συνέρρευσεν εί? τά? Στήλα? άναμένον ν’
άκούση τόν ρήτορα. Μεταξύ δμω? τού
πλήθου? είχον έγκατασπαρή όλοι οί
μπράβοι καί πάντε? οί κατώτεροι ύπάλληλοι τή? Κυβερνήσεω?, οΐτινε? μόλι? ήρχισε νά όμιλή ό ρήτωρ έπετέθησαν κατ’
αύτού καί τών πολιτών διά ράβδων καί
γρόνθων, ύπό τήν ένίσχυσιν έννοείται
τή? έξουσία? καί διέλυσαν τό συλλαλη
τήριον.
Δέν έχασαν δμω? τήν εύκαιρίαν τά
όργανα τή? Κυβερνήσεω? νά πραγματο
ποιήσουν σχέδιον προδιαγεγραμμένον
καί ώμίλησαν ύπέρ αύτή? ό κ. Γ. Μιχαλέο? καί ό κ. Τημελή?, όστι? έξήγαγε ψή
φισμα ύπέρ τή? Κυβερνήσεω?, όπερ έγι
νεν άμέσω? άποδεκτόν άπό τού? έναπομείναντα? φίλου? τή? Κυβερνήσεω?.
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Δ . ΚΟΥΡΕΤΑ
Ό μ ο τίμ ο υ ΚαθηγητοΟ Ψ υχια τρική ς
Πανεττ. 'Α θηνώ ν

Η

ΕΛΛΑΣ, λόγω τής γεωγραφικής
της θέσεως, ύπήρξεν άνέκαθεν διακομιστικός σταθμός ναρκωτικών
άπό τήν 'Ανατολή πρός τήν Δύσιν, ιδιαί
τερα του οπίου καί τοϋ χασίς, πού είναι
τά αρχαιότερα καί τά πλέον γνωστά. «Φάρμακον νηπενθές τ' άχολον, κακών έπήληθον άπάντων» έχορηγήθη στόν Τηλέμαχο
άπό τήν ' Ελένη τής Σπάρτης, όταν έπήγε,
σταλμένος άπό τήν Πηνελόπη, νά λάβη
πληροφορίες γιά τόν άργοπορημένο πα
τέρα του ("Οδύσσειας δ, 219. πρβ. καί
Ίλιάδος Θ', 306). Έπρόκειτο περί οπίου
(Π. Κρητικός), πού είχε γνωρίσει ή Ελέ
νη άπό τήν Αιγύπτια Πολυδάμνη :
«Τότε άλλο σοφίσθηκε τού Δία ή Κόρη
’Ελένη
^.ρυφά βοτάνι στό κρασί πού πίνανε τούς
ρίχνει
Βοτάνι πόσβηνε καημούς, πόνους, πίκρες,
φαρμάκια.
Όποιος αύτό τό καταπιεί σμιγμένο σέ
ποτήρι.
Τή μέρα έκείνη δέν μπορούν τά δάκρυα
νά τού τρέχουν
"Αλυπος μένει κι άν έβλεπε νεκρό γυιό,
άδελφό, πατέρα.
Τέτοια βοτάνια γιατρικά είχε ή θεία' Ελένη
Φερμένα άπό τήν Αίγυπτο, όπου φύτρω
ναν άνάμικτα.
Στήν πλούσια τή γή της βότανα άπ' τά
ώφέλιμα καί τά θανατηφόρα.
Τής τάδωσε ή Πολυδάμνα πού είχε ό Θών
γυναίκα».
Κατά τήν έρευνα πού είχα κάνει γιά
τή συλλογή ύλικού διαλέξεως, ή όποια
έδόθη τήν 3 Δεκεμβρίου 1930 εις τήν αί
θουσα διαλέξεων τού Νοσηλευτικού Ι
δρύματος τού Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καί τήν όποια είχε τι
μήσει μέ τήν παρουσία του, ό δημιουργός
τής νεωτέρας Ελλάδος, τότε Πρωθυπουρ
γός 'Ελευθέριος Βενιζέλος, έλεγον ότι ή
χρήσι ναρκωτικών, χασίς καί όπίου, παρετηρείτο κυρίως εις ώρισμένη συνοικία
τού Πειραιώς (εις τούς τεκέδες) καί εις
τά; στρατιωτικός φυλακάς (έδημοσιεύθη
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εις τό περιοδικό « Ελληνική Ιατρική».
Θεσσαλονίκη, 1932).
Ή σημερινή διάδοσι τών ναρκωτικών
εις παγκόσμια κλίμακα περιλαμβάνει έπί
πλέον τή μαριχουάνα, πού είναι πέντε φο
ρές λιγώτερο δραστική άπό τό χασίς, τήν
κοκαΐνη, τή μορφίνη, τις άμφεταμίνες
(Όρτεδρίνη, Περβιτίνη, Μαξιτόν κ.λ.π.).
οί όποιες έχορηγήθησαν άρχικώς ώς άντιορεκτικά πρός τόν σκοπό άπισχάνσεως,
άλλά κρατούν τόν άνθρωπο άγρυπνο, γι
αύτό έλαμβάνοντο άπό τούς άεροπόρους
κατά τόν Β Παγκόσμιο πόλεμο καί άπό
τούς σπουδαστάς πρό τών έξετάσεωνάλλά
ή κατάχρησί τους έχει όλέθριες συνέπει
ες. 'Επίσης τό διαιθυλαμίδιο τού λυσεργικού όξέως (L.S.D. 25), πού άπεμονώθη
έργαστηριακώς άπό ένα μύκητα, ό όποιος
άναπτύσσεται στή σίκαλη (έρυσιβώδης
όλυρα). τή μεσκαλίνη, ή όποια έξάγεται
άπό ένα κάκτο τού Μεξικού, πού έχρησιμοποίουν οί ιθαγενείς μέ τό όνομα πεγιότλ, τό φυτό πού προκαλεΐ έγχρωμους
όραματισμούς σέ κατάστασι έκστάσεως
(ψευδαισθησιογόνα). Κάτι παρόμοιο, μέ
έπιπρόσθετο αίσθημα δυσφορίας, έπέρχεται καί μέ τή χρήοι ψιλοκυβίνης. πού
παράγεται άπό ένα μύκητα τού Μεξικού.
Τά τρία τελευταία άπεκλήθησαν ψυχεδε
λικά. όρθότερον γραμματολογικώς θά
έπρεπε νά όνομασθούν ψυχοδηλωτικά.
διότι ό όρος συνετέθη άπό τις λέξεις ψυ
χή καί δηλώ : ούσία πού δηλοί τήν ψυ
χή, πού κάνει νά φανερώνεται ή ψυχή.
Επειδή ό λόγος περί ορολογίας, άς παρασχεθή καί ή διευκρίνησι ότι γίνεται σή
μερα χρήσις τού όρου έξάρτησι άπό τό
φάρμακο, σωματική ή ψυχική, άντί τού
όρου έθισμός, διά τή κατάστασι άνάγκης
ψυχοτρόπων τοξικών ούσιών, τήν όποιαν
έχει ό όργανισμός έπειτα άπό μακροχρό
νια χρήσι.
Προσθέτω ότι οί σύντροφοι τού Ό δυσσέως, πού ένόμιζαν ότι μετεμορφώθησαν εις χοίρους, ίσιος έλαβαν κάποια ψυ
χεδελική δρόγη, πού άνέμειξεν ή Κίρκη.
εις τό ποτό πού τούς έδωσε νά πιοΰν, Ό

Όδυσσεύς τούς έχορήγησε τό άντίδοτο
(μώλυ μαγικό φυτό πού τού είχε προμη
θεύσει ό ' Ερμής), γιά νά τούς έπαναφέρη
τό αίσθημα τής άνθρωπίνης ύποστάσεως.
Μέχρι πρό όλίγων έτών πρόβλημα ναρ
κωτικών μέ τήν οξεία μορφή πού κατέχει
σ' άλλες χώρες δέν ύπάρχει στήν Ε λλά
δα καί, καθώς βεβαιώνει ό Προϊστάμενος
τής ειδικής Ύπηρεσίς τής Αστυνομίας
πόλεων Κος Σωτήριος Κατσιμπάρος («Τά
ναρκωτικά καί οί νέοι») μέχρι τού 1972
«ό ήμέτερος δείκτης έμπορίου καί χρήσεως ναρκωτικών κατελάμβανι: μίαν έκ
τών κατωτέρων βαθμιδών εις τόν πίνακα
τών βεβαιωθέντων κατά τήν τελευταίαν
(πρό τού 1972) πενταετίαν έγκλημάτων».
Προσθέτομεν ότι τό 1967. όπότε ή ήρωίνη
έξηφανίσθη άπό τό έμπόριο μετά τήν
άποκάλυψι καί έξάρθρωσι μιάς βιομηχα
νίας παρασκευής της στήν Κηφισσιά.
οί 300 περίπου ήρωϊνομανεϊς πού είχαν
άπομείνει, έξηφανίσθησαν.
Γενικώς τά ψυχοτρόπο δηλητήρια
καθώς καί ό άλκοολισμός δέν είχαν με
γάλη διάδοσι στήν Ελλάδα, καί οί λόγοι
προφανείς : ή προσκόλλησι στις παρα
δόσεις τής φυλής, ή διάρθρωσι τής οικο
γένειας μέ βαθύ συναίσθημα δεσμού καί
άλληλεγγύης μεταξύ τών μελών έπιδροΰσαν άνασταλτικώς ή περιώριζαν τή χρή
σι ναρκωτικών.
’Αλλά ή νεολαία τής χώρας μας κατά
τούς τελευταίους χρόνους μέ τήν αϋξησι
τής τουριστικής κινήσεως ύφίσταται τήν
έπίδρασι τής μιμήσεως τών τρόπων συμ
περιφοράς τών αλλοδαπών καί οί νέοι
μας παρακινούνται, όπως αύτοί, άπό τήν
πλήξι. τό συρμό, καί τήν περιέργεια, συ
νεπώς οί κίνδυνοι μυήσεως εις τά νεώτερα ναρκωτικά έμεγάλωσαν. Έξ άλλου τό
φαινόμενο είναι γενικό καί σ' αύτό συν
τελεί ή σύγχυσι πού έπικρατεϊ στήν άνθρωπότητα, ύστερα άπό τήν κατάρρευσι
τών ήθικών άξιών, πού ΐσχυαν πριν τό
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 'Εδώ άς μού
έπιτραπή νά ύπενθυμίσω αύτό πού είπεν ό
Φρόϋντ τό 1905 γιά ένα άλλο εύιροριστι-

"Εφερε στήν 'Ελλάδα 20.00» βελγικές
τρόποΐ'λες, αξίας 2 έκατ. δρχ. /ιέ σχολικό
λεωφορείο. Αύτός είναι ό Χρηστός Θεό
δωρόν, πον είκονίζεται στή φωτογραφία
αριστερά /ιέ τήν πλούσια «σοδειάν τον.

Ά ττατεώ ν
« δ ιεθ ν ο ύ ς κύρους»
ΕΝΑΣ άπατεώνας μέ διεθνή «προβο
λή» συνελήφθη άπό τήν Ασφάλεια ’Α
θηνών. Πρόκειται γιά τόν 'Ελβετό Ρόλαντ Σόλ, 63 έτών, ό όποιος έγκατέστησε
στην ‘ Ελλάδα γραφείο, γιά νά... δανειοδοτήση "Ελληνες έφοπλιστές.
Τό «κόλπο» τού 'Ελβετού ήταν ένα
καί μόνο: Ώς άντιπρόσωπος δήθεν με
γάλου χρηματοδοτικού όργανισμού θά
έδιδε δάνειο στήν τάδε ναυτιλιακή έταιρ(α μακροπρόθεσμο καί μέ μικρό τόκο!
Γι’ αυτήν τήν... διευκόλυνσι ό Ελβετός
ήθελε τά ποσοστά του. Αυτό ήτο, άλλως
τε, τό κέρδος του!..
Καί μέ τή μέθοδο αυτή «ξάφρισε»
περισσότερα άπό ένα έκατομμύριο δολλάρια που τά έστειλε στό έξωτερικό.
Ά πό τρεις πλοιάρχους τού έμπορικού
ναυτικού, πού έκαμαν ναυτιλιακή έταιρία, ό 'Ελβετός άπέσπασε 350.000 δολλάρια! Τούς ύπεσχέθη ότι θά τούς έξασφάλιζε δάνειο 11 έκατομμύρια δολλάρια.
ΟΙ άτυχεϊς έπεσαν στήν παγίδα, έδω
σαν τά 350.000 δολλάρια ώς δήθεν έγγύησι στόν Ελβετό, παρήγγειλαν ένα
φέρρυ-μπώτ στή Σουηδία, πήραν τήν...
έγκρισι γιά τό δάνειο μέ τό Τέλεξ άπό τήν
Βουλιαγμένη κι όχι άπό τό Παρίσι καί πε
ριμένουν νά είσπράξουν τά 11 έκατομμύ
ρια δολλάρια!... Καί στό μεταξύ στά σου
ηδικά ναυπηγεία προχωρούν οι έργασίες
κατασκευής τού καραβιού!
. Είναι κι άλλα τά θύματα, άλλά άλλοι
δέν πάνε νά καταγγείλουν... έλπίζοντας
στήν «ύπόσχεσι» τού Ελβετού, ένώ άλ
λοι άπουσιάζουν στό έξωτερικό!
' Ο Ρόλαντ Σόλ παρουσίαζε τήν 28
χρον η Λιβανέζα Σαΐντα Σμίντλι ώς γυναί
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κα του, ένώ ό ίδιος είναι παντρεμένος καί
μέ δυο παιδιά. Ή νέα στήν άπολογία της
λέει :
Δέν έχω καμμιά συμμετοχή στις δου
λειές του!... Δέν γνωρίζω τίποτα γιά τις
έπιχειρήσεις του!...
*0 'Ελβετός έχει δυό φορές καταδικασθή στήν ’Αθήνα έρήμην γιά παρόμοιες
άπάτες. Στις 11 ’Ιουνίου 1974 άπό τό Τρι
μελές Πλημμελιοδικεϊο ’Αθηνών κατεδικάσθη σέ 13 μήνες φυλακή γιά άπάτη πού
έκαμε τόν ’Απρίλιο τού 1973.
Στις 21 ’Ιουνίου 1976, πέρυσι δηλαδή,
κατεδικάσθη έρήμην άπό τό Τριμελές
Πλημμελιοδικεϊο ’Αθηνών σέ 2. χρόνια
φυλακή γιά άπάτη πού έκαμε άπό τόν
Αύγουστο 1972 μέχρι καί τό Μάρτιο
1973. Καί οί δύο άποφάσεις δέν είχαν άνασταλτικό χαρακτήρα ώς πρός τήν ποινή
κι είχε διαταχθή ή σύλληψί του!
Παρ’ όλα αύτά ό Ρόλαντ Σόλ όχι
μόνο δέν συνελήφθη, άλλά κατώρθωσε
λίγους μήνες μετά τήν δευτέρα καταδίκη
του νά είσέλθη στήν 'Ελλάδα καί νά συνέ
χιση τις άπάτες του... Καί, όπως φαίνε
ται, δέν έχρησιμοποίησε πλαστό διαβα
τήριο!.,.
Ή ’ Ιντερπόλ μ’ έγγραφό της στις έλληνικές άρχές γνωρίζει ότι άπό τό 1972
έχει άσχοληθή μέ τόν Ελβετό. Τό 1972
ήταν στήν 'Ελλάδα καί πάλι ό Σόλ κι
έκαμε άπάτη. Ά πό μιά έταιρία στήν Κύ
προ έπήρε ώς έγγύησι 75.000 δρχ.!
Γιά τή δράσι τού Σόλ καί τών συνερ
γατών του τό διαβιβαστικό τής Υ.Γ.Α.
Αθηνών πρός τόν κ. εισαγγελέα Πλημ/κών άναφέρει μεταξύ τών άλλων:
Ύποβάλλομεν ύμίν σχηματισθεισαν
δικογραφίαν, κατά τών : 1) Σόλ Ρολάντ τού Φρέντερι, γεν. τώ 1923 εις Γαλ
λίαν, 'Ελβετικής ύπηκοότητος, 2) Σμίντλι-Τουν-Σαίντα τού Ταυεβ, γεν. τώ

1948 είς Ζυρίχην, 3) Λαγοδόντη Γεωρ
γίου τού Βασιλείου, γεν. τφ 1921 είς Αμ
μόχωστον Κύπρου, έμπορου, 4) Άσλάνη Άνδρέα τού Λεωνίδου, γεν. τώ 1937
είς Ν. Αλικαρνασσόν Ηρακλείου Κρή
της, ίδιωτ. ύπαλλήλου, 5) Διαμαντόπουλου Ιωάννη τού Παναγιώτου, γεν.
τώ 1927 είς Λάρισαν, έπιχειρηματίου,
6) Τέλλη Σέργου τού Ίωάννου, γεν. τώ
1941 είς Κώ, δικηγόρου, κατηγορουμένων
έπΐ παραβάσει τών άρθρων 47,98 καί 386
παρ. 3 ΠΚ «Άπάτη κατ’ έξακολούθησιν
έν συνεργεία» καί Ν 5960)33 «Περί έπιταγών» καί είδικώτερον έκαστος τούτων,
διέπραξε τάς άκολούθους άξιοποίνους
πράξεις:
1. Ό πρώτος (Σόλ), είσελθών έν Έλλάδι τήν 14-4-76, μετά τής δευτέρας
(Σμίντλι), ήν έπαρουσίαζεν ώς σύζυγόν
του, ένεφανίσθη είς διαφόρους Έλληνας
έπιχειρηματίας, ώς έκπρόσωπος τού
έδρεύοντος έν Παρισίοις δανειοδοτικού όργανισμού ύπό τήν έπωνυμίαν «Εφτο»,
ούτινος ώς γενικόν διευθυντήν έν Γενεύη
ένεφάνιζε τόν Ηφ, μεθ’ ου ήρχετο είς έπικοινωνίαν καί συνεργάζετο καί διά τής
μεθόδου τής ύποσχέσεως χορηγήσεως
δανείων μεγάλου ύφους, άτινα δέν έχορήγησαν μέχρι σήμερον.
2. (Σόλ-Λαγοδόντης: α) Τήν 15ην
Ιουλίου 1976, μέ τήν ύπόσχεσιν χορηγή
σεως δανείου ύφους 300.000 δολλαρίων1
άπέσπασαν παρά τού αύτοκινητιστού
Φ.Η. κατοίκου Αθηνών ώς έγγύησιν διά
τήν χορήγησιν τού άνωτέρου δανείου τό
ποσόν τών 175.000 δραχ. χορηγήσαντες
πρός τούτο σχετικήν άπόδειξιν, ήν συνυ
πέγραφαν.
β) Κατά τούς θερινούς μήνας 1976 μέ
τήν ύπόσχεσιν χορηγήσεως δανείου ύ
ψους 7.500.000 δολλ., είσέπραξαν παρά
τού έμπόρου Κ. Κ. τού Β.. κατοίκου Αθη
νών, τό χρηματικόν ποσόν τών 370.000
δραχ., χορηγήσαντες πρός τούτο σχετι
κός άποδείξεις.
γ ) Διά τής ύοοσχέσεως χορηγήσεως
δανείου ύφους 4.000.000. δολλαρίων,
είσέπραξαν παρά τού Α.Ά. τό ποσόν τών
148.000 δραχμών, χορηγήσαντες σχετι
κήν άπόδειξιν, ήν ύπέγραψεν ό πρώτος.
δ) Κατ’ αύτών κατετέθη ύμϊν τήν
13-8-76 μήνυσις ύπό τού Π.Χ. συμβολαιο
γράφου, κατοίκου Αθηνών, διότι διά τής
ύποσχέσεως χορηγήσεως δανείου ύψους
16.000.000 δολλαρίων, τού άπέσπασαν
τό χρηματικόν ποσόν τών 555.000 δρα
χμών.
3. Σόλ-Άσλάνης: Διά τής ύποσχέ
σεως χορηγήσεως δανείου ύφους 4.000.

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ ΤΩΝ
ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν ΑΣ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ

ΠΠΣ ΔΕΝ ΓΑΥΤΠΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
"ΙΣΙΜΠΙΑΑ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ό ’Ελβετός Ρόλαντ Σόλ. Έγκατέστησε
στην ' Ελλάόα γραφείο, γιά νά... όανειοόοτήση "Ελληνες εφοπλιστές. Ξάφρισε
πολλά έκατο/ι/ινρια από όιαφόρονς άφι
λε ϊς, οι οποίοι πίστεψαν στην κφερεγγνότητα» τον μεγαλοαπατεώνα. Ό Σολ έχει
καταόικασθή όνο άκό/ια φορές στην 'Αθή
να ερήμην γιά παρό/ιοιες άπατες.

000 δολλαρίων,είσεπραξαν τταρά τοϋ Ε.Γ.
τό ποσόν τών 555.000 δραχμών, χορηγήσαντες πρός τούτο σχετικήν άπόδειξιν,
ήν ύπέγραψεν ό πρώτο;.
4.
Σόλ-Διαμαντόπουλος - Τέλλης:
Διά τη; ύποσχέσεως χορηγήσεως δανείου
ύψους 49.000.000 δολ. ΗΠΑ, είσέπραξαν
παρά τοΰ Δ. Ί. πλοιάρχου Ε. Ν. τμηματικώς, τό ποσόν τών 238.000 δολλαρίων, χορηχήσαντες πρός τούτο σχετι
κός άποδείξεις, συνυπογραφομένας ϋπό
τών Σόλ-Τέλλη. β) Διά τής ύποσχέσεως
χορηγήσεως δανείου ύψους 15.000.000
δολλαρίων, είσέπραξαν παρά τού X. Γ.
πλοιάρχου Ε. Ν. τό ποσόν τών 30.000
δολλαρίων ΗΠΑ.
Οί Διαμαντόπουλος-Τέλλης, διά την
συνεργασίαν των μέ τόν Σόλ, έλαβαν
παρ’ αυτού ώς προμήθειαν, έπιταγάς
τών 500.000 καί 400.000 δολλαρίων ΗΠΑ,
άντιστοίχως, τής Άμέρικαν ’Εξπρές, αΐτινες δέν έξαργυρώθησαν, έλλείψει άντικρύσματος.
'Ωσαύτως ό Σόλ υπέγραψε και έτέραν
έπιταγήν τής ώς άνω τραπέζης ύψους
75.000 δολλαρίων ΗΠΑ, ήν ένεχείρησεν
είς αύτόν καί ή όποία δέν έπληρώθη, έλ
λείψει άντικρύσματος.
’Εκτός τών άνωτέρω ρητώς άναφέρομένων παθόντων, ό πρώτος μετά τών
λοιπών κατηγορουμένων, κατά τό χρο
νικόν διάστημα, άπό ’Ιουνίου 1976 μέχρι
τής συλλήψεώς του, διά τού ϊδίου τρόπου
έξηπάτησε περί τους 20 είσέτι "Ελληνας
έτπχειρηματίας τού ’Εσωτερικού καί ’Ε
ξωτερικού,μή προσελθόντων ήμϊν πρός
ύποβολήν μηνύσεων, οίτινες άναφέρονται
έν τη ληφθείση ανωμοτί καταθέτει τού
πρώτου (Σόλ), έξ ών άπέσπασε συνολικώς τό ποσόν τών 395.000 δολλαρίων
ΗΠΑ, τό όποιον έξήγαγεν εις τό εξωτερι
κόν.

Ό πρώτος (Σόλ) πρός έπιτυχίαν τού
άνωτέρω σκοπού του μετά τής δευτέρας
(Σμίντλι) έγκατεστάθησαν έπί τής όδού
Όρφέως 20 έν Βουλιαγμένη βίλλαν, καί
α)έχρησιμοποίουν τέλεξ μετά τού συνεργά
του των Halbleib Φρέντ, έτών 45, διαμένοντος είς Γενεύην ' Ελβετίας, ξενοδοχεΐον
Βαλζακ, άγνώστων λοιπών στοιχείων.
Διά τών ΰ π ’ άριθ. 39)16-2-77 καί
115)17-2-77 Τ)Π σημάτων μας ήτησάμεθα
διά μέσου τής Ίντερπόλ πληροφορίας
σχετικός δέ άπαντήσεις θέλομεν ύποβάλλει σνμπληρωματικώς.

’Α νήλικοι διαρρήκτες
ΣΠΕΙΡΑ νεαρών διαρρηκτών μέ πλού
σια δράσι, έξαρθρώθηκε άπό τήν ’Ασφά
λεια Πειραιώς.
Συνελήφθησαν οί Ιδχρονοι ’Ιωάν. Φωτιάδης, Δημ. Κυριαζής, Άλέξ. Στεργιόπουλος καί Αντ. Μιχαηλίδης ποΰ είχαν
γίνει «έφιάλτης» γιά τά καταστήματα
’Αθηνών-Πειραιώς!
Συγκεκριμένα, οί Φωτιάδης καί Κυριαζής συνελήφθησαν ένώ έβγαιναν άπό τό
έστιατόριο «Ζορμπάς» στό Μικρολίμανο
τό όποιο είχαν διαρρήξει!
Άνακρινόμενοι άπεκάλυψαν πώς μέ
τούς άλλους δυό «συνεταίρους» τους,
διέπραξαν 30, περίπου, κλοπές άπό τίς
όποιες συναπεκόμισαν 100.000 δρχ., πε
ρίπου ποΰ κατεσπατάλησαν σέ διασκε
δάσεις.
’Επίσης άπό διάφορα καταστήματα
έκλεψαν: 4 ήλεκτρικούς ένισχυτές,· ένα
πίκ-άπ, 5 ραδιομαγνητόφωνα, 3 ραδιό
φωνα, 2 «μίνι κομπιούτερς» 30 ταινίες
μαγνητοφώνων, 150 δίσκοι, 30 κασέτες
«8 τράκ», τράπουλες, πίπες, ρολόγια, άναπτήρες καθώς καί ρούχα καί παπούτσια.
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'Αριστερά: Ή Λιβανέζα Σαιντα Σμίντλι, τήν όποια ό Σολ παρομοίαζε ώς γυναίκα τον.
7 / Σαίντα δήλωσε, ότι δέι 'είχε κα/ιμιά συμμετοχή στις δουλειές του μεγαλοαπατεώνα.
Κάτω: Ό Τέμπελος Ιωάννης. Άπατεών ολκής, έδιώκετο πριν τή σύλληψι του με δικαστικάς αποφάσεις 26 ετών για ληστεία, πλαστογραφίες, άρχαιοκαπηλεία καί απάτες.
Στους αστυνομικούς πού τον συνέλαβαν, έπέδειξε πλαστό όιαβατήριο καί διεθνές δίπλω
μα όδτγγήσεως. ’Απέναντι: ((Συλλογή», άπό τά κλοπιμαία τής σπείρας Κνριαζή, Στεργοπονλον και Μιχαηλίδη, ο! οποίοι είχαν γίνει εφιάλτης γιά τά καταστήματα τών 'Αθηνών
καί τον Πειραιώς.

Σ π είρ α μέ... μέλλον

Τα κλοτπμαϊα ήταν άξίας 200.000 δρχ.
Τά περισσότερα τά είχαν πουλήσει.

Τ ρά π ο υ λες ά π ό τό Βέλγιο
ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ 'Ελλάδα 20.000 βελγι
κέ? τράπουλες (άξίας 2 έκατ. δρχ.) μέ...
σχολικό λεωφορείο.
ΔΡΑΣΤΗΣ ό Χρ θεοδώρου, 42 έτών,
από τό χωριό Πανουργία Παρνασίδος,
έγκατεστημένος άπό 20ετίας στήν ’Αμ
βέρσα ό όποιο? άπεκάλυψε ότι στήν «έπιχείρησι» είχε σύνεργού? έναν "Ελληνα κι
έναν Βέλγο.
' Η σύλληψι τοϋ θεοδώρου έπετεύχθη
ώ? έξη?.
Μετά άπό πληροφορίε? όργανα τη?
Ασφαλεία? Πειραιώ? έπαρακολούθησαν
τό ξενοδοχείου όπου έμενε ό θεοδώρου
στό Παλ. Φάληρο. Ένα βράδυ, άντελήφθησαν έναν υπάλληλο νά ματαφέρη δύο
μεγάλε? βαλίτσε? στό γκαράζ τοϋ ξενο
δοχείου. ΟΙ βαλίτσε? κατεσχέθησαν καί
μέσα του? βρέθηκαν 1080 δεσμίδες τρα
πουλόχαρτα.
*0 θεοδώρου συνελήφθη καί άνακρινόμενο? άποκάλυψε τά έξη?: Είχε κρύψει
7 420 δεσμίδες στό σπίτι τοϋ έξαδέλφου
του Β. Σιοτρόπου, Ματσούκα 60, στήν
Ά γ . Βαρβάρα. Στόν συγγενή του είχε
πή πώς τά πακέττα πού τοϋ έδωσε, τυ
λιγμένα σέ έφημερίδες, ήταν... άνταλλακτικά αυτοκινήτων. Οί δεσμίδες κατασχέθησαν.
Άλλες 5.700 δεσμίδες είχε κρύψει στό
πατρικό του σπίτι, στό χωριό Πανουρ
γία. "Ετσι, στά χέρια τής άστυνομίας
βρέθηκαν 15.000, περίπου, δεσμίδες, άξίας 2.250.000 δρχ. περίπου. "Αλλες 5.000
δεσμίδες, τίς πούλησε ό θεοδώρου πρός
250 δρχ. τή μιά.
Στήν Αμβέρσα ό λαθρέμπορος δια
τηρεί νυχτερινό κέντρο καί... χαρτοπαικτ ική λέσχη!
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ΜΙΑ ΣΠΕΙΡΑ διαρρηκτών χωρίς π α
ρελθόν άλλά μέ... εύρύ μέλλον, έξάρθρωσε
ή ’Ασφάλεια Πειραιώς. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οί Άνδ. Πάχος, 24 έτών, κά
τοικος Κερατσινίου, Δ. Βλαστός, 19 έτών,
κάτοικος Κορυδαλλού, Ε. Μαρινάκος, 20
έτών, μηχανικός αύτοκινήτων, κάτοικος
Κορυδαλλού καί Δ. Κατσαράκης, 19 έτών
ναυτικός, κάτοικος Κορυδαλλού.
ΟΙ τέσσερις νεαροί, τή νύχτα τής 3-4
Φεβρουάριου, έκλεψαν άπό τό συνεργείο
αυτοκινήτων τού Π. Ζησιμοπουλου, 34
έτών, στή Λεωφ. ’Αθηνών 478 μιά πλήρη
συσκευή κοπής μετάλλων (όξυγόνο) μιά
συσκευή άσετυλίνης, ένα ζεύγος μανομέ
τρων, καί δύο λαστιχένιες σωλήνες.
Μετά λίγες ώρες, οί διαρρήκτες «χτύ
πησαν» τήν βιοτεχνία τοϋ Στ. Στάμου,
στήν όδό θηβών 249 καί «σήκωσαν»
τό χρηματοκιβώτιο! Τό έβαλαν στό ΖΕ
3564 Ι.Χ. πού όδηγούσε ό Πάχος καί χά
θηκαν. Τό χρηματοκιβώτιο περιείχε συ
ναλλαγματικές ονομαστικής άξίας 1.850.
000 δρχ., ένσημα έργατών άξίας 50.000
δρχ. καί άλλα έγγραφα.
Οίδιαρρήκτες πήγαν στή συνέχεια
σέ μιά έρημική παραλία μεταξύ Λουτρο
πύργου καί Κινέττας, όπου άνοιξαν τό
χρηματοκιβώτιο, τό άδειασαν καί στή
συνέχεια τό πέταξαν στή θάλασσα μαζί
μέ τή συσκευή τού όξυγόνου.
Στάθηκαν, όμως, άτυχοι! Τά «λαγω
νικά» τής ’Ασφαλείας Πειραιώς, μέσα σέ
δυό ήμέρες συνέλαβαν πρώτα τόν Πάχο
καί σέ λίγο τούς άλλους τρεις.
Ά πό τά κλοπιμαία βρέθηκαν σέ μιά
κρύπτη συναλλαγματικές όνομαστικής
άξίας 756.801 δρχ. καί άλλα άντικείμενα,
πού άποδόθηκαν στόν δικαιούχο.
Τό χρηματοκιβώτιο καί τήν συσκευή
άνέσυραν άπό τήν θάλασσα δύο άστυφύλακες

Σύλληψι
μ εγ α λ ο α π α τεώ ν ο ς
ΑΠΑΤΕΩΝ όλκής, διωκόμενος μέ δι
καστικά? άποφάσεις καθείρξεως 25 έτών
διά ληστείαν, πλαστογραφίας, άρχαιοκαπηλίαν καί άπάτας, συνελήφθη άπό όργα
να τής Γενικής Άσφαλίας Αθηνών εις τό
πατάρι ένός καφενείου τής οδού Ζωοδόχου Πηγής, όπου έπινε καθημερινώς τόν
καφέ του.
Πρόκειται διά τόν ‘Ιωάν. Ν. Τέμπελον, 47 έτών, έκ Πατρών, ό όποιος άπό
έτών παρουσιάζετο ώς Παντ. X. Μελάς,
κατέχων μάλιστα καί πλαστόν διαβατήριον καί διεθνές δίπλωμα όδηγήσεως είς
τά όνομα αυτό. Αύτά έπέδειξε καί είς τούς
άστυνομικούς πού μετέβησαν είς τό καφε
νείου διά υά τόν σνλλάβουν, χωρίς όμως
νά τούς πείση διότι ό έπικεφαλής αύτών
τόν έγνώριζε.

Είς ξενοδοχείου τού Παλαιού Φαλήρου
όπου διέμενεν ό Τέμπελος εύρέθησαν αί
κλαπείσαι άπό τήν ΙΔ έφορίαν σφραγίδες
καθώς έπίσης καί διάτρητα τιμολόγια
πωλήσεως κρεάτων άπό ζωέμπορου όυόματι Παντ. Μελάν. "Οπως ώμολόγησευ ό
Τέμπελος θά τά έδιδε είς κρεοπώλας άυτί
συμπεφωυημέυου ποσού διά νά άποφύγουν καταβολήν τών φόρων.
'Η ληστεία διά τήν όποίαν ό Τέμπε
λος είχε καταδικασθή είς 20ετή κάθειρξιν
είχε διαπραχθή τήν 30ήν Δεκεμβρίου
1968 είς βάρος τής Ίλαρίας Μούγερ. Ό
Τέμπελος καί ένας φίλος του είχαν παρουσιασθή είς τό διαμέρισμά της, έπί τής όδού
Κοδριγκτώνος 30 ώς άστυνομικοί καί
άφού τήν έξυλοκόπησαν τής άπέσπασαν
130.000 δραχμάς.
Άλλαι δραστηριότητες τού Τέμπελου ήσαν αί άπάται πού διέπραξεν είς
βάρος γυναικών μέ τήν ύπόσχεσιν γάμου
παρ’ ότι είναι έγγαμος έν διαστάσει άπό
15ετίας καί παππούς. Έπίσης έχει έξαπατήσει σωρείαν έμπόρων άπό τούς ό
ποιους ήγόραζε είδη ήλεκτρικά κυρίως δι"
έπιταγών άνευ άντικρύσματος καί συναλ
λαγματικών, τά όποια μετεπώλει είς άλ
λους. Ή άξία τών είδών πού έχει άγοράσει φθάνει τά 5 έκατομμύρια δραχμών.

'Η "Αστυνομία μ πορεί νά
α ρ γή ά λ λ ά ... δεν λησμονεί
ΔΥΟ ΝΕΑΡΟΙ συνελήφθησαυ είς τόν
Πειραιά έυάμισυ χρόνο μετά τήν κλοπήν
ποσού 670.000 δρχ. καί 50 χρυσών λιρών.
Πρόκειται διά τούς "Αγγ. Κοτόπουλου,
28 έτών, ναυτικόν καί Γρ. Στάθη, 27
έτών, οί όποιοι συνελήφθησαυ μετά άπό
άξιοποίησιυ ώρισμέυωυ πληροφοριών,
ύπό τής Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς.
' Η κλοπή είχε διαπραχθή τήν 9η Αύγούστου 1975, είς τό διαμέρισμα τού κ

Κ. Σαρατσοπούλου, 44 έτών, υπαλλή
λου ξενοδοχείου, κατοίκου όδοΰ Συρραγίου 32.
‘Ο Κοτόπουλος ό όποιος ήτο γνώριμος
τοϋ Σαρατσοπούλου, είχε φιλοξενηθή
μία νύκτα είς τήνοίκίαν του. Τυχαίως άντελήφθη μια δερμάτινη βαλίτσα ή όποια
περιείχε δέσμες χαρτονομισμάτων.
Τήν έπομένην ό Κοτόπουλοςάπεκάλυψε
τήν ΰπαρξιυ τής πολυτίμου βαλίτσας είς
τόν φίλον του Γρ. Στάθη καί άπεφάσισαν
νά τήν κλέψουν.
"Ετσι, τήν νύκτα τής 9ης Αύγουστου,
διέρρηξαν τήν θύραν είσόδου τής κατοι
κίας τού Σαρατσοπούλου, είσεχώρησαν είς
τό σπίτι καί έκλεψαν τήν βαλίτσα ή ο
ποία περιείχε 670.000 δρχ. καί 50 χρυσές
λίρες.
Τήν βαλίτσα — δίχως νά καταμετρηθή τό περιεχόμενόν της — τήν μετέφερε ό
Στάθης είς τό σπίτι του πρός φύλαξιν.
Μετά δεκαήμερον, ό Στάθης παρουσίασε
είς τόν φίλον του μόνον 120.000 δρχ καί
οί δύο μαζί έπεδόθησαν κατόπιν, είς δια
σκεδάσεις, είς αγορά κοστουμιών καί ένοικίασιν γκαρσονιέρας.
Ό πω ς έγινε γνωστόν, ό Στάθης έξαργύρωσε τάς χρυσάς λίρας είς τήν Πλάκα,
ένώ μικρόν μέρος αύτών άπέρριψε είς τήν
θάλασσα είς τόν πειραϊκόν λιμένα φοβη
θείς αιφνιδιαστικόν έλεγχον πού είχε γ ί
νει είς τήν Τρούμπα.

Ε π ισ τρ ο φ ή
σ το ... π α ρ ελ θ ό ν
ΡΕΤΡΟ... κακοηθείας στον Πειραιά!
Μιά ομάδα νεαρών, θυμήθηκαν τούς πρώ
τους... «τεντυμπόϋδες» καί έπιδόθηκε
στον... γιαουρτοπόλεμο, σέ βάρος άνυπόπτων διαβατών!
‘Η έπιχείρησι άρχισε άπό τούς: Στ
Βλησίδη, 24 έτών, Γ. Ξυπόλητο, 22 έτών,
θ . Τζώρτζα. 21 έτών, Λ. Μανωλόπουλο,
20 έτών Β. Βαρελά, 22 έτών, Ή λ Οΐκο-

νομάκη, 20 έτών, Άν. Καλλιγά, 19 έτών,
Ίω . Παλογάκη, 18 έτών, Ε. Άσημανάκη,
19 έτών, Γ. Τζανετή. 17 έτών. Κ. Μπουσιώτη, 17 έτών. Α. Καλαβάζη, 17 έτών
καί Δ. Μπέλλο 19 έτών, πού ήσαν σέ μιά
«ντισκοτέκ» τής όδοΰ Σωτήρος, στό Πα
σαλιμάνι.
Ξαφνικά, κάποιος έρριξε τήν ιδέα:
«Παιδιά, πάμε γιά... γιούρτωμα;». Δέ
χθηκαν όλοι καί σέ λίγο ή παρέα άγόρασε
δυό κεσέδες γιαούρτι καί τούς πέταξε
στούς Χαρ. Τσάκαλο, Ήλ. Τριανταφύλλου καί Ε. Κάκο, τήν ώρα πού έβγαιναν
άπό τήν «ντισκοτέκ». Τό.. γιαούρτωμα,
όμως, αύτό πέρασε μέ μιά μικρή άψιμαχία.
Καί ή παρέα, όμως, ήθελε νά συνέχιση
τό... γλέντι της. "Ετσι βρέθηκαν στό Πα
σαλιμάνι νά κάνουν, έρανο καί ν’ άγοράσουν τελικά άρκετούς κεσέδες γιαούρτι.
Στή συνέχεια, χωρίστηκαν σέ ομάδες,
άλλά άντάμωσαν πάλι στή συμβολή τών
όδώυ Β. Γεωργίου καί Β. Παύλου, στήν
Καστέλλα. Έκεΐ βρήκαν έμπρός τους τις
έργάτριες Άθ. Έλευθεριάδου, 6 έτών
καί Δέσπ. Καλαϊτζίδου, 15 έτών. Μέ μα
νία. οι νεαροί έρραναν... μέ γιαουρτοκε
σέδες τις δύο κοπέλλες! Ή Έλευθεριδάου,
άφήνει τήν τσάντα της καί τή ζακέτα της
καί .. στρώνει στό κυνήγι τούς κακοήθεις
νεαρούς. Ένώ. όμως, άπομακρύνεται, ό
Καλαβάζης. ό Μπέλλος καί ό Βλησίδης,
άρπάζουν τά πράγματά της. ’Από τήν
τσάντα έκλεψαν 500 δρχ. (τίς μοιράστη
καν) καί έναν άναπτήρα (τόν κράτησε ό
Καλαβάζης). Στή συνέχεια, πέταξαν τήν
τσάντα σ ’ ένα οικόπεδο.

Δ ιεθνή ς σ π είρ α
διαρρηκτώ ν
ΔΙΕΘΝΗΣ σπείρα διαρρηκτών πού
είχε τήν έδρα της στό Μιλάνο, δροϋσε
στήν ’Αθήνα. Καί άπεκαλύφθη όταν ένα
άπό τά μέλη της συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω μέσα σέ σπίτι στό Παλαιό Φάληρο.

Ή Σπείρα έργαζόταν καθ’ όμάδες άπό
τρία μέλη ή κάθε μιά καί μέ συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Οί διαρρήκτες δροΰσαν άπό
τίς 7 τ ' άπόγευμα μέχρι καί τά μεσάνυχτα
καί έκλεβαν χρήματα καί είδη.
Οί δράστες έπήγαν τήν 15-2-77 καί
διέρρηξαν τό σπίτι τοϋ Ίω . Άλεξοπούλου, στήν όδό Αίολου 61, στό Παλαιό
Φάληρο. ΟΙ άστυνομικοΐ τής ’Αμέσου
Δράσεως κατώρθωσαν νά συλλάβουυ τόν
Καντάρ Μετούκι, 23 έτών, άπό τήν ’Αλ
γερία. Αύτός άπεκάλυψε καί τούς άλλους
δυό, κι έτσι συνελήφθη ό Μπέν Χαμπίμ
Λαμπιτί, 27 έτών, άπό τήν Τυνησία, ένώ
ό τρίτος Άμπντούλ Καρίμ κατώρθωσε
νά διαφύγη στό Μιλάνο!...
Ή σπείρα είχε κλέψει 288.000 δρχ.
καί είδη άξίας 627.000 δρχ. Τά περισσό
τερα άπό τά πράγματα βρέθηκαν στό
σπίτι τοϋ Λαμπιτί, στήν όδό Άραπάκη
118, στήν Καλλιθέα. Οί δράστες διάλε
γαν τό στόχο τους καί κτυπούσαν τό
κουδούνι. "Οταν διεπίστωναν ότι δέν
έμενε κανείς μέσα τότε άπεφάσιζαν καί
προχωρούσαν στή διάρρηξι.
Ή Ίντερπόλ είδοποίησε τήν ’Ασφά
λεια ’Αθηνών ότι ό Μετούκι διώκεται γιά
ληστείες καί πλαστογραφίες.

Χ ασισέμποροι στήν Π άτρα
ΤΡΕΙΣ άκόμη Γερμανοί χασισέμποροι
συνελήφθησαν στήν Πάτρα τήν 12-12-76
καί πάνω τους βρέθηκε ένα κιλό περίπου
κατηργασμένης ινδικής καννάβεως.
Πρόκειται γιά τούς Οϋβε Στιφάτερ,
34 έτών, μουσικό, Άυεγκρέτ Μπράουν.
25 έτών, φοιτήτρια καί Ρίχτερ Γιούγκερ.
37 έτών, ιδιωτικό ύπάλληλο — όλοι κά
τοικοι Αμβούργου.
‘Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ήμέρες
συνελήφθη στήν Πάτρα ό έπίσης Γερμα
νός Χάνς πάνω στόν όποιο βρέθηκαν 4
κιλά χασίς.
ΟΙ τρεις Γερμανοί συνελήφθησαν μέσα
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στόν Σταθμό Ελέγχου Διαβατηρίων τή
στιγμή πού έτοιμάζονταν νά αναχωρή
σουν γιά τήν ’Ιταλία. Στίς τσέπες τοϋ
Γιοϋγκερ βρέθηκαν πολλά διαβατήρια
καί ταυτότητες που άνήκαν σέ άλλους
Γερμανούς καί τά όποια χρησιμοποιούσε
ό ίδιος.

"Εκλεβε δτι μπορούσε
νά σηκώση
ΤΟΝ μήνα Φεβρουάριον έ. ε. συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών
ό σεσημασμένος κλέπτης Προεστός Νικό
λαος τοϋ ’Εμμανουήλ γεν. 1952 εις ΜαραΘόκαμπον Σάμου. Ό άνωτέρω κατά τό
άπό 30-1-77 καί προγενεστέρους χρονικόν
διάστημα είχε διαπράξει 47 κλοπάς καί
διαρρήξεις είς τήν ’Αθήνα καί τά προάστια.
Δέν άρκείτο μόνον είς τήν κλοπήν χρημά
των καί άλλων τιμαλφών, άλλά έπαιρνε
ότι εΰρισκε καί ότι μπορούσε νά σηκώση.
’Ακόμη καί μιά βαριά άφήρεσε άπό τήν
έξοχικήν οικίαν είς τό Κορωπί τού Λάμ
πρου ’Αθανασίου. Πολλά άπό τά κλαπέντα άνευρέθησαν καί άπεδόθησαν είς
τούς δικαιούχους. "Οπως ό ίδιος ώμολόγησε έχει διαπράξει καί άλλες κλοπές είς
έξοχικές οίκίες τών προαστίων τής ’Αθή
νας, πλήν όμως δέν ένθυμειται τά άκριβή
σημεία κι έτσι δέν άνευρέθησαν έπί τού
παρόντος οί παθόντες. "Ετσι έμειναν στήν
'Ασφάλεια άζήτητα: 6 κουβέρτες, 1 δερ
μάτινο σακκάκι, 1 μπουφάν, 1 κασσετόφωνο καί δύο ήλεκτρικοί φανοί. Ό δρά
στης άπεστάλη στόν εισαγγελέα μέ μιά
όγκώδη δικογραφία άπό μαρτυρικάς κα
ταθέσεις παθόντων.

Λ αθραία εξ α γ ω γ ή
σ υ να λ λ ά γμ α το ς
ΤΗΝ 12-2-1977 ή Ύποδ)νσις Γενι
κής ’Ασφαλείας Πατρών κατόπιν παρακολουθήσεως συνέλαβε τούς ’Ιταλούς Recchini Clovanni καί Zaccaria Teodoro καί
τόν λογιστή τού Φ)Β Γεώργιος, Στέλλα
Νικόλαο τού Άνδρέου. Οί δύο 'Ιταλοί
ύστερα άπό σχετικός έπαφάς πού είχαν
μέ τόν άνωτέρω λογιστή τού έδωσαν μιά
μικρή τσάντα νάϋλον νά τήν μεταφέρη
είς τό προσέγγισαν τόν λιμένα τών Πα
τρών πλοίον «ΓΛΥΦΑΔΟΣ».
Δέν πρόφθασε όμως νά είσέλθη στό
πλοίο, γιατί, όπως άπεκαλύφθη άπό σχε
τική έρευνα, ή τσάντα περιείχε 896.000
έλληνικές δραχμές, 330.000 λιρέττες ’Ιτα
λίας, 16.059 δολλάρια ΗΠΑ, 260 μάρκα
Δυτικής Γερμανίας καί 24 δολλάρια Κα
ναδά Μαζί μέ τόν λογιστή συνελήφθησαν καί οί δυό ’Ιταλοί πού όλοι καταδικάσθησαν άπό δυό χρόνια φυλακή καί
άπό 100.000 χρηματική ποινή, στέρησι
τών πολιτικών δικαιωμάτων έπί τριε
τίαν, ένώ τά χρήματα κατεσχέθησαν

Προεστής Χικάλ.αος. Σεσψιασμένος κλέ
πτης. Π,,ο της συλλήψεώς rur, είχε Λιαπράξει 47 χλοπές και διαρρήξεις στήν . 1θήι·α και τα προάστια.

Διατηρούσε άποθήκη χωρίς τήν σχε
τική άδεια καί μέ τήν παραπλανητική
ταμπέλα: ‘Υδραυλικά.
Μέ τήν ίδια άπόφασι έπεβλήθη στόν
Μάρκο Σιγάλα πρόστιμο 20.000 δραχμών.
‘Ο καταδικασθείς άσκησε έφεσι αλλά
κλείσθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα μέ τήν κατηγορία ό Μάρκος
Σιγάλας συνελήφθη γιατί προωθούσε άλλοιωμένα γάλατα στήν άγορά.
"Ανδρες τής 'Αγορανομίας μαζί μέ τόν
άστυκτηνίατρο κ. Άνδρέα Άναστασοβίτη. έκαναν έφοδο καί συνέλαβαν τόν
ΣιγαΛα στήν άποθήκη του στήν Καλλι
θέα (Έλεούσης 2).
Τήν άποθήκη αύτή ό κατηγορούμενος
είχε μετατβεψει σέ έργαστήρι όπου έγυάλιζε σκουριασμένα καί διαβρωμένα άπό
τήν άλμύρα τής θάλασσας κουτιά μέ ζα
χαρούχο γάλα, κολλούσε σ ' αύτά και
νούργιες έτικέττες καί διοχέτευε τά άκατάλληλα κουτιά στό έμπόριο.
«Θέλουν κρέμασμα. Είναι άσυνείδητοι
όσοι διαθέτουν στά νήπια ένα τόσο άκατάλληλο γάλα», είπε στό δικαστήριο ό
άστυκτηνίατρος κ. Α. Άναστασοβίτης.
’Απαντώντας σέ έρωτήσεις τού κ.
προέδρου, ό άστυκτηνίατρος καί βασικός
μάρτυρας κατηγορίας είπε ότι:
’Έκαναν έλεγχο αιφνιδιαστικό μέ
άστυνομικούς στήν άποθήκη τού κατη
γορουμένου.
Διεπίστωσαν ότι ή κατάστασις πού
έπικρατούσε στήν άποθήκη ήταν τρομε
ρά άνησυχητική. Τά κουτιά τού γάλα
κτος ήταν σκουριασμένα μέσα καί έξω.
Έξυνε τά κουτιά μέ μαχαίρι καί σύρ
μα μιά εργάτρια καί κολλούσε έτικέττες
μέ τήν φίρμα τού γάλακτος.
Στό σημείο αύτό ό κ. Άναστασοβίτης έδειξε κουτιά γάλακτος πού ήταν άλ
λα μέν σκουριασμένα άπό μέσα καί άλλα
ά π ’ έξω. Καί διευκρίνισε:
Είναι έπικίνδυνο τό προϊόν αύτό γιά
τόν καταναλωτή. Ά ν δέν τό γυάλιζαν
καί τό έβλεπε μέ τήν σκουριά κανείς δέν
θά τό αγόραζε.
Βρήκα στήν άποθήκη — πού έγραφε
άπέξω «ύδραυλικά» — 15 κιβώτια τών 47
κουτιών γάλακτος πού ήταν έτοιμα νά
πουληθούν καί άλλα 15 γυαλισμένα άλλά χωρίς τήν έτικέττα μέ τήν φίρμα.
Διεπίστωσα ότι σέ δύο μεγάλα «σού
περ μάρκετ» ύπήρχαν τέτοια κουτιά.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ:
Κινδυνεύει ή
ύγεία τών παιδιών μας, άφού τά κουτιά
ήταν σκουριασμένα μέσα καί έξω.
Τήν κατάθεσι τού άστυκτηνιάτρου
επιβεβαίωσε ό άξιωματικός τής ’Αγορα
νομίας κ. Ταρογιάννης.

Ε π ικ ίν δ υ ν ο γά λ α
στην ά γορά
ΠΟΙΝΗ φυλακίσεως 8 μηνών καί 25
ήμερών έπέβαλε χθές τό Αύτόφωρο Άγορανομικό Δικαστήριο στόν Μάρκο Σιγάλα, είσαγωγέα γάλακτος, γ ια τί:
Κατείχε πρός πώλησιν άλλοιωμένα
κουτιά γάλακτος.
Δέν είχε τά άπαιτούμενα τιμολόγια.
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Μπέν Χαμηίμ Λ αμπιτί, 27 έτυιν από την
Τυνησία. Είναι μέλος σπείρας αλλοδαπών,
ή όποια έκλεψε 288.000 δρχ. καί είδη αξίας
027.000 δρχ.

Επάνω: Τμήμα τών χαρτονομισμάτων, τά όποια άπιπειράθησαν ι>ά έξαγάγονν λαθραίως ο! 'Ιταλοί Clooanni.
Teodori καί ό "Ελληνας Άνόρέον. Συνελήφθησαν από
την ’Ασφάλειαν Πατριόν. Δεξιά: "Ενα ακόμα τμήμα
άπό τά τραπονλόχαρτα τά όποια είσήγαγε λαθραίως ό
θεοόώρου. Κάτω: Καντάρ Μετονκι, 23 ετών άπό την
'Αλγερία. ’Ηταν μέλος τής σπείρας των άλλοόαπών
διαρρηκτών.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ TON ΙΑΛΗΝΟΝ ΤΗΣ Μ. ΙΣΙΑΣ ΣΤΟ '21
1821. Μία χρονιά σωτήρια γιά τό Ε λ 
ληνικό Έθνος. Μία χρονιά πού φέρει
ρίγη συγκινήσεων σέ κάθε Ελληνική
ψυχή. Μία χρονιά, πού γιά μας τούς νεωτέρους δέν είναι άπλώς μιά ιστορική
έπέτειος τοΰ μεγάλου ξεσηκωμού, έναντίον τών τυράννων κατακτητών καί μία
ολοκληρωτική θυσία τού Ελληνικού
στοιχείου, στον ύπέρ πάντων άγώνα, γιά
τήν έλευθερία, μακρυά άπό ταξικά, οικο
νομικά ή πολιτικά κίνητρα, άλλά μία
πηγή άνεξάντλητη παραδειγμάτων, όπως
φιλοπατρίας, αύτοθυσίας, άνδρείας, ύπομονής καί καρτερίας.
Καί σάν έπιστέγασμα τών τόσων άγώνων καί έθνικών θυσιών, ύπήρξε ή σύστασις τού Ελληνικού Κράτους, έκεϊ πού ή
σκληρή τυραννία τών βαρβάρων κατακτητών είχε καταστρέψει τά πάντα καί
κάθε σκέψη γιά έλευθερία κατεπνίγετο
στό αίμα τών ραγιάδων.
Γιά μιά φορά άκόμη έμεγαλούργησε
ή Ελληνική πίστη στις θεμελιώδεις άρχές τής θρησκείας, έλευθερίας, αξιοπρέ
πειας. Ευλογημένοι οί άγωνιστές τού Ιε
ρού έκείνου άγώνος. Είς αύτούς χρωστά
με τήν έλευθερία μας, τήν ϋπαρξί μας.
' Εορτάζοντες καί πάλι τήν μεγάλη αύτή έπέτειο τής έπαναστάσεως τού 1821,
άπαραίτητο είναι νά στρέψωμε τήν σκέψι μας, πρός τούς άγνωστους έκείνους
Έλληνες, οί όποιοι άγωνίσθηκαν μέ πεί
σμα κατά τών Τούρκων κατακτητών, πλήν
όμως δέν μπόρεσαν νά ίδοΰν τήν πατρίδα
τους, έλεύθερη νά περιλαμβάνεται στό
νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος.
Αύτοί αίναι οί Έλληνες τής Μικρός
Ασίας. Γι’ αύτούς θά μιλήσουμε σήμερα.
Γιά τήν συμμετοχή τους, στόν ίερό άγώνα
τού 1821, σάν μνημόσυνο, τών ήρωΐκών
πεσόντων ύπέρ τής έλευθερίας. Δικαιούν
ται καί αύτοί μία δάφνη γιά τήν προσφο
ρά τους. Αύτό δέν μπορεί κανείς νά τούς
τό άρνηθή.
Είναι γεγονός ότι άπό τούς πρώτους
πού έμυήθησαν τούς σκοπούς τής Φιλι
κής Εταιρίας, ήταν οί Έλληνες τής Μι
κρός Ασίας, ιδίως τών μεγάλων πόλεων
όπως τής Σμύρνης, Κυδωνιών (Άϊβαλί)
Μαινεμένης κ.λπ.
Αμέσως μετά τήν εναρξιν τής έπανα
στάσεως στήν ' Ελλάδα, πάρα πολλοί άπό
αύτούς έγκατέλειψαν τά σπίτια τους καί
ήλθαν μέ πολλούς κινδύνους νά πολεμή
σουν στό πλευρό τών μαχομένων στις
διάφορες περιοχές τής "Ελλάδος. Καί
πολέμησαν μαζί τους μέ άνδρεία, στό
Άστρους, στήν Τρίπολι καί όπου τό κα
θήκον πρός τήν πατρίδα τούς έτοποθέτησε.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι ίδρυσαν α
μέσως ένα στρατιωτικό σώμα στό όποιο
έδωσαν τό όνομα «Φάλαγγα τών Ίώνων»
πού έτέθη στις διαταγές τού μεγάλου
άγωνιστοΰ καί πολεμάρχου Νικηταρδ.
Στή μάχη τής Άράχωβας, οί Έλληνες
τής Μικρός ’Ασίας, άπεδείχθησαν άκαταμάχητοι, γι’ αύτό καί ό άρχιστράτηγος τής Ρούμελης, Καραϊσκάκης, τούς
έξέίρρασε τήν εύαρέσκειά του. Επίσης
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Τοΰ ’Αστυνόμου Α'
κ. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

καθόλου δέν ύστέρησαν στούς ναυτικούς
κατά θάλασσαν άγώνες, όπου όπεδείχθησαν πραγματικοί θαλασσόλυκοι. Πρέπει
νά άναφέρωμεν μερικούς πού διακρίθηκαν ιδιαιτέρως, όπως τόν Σμυρναϊον Μι
χαήλ πού έπολέμησε στό Λεοντάρι, τόν
Βασιλειάδη ’Εμμανουήλ πού έπολέμησε
στήν Τριπολιτσά, τόν άδελφό αύτοΰ Παν
τελή Βασιλειάδη πού άνδραγάθησε στό
Ναύπλιο, στό Κομπότι καί μετά στό Πέτα.
’Επίσης ό Δημήτρης Σπάρος πού θεωρή
θηκε άπό τούς πιό γενναίους πολεμιστάς
τής Έπαναστάσεως ήταν άπό τήν Μι
κρά Ασία. Άλλοι πολέμησαν στό πλευ
ρό τοΰ Μακρυγιάννη, Φαβιέρου, τού
Γ κούρα.
"Αξιόν προσοχής είναι, ότι ό ήρωας
πού έβαλε φωτιά στό μπαρούτι μέσα στό
κάστρο τών Ψαρών, σκοτώνοντας πολ
λούς Τούρκους ήταν άπό τό Άϊβαλί. Ά λ 
λοι πάλι άπό τήν Σμύρνη καί τό Άϊβαλί,
έφτιασαν τό 1823 στή Βλαχία μιά Όργάνωσι τήν όποια ώνόμασαν «Νέα Ε ται
ρία Ελλήνων» μέ μοναδικό σκοπό τήν
άπελευθέρωσι τών ύποδούλων άδελφών ά
πό τόν Τούρκικο ζυγό, μέ άρχηγούς τόν
Δημήτριο Χατζόγλου άπό τήν Σμύρνη καί
Δημ. Σχινά άπό τή Θεσσαλονίκη. Αύ
τοί ώργάνωσαν καί στρατιωτικά τμήματα
πρός δρδσιν. 'Υπήρξαν όμως άτυχοι, γιατί
προδόθηκαν καί οί άρχηγοί των άποκεφαλίσθηκαν άπό τούς Τούρκους.
Ή συμμετοχή τών Ελλήνων τής Μι
κρός Ασίας στόν άγώνα γιά τήν ’Ελευ
θερία, έξαγρίωσε τούς Τούρκους έναντίον
των.
Έτσι, οί Έλληνες τής Μικρός Ασίας
δέν πολέμησαν μόνο ήρωϊκά στό πλευρό
τών έπαναστατών, άλλά ύπέστησαν φοβε
ρούς διωγμούς καί σφαγές άπό τά λεφούσια τοΰ Τουρκικού όχλου καί τών άτάκτων, ιδιαιτέρως στή Σμύρνη καί τις
Κυδωνιές (Άϊβαλί).
Ό Σπυρίδων Τρικούπης γράφει σχετικώς: «Άσβεστος ήτο ή δίψα τών Τούρ
κων διά Χριστιανικό αίμα. Ταγκαλάκια
καί ζεϊμπέκια γυρνοΰσαν στούς δρόμους
κραδαίνοντας σπάθας καί μαχαίρια, κα
ταπατούσαν Ελληνικός οικίας, έβίαζαν
παρθένους, έθανάτωναν άνδρας άκόμη καί
βρέφη».
Ό Αμβρόσιος Φραντζής συνεχίζει:
«Κατά τήν ήμέραν ταύτην (τών διωγμών)

δέν έβλεπε τίς, εί μή γυμνήν τήν αιμοστα
γή τών Τούρκων σπάθαν».
Τήν 15ην Μαΐου τού 1821, οί σφαγές
γενικεύονται καί ό έξαγριωμένος τουρ
κικός όχλος σφάζει 200 άνδρες, τήν 15η
’Ιουλίου 250, τόν ’Οκτώβριον 300 καί στις
21 Νοεμβρίου τού ίδιου έτους, τήν έορτή
τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, κατά τόν
πιό βάρβαρο καί άπάνθρωπο τρόπο, σφά
ζονται μέσα στήν έκκλησία τής Αγίας
Φωτεινής 400Έλληνες.Δέν μπορούσαν νά
συγχωρήσουν οί Τούρκοι τήν έξέγερσιν
τών Ελλήνων γιά τήν ’Ελευθερία.
Οί διωγμοί καί οί σφαγές δέν σταμά
τησαν άλλά συνεχίστηκαν κατά καιρούς
μέ σκοπό τήν έξαφάνισι τοΰ Ελληνικού
στοιχείου τής Μικρός Ασίας. Καί τούτο
έγένετο συστηματικώς μέ τήν καθοδήγησιν τών άρμοδίων άρχών.
Αδιάψευστος μάρτυρας τοΰ σχεδίου,
γιά τούς άνθελληνικούς διωγμούς, τής
Τουρκικής Κυβερνήσεως, είναι ένα τη
λεγράφημα τού "Υπουργού τών Εσωτε
ρικών τής Τουρκίας Ταλαάτ Βέη, πού
άπευθύνεται στό Γενικό Διοικητή Σμύρ
νης Ραχμή Βέη, μέ ήμερομηνία 14 Μαΐου
1914, τό όποιο έδημοσιεύθη στόν Παρι
σινό «ΧΡΟΝΟ» τήν 29-7-1916. Άναφέρομεν ένα άπόσπασμα τοΰ τόσο άποκαλυπτικού καί συγχρόνως ένοχοποιητικού
τηλεγραφήματος σέ πιστή μετάφρασι
γιά τούς άναγνώστες μας. Τούτο άναφέρει τά κάτωθι: «Είναι έπεϊγον διά πολιτι
κούς λόγους νά ύποχρεωθοΰν οί, εις τά
παράλια τής Μικρός Ασίας κατοικούντες
Έλληνες νά έκκενώσουν τά χωρία των.
όπως έγκατασταθούν είς τά βιλαγέτια
Έρζερούμ καί άλλα. "Αν άρνηθοΰν νά
μεταφερθούν είς τά ύποδειχθέντα μέρη,
θέλετε εύαρεστηθή νά δώσητε προφορι
κός οδηγίας είς τούς άδελφούς μουσουλ
μάνους όπως διά παντός είδους έκτροπων
άναγκάσουν τούς Έλληνας νά έκπατρισθοΰν οί ίδιοι οικεία βουλήσει. Μή λησμονίσητε νά έπιτύχετε έν τοιαύτη περιπτώσει άπό τούς μετανάστας τούτους πι
στοποιητικά βεβαιούντα ότι άπέρχονται
άπό τάς έστίας των έξ ίδιας πρωτοβουλίας
όπως μή προκόψουν έκ τούτου βραδύτερον
πολιτικά ζητήματα.
Ό "Υπουργός Εσωτερικών Ταλαάτ».
Ά πό τό κείμενο αύτό, φαίνεται καθαρά
ότι έδίδοντο όδηγίαι πρός διάπραξιν έκ
τροπων, δηλαδή σφαγών τών "Ελλήνων.
Καί τό σχέδιο τούτο έφηρμόσθη.
Μία εικόνα μάς δίδει ό Γάλλος Αρ
χαιολόγος Φέλιξ Σαρτιώ, πού γράφει τά
έξής:
«Συμμορία Τούρκων, έφόνευσαν καί
έτραυμάτισαν πολλούς έκ τών φιλησύχων
"Ελλήνων χωρικών. Οί διασωθέντες έτρεχον, όπως φθάσουν είς τήν παραλίαν.
Γυναίκες φεύγουσαι πανικόβλητοι έθήλαζον τρέχουσαι τά βρέφη των, γέροντες
δέ, μεταφέροντο φορτωμένοι είς τά νώτα
τών νεωτέρων. Οί έπιδρομείς λεηλατούν,
καίουν, φονεύουν άπαθώς. Αί έπιτόπιαι
άρχαί είναι συνένοχοι, διότι δέν έλαβον
κανέν μέτρον προστασίας».
Αύτά τά λίγα, σάν μνημόσυνό.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜ Α
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Από τό ράφι πού βρισκόταν έμπρός ό συνταγματάρχης Ίνγκαλς. Είναι ή θέση
ΡΙΑ ΣΚΑΛΙΑ (οδηγούσαν στό
ένός κατεργάρη καί έκβιαστή καί πολύ θα
στενό, υπόγειο βιβλιοπωλείο, καί του, κατέβασε ένα χοντρό ντοσιέ.
—Ζ, Η, Θ, I. ., μουρμούρισε. Ίνγκαλς. χαρώ νά σέ σπάσω στό ξύλο.
στό μικρό γραφείο, όπου δούλευε
ό χοντρός, χλωμός άνθρωπάκος, δίπλα Λοιπόν...
—Δέν χρειάζεται νά ψάξετε, είπε ό
ΗΚΩΣΕ τό μπαστούνι του. Ό κύ
στή λάμπα. "Ακούσε τήν πόρτα πού άνοι
ριος Τζόρεθ γλύστρισε, γρήγορα
ξε καί, *Ίά μιά στιγμή, σήκωσε τά μάτια συνταγματάρχης Ίνγκαλς. Είναι όλοφάάπό τή θέση του καί τράβηξε τό
καί κύτταξε μέσα άπό τά γυαλιά του. Ό νερο ότι πρόκειται γιά κάποιο λάθος καί
πελάτης, ένας ξερακιανός, άριστοκρατι- θά ήθελα νά σάς συμβουλεύσω νά είστε τηλέφωνο πρός τό μέρος του, πετώντας
κός κύριος, μέ άσπρο, ψαλιδισμένο μου πιό προσεκτικός. Φυσικά, δική σας δου συγχρόνως, μιά καρέκλα στά πόδια τού
στάκι, είχε σταθή μπροστά στήν ταμπέλα, λειά νά θέλετε νά πουλάτε τέτοια άχαρα- συνταγματάρχη.
—’Εμπρός, κέντρον; μίλησε στό τη
πού έγραφε «50 σέντς κάθε βιβλίο». Ό κτήριστα βιβλία, άλλά...
Ό κύριος Τζόρεθ κούνησε άργά τό λέφωνο. 'Ενα άστυφύλακα, άμέσως.
βιβλιοπώλης ξαναγύρισε στήν έφημερίδα,
Άνοιξε τό συρτάρι καί έβγαλε άπό
πού βρισκόταν μπροστά του, πάνω στό κεφάλι του καί ξάπλωσε στήν καρέκλα.
—Τί νά σάς πώ, κύριε συνταγματάρ μέσα ένα περίστροφο.
γραφείο, γυρισμένη στή σελίδα τών κη
—Λοιπόν, καλέ μου κύριε, είπε, άκουμδειών. Πήρε τό σημειωματάριό του καί χα άφού έχετε αύτή τή γνώμη... Έγώ, πάν
άρχισε κάτι νά γράφη. "Οταν τέλειωσε, τως, δέν κάθομαι έδώ γιά νά κρίνω τά γού πώντας τήν πλάτη- του- στόν τοίχο,, τώρα
σήκωσε πάλι τό κεφάλι καί, τότε, πρό στα τών πελατών μου. Σ’ αύτή τήν περί θά δούμε. Αρκετά σάς ανέχθηκα, κΓ έσάς
σεξε πώς ό κύριος μέ τό μουστάκι είχε πτωση βλέπω ότι υπάρχει μιά παραγγελία καί τις προσβολές σας άλλά υπάρχουν καί
γιά ώρισμένα βιβλία κι’ έχω σημειώσει όρια. Καταλαβαίνω, βέβαια, τήν ταραχή
έρθη κοντά του.
—'Ορίστε, είπε, παραμερίζοντας τά άπό ποιόν έγινε. Στις 15 Μαΐου, έστειλα σας άλλά δέν νομίζω ότι μπορώ νά δικαιο
χαρτιά του. Σέ τί μπορώ νά σάς φανώ χρή τό δέμα καί, προφανώς, έφτασε, στόν προ λογήσω τέτοια συμπεριφορά σά τήν δική
ορισμό του. Τώρα, τί έγιναν τά βιβλία, αύ σας. Πάντως είμαι πρόθυμος νά ξεχάσω
σιμος;
'Ο κύριος μέ τό άσπρο μουστάκι τόν τό δέν μ’ ένδιαφέρει. Άλλά μιά καί τδ- αύτή τήν ιστορία, άν φύγετε άμέσως άπ’
φερε ή κουβέντα, έπιτρέψτε μου νά σάς έδώ καί μοΰ στείλετε, τό συντομώτερο μιά
κύτταξε έρευνητικά.
—Είστε ό ιδιοκτήτης, ό κύριος Τζό- πώ ότι βιβλία, σάν κι’ αύτά, συνήθως τά έπιταγή μέ τά χρήματα πού μοΰ όφείλετε.
φυλάμε σέ κάποιο κρυφό μέρος καί τά δια ’Εκτός καί προτιμάτε νά περιμένετε τόν
ρεθ; ρώτησε.
βάζουμε, μόνο όταν είμαστε μόνοι μας. άστυφύλακα.
—Μάλιστα, κύριε.
—'Ωραία. Λέγομαι Ίνγκαλς, συν ’Οκτώ μήνες τώρα, στέλνω τό λογαρια
Ό συνταγματάρχης Ίνγκαλς έξασμό καί δέν έχω πληρωθή άκόμα. Φυσικά, κολουθοΰσε νά κρατάη σφιχτά, στό χέρι
ταγματάρχης Ίνγκαλς.
—Χαίρω πολύ, κύριε συνταγματάρχα. δέν ήξερα ότι ό πελάτης είχε... πεθάνει. του, τό μπαστούνι.
Γι’ αύτό καί στό τελευταίο μου γράμμα,
—Θά περιμένω τόν άστυφύλακα, άπάν
Σέ τί μπορώ...
—Βλέπω ότι τό όνομά μου δέν σάς άνέφερα ότι θ’ άναθέσω τήν ύπόθεση στό τησε μέ έκπληκτική ήρεμία... Μοΰ φαίνε
θυμίζει τίποτα, παρατήρησε ό συνταγμα δικηγόρο μου. Λυπάμαι πού...
ται ότι βιάστηκα. Αύτή ή κατάσταση μέ
—Βρέ άπατεώνα! οϋρλιαξε τότε ό συν τούς πελάτες πού λέγατε, ξέρετε, αύτή πού
τάρχης.
Ό κύριος Τζόρεθ έβγαλε τά γυαλιά ταγματάρχης Ίνγκαλς. Θέλεις νά πής θά μ’ άφηνε κατάπληκτο... λοιπόν νομί
ότι ό Δόκτωρ Ίνγκαλς αγόρασε τέτοια ζω ότι θάχη τά όνόματα μερικών κυρίων,
του καί τόν κύτταξε καλύτερα.
πού θά ένδιαφερθοΰν γιά τήν ύπόθεση
—Πολύ φοβάμαι πώς όχι. Ίνγκαλς, βιβλία; "Αν θές νά μάθης...
—Μισό λεπτό, παρακαλώ, τόν διέ "όσο κι’ έγώ.
Ίνγκαλς... "Οχι. Δέν ξέρω κανένα πού νά
κοψε ό κύριος Τζόρεθ, μισό λεπτό, καλέ
Καθώς μιλούσε, βρήκε τήν ευκαιρία
λέγεται έτσι.
Ό συνταγματάρχης Ίνγκαλς έβαλε τό μου κύριε. Πώς μπορείτε νά είστε τόσο νά σηκώση τό μπαστούνι καί χτύπησε τόν
μπαστούνι κάτω άπό τό μπράτσο του καί σίγουρος; ’Εγώ δέν θέλω νά πώ τίποτα, έκ- κύριο Τζόρεθ στόν καρπό τού χεριού.
τράβηξε ένα φάκελλο άπό τή μέσα τσέπη τός άπ’ τό ότι προμήθευσα σέ κάποιον Τό περίστροφο πετάχτηκε κι’ έπεσε στό
τού παλτού του. "Εβγαλε ένα φύλλο χαρτί, ώρισμένα είδη καί έχω τό δικαίωμα νά πάτωμα. Ό συνταγματάρχης Ίνγκαλς τό
τό ξεδίπλωσε, τό κύτταξε, γιά μιά στι πληρωθώ. Κι’έγώ φτωχός άνθρωπος είμαι. άπομάκρυνε μέ μιά κλωτσιά.
—Βλέπεις, κάτι τέτοιες ύποθέσεις δέν
γμή, συνοφρυωμένος, καί τό πέταξε πάνω Ό ταν δέν μέ πληρώνουν τί νά κάνω;
—Βρέ άλητήριε...
είναι άπό τά πράγματα πού θά ήθελαν
στό γραφείο τού άλλου.
Ό κύριος Τζόρεθ σήκωσε τό χέρι του. νά γίνουν γνωστά οί συγγενείς ένός καθώς
—Τότε, Ισως, αύτό τό γράμμα νά σάς
—Σάς παρακαλώ! Σάς παρακαλώ, δια- πρέπει κληρικού, έτσι δέν είναι; ΚΓ έσύ
φρεσκάρη τή μνήμη, είπε.
Ό κύριος Τζόρεθ έξυσε τό πηγούνι μαρτυρήθηκε. Νομίζω, ότι παραφέρεστε, αύτό κάνεις! Μόλις διαβάσεις τήν έφη
του καί κυττώντας άκόμα τό συνταγμα χωρίς νά έχετε καθόλου δίκηο, κύριε συν μερίδα ότι πέθανε κάποιος κληρικός,
ταγματάρχα. Καταλαβαίνω πολύ καλά στέλνεις άμέσως τό λογαριασμό. Τί σ’
τάρχη, φόρεσε τά γυαλιά του...
—Ά , έκανε. Λογαριασμός! Μάλι ότι, άν ένας τέτοιος κατάλογος έβλεπε τό έμποδίζει; Τις πιό πολλές φορές, άναγκάστα! Νά μέ συγχωρήτε, άλλά τό μεγαλύ φώς τής δημοσιότητας, θά μπορούσε νά ζονται, νά πληρώσουν καί κλείνει έτσι ή
τερο μέρος τής δουλειάς μου γίνεται, ταχυ- προκαλέση δυσάρεστα προβλήματα σέ ύπόθεση. Πολύ έξυπνη ιδέα, πολύ έξυ
δρομικώς. μέ άνθρώπους πού δέν τούς έχω πολλούς πελάτες μου. Δέν είναι κάτι και πνη Ιδέα...
δή ποτέ. «Πρός τόν Αίδεσιμώτατο Δρα νούργιο... Ά ν ρίχνατε μιά ματιά στή μυ
Ο κύριος Τζόρεθ έτριβε τό πονεμένο
Γκόντφρεϋ Ίνγκαλς, ’Ενορία 'Αγίου Ίω- στική κατάσταση μέ τούς πελάτες μου, του χέρι.
δέν θά σάς έμενε καμμιά άμφιβολία.
—Δέν καταλαβαίνω τίποτα άπό ό,τι
άννου...». Μάλιστα θυμάμαι τώρα.
—Ό μακαρίτης δόκτωρ Ίνγκαλς ήταν
—Θά είχατε τήν καλωσύνη, νά μοΰ λέτε, άποκρίθηκε... Πώς τολμάτε...
άδελφός μου. Νομίζω ότι κατά λάθος, τού δείξετε τήν παραγγελία τού αδελφού μου;
—Αλήθεια; ρώτησε ό συνταγματάρ
στείλατε αύτό τό λογαριασμό. Δέν είναι ρώτησε ό συνταγματάρχης Ίνγκαλς, ήρε- χης Ίνγκαλς. Κανονικά έγώ δέν έπρεπε
δυνατόν νά παράγγειλε ποτέ καί νά πήρε, μισμένος.
νά καταλαβαίνω. Όμως, αύτή τή φορά,
νά τού πέρασε ποτέ άπό τό νού νά διαβάΌ κύριος Τζόρεθ έσφιξε τά χείλη του. έκανες λάθος, φιλαράκο. Συμβαίνει νά
ση τέτοιου είδους βιβλία. Καί φυσικά,
—Έ , τώρα, κύριε συνταγματάρχα, είμαι άπόλυτα σίγουρος ότι ό μακαρίτης
κανένα άπ’ αύτά τά βιβλία δέν βρέθηκε έκανε. Είναι φυσικό νά μή τήν έχω πιά, ό άδελφός μου δέν σοΰ παράγγειλε ποτέ
στά πράγματά του, όταν πέθανε.
καί τό ξέρετε. Θά ήταν μεγάλη κακοήθεια αύτά τά βιβλία, ούτε τά φύλαγε σέ κανένα
—Καταλαβαίνω, έκανε ό κύριος Τζό άπό τήν πλευρά μου νά φύλαγα τέτοια κρυφό μέρος, ούτε τά διάβαζε, όταν ήταν
ρεθ καί ξερόβηξε. Καταλαβαίνω κύριε.
πράγματα, πού θά μπορούσαν νά βάλουν μόνος του. Φυσικά δέν τό γράψαμε στήν
Διάβασε όλο τόν κατάλογο μέ τούς σέ φασαρίες τούς πελάτες μου. Άλλά έχω άγγελία τού θανάτου του, άλλά πρέπει νά
τίτλους καί συνέχισε νά ξεροβήχη αμή αντίγραφο τού λογαριασμού τό όποιο μάθης ότι τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια
είναι άρκετό γιά τήν περίπτωσή μας... πριν άπό τό θάνατό του, ό δόκτωρ Ίνγκαλς
χανα.
—Καταλαβαίνω, ξανάπε. Μισό λεπτό, Τουλάχιστον νομικά. Καταλαβαίνετε τή είχε τήν άτυχία νά είναι έντελώς τυφλός...
Ά , νά καί ό αστυφύλακας πού φώναξες!
παρακαλώ, πρέπει νά ρίξω μιά ματιά στά θέση μου...
James G. Coggens
-—Καί πολύ καλά, μάλιστα, άπάντησε
άρχεία μου.
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τούς ανθρώπους πού ξέρουν νά περιμέ
νουν. Καί πριν άκόμα βγει στήν έξοχή.βυ
θίστηκε σέ ρεμβασμό πού δέν μπόρεσε
όμως νά κρατήσει πολύ. Γρήγορα αναγ
κάστηκε νά ξυπνήσει καί να παραμερίσει
στό πεζοδρόμιο. Έν" αύτοκίνητο συγκοι
νωνίας τόν άγγιξε σχεδόν μέ τις μπροστι
νές του ρόδες κι άπό τις στριγκλιές τής
σάλπιγγάς του κατάλαβε τά νεύρα τού
οδηγού του. Τού φώναξε νά πάει δεξιότερα γιανά κάμει τήν κανονική του στάση.
Ανέβηκε στό πεζοδρόμιο καί περίμενε
νά δει ποιοι βιαστικοί τόν έβγαλαν άπό
τό ρεμβασμό του. Κατέβηκαν δύο άνδρες
μόνο καί μιά γυναίκα. Κ' οί δυό φαινόταν
άνθρωποι τού λαού κ' έτρεξαν, ό καθένας
μέ διαφορετική διεύθυνση, πρός τις μπι
ραρίες πού περίμεναν άδειες άλλά κατμκάθαρες. Ίσως ήταν γκαρσόνια. Ισως
όμως νά ήταν καί μαγαζάτορες, γιατί άπό
τό βιαστικό τους βήμα δέ φαίνονταν άν
θρωποι πού πήγαιναν νά εργαστούν άλλα
ΓΡΑ Φ ΕΙ Ο Α Κ Α Δ Η Μ Α ΪΚ Ο Σ
νά κερδίσουν.
κ. Π Ε Τ Ρ Ο Σ
Χ Α Ρ Η Σ
Εκείνη στάθηκε μιά στιγμή δισταχτική Έπειτα, προχώρησε. Αργμ καί άναποφάσιστα, έφτασε ώς τιι τελευταία μαγαζια κ' έκεΤ στάθηκε πάλι.
ΤΑΝ ΑΚΟΜΑ στ' αυτιά του οί
δυό άνθρωποι, ό οδηγός μπροστά του κι ό
Ο δρόμος, έρημος καί ήσυχος, τήν
φωνές της καί τόν έσπρωχναν σα είσπράκτορας πίσαι του. έργαζόταν γιά
προσκαλούσε νά συνεχίσει τόν περίπα
δυνατός άνεμος μακριά από τό ισό έναν άλλο πού δέν ήξερε πού πήγαινε, — τό της. Εκείνη ήθελε νά την σπρώξει
γειο. όπου τρεις τώρα μήνες ζοϋσε στόν
καί άπορούσε.
κάποιος. Καί τήν έσπρωξε, φαίνεται, τό
ίσκιο φανερής επιείκειας καί μιας υπο
Μέ τό πρόσωπο γυρισμένο έξω, κοί άδιάφορο κιιί κουρασμένο βήμα του πρός
μονής πού είχε τελειώσει τήν περασμένη
ταζε τήν κίνηση τού άνοιξιάτικου πρωι τήν έξοχή.Είχε σταθεί νά πάρει ένα μικρό
βραδιά. Δέν ήταν δύσκολη γυναίκα ή νοι νού καί κλεινόταν ολοένα καί περισσό πακέτο τσιγάρα καί τήν έπρόφτασε τή
κοκυρά του καί στό δεφτέρι της δέν είχε
τερο στόν έαυτό του. Τά τραμ καί ταυτο στιγμή πού έπρεπε να κάμει τό αποφασι
τα πρωτεία, Ενας άλλος. —ό νοικάρης
στικό βήμα.
κίνητα άνεβοκατέβαιναν σχεδόν άδεια.
τού δωματίου πού έβλεπε στό δρόμο καί
Αλλά στις αυλές τώ σπιτιών τού μεγάλου
Οταν κατέβηκε άπό τό αύτοκίνητο
είχε όλο τόν ήλιο. — τράβηξε τήν υπο αυτού δρόμου, πού οδηγούσε στήν έξοχή,
τής συγκοινωνίας, δέν τήν είχε προσέξει.
μονή της. τήν έκαμε λεπτή κλωστή καί
γινόταν ή προετοιμασία γιά νά ψηθεί τό Μιά γυναίκα πού πηγαίνει νά κάμει Πάσχα
τήν έτέντωσε ώς τούς έξι μήνες. Μα τής
λαμπριάτικο αρνί, μέ όλυ τά έθιμα καί μέ στό έξοχικό σπίτι συγγενών καί φίλων.
τά δώσε ό άνθρωπος καί τά έξι νοίκια
όλες τις απαιτήσεις τών άνθρώπων πού νήΔέν τού φάνηκε πολύ ώραία, άλλά ήταν
μαζί. Τής τύχανε καλοί άνθρωποι καί δέν στεψαν κ' έπείνασαν πολύ.Πλάι στό βαγό νέα καί όλη της ή έμφάνιση έδειχνε γυ
είχε καεί ή βολική γυναίκα. Καί τώρα θά νι, πού κύλαγε άργά κυί ράθυμα γιατί κα ναίκα πού ξέρει νά ντυθεί. Τώρα όμως, μό
περίμενε ένα καί δυό άκόμα μήνες. Μά
ταλάβαινε Ισως πώς έκανε ένα άσκοπο
λις δυό τρία λεπτά αργότερα, την είδε
ήρθε ή κακή ώρα. Λίγο πριν χτυπήσουν
δρομολόγιο, πέρναγαν βιαστικά αύτοκίολωσδιόλου διαφορετική.
Ηταν μιά
οί καμπάνες γιά τήν Ανάσταση.στό μικρό
νητα. φορτωμένα μέ κοφίνια, άρνιά κι άνγυναίκα πού δέν πήγαινε πουθενά. Τό
διάλειμμα πού περιμένουν όλοι αργοί κι
θρώπους πού πήγαιναν να κάμουν Πάσχα
βλεπε στό περπάτημά της. στήν άδιαφοανυπόμονοι, πήγε νά τού πεί άπόξ" απόξω
σέ κάποια μακρινή ή κοντινή έξοχή. Γινόρια της γιά ό,τι ήτανε γύρω της. στούς
δυό λόγια Εκείνος πειράχτηκε πού διά ταν ό.τι κάθε χρόνο. Οί Αθηναίοι μα δισταγμούς της. Πέρασε μπρος άπό τά
λεξε τήν ήμερα νά τού μιλήσει, δέ στάθη ζεύονταν σέ συγγενικά κυί φιλικά σπίτια,
καφενεία καί τις μπιραρίες καί δέ γύρισε
κε στό παράπονό του. τής άποκρίθηκε
νά δει. Καί ή ματιά της πρός τό βάθος τού
ή συντροφιές - συντροφιές έφευγαν από
απότομα, έσπασε τήν τεντωμένη κλωστή
τήν πόλη.
έρημου καί ήσυχου δρόμου δέν έδειχνε
τής υπομονής της. — τούς ακούσε τό
Στοίις δρόμους, πρόσωπα χαρούμενα, α άνυπομονησία. Ούτε περίμενε. ούτε τήν
σπίτι όλο.
νοιξιάτικα φορέματα, ζωηρές κινήσεις άν περίμεναν.
Από τή μακρινή συνοικία ανέβηκε
τρες καί γυναίκες καί παιδιά.πού είχαν μέ
Ζητούσε Ισως ένα συνοδοιπόρο, έναν
στα κέντρα κι από κεϊ πήρε έν' από τά σα τους τή γιορτή καί τήν άπλωναν στόν
τραμ που φτάνουν ώς τά τελευταία σπί ήλιο πού δυνάμωνε τά χρώματά της κιιί τά άνθρωπο πού θά σχεδίαζι: στό μαλακό χώ
μα τού έξοχικού δρόμου πέλματα πλάι
τια τής Αθήνας. Στήν παραζάλη του καί
ζέσταινε μές στήν πρωινή άνοιξιάτικη
στα δικά της. Αυτό τής έφτανε. Δέν ήθελε
στη ντροπή του δυό μόνο φροντίδες μπό ψυχρά. Κι αύτός μόνος στό άδειο βαγόνι,
να ξέρει ώς πού θά είχε τή συντροφιά του.
ρεσε να κρατήσει στό μυαλό του. Φόρεσε
πού δέ στάθηκε σέ καμιά στάση καί δέν
Κι ούτε τήν ένοιαζε ποιος θα τής έκανε
τό τελευταίο καθαρό κολλάρο που βρήκε πήρε άλλον έπιβάτη. Είχε μετρήσει δυό
συντροφιά. Κ ένα άλογο ή κ' ένα γαϊ
στό κομμοδίνο του καί, πριν ξεκινήσει, φορές τά λεφτά του. Μά καθώς τό βαγόνι
δουράκι, πού θά πήγαινε μόνο του πρός
μέτρησε τά λεφτά του. πού ήταν ίσα - Ισα πέρναγε άπό τις κολόνες μέ τις άσπρες καί
τό παχνί του. ήταν άρκετό γι' αύτήν
όσα χρειάζονταν γιά νά μήν πεινάσει
κόκκινες γραμμές καί δέ σταμάτυγε, ήρθε
Ακόμα κ ένας άδέσποτος σκύλος...
ανήμερα τό Πάσχα. Τά ξαναμέτρησε μέσα στιγμή πού νόμισε πδ>ς ήταν ζάμπλουτος,
Χωρίς νά τήν κοιτάξει, προχώρησε.
στό τράμ άπό φόβο μήν κάνει λάθος άπάιδιοκτήτης θαλαμηγού, καί ταξίδευε πι Ή παρουσία της στό λαμπριάτικο έκεϊνο
νω στήν ταραχή joo. ήσύχασε. καί τότε
κραμένος καί μόνος, χωρίς έπιθυμίες,-4 πρωινό, στήν αρχή ένός έρημου έξοχικού
κοίταξε γύροι του. Δυό έπιβάτες είχαν πά χωρίς έλπίδες, χωρίς όνειρα...
δρόμου, άρχισε νά τού γίνεται αίνιγμα.
ρει εισιτήρια, πού όέ δίνουν δικαίωμα τα
Οταν κατέβηκε άπό τό τράμ, πήρε τό
Αλλά κράτησε τήν περιέργεια του. Δέν
ξιδιού σέ όλη τή γραμμή, καί κατέβηκαν δρόμο πού πέρναγε άνάμεσ" άπό δυό σει
στήν τέταρτη ή τήν πέμπτη στάση. Κ’ ρές καφενεία καί μπιραρίες κ' έπειτα προ ήταν άπό τούς άντρες πού ψοφάνε γιά
κουβέντα μέ γυναίκες. Άλλωστε τή συνένας τρίτος δέν τόν συντρόφεψε πολύ.
χωρούσε στά χωράφια καί στά μαγαζά- νάντηση εκείνη δέν μπορούσε νά τή θεω
Έμεινε μόνος στό βαγόνι. Μά δέν τού
κια πού ήταν μακριά άπό κάθε κίνηση,
κακοφάνηκε καθόλου Μόνο έβλεπε πώς είχαν λιγοστούς πελάτες κ έμοιαζαν μέ ρήσει γιά ευκαιρία Τά λεφτά του τά είχε
μετρήσει δυό φορές, καί είναι ζήτημα άν
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θά τού έξασφάλιζαν καί τό πασχαλινό
δείπνο.
Προχώρησε μέ τό τσιγάρο στό στόμα
καί μέ τά μάτια καρφωμένα στό βάθος τού
δρόμου. Έβλεπε έκεΤ πέρα, μακριά, ένα
μαγαζάκι καί ξεχώριζε λίγες καρέκλες.
Ηταν απάνω σ ’ ένα μικρό λόφο, ίσως γιά
νά τό βλέπουν ι^ι άπό πολύ μακριά, καί
περίμενε τούς ρωμαντικούς καί τούς άπένταρους. Θά πήγαινε έκεΐ. Θά έπρεπε νά
περπατήσει μισή ώρα. ίσως καί περισ
σότερο. Μα ίσα ίσα αύτό ζήταγε. Ηταν
μόλις έννέα καί τέταρτο κui δέ Οά ήθελε
νά φάει πολύ πριν άπό τό μεσημέρι. Ιτήν
έξοχή χωνεύει ό άνθρωπος γρηγορώτερα
καί δέν έπρεπε νά ξαναπεινάσει πριν άπό
τό βράδυ...
Ηταν βέβαιος πώς τόν άκολουθοΰσε
ή γυναίκα μέ τό άργό καί δισταχτικό βήνα. Ίσως ήταν δέκα ή καί είκοσι μέτρα
πίσω του. Κάπου κάπου ακουγε τό τμκουνάκι της σέ καμιά πέτρα. Kut μιά στιγμή
τού φάνηκε πώς άναψε σπίρτο. 'Αλλά δέ
γύρισε. Μιά ματιά του μπορεί να ήταν
μιά πρόσκληση πού δέ θ' αργούσε να τόν
κάμει γελοίο. Τράβηξε, λοιπόν, στό δρόμο
του κ' έπειτα άπό λίγο κλείστηκε πάλι
στον έαυτό του. Δέν ακουγε τίποτα, δέν
έβλεπε τίποτα, τήν έξέχασε. Δέν πρόσεχε
παρά τ' αύτοκίνητα πού πέρναγαν άργά
καί πού τόν γέμιζαν σκόνη.
Βάδισε έκατό μέτρα άκόμυ καί στάθη
κε έκπληκτος. Μά τόσο γρήγορα; "Οσο
κι αν είχε ξεχαστεί, δέν μπορούσε νά είχε
κάμει έννιά χιλιόμετρα χωρίς να τό κατα
λάβει. Δέν άργησε όμως ν' ανακαλύψει τό
λάθος του. Τό μέτρημα τών χιλιομέτρων
πού ήταν χαραγμένα στή μικρή πέτρινη
στήλη άρχιζε άπό τήν πόλη. Καί συνέχισε
ήρεμος τό δρόμο του. Τότε άκουσε κα
θαρότερα τό βήμα της. Ή στάση του
μπροστά στή στήλη τής έδωσε καιρό νά
τόν πλησιάσει. ’Αλλά δέν άλλαξε περπά
τημα. Πάντα άργό καί κουρασμένο.
Παρακάτω έν’ αύτοκίνητο τόν έκαμε
νά παραμερίσει στήν άκρη τού δρόμου
καί νά βγάλει τό μαντήλι του. Ή σκόνη
πού είχε σηκώσει, ήταν σύννεφο κι αμέ
σως σκύφτηκε τή γυναίκα πού έρχόταν
άπό πίσω του. Καί τή φορά αύτή δέν μπό
ρεσε να μείνει αδιάφορος. Φωνές καί γέ
λια τόν ανάγκασαν νά γυρίσει πίσω. Καί
τότε είδε τούς άντρες τού αύτοκινήτου
πού πέρναγε τή στιγμή εκείνη πλάι άπό
τή συνοδοιπόρο του, νά τής φωνάζουν
όλοι μαζί μέ πρόσωπα κατακόκκινιι καί
μάτια πεταγμένα έξω. ’Εκείνη δέ γύρισε
κάν νά τούς κοιτάξει. Μά αύτός κατάφερε
νά ξεχωρίσει δυό τρεις φράσεις:
— Σήμερα δέν κακιώνουν, κούκλα μου!
— Μή σκάς, μικρούλα μου. καί στό
άλλο χιλιόμετρο Οά εϊσαστε αγκαλιά!
Ή έξυπνάδα είχε οπωσδήποτε τή
θέση της. γιατί τή στιγμή πού πέρναγε
τό σύτοκίνητο έκείνη διάβαζε τόν άριθμό
τών χιλιομέτρων πού ήταν χαραγμένος
στή μικρή στήλη.
Στάθηκε τότε κυί τήν περίμενε. "Εβγα
λε τό καπέλο του, αλλά δέν τήί; είπε κα
νένα άπό τά λόγια πού συνηθίζονται στις
πρώτες γνωριμίες. Κ' έκείνη πάλι τού
μίλησε μέ τήν οικειότητα πού έρχεται
μόνη της σ' ένα ταζιδι ή σέ μιάν οδοι
πορία, έσιω καί στήν όδοιπορίμ μερικών

χιλιομέτρων.
Δέν είπαν λέξη γιά τά πειράγματα τών
άνθρτδπων τού αυτοκινήτου. Προχώρη
σαν άμίλητοι κ' έβγαλε τά τσιγάρα του.
— Ό σα μάς χρειάζονται ώς- τή στι
γμή πού θά μπορέσουμε ν' άνεφοδιαοτούμε, είπ' έκείνη καί άπλωσε τό χέρι της.
— Αμφιβάλλω αν θά φτάσουν, τής
παρατήρησε.
Καί δέν έδωσε άλλες έξηγήσεις. Ήταν
βέβαιος πιός είχαν συνεννοηθεί. Κ' οί
δυό απ' τή στιγμή πού ξεκίνησαν είχαν
ορίσει τέρμα τού δρόμου τους τό μαγαζάκι
πού ξεχώριζε τώρα καθαρώτερα.
Έκάπνισαν τά τσιγάρα τους κ' έμει
ναν πάλι δύο. Κανείς δέν ήθελε νά βγει
άπό τόν έαυτό του. "Η μέρα γινόταν ολο
ένα καί γλυκύτερη. 'Αλλά ή σιωπή τους
δέν ήταν θαυμασμός γιά τόν καθαρό ούρανό καί τό ώραΐο τοπίο. Έβάδιζαν,
χωρίς νά βλέπουν, χωρίς ν' άκούνε, χωρίς
νά ξέρουν τίποτα γιά τόν πλαϊνό τους.
Δυό αινίγματα, τό ένα πλάι στ' άλλο καί τό
καθένα πιό κλειστό άπ’ τ' άλλο.
Ό ταν σκαρφάλωσαν στό μαγαζάκι, τό
βρήκαν μόνο. Ή έρημιά του τούς ανα
κούφισε. Καί πριν καθήσουν. φώναξε νά
τού φέρουν ένα κουτί τσιγάρα. Τού είχαν
τελειώσει διακόσια βήματα πριν φτάσουν
στό τέρμα τού δρόμου τους. Κι'όταν έπαιρ
ναν άπό τό κουτί καί τό τελευταίο, έκεί
νη τόν κοίταξε στά μάτια, σάν νά ήθελε
νά τού πει ότι δέ φανταζόταν πώς οί καη
μοί τους θά έκαναν συναγωνισμό στήν
κατανάλωση τής νικοτίνης.
Καθόνταν περισσότερο άπό μιά topu
στό τραπέζι κι όμως ό ένας δέν ήξερε τί
ποτα γιά τόν άλλον. Μάντευαν μόνο. Κ'
επειδή ήταν δυό άνθρωποι μέ διαφορετικό
έξωτερικό. ό καθένας μάντευε ολωσδιό
λου άλλα πράγματα άπό τόν άλλον. Α
πό κείνην δέν έλειπε ούτε ή μεταξωτή
κάλτσα. Αύτός μπορούσε νά έπιδείξει
μόνο τό τελευταίο καθαρό κολλάρο του.
Κ' έπιναν. Κ'έπιναν μαζί, γιατί έκεί
νη τόν άκολουθούσε στό κρασί όπως καί
στό τσιγάρο". Έπέρασε έτσι άκόμα μιά

ώρα. 'Αλλά ή στιγμή τών έξομολογήσεων
δέν έρχόταν.
Ξαφνικά φώναξε τό γκαρσόνι καί τού
ζήτησε τό λογαριασμό.
— Μά άπό τώρα θά φύγουμε; τού είπε
σιγά.
— Δέ Οά φύγουμε, τής έξήγησε. θέλω
μόνο νά ξέρω πού βρισκόμαστε.
Κ'έβγαλε άπό τήν τσέπη του όσα λεφτά
είχε. Πριν έρθει ό λογαριασμός, άνοιξε
κ' έκείνη τό τσαντάκι της καί πήρε ένα
χαρτονόμισμα. Ηταν άπό κείνα πού έπαψαν πιά νά συγκινοϋν καί τούς φτωχούς
άκόμα. Άφησε τό χαρτονόμισμα στό
τραπέζι κι έβαλε πάλι στό τσαντάκι της
ένα φάκελο πού είχε βγάλει κατά λάθος.
Πρόσεξε περισσότερο τό φάκελο παρά
τό χαρτονόμισμα Κ’ έκείνη δέ δυσκολεύ
τηκε νά ικανοποιήσει τήν περιέργειά του.
— Ή αναγγελία τών άρραβώνων μας.
Είναι τό μόνο πού μού έμεινε. Όλα τ' άλ
λα τού τά ’στειλα πίσω.
Τώρα είχαν συνεννοηθεί καλύτερα.
Ό χι πώς δέν είχαν μαντέψει ότι ήταν
δυό δυστυχείς. Αλλά κ’ οί δυστυχείς έ
χουν μιά περιέργεια. Μόνο που ή περιέργειά τους δέν είναι ένοχλητική. Όταν νε
κρωθεί κι αύτή. δέν κάνουν περιπάτους
σ’ έξοχικούς δρόμους. Ούτε μετρούν τά
λεφτά τους άπάνω στό τραπεζομάντιλο
ένός έξοχικού μαγαζιού. 'Αγοράζουν ένα
πιστόλι.
Έμειναν άκόμα στό έρημο μαγαζάκι.
— ώς τή στιγμή πού μπορούσαν νά παραγ
γέλνουν κρασί. 'Αλλά δέν έδωσαν καμιά
άλλη έξήγηση. Έμειναν κοιτάζοντας τα
άσπρα συννεφάκια πού ίσως είχαν σχη
ματίσει άπό τήν τσίκνα πού ανέβηκε άπό
τις αθηναϊκές αυλές.
Στό γυρισμό, έκαμαν τό δρόμο πια
σμένοι μπράτσο. Δέν ήταν όμως άκόμα
δυό έρωτευμένοι, αλλά δυό δυστυχείς πού
άκουμπούσαν ό ένας στόν άλλον. Κι
όταν κατέβηκαν στήν Αθήνα, βρέθηκαν
πάλι μόνοι. Ή μεγάλη πόλη χώνευε τό
λαμπριάτικο άρνί καί ροχάλιζε.
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
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κό : «τό υπερεγώ, ή ήθική συνείδησι είναι
τό μέρος τής προσωπικότητας πού είναι
διαλυτό εις τό αλκοόλ». Μ' αύτό έννοοΰσε ότι ή κατάχρησί του αποδυναμώνει τις
αναστολές, τόν αυτοέλεγχο καί προκαλεΐ
έξαπόλυσι τών ένορμήσεων, τών κατωτέ
ρων ένστικτων τάσεων (τής έπιθετικότητος ιδιαιτέρως).
Στή διάδοσι τών ναρκωτικών συνετέλεσαν έπίσης αί συνθήκαι έργασίας μέ
τήν έντεινόμενη έκβιομηχάνησι, τήν όμαδικότητα, τήν άλλοτρίωσι, τόν ταχύρ
ρυθμο τρόπο ζωής τών μεγαλοπόλεων καί
τόν ευδαιμονισμό πού είναι αναπόσπαστο
στοιχείο τής καταναλωτικής κοινωνίας
καί έπιδρά, όταν παρουσιάζεται μέ τήν
μορφή τής αμέσου άπολαύσεως, ώς αντί
δοτο διά τό ύποβόσκον άγχος.
Έχω σχηματίσει τή γνώμη ότι αύτό
προκαλεϊται εις τούς σημερινούς νέους
άπό τήν άβεβαιότητα διά τήν αϋριον, πού
τήν ύποδαυλίζει ή άπειλή ένός όλοκληρωτικού ολοκαυτώματος μέ τήν άτομική βόμβα. Τό δυσβάστακτο αύτό συ
ναίσθημα δέν προβάλλεται καί δέν πολυσυζητεΐται καί μάλιστα, όπως κάθε τι δυ
σάρεστο, έκτοπίζεται άπό. τό συνηδειτό.
Είς τόν τομέα αύτό ό σημερινός νέος άκολουθεί πολιτική στρουθοκαμήλου.
Τό άποτέλεσμα όλων αύτών είναι μιά
κατάστασι συνεχούς ψυχικού συναγερ
μού, ό όποιος συνιστά τή πρώτη φάσι τού
Στρές (οί άλλες είναι ή άντίστασι μέ προ
σαρμογή ή ή κατάρρευσι). Τόν όρο Στρές
έπρότεινε, ώς γνωστόν, ό Ζέλυε τό 1936.
Στά Ελληνικά καί σ' άλλες γλώσσες δέν
εύρέθη άλλος· ίσως αποδίδεται πρόσφορα
μέ τή λέξι «ζόρισμα».
Είναι άξιοσημείωτο ότι «ψυχική άτομική βόμβα» άπεκάλεσε τό L.S.D. ό ίδιος
πού τό άνεκάλυψε, ό Ελβετός 'Αλβέρτος
Χόφμαν καί ή όνομασία αύτή δικαιολο
γείται άπό τό γεγονός ότι είναι δραστικό
εις ποσότητα ένός δεκάτου χιλιοστού
τού γραμμαρίου (1/10.000). Ά φ' έτέρου.
επειδή προκαλεΐ διάσπασι τής προσωπικότητος, μέχρι σχιζοφρενικής συμπτω
ματολογίας, άπεκλήθη έπίσης «ούράνιο
τών ναρκωτικών».
Η ιστορία του άρχισε άπό τό 1943,
οπότε ό Χόφμαν εις τό χημικό έργαστήριο τής Εταιρείας Σαντόζ είχεν έπιδοθή
νά άπομονώση άπό τό μύκητα τής σίκα
λης μιά ούσία διά τήν καταπολέμησι τής
ήμικρανίας, τήν έργοταμίνη καί διά τήν
καταπολέμησι τής μητρορραγίας, τήν
μεθεδρίνη. Τήν 16 "Απριλίου, καθώς έπέστρεφε σπίτι του, αισθάνεται μιά περίεργη
άδιαθεσία μέ ίλιγγο, ψευδαισθήσεις, έ
βλεπε έγχρωμα άντικείμενα, τερατώδεις
μάσκες καρναβαλιού κ.τ.τ. Έθυμήθη ότι
μιά έλαχίστη ποσότης L.S.D είχε φθάσει
έως τά χείλη του καί τήν έπομένη αποφά
σισε νά έπαναλάβη τό τυχαίο πείραμα,
οπότε έπηκολούθησε πλέον φαντασμα
γορική συμπτωματολογία μέ αίσθημα άλλαγής τής προσωπικότητος (όμοιο μέ
αύτό τών συντρόφων τού Όδυσσέα).
Όταν τό 1947 έπεσκέφθην τό τμήμα
'Ερευνών Φυσικών Προϊόντων τής Ε τα ι
ρείας Σαντόζ στή Βασιλεία τής Ελβετίας,
ό έφευρέτης τού «δηλητηρίου τού αϊώνος»
μοΰ έλεγε ότι όταν ήτο νέος, άμφιταλαντευόταν μεταξύ τής χημείας καί τών κα
λών τεχνών καί ότι άν είχεν άκολουθήσει
τήν καλλιτεχνική σταδιοδρομία ίσιος νά
μήν ύπήρχε σήμερα τό L.S.D. Διά νά τόν
καθησυχάσω τού άντέτεινα ότι τό πιθα
νότερο είναι ότι κάποιος άλλος έρευνητής
θά τό άνεκάλυπτε στό ίδιο έργαστήριο.

έφ' όσον είχε προγραμματισθή ή σχετική
έρευνα.
Τό γεγονός ότι είς τά γνωστά ναρκω
τικά τών ύπαναπτύκτων ή πτωχών χω
ρών έχουν προστεθή τώρα τά ψυχοτρόπο
τών προηγουμένων χωρών, μέ άλλους
λόγους ή μεγάλη έπέκτασι τού ψυχεδελισμού μεταξύ τών νέων τών εύπορων οικο
γενειών καί τών μορφωμένων οφείλεται
κατά μέγα μέρος είς τήν διαφήμησιν πού
έγινε άπό τόν "Αλντους Χάξλεϋ μέ τό βι
βλίο του «τό κατώφλιο τής συνειδήσεως»,
πού έκυκλοφόρησε καί σέ μιά συλλογή
τσέπης, όπου περιγράφει τις προσωπικές
τους έμπειρίες μέ τά ναρκωτικά. Κάτι πα
ρόμοιο είχε κάνει καί ό Θωμάς ντέ Κίνσεϋ, ό όποιος έκυκλοφόρησε τό 1821 τό
βιβλίο του «'Εξομολογήσεις ένός όπιοκαπνιστή».
'Αλλά τή μεγαλύτερη ζημιά έκανε ό
Τίμοθυ Λήρυ, πρώην καθηγητής τού Πα
νεπιστημίου τού Χάρβαρτ καί ύπέρμαχος
τής έλευθέρας χρήσεως ναρκωτικών, ό
όποιος είχεν άποδράσει τό 1970 άπό τις
φυλακές τής Καλιφορνίας καί συνελήφθη
άργότερα είς Καμπάλ τού Αφγανιστάν.
Είναι ό κατ’ έξοχήν ύπεύθυνος γιά τήν
έξάπλωσι τού L.S.D. μεταξύ τών νέων
τών χωρών τού Δυτικού Κόσμου.
Διά τήν καταπολέμησι τής τοξικομα
νίας πρωτεύουσα θέσι θά πρέπει νά καταλάβη, έκτος άπό τή λήψι άστυνομικών
μέτρων πρός περιορισμόν τής προσφοράς,
κυρίως ή έξουδετέρωσι τής ζητήσεως. μέ
τή δημιουργία καί καλλιέργεια συνθηκών
ομαλής διαπλάσεως τής ψυχής καί τού
χαρακτήρος τών άνθρώπων, ή όποια συντελεϊται μέσα στούς κόλπους τής οικο
γένειας άπό τήν πρώτη παιδική ήλικία.
Τό παιδί τού άνθρώπου είναι τό πλέον
άδύναμο, έξηρτημένο καί άνασφαλές πλά
σμα. σέ σύγκρισι μέ τά άλλα πλάσματα
τού ζωικού βασιλείου, τά όποια, μόλις
γεννηθούν, μπορούν ν' άναζητήσουν μό
να τους τήν τροφή, νά σταθούν όρθια καί
νά περπατήσουν. Ό άνθρωπος έρχεται
στό κόσμο νευροβιολογικώς άνώριμος,
έξηρτημένος καί άνυπεράσπιστος στό
κρύο καί στις κακώσεις.
Πρωταρχικός λοιπόν είναι ό ρόλος
τής μητέρας γιά τήν έπιβίωσι καί τήν
άνάπτυξί του. Αύτή, ή δική του μητέρα
(ή κατάλληλο ύποκατάστατο έν άνάγκη)
είναι άπαραίτητη τά πρώτα τρία χρόνια
τής ζωής του, αύτή θά κινητοποιήση τήν
ώρίμανσί του καί θά τού όώση τό αίσθημα
τής άσφαλείας. Ή άπουσία της ή ή βλα
βερή παρουσία της, όταν ή ίδια είναι άνώριμη, άπορριπτική ή ψυχικώς άρρωστη,
δημιουργεί στήν ψυχή τού παιδιού άνωμαλίες προσαρμογής καί έντάξεώς του
μέσα στήν κοινωνία. “Επειτα άπό ψυχια
τρική πείρα 50 καί πλέον έτών κατέληξα
είς τό συμπέρασμα ότι γιά τήν άντικοινωνική συμπεριφορά εύθύνεται κυρίως ή μη
τέρα, μετά ό πατέρας καί έλάχιστα ή ούδόλως ή κληρονομικότης. «Δώστε μου
καλές μητέρες, νά σάς δώσω καλούς πο
λίτες», είπε ό Χάξλεϋ καί πριν άπ’ αυτόν
κάτι παρόμοιο ό Μέγας Ναπολέων. Είς
ένίσχυσι τής πρωταρχικής σημασίας πού
έχει ή σωστή μεταχείρησι τού παιδιού
άπό τή μητέρα καί ό τρόπος διαβιώσεώς
του μέσα στό οικογενειακό περιβάλλον,
θά έπικαλεσθώ τήν άντίστροφη όψι τού
νομίσματος, δηλαδή τήν όλεθρία έπίδρασι
ψυχοφθόρου συμπεριφοράς καί ύπενθυμίζω τόν όρο σχιζοφρενιογόνοι μητέρες,
πού έχρησιμοποίησε ή ’Αμερικανίδα ψυ
χίατρος Φρίντα Φρόμ Ράϊχμαν. Τελευ

ταίως έπρότεινα τόν όρο τυραννογόνοι
μητέρες μέ ειδικό ψυχότυπο, καθώς ύπεστήριξα,έπικαλεσθείς ώς χαρακτηριστικά
παραδείγματα τις μητέρες τού Κλεομένη
Α', βασιλέως τής Σπάρτης, τού Κυψέλου,
τυράννου τής άρχαίας Κορίνθου καί τού
Χίτλερ, είς ένα άρθρο μέ τίτλο «Ή Ψυχογέννεσι τής τυραννίδος» (Περιοδικό
«Νέα Σκέψη», Απρίλιος 1976).
Τό πρόβλημα τής τοξικομανίας καί
τής έγκληματικότητος γενικά θ' άντιμετωπισθή κατά τρόπο άποτελεσματικό,
όταν τά αίτια έκριζωθούν στή βάσι τους
καί αύτό θά γίνη μέ τήν ψήφισι νόμου
γενικής ισχύος καί παραδοχής άπό μία
ύπερεθνική 'Αρχή, τού τύπου Διεθνής
Όργάνωσις Υγείας (Ο.Η.Ε.), πού νά
προστάζη καί νά άπαιτή όπως κάθεάνδρας
ή γυναίκα πού θέλει νά τελέση γάμο, ύποχρεωθή, έκτος άπό τήν προσκόμισι τού
προγαμιαίου πιστοποιητικού, έπί (ορισμέ
νο χρονικό διάστημα, όνάλογα μέ τό έπίπεδο μορφώσεώς του, ν' άκολουθήση ύποχρεωτικά μαθήματα ψυχολογίας καί ορ
θής διαπαιδαγωγήσεως τού παιδιού, μέ
έξατομικευμένη γιά τή λύσι προσωπικών
προβλημάτων διαφώτισι. δηλαδή νά γίνη
κάτι συμπληρωματικό, άλλά πιό εύστοχο
άπό τήν προαιρετική φοίτησι σέ Σχολή
Γονέων, (ύποχρεωτική έκπαίδευση).
Ή έκ πρώτης όψεως ούτοπιστική αύτή
άπαίτησι μπορεί νά πραγματοποιηθή, όταν
συνειδητοποιήσουν οί άρμόδιοι ότι τό
μέτρο αύτό είναι πλέον έπιτακτικό καί
χρήσιμο γιά τήν άνθρωπότητα καί λιγώτερο δαπανηρό άπό τήν έξερεύνησι τού
διαστήματος.
Όταν τόν Αύγουστο τού 1948 είς τό
Α' Διεθνές Συνέδριο ψυχικής ύγείας τού
Λονδίνου, ύπέβαλα πρός άνακοίνωσι μιά
έργασία μέ τίτλο «Ή ψυχολογία τών
μαζών» έπρότεινα τήν άναγκαιότητα τής
διά ψυχολογικών τέστ (ψυχονοομέτρων)
προκαταβολικής δοκιμασίας καί ψυχια
τρικής έξετάσεως έκείνων πού φιλοδοξούν
νά κατευθύνουν τάς τύχας τών Λαών,
έχοντας ύπ' όψιν τά έργα τών δικτατόρων
έκείνων πού έδρασαν ώς πρωταγωνισταί
κατά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο.
Κατά τή συζήτησι μέ ξένο συνάδελφο
ή μόνη άντίρρησι τήν όποια ούτος έπρόβαλε συνίστατο είς τό ότι είναι άμφίβολο
άν οί ύποψήφιοι Αρχηγοί κρατών θά δε
χθούν νά ύποβληθοΰν σ' αύτή τή δοκιμα
σία,σαθρό έπιχείρημα. όταν ληφθή ύπ'
όψιν ή ύψηλή στάθμη τού έπιδιωκωμένου
σκοπού άφ’ ένός καί τό σημερινό κατάν
τημα τής άνθρωπότητος άφ' έτέρου (πρα
κτικά τού Συνεδρίου, Τόμος 4, σελ. 2).
'Αντί ό άνθρωπος ν' άναζητή «τεχνη
τούς παραδείσους», θά πρέπη νά δημιουργήση τις κατάλληλες συνθήκες, σύμφωνα
μέ τ’ άνωτέρω, πού θά τόν κάνουν ικανό
είς τό μέλλον, νά εύρη τή γαλήνη, τήν
αύτογνωσία καί τήναύτοπεποίθησι,πού θά
τόν όδηγήσουν στήν πραγματική εύτυχία.
Μεγάλη είναι ή άποστολή καί ή ύπηρεσία πού καλούνται νά προσφέρουν αί
κατά χώρας Έταιρείαι Λογοτεχνών Ια 
τρών, άν στρέψουν τά ένδιαφέροντά τους
— ώς όργανώσεις κατ’ έξοχήν άρμόδιες,
λόγω τού ιατρικού λειτουργήματος καί
τής ίκανότητος διά προσφυά λεκτική
έπικοινωνία — πρός τήν κατεύθυνσιν,
ή όποια άδρομερώς ύποβάλλεται σήμερα
είς τήν κρίσιν τών διακεκριμένων μελών
πού τις άντιπροσωπεύουν εις τό Συνέ
δριο αύτό.
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ ΙΣ : Τ ό θέμ α ά ν ε κ ο ιν ώ θ η , σ υ ν το μ ώ τε ρ α ε ίς τό 21ο Δ ιε θ ν ές Σ υ ν έδ ρ ιο Ι α τ ρ ώ ν Λ ο γ ο 
τ ε χ ν ώ ν | 19-24 Σ επ τεμ β ρ ίο υ 1976.
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ΠΛΗΟΕΙΒ
Τό άρθρο πού ακολουθεί δημοσιεύθηκε εις ειδικό τεύ
χος τού «Sursaut» («’Αφύπνισις»). ’Αποτελεί περίληψι εργασίας τού ANDRE PIETTRE με τον τίτλο
«Μάρξ καί Μαρξισμός». Στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε
στο γνωστό περιοδικό «ΑΚΤΙΝΕΣ».

Τ

ΙΠΟΤΕ δέν άλλαξε, ούτε οί σταλι
νικοί άποτροπιασμοί, πού έπίσημα
κατηγγέλθησαν, ούτε ή Βουδαπέ
στη (1956) ούτε ή Πράγα (1968) ούτε οί
έργατικές έπαναστάσεις ,τοϋ 'Ανατολι
κού Βερολίνου ή τής Πολωνίας, ούτε
τά στρατόπεδα τών έξορίστων ούτε τά
«ψυχιατρεία» ούτε «τά στρατόπεδα τού
Μαΐου» τής Λαϊκής Κίνας ούτε οί άφόρητες αποκαλύψεις τού Σολτζενίτσιν - τί
ποτε· ό μαρξισμός μένει γιά πολλούς ή
ύ π ερτ άτη έλπίδα.
’Απορρίπτουν τήν πολιτική, άποδοκιμάζουν τό σύστημα, άρνούνται τό Κόμμα,
απορρίπτουν ακόμη καί τή φιλοσοφία πού
τόν έμπνέει · άλλά μένουν σάν ύποδουλωμένοι στή «μαρξιστική άνάλυσι» σάν νά
ήταν ή μόνη πού άξίζει, ή μόνη «έπιστημονική» τής σύγχρονης οικονομίας.
Είναι άκριβές: Είναι άλήθεια πώς ό
μαρξισμός είναι αληθινός; Ό λο τό θέμα
είναι έκεί.
«’Επιστημονικός σοσιαλισμός»· πρά
γματι, τό 1877, έτσι ώρισε εύφυώς τό
σύστημα τού Μάρξ ό Ένγκελς, γιά νά τό
άντιπαραθέση στόν ούτοπικό σοσιαλι
σμό» τών προκατόχων του.
Άντίθεσις άριστα στηριγμένη. Τί έ
καναν άλήθεια αύτοί οί προκάτοχοι;
Φανταζόντουσαν ιδανικές πολιτείες, ό
πως οί οικισμοί τών κοινοκτημόνων τού
Fourier· μάλιστα έκτιζαν τέτοιους, όπως
ή κομμουνιστική δοκιμή τού R. Owen
ή τού Cabet στήν ’Αμερική, κλπ. ’Αντί
θετα. τί έκαναν ό Μάρξ καί ό Ένγκελς;
Έννοΰσαν νά μένουν στά γεγονότα. Νά
περιορίζωνται στήν κριτική. Ν' άποδεικνύουν πώς — στήν πραγματικότητα καί
μέ τό παιγνίδι τών δικών του μηχανισμών
— ό καπιταλισμός τείνει ν’ αύτοκαταστραφή. Ο σοσιαλισμός δέν ήταν λοιπόν
ή δέν ήθελε πιά νά είναι ένας σοσιαλι
σμός φ α ν τ α σ ί α ς , άλλά ά π ο δ ε ίξ ε ω ς, όχι πιά «ούτοπικός», άλλά ρεαλι
στικός, «έπιστημονικός».
’Ασφαλώς ό Μάρξ καί ό Ένγκελς
ύποχρεώθηκαν νά περιγράφουν μέ τρό
πο σχηματικό τήν πορεία τής έπερχομένης έπαναστάσεως, σχήμα πού πάντα
άναδιάρθρωναν καί πάντα διώρθωναν·
θά τό δούμε άργότερα. ’Αλλά μ’ αύτό τόν
τρόπο δέν έκαναν παρά νά προσθέτουν τό
θέλγητρο τής γής τής έπαγγελίας στό θέλ
γητρο τής όδοΰ πού «έπιστημονικά» άνεκαλύφθη γιά νά φθάσουν έκεΐ. Εκεί έδρεύ316

ει τό μυστικό τού θελγήτρου, τού έπίμονου γοήτρου πού έξακολουθοΰν ν’
άσκοΰν σ’ έναν καιρό πού οί άνθρωποι
δέν όρκίζονται παρά μέσα άπό τήν Ε πι
στήμη.
"Ας ζητήσωμε λοιπόν στήν έπιστήμη
— δηλαδή στήν όσο τό δυνατόν άντικειμενική γνώσι τών γεγονότων, νά κρίνη
έκείνους πού διατείνονται πώς είναι παι
διά της, νά μάς πή άν τ’ άναγνωρίζη ή άν
τά άρνήται, πράγμα πού ξαναθέτει σέ
μάς δύο ζητήματα — έπειτα άπό μία
άναπόφευκτη ύπενθύμισι τών θεμελιω
δών θέσεων τού μαρξισμού.
1) 0 καπιταλισμός έξελίχθηκε όπως
αύτές οί θέσεις τό πρόβλεπαν;
2) Ό σοσιαλισμός, έκεΐ όπου ύπάρχει. καθιερώθηκε καί έξελίχθηκε όπως
τό άνήγγειλαν;

Μ έρος πρ ώ το ν
Οί μ εγά λ ες θέσεις
του Μ αρξισμού
Ή κριτική τοϋ Καπιταλισμού

Πώς και γιατί, κατά τόν Μάρξ,
ό καπιταλισμός είναι σύστημα
ουσιαστικά καταδικαστέο
Ό μαρξισμός ξεκινά άπό μιά ριζική
κριτική τού καπιταλισμού: αύτό τό σύ
στημα είναι ούσιωδώς διεφθαρμένο, καί
δέν μπορεί παρά νά είναι διεφθαρμένο,
γιατί στηρίζεται, στήν ούσία του, στήν
έκμετάλλευσι τού (φτωχού) άνθρώπου άπό
τόν (πλούσιο) άνθρωπο, τής έργασίας
άπό τό κεφάλαιο. Γιατί αύτό; Διότι, κατά
τόν Μάρξ, μόνον ή έργασία είναι παρα
γωγική καί μόνον αύτή έπίσης έχει έλαστικότητα.
Μόνον ή έργασία είναι παραγωγική,
έπειδή τά άλλα στοιχεία πού χρησιμεύ
ουν στήν παραγωγή, όπως ή φύσις (γή
κλπ.), τό κεφάλαιο (έργαλεϊα, μηχανές),
είναι τά ίδια τό προϊόν τής έργασίας·
ή γή δέν θά ήταν καθόλου παραγωγική,
αν δέν έκαλλιεργεΐτο, τά μεταλλεία, άν
δέν τά έσκαβαν, κλπ. Λοιπόν, κατά τόν
Μάρξ (πού σ’ αύτό τό σημείο συστημα
τοποίησε μερικές θεωρίες «αστών» οι
κονομολόγων τής έποχής, όπως ό Ά γ 
γλος David Ricardo), ή άξια τών πραγμά

των δέν είναι παρά «έργασία άποκρυσταλλωμένη σ' αυτά».
Άλλά, ή άνθρώπινη έργασία έχει αύτή
τήν περίεργη ιδιότητα νά έχη σχετική
έλαστικότητα. Μπορεί κανείς νά έργασθή, 5, 10, 12 ώρες (καί στήν έποχή τού
Μάρξ πού έστερείτο κοινωνικών νόμων
οί ήμέρες έργασίες στό έργοστάσιο ήταν
μεγάλες!).Αύτός ό έλαστικός χαρακτήρ θά
μάς δώση τό κλειδί τού καπιταλιστικού
μυστηρίου καί τής άδικίας του, τήν έν
νοια τής «ύπερ-αξίας».
Τί κάνει πράγματι ό κεφαλαιούχος;
Αγοράζει έργασία, ή άκριβέστερα: μιάν
ώρισμένη δύναμι έργασίας. Καί πληρώνει
αύτή τή δύναμι έργασίας στή σωστή της
τιμή, άνάλογα δηλαδή μέ τό κόστος τών
τροφίμων, ένδυμάτων, κατοικίας κλπ. άπαραιτήτων στόν έργάτη γιά νά ζή, καί νά
διατηρή σέ καλή κατάστασι τή δύναμι
του γιά έργασία. Ά ς ύποθέσουμε λοιπόν,
λέγει ό Μάρξ, ότι αύτό τό κόστος είναι
κατά μέσον όρον άντίστοιχο μέ έξη ώρών
έργασία ήμερησίως. Ό έργάτης πληρώνει
λοιπόν κατά μέσον όρον στήν κοινωνία
(κτηματίες, ιδιοκτήτες ύφαντουργείων
κλπ.), μιά τιμή άντίστοιχη μέ 6 ώρών έρ
γασία. Καί δ’ αύτή τήν τιμή πωλεί τήν έρ
γασία του.
Άλλά — καί ιδού τό άποτέλεσμα τού
έλαστικού χαρακτήρος — ό κεφαλαιού
χος, «γεννημένος πονηρός», φροντίζει
έπιμελώς νά βάλη τόν έργάτη νά έργασθή όχι 6 ώρες, άλλά 10, 12, 13 ώρες
κλπ.· καί πωλεί τό άντικείμενο πού πυρήχθη έτσι στήν τιμή τήν άναλογούσα
στόν άριθμό τών ώρών πού πέρασαν,
δηλαδή τών 10, 12, 13 ώρών έργασίας. Ή
διαφορά πού οίκειοποιεΐται — καί πού
άντιπροσωπεύει τή διαφορά άνάμεσα
στήν άξια τής δ υ ν ά μ ε ω ς τής έργα
σίας (Arbeits - Kraft) καί τήν άξια τού
π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς τής έργασίας (Arbeitsprodukt) — συνιστά τό κέρδος του, τό όφε
λος του, πηγή όλων τών καπιταλιστικών
έσόδων αύτή είναι ή περίφημη «ύπεράξία» (Mehrwert).
Έτσι ό έργαζόμενος είναι άντικείμενο έκμεταλλεύσεως, είναι «άλλοτριωμένος», έργάζεται δωρεάν γιά έναν άλλον
(alienus), κατά τήν διάρκεια ένός μεγάλου
μέρους τού χρόνου του.
Αντιλαμβάνεται κανείς άπ’ αύτό ότι
οί έπιχειρηματίες ζητούν πάντα νά έπιμηκύνουν τή διάρκεια έργασίας, άφοΰ,

έπιμηκύνοντάς την, αυξάνουν τά κέρδη
τους, όπως ακριβώς οί έργάτες ζητούν
πάντοτε νά συντμήσουν αυτή τή διάρκεια.
Νά λοιπόν πώς άποκαλύπτεται ή πη
γή όλης αύτής τής κοινωνικής άνισότητος, διότι όλα τά κεφαλαιουχικά έσοδα
(κέρδη, τόκοι κλπ.) προέρχονται άμεσα
ή έμμεσα άπό κεί.
Σ’ αύτή τή θεμελιώδη άδικία, ό πιό
γενναίος ,ό πιό φιλάνθρωπος τών άρχηγών έπιχειρήσεως δέν μπορεί τίποτε ν’
άλλάξη, έπειδή, αν καταργούσε αυτή τήν
ύπερ-άξια, θά καταργούσε τό κέρδος του
καί θά αυτοκαταργείτο καί ό ίδιος. ’Επί
σης, τό πιό κοινωνικό άπό τά συστήμα
τα θά πολλαπλασιάση μάταια «τή βιο
μηχανική νομοθεσία», τά μέτρα προστα
σίας τής έργασίας κλπ. Θά έπιτύχη έπί
ένα ώρισμένο διάστημα νά άμβλύνη τήν
πάλη τών τάξεων πού γεννά άναπόφευκτα
ένα τέτοιο καθεστώς καί πού είναι άπαραίτητη. ’Αλλά δέν θά κατορθώση έτσι
παρά μόνον νά άμβλύνη τή σιδερένια
λόγχη τής έπαναστάσεως· δέν θά κατορ
θώση παρά ν’ άργοπορήση τή μοιραία
πτώσι, τήν άναπόφευκτη πτώσι τού άπεχθούς καθεστώτος.

ρία τής τελικής καταστροφής, θεωρία τού
έπαναστατικού πολέμου). Μάς λείπει ό
χώρος γιά νά τά έξετάσωμε. "Ολ’ αυτά τελικώς είναι δευτερεύοντα — έπειδή άλλω
στε διαφεύγουν μιάς άπόλυτα έπιστημονικής προβλέψεως. Τό μόνο βέβαιο συμ
πέρασμα καί τό όποιον ύπαγορεύει ή
έπιστήμη είναι τό άναπόφευκτο ξέσπα
σμα τών «έσωτερικών άντιθέσεων τού
καπιταλισμού» (Plekhanov) καί, συνεπώς,
ή άναπότρεπτη πορεία τής έξελίξεως πρός
τό σοσιαλισμό. Αύτό είναι τ ό ν ό η μ α
τ ή ς ι σ τ ο ρ ί α ς πού 'συμφωνεί άλ
λωστε πολύ βαθειά μέ τό ότι ή άνθρωπότης παίρνει προοδευτικά συνείδησι τού
έαυτοΰ της.

Ό ((ιστορικός υλισμός»: πώς
οί ύπο-δομές κυριαρχούν έπί
τών νπερ-δομών

Ά ς τό σημειώσουμε καλά; πράγματι,
αύτή ή θεώρησις, πού ξεκινά άπό τήν οι
κονομία, ξεπερνά κατά πολύ τήν οικο
νομία. Περικλείει όλες τις απόψεις τής
ανθρώπινης ζωής, έτσι πού ό Μάρξ, άνατρέποντας τά παραδοσιακά δεδομένα τής
πιστεύει ότι πρέπει νά «τήν κά
Πώς καί γιατί ό καπιταλισμός ιστορίας,
νη νά όρθοποδήση». Τήν έκαναν, γρά
είναι ένα σύστημα καταδικα φει, «νά περπατά, μέ τό κεφάλι», έπειδή
σμένο άπό την ίδια τον τήν διετείνοντο ότι οί ιδέες καθοδηγούν τόν
κόσμο (ιδεαλισμός τού Έγέλου), ένώ ούέξέλιξι
σιαστικά τήν καθορίζουν οί σχέσεις τής
παραγωγής. « Ό αργαλειός θά κάνη τή
’Αναπόφευκτη πτώσι πράγματι — καί
φεουδαρχική κοινωνία μέ τόν άρχοντα· ή
έδώ είναι πού ή ριζική κριτική άνοίγει άτμομηχανή, τήν κοινωνία μέ τόν κεφα
τήν πόρτα «τών ήμερών πού θάρθουν τρα λαιούχο βιομήχανο» (Κ. Μάρξ: «Άθλιόγουδώντας». Τό κίνητρο τού κέρδους ζων της τής φιλοσοφίας»).
τανεύει τόν καπιταλισμό μ’ ένα δυνατό
Είναι ή θέσις τού ιστορικού ύλισμοΰ
δυναμισμό (αύτόν άκριβώς πού έκανε τή
πού θέλει οί ύπο-δομές νά διευθύνουν
βιομηχανική έπανάστασι, πού ό Μάρξ τις ύπερ-δομές, όπως τά θεμέλια ένός οι
θαυμάζει καθ' έαυτήν), άλλά μ’ ένα δια κοδομήματος ύποβαστάζουν όλο τό ύπόλεκτικό δυναμισμό πού στρέφεται έναν- λοιπο. Μ’ άλλες λέξεις, τό δίκαιον, ή
τίον του.
πολιτική, ή λογοτεχνία, άκόμη καί ή θρη
Τό έλεύθερο παιγνίδι τού συναγω σκεία, δέν είναι παρά άντικατοπτρισμός
νισμού, άλλο θεμέλιο τού καπιταλισμού,
τών κοινωνικών σχέσεων στήν άστική
όδηγεϊ, πράγματι, εις τό «νά κτυποΰν, τά οικονομία, άστικό δίκαιο, άστική ήθική,
μεγάλα κεφάλαια τά μικρά». Οί ισχυρό κλπ.
τεροι έπιχειρηματίες άπορροφοΰν σιγάΑκριβέστερα, ό καπιταλισμός άποσιγά τούς χειροτέχνες, τις μικρές καί με καλύπτει άπ’ αύτή τήν άποψι μιά βαθειά
σαίες έπιχειρήσεις. Είναι, λέγει ό Μάρξ, άντινομία· έπαναπαύεται στό δίκαιον
ό νόμος «τής αύξούσης συγκεντρώσεως».
(άρχαϊκόν) τής ιδιωτικής ιδιοκτησίαςΆλλά, αυτός ό νόμος έχει σάν άκρι- άλλά χρησιμοποιεί τήν τεχνική (σύγ
βή συμμετρικό του (είναι τό παιγνίδι
χρονη) τής συλλογικής έργασίας. Δέστε
τής διαλεκτικής) τόν άντίθετο νόμο τής τά μεγάλα έργοστάσια! Στήν ιδιωτική τε
«π ρ ο λ ε τ α ρ ο π ο ι ή σ ε ω ς καί τής χνική, ιδιωτική ιδιοκτησία· αύτό ήταν τά
αύξούσης έ ξ α θ λ ι ώ σ ε ω ς». Ό όγκος έργαστήρια τής παληάς έποχής. Άλλά
τών μικρών καί μεσαίων έπιχειρηματιών,
στή συλλογική τεχνική, συλλογική ιδιο
πού έκλεισαν τις έπιχειρήσεις τους, έρ κτησία: αύτό είναι τό καθεστώς τής αΰχεται ν’ αύξήση τόν όγκο τών προλετα ριον!
ρίων, τών όποιων ό άριθμός έτσι ηύξηΑύτό σημαίνει, ότι ό Ιστορικός ύλιμένος όδηγεϊ άναπόφευκτα στήν άδιάκο- σμός θά είναι ένας ντετερμινισμός, μιά
πη πτώσι τών ήμερομισθίων καί τήν έπι- μοιρολατρεία,πού έκμηδενίζει τή δρα
δείνωσι τής άνεργίας (είναι «ό στρατός στηριότητα τών άνθρώπων: "Οχι, καθό
τής βιομηχανικής έφεδρείας») (Ένγκελς).
λου. Άλλά αύτή ή δραστηριότης δέν
Άπό τή μία πλευρά, λοιπόν, πελώ είναι αποτελεσματική παρά έφ’ όσον βα
ρια συγκέντρωσις πλούτου σέ χέρια, δίζει πρός τήν κατεύθυνσι πού ύποδειείναι άλήθεια, κάθε ήμέρα καί λιγώτερο
κνύει ή έξέλιξις τών δομών. Αύτή τή
πολυπληθή. Άπό τήν άλλη πλευρά, συσ- στιγμή, ή π ά λ η τ ώ ν τ ά ξ ε ω ν , ή
σώρευσις φτώχειας καί μίσους σέ μιά μά έπανάστασις . τών αλλοτριωμένων ένανζα πού γίνεται όλο καί πυκνότερη. Πώς τίον τών έκμεταλλευτών συμμαχεί μέ τή
δέν θά ξεσποΰσε άνάμεσα σ’ αύτούς τούς μεγάλη μεταβολή τής τεχνικής (βιομηχα
δύο πόλους ή «σπίθα» τής έπαναστάσεως: νική έπανάστασις) γιά νά έπιταχύνη τό
Πότε; Πώς; Λίγο ένδιαφέρει! — καί
σοσιαλισμό.
ώς πρός αύτό τό σημείο, ό Μάρξ, ό ΕνΠοιος θά είναι λοιπόν αύτός ό σοσια
γκελς, ό Λένιν, παρουσίασαν διαφορε
τικές προοπτικές (θεωρίες κρίσεων, θεω λισμός;

Τό όραμα του μ έλλοντος
ά π ό τόν σοσιαλισμό
στον κομμουνισμό
Σ’ αύτό τό σημείο ό Μάρξ καί ό Ένγκελς ύπήρξαν π< λ) πιό έπιφυλακτικοί,
έπειδή δέν ήθελαν νά πέσουν στόν «ούτοπισμό» τών προκατόχων τους. Έξέφρασαν, έν τούτοις, κάτω άπό τήν πίεσι
τών συνθηκών (θέσεις τών σοσιαλιστι
κών συνεδρίων), μερικές άπόψεις μεγά
λου ένδιαφέροντος, πού έπανέλαβε ή διώρθωσε ό Λένιν κυρίως, καί πού σχηματί
ζουν κατά κάποιον τρόπο τό έπιστέγασμα
τού μαρξισμού.
’Εν πρώτοις, πολύ λογικά, ό Μάρξ καί
ό Ένγκελς προεΐδαν τήν έλευσι τού σο
σιαλισμού στις περισσότερο καπιταλι
στικές χώρες: ή έπανάστασις θά ξεσποΰ
σε ,σάν ώριμο φρούτο άπό τή σχεδόν
μηχανική έξέλιξι τού συστήματος. Εκεί
άκόμη, ό σοσιαλισμός τους παρουσιαζό
ταν έπιστημονικός, «άντικειμενικός». Γι’
αύτούς, ή Αγγλία έν πρώτοις, έπειτα ή
Γαλλία καί ή Γερμανία θά ήταν οί χώ
ρες οί προωρισμένες ά π ό τ ά γ ε γ ο ν ό τ α γιά τήν έπανάστασι. Ά ν είχαν ζήσει
περισσότερο χρόνο, θά συμπεριλάμβαναν καί τις 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Θά ίδούμε άργότερα πώς ό Λένιν
διώρθωσε σ’ αύτό τό σημείο, καί μάλι
στα άνέτρεψε τή θέσι τους. Άλλά, όπως
οί όπαδοί του, διετήρησε τις άπόψεις τους
ώς πρός τήν άνάπτυξι τού σοσιαλιστικού
συστήματος. Αύτή ή άνάπτυξις πρέπει νά
γίνη σέ δύο βαθμίδες.

Πρώτη φάσις: ό σοσιαλισμός
'Η πρώτη θά είναι ή προσωρινή καί
έπαναστατική περίοδος «τής δικτατο
ρίας τού προλεταριάτου». Θά χαρακτηρισθή άπό τή διάλυσι τών κατεχουσών
τάξεων καί τών πολιτικών, νομικών, ιδεο
λογικών «ύπερ-δομών», πού τις ύποβα
στάζουν (Κράτος άστικόν, δίκαιον άστικόν, θρησκεία, στρατός κλπ.). Φάσις
βίαιη άσφαλώς («όσο τό προλεταριάτο
έχει άκόμη άνάγκη τό Κράτος, έγραφε ό
Ένγκελς, δέν είναι καθόλου γιά νά κάνη
νά βασιλεύση ή έλευθερία, άλλά γιά νά
καταπολεμά τούς έχθρούς του»). Άλλά,
εύτυχώς, προσωρινή φάσις, είδος καθαρ
τηρίου, πού όφείλει νά παραχωρήση τή
θέσι του — σέ προθεσμία πού δέν καθο
ρίζουν, άλλά πού στήν αρχή ό Λένιν
φαίνεται νά πίστεψε σύντομη σέ μιάν
«άνώτατη φάσι», σχεδόν παραδεισιακή,
τή φάσι τού καθαρού λεγομένου κομμου
νισμού.
Πράγματι, πρέπει κανείς καλά νά καταλάβη τή διαφορά μεταξύ σοσιαλισμού
καί κομμουνισμού.
Στό σοσιαλισμό, ή ιδιωτική ιδιοκτη
σία καταργείται γιά τά άγαθά παραγωγής,
άλλά διατηρείται γιά τά άγαθά καταναλώσεως.
Στόν κομμουνισμό, καταργείται γιά
όλα τά άγαθά. Ή μεταφορά, ή κατοικία,
τά είδη διατροφής άκόμη, γίνονται κοινά·
όλα είναι δωρεάν. Είναι ή ζωή τού κοι
νοβίου — ή ζωή τών μοναχών... άλλά μέ
καλοζωία καί «άφθονία» (Κ. Μάρξ). Τό
έμβλημά του, πού θυμίζει ό Μάρξ, είναι:
«Απ’ τόν καθένα κατά τις ίκανότητές του,
σέ καθένα κατά τις άνάγκες του» («Κρι
τική τού προγράμματος τής Gotha»).
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Αλλά, είναι φανερό, ότι γιά νά περάσωμε άπ’ τόν σοσιαλισμό στον λιγώτερο ή περισσότερο εκτεταμένο κομμου
νισμό, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις, τις
όποιες ό Μάρξ όπως καί ό Λένιν υπο
δεικνύουν σαφώς:
1) Πολύ μεγάλος πολλαπλασιασμός
τών αγαθών, πράγμα πού απαιτεί μιά
πολύ ύψηλή παραγωγή· νά γιατί ή πρώ
τη φάσις έγινε στις σοσιαλιστικές χώ
ρες ή φάσις έντονης έκβιομηχανίσεως.
2) Α υ τ ο π ε ι θ α ρ χ ί α ό λ ω ν : θά
πραγματοποιηθή μέ τήν έξαφάνισι τού
'ισημερινού μικροαστού» πού δέν κάνει
άλλο παρά νά «καταναλίσκη τά κοινά
άγαθά καί νά άπαιτή τό άδύνατο» (Λένιν:
ΐ'Τό Κράτος καί ή Έπανάστασις»), "Ετσι
θα προκύψη ένας «νέος άνθρωπος».

7 / «υπέρτατη φάσις»:
6 κομμουνισμός
Γάτε, τό Κράτος — δικτατορικό στήν
πρώτη φάσι — θά μπορέση σιγά - σιγά
νά έξαφανισθή. Είναι ή περίφημη θέσις
τού Ένγκελς, πού ό Λένιν έπανέλαβε σχε
τικά μέ «τόν μαρασμό τοϋ Κράτους».
Γί είναι πράγματι τό Κράτος γιά τόν Μάρξ
καί τούς οπαδούς του; Ουσιαστικά μιά
ύπερ-δομή, ένα ταξικό όργανο, άς ποϋμε
έν συντομία: μία άστυνομία στήν ύπηρεσία τών κατεχόντων. «Χώρος ιδιόκτη
τος, άπαγορεύεται ή είσοδος». Καταργεϊστε τήν άστική τάξι, καταργείστε τούς
κατέχοντας- τότε πιά δέν χρειάζεται ή
άστυνομία! Τό Κράτος (τό πολιτικό) τότε
θά παραχωρήση τή θέσι του στήν «όργάνωσι» (οικονομικό). Ήδη ό Saint - Simon
έλεγε: «ή διακυβέρνησις τών άνθρώπων
πρέπει νά ύποχωρήση στή διαχείρισι
τών πραγμάτων». Καί αύτή ή όργάνωσις
κατά τόν Λένιν θά είναι μία κοινότης κοι
νοτήτων (commune de communes), ένα
είδος πυραμίδος δηλαδή πού στήν κο
ρυφή θά άνακεφαλαιώνη τις άνάγκες τής
βάσεως, πού έκφράζονται στά συμβούλια
αύτών τών κοινοτήτων. "Ετσι θά πραγμα
τοποιηθή μία τέλεια δημοκρατία, όχι πιά
σχηματική όπως σήμερα καί περιωρισμένη στό πολιτικό πεδίο, άλλά πραγματική
καί έκτεινομένη στό οικονομικό πεδίο.
Ας προσθέσωμε ότι θά έξαφανισθοΰν
επίσης όλες οί άλλες άλλοτριώσεις πού
δέν ήταν παρά ή έκφρασις τών ταξικών
σχέσεων: άλλοτρίωσις τής γυναίκας άπό
τόν άνδρα καί τών παιδιών άπό τόν πατέρα
-άφέντη καί κύριο· άλλοτρίωσις τοϋ πο
λίτου άπό τό Κράτος καί τοϋ στρατιώ
του άπό τό Στρατό (ό όποιος καλείται
νά έξαφανισθή όπως καί οί πόλεμοι, προ
ϊόντα τοϋ καπιταλισμού, τόν όποιον τε
λικά θά έκδιώξη ή ένωσις τών προλετα
ρίων: «προλετάριοι όλων τών χωρών ένωθήτε»)· άλλοτρίωσις τών συνειδήσεων
άπό τις Εκκλησίες, τών όποιων καί αύτοί
οί ιερείς, συνειδητά ή άσυνείδητα, δέν
είναι παρά «πνευματικοί στρατιώτες» τών
άρχουσών τάξεων.
Έτσι, κατά τούς όρους τοϋ Μάρξ,
«ή άνθρωπότης πού είναι διηρημένη σή
μερα, θά συμφιλιωθή τέλος μέ τόν έαυτό της»· τέλος, θά ένωθή. Καί ό Ένγκελς
λέγει: « Οταν οί άνθρωποι γίνουν κύριοι
τής κοινωνικής των όργανώσεως, θά
γίνουν γιά πρώτη φορά κύριοι πραγματι
κοί καί συνειδητοί τής φύσεως. ' Η άνθρω
πότης θά βγή τέλος άπό τό βασίλειο τής
μοιρολατρείας γιά νά μπή στό βασίλειο
τής έλευθερίας» («Επιστημονικός σο
σιαλισμός καί ούτοπικός σοσιαλισμός»).
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Ν Ε Α ΑΠΟ
ΤΟΝ «ΠΑ ΡΑΔΕΙΣΟ »

ΔΙΠΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΟΝ
Τ όν τελευταίο καιρό οί α ρ χ έ ς τή ς Τ σ εχοσ λοβ α κ ία ς
έχουν στραψή κατά τή ς φ ιλελ εύ θερ ο ς
μερίδος τής χ ώ ρ α ς. Στήν
έκστρατεία το υ ς αυτή σ υ νέλα βα ν τόν Κόχουτ
τόν σ υ γ γ ρ α φ έα που μαζί μέ ά λλο υ ς
υ πέγρ α ψ ε τόν περίφ ημο «χάρτη τώ ν 77».
—^ ΙΠ Ο Τ Α δέν μπορεί νάέξαλείψη
ραυμε στήν μνήμη μας τά λόγια τού
τό παρελθόν, τίποτα δέν μπορεί
Ούρβαλέκ. γενικού είσαγγελέως στήν
• νά έμποδίση τήν έπανεμιράνισί
δίκη τού Σλάνσκυ τόν Νοέμβριο τού
του». Ό Άρθουρ Λόντον, συγγραφέας
1952: «... προδότες, τροτσκιστές, ακο
τοϋ βιβλίου «Ή ομολογία», στό όποιο
νιστές, αστοί έθνικιστές καί εχθροί τοϋ
περιγράφεται ό μηχανισμός τών πολιτι . τσεχοσλοβακικού λαού, τού δημοκρα
κών δικών τών έτών τοϋ '50, παίρνει
τικού λαϊκού καθεστώτος K u i τού σο
τόν λόγο γιά μιά άκόμη φορά.
σιαλισμού. έδημιούργησαν ύπηρετοϋνΚατά τόν πρώην υπουργό τών ’Εξω τες τούς Αμερικανούς ιμπεριαλιστές
τερικών τής Τσεχοσλοβακίας, ή άναύπό τήν καθοδήγησι τών εχθρικών πρα
ζωπύρωσις τής καταπιέσεως πού βασι κτορείων πληροφοριών τής Δύσεως, ένα
λεύει σήμερα στήν Πράγα, άποόεικνύει
πυρήνα συνωμοσίας κατά τοϋ κράτους».
ότι ή «ανοιξις τής Τσεχοσλοβακίας»
δέν έχει πεθάνει. Μετά τήν συντριβή
Οί δίκες
της άπό τά ρωσικά άρματα τό 1968. ξαναπροβάλλει σήμερα χάρις στούς δια
Εκείνη τήν έποχή, στήν χώρα αύτή,
νοουμένους πού υπέγραψαν τόν «χάρτη
ήταν άκόμη άγνωστοι οί μέθοδοι πού
τών 77».
έκαναν τούς ανθρώπους νά παραδέχωνΉ καταπίεσις όμως όξύνεται εις
ται όλοι τήν ένοχή τους στις δημόσιες
άπάντησι τής έκκλήσεως πού άπηύθυδίκες.Ό λαός, έξαπατημένος, έπίστευσε
ναν δύο πρώην μέλη τοϋ άνωτάτου συμ στήν ορθή άπόδοσι τών κατηγοριών.
βουλίου τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος
Έτσι εξηγείται άλλωστε τό γιατί τά
τής Τσεχοσλοβακίας πρός τά κομμουνι δυναμικά μέλη τού κόμματος άγωνίσθηστικά κόμματα τής Δύσεως (Γαλλίας,
καν γιά νά ψηφίση ό κόσμος στά έργοΙταλίας, Ισπανίας) καί πρός τούς αρ στάσια καί στά χωριά, αποφάσεις πού
χηγούς τής Διεθνούς Σοσιαλιστικής γιά
ζητούσαν τήν καταδίκην εις θάνατον
παρέμβασι καί οί τσεχοσλοβακικές αρ όλων τών κατηγορουμένων.
χές πολλαπλασιάζουν τά μέτρα τους
κατά τών διαφωνούντων; συλλήψεις
Έμπαιγμός καί έξαπάτησις
διανοουμένων, άπολύσεις ύπαλλήλων,
καταπιέσεις τών οικογενειών τών μαχη
Έχρειάσθη νά πέραση ένα «ορισμένο
τικών στελεχών. Τόν τελευταίο, μάλι χρονικό διάστημα γιά νά καταλάβη ό
στα. καιρό, οί άρχές έχουν έξ ολοκλή λαός τής Τσεχοσλοβακίας μέχρι ποιου
ρου στροφή κατά τής φιλελευθέρας με σημείου είχε έμπαιχθή καί έξαπατηθή.
ρίδος τής Τσεχοσλοβακίας. Ένας άπό Τό κατάλαβε στό 20ό Συνέδριο μέ τήν
αύτούς πού ύπέγραψαν τόν «χάρτη τών
έκθεσι τού Χρουστσιόφ καί τις περίφη
77», ό δραματικός συγγραφεύς Πάβελ
μες αποκαταστάσεις πού στήν Τσεχο
Κόχουτ συνελήφθη, έκτυπήθη καί άνεσλοβακία είχαν τόσο άργό ρυθμό, ώσπου
κρίθη άπό τήν μυστική άστυνομία σέ
έφθασε ή «"Ανοιξις τής Πράγας». Γι'
ένα κέντρο κρατουμένων. Ή γυναίκα
αύτό, άκριβώς, καί ύποστήριξαν μέ τό
του πληγώθηκε στό γόνατο. Τέλος δέ ση ζέσι τόν Ντοϋμπτσεκ, καί τήν «Ά πρό μιας έβδομάδος, ή κυβέρνησις ανήγ νοιξι τής Πράγας», τό πρόγραμμα τής
γειλε έπισήμως τήν σύλληψη τεσσά όποιας προέβλεπε μεταξύ τών άλλων,
ρων άντιφρονούντων.
μαζί μέ τόν σεβασμό τών δικακομάτ«ον
Μετά εϊκοσι-πέντε έτη ξιιναπροβάλ- τοϋ άνθρώπου, τήν άνεξαρτησία τής
λει στόν τσεχοσλοβακικό Τύπο τό λε δικαστικής εξουσίας άπέναντι τής εκτε
ξιλόγιο τών έτών τοϋ '50. Λς ξαναφέλεστικής καί τού κόμματος.
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γράφους, κατά τήν άφιξίν του εις Παρισίους άπό Λονδϊνον, ό Μπουκόφσκυ δέν
απέκλεισε τό ένδεχόμενον ότι ή Κά Γκέ
Μπέ έτοποθέτησε τήν βόμβαν εις τό με
τρά τής Μόσχας.
Ως είναι γνωστόν, άπό τήν έκρηξιν
έφονεύθησαν άπό 3 έως 7 άτομα καί
έτραυματίσθησαν περί τά 20.

«Αποτυχημένοι πολιτικοί»
’Επειδή, λοιπόν, ακριβώς, ό «χάρτης
τών 77» τονίζει δτι ό κάθε άνθρωπος
—παράλληλα μέ τήν κρατική καί πολι
τική εξουσία— είναι ύπεύθυνος γιά τήν
τήρησι τού σεβασμού τών δικαιωμάτων
τού πολίτου, έθεωρήθη κατ' εξοχήν ύπο
πτος γιά τήν δημιουργία ένός άντιδρα
στικού κύματος στήν χώρα. Γι αυτόν
τόν λόγο, άκριβώς, οί τσεχοσλοβακικές
άρχές πού είχαν «ύπολογίσει» στόν πε
ριορισμό τών ελευθεριών καί στόν δεσποτισμό, εξαπέλυσαν ένα όλόκληρο άγώνα προσπαθώντας νά άναστήσουν τήν
παλαιό μέθοδο τών ύβρεων καί τών συ
κοφαντιών πού είχαν χρησιμοποήσει
στά έτη τού '50.
Ό τόνος έδόθη άπό τήν «Ρούντε
Πράβο», · όργανο τού κομμουνιστικού
κόμματος τής Τσεχοσλοβακίας: «Οί έμπνευστές τού λιβέλλου.. θέλουν μέ τά
δικαιώματα k u i τις έλευθερίες πού ζη
τούν νά οργανώσουν έλεύθερα τις δρα
στηριότητες τους έναντίον τού κράτους
καί τού κόμματος, νά διακηρύξουν τόν
άντισοβιετισμό καί νά συντρίψουν τήν
δύναμι τού σοσιαλιστικού κράτους...
Είναι ένας συμφερτός ατόμων καί
πολιτικών άποτυχημένων... Στήν πραγ
ματικότητα πρόκειται περί πρακτόρων
τού ιμπεριαλισμού. . . Μισθοδοτούνται
άπό τις ύπηρεσίες πληροφοριών τής Δυ
τικής Γερμανίας . . . Ή άποστολή τους
δέν μπορεί νά είναι άλλη άπό τήν προε
τοιμασία μιας άντεπαναστάσεως».

Δ ιω γμ ο ί ρώ σω ν
άντικα θεστω τικώ ν
Ή σύζυγος τού Ρώσου άντικαί.εστωτικού συγγραφέως κ. Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν έδήλωσε μέ τηλεφώνημά της
πρός άμερικανικό δημοσιογραφικό πρα
κτορείο, ότι αί έρευναι, τάς όποιας ένήργησε ή σοβιετική αστυνομία εις τά δια
μερίσματα τριών Ρώσων άντικαθεστωτικών εις τήν Μόσχα, είχαν ιός σκο
πόν τήν άνιικάλυψιν τών χρημάτων
τά όποια έστειλε ό σύζυγός της εις
τάς οικογένειας Ρώσων πολιτικών κρα
τουμένων.
Η Κα Σολζενίτσιν διευκρίνησε, ότι,
κατά τήν διάρκειαν τού έτους 1975, ό
σύζυγός της είχε βοηθήσει οίκονομικώς
70Θ καί πλέον οικογένειας πολιτικών
κρατουμένοιν, άλλά ήρνήθη νά άποκαλύψη τό συνολικό ποσόν τής βοήθειας αύιής

Καταδίκη ρ ω σ ίδα ς
ττοιήτριας
Δικαστήριο τού Λένινγκραντ καταδί
κασε τήν ποιήτρια Γιουλίγια Βοζνεσένσκσγια σέ έξορία πέντε έτών, σέ άπομιικρυσμένη περιοχή τής Σοβιετικής
"Ενωσης μέ τήν κατηγορία τής διασποράς ψευδών ειδήσεων, πού δυσφημούν
τήν Σοβιετική Ένωσι, έδήλωσε ό σύζυ
γός της. Σέ τηλεφωνική συνδιάλεξί του
άπό τό Δένινγκραντ ό Βλαντιμίρ Όκούλωφ δήλωσε, ότι ή σύζυγός του 36
έτών, άρνήθηκε τήν ένοχή της.
‘Η Βοζνεσέσκαγια, τής όποιας ή δίκη
άρχισε προχθές άντιμετώπιζε καταδίκη
τριετοΰς έγκλεισμού σέ στρατόπεδο έργασίας. Άλλά κατά τόν Όκούλωφ, ό

Συνελήφθη εις Π ρ ά γα ν
ό θεατρικός Σ υ γγρ α φ ευ ς
Χάβελ

ΑΡΘΟΥΡ ΛΟΝΤΟΝ
δικαστής δήλωσε ότι τής έπιβάλει πεν
ταετή έξορία. όπως ζήτησε ό Είσαγγελεύς, έπειδή έχει δυό παιδιά ήλικίας
12 καί 16 έτών.

Νέες συλλήψεις
στήν Π ράγα

Ό Μπουκόφσκυ έν άντιθέσει πρός
τόν Ζαχάρωφ, δέν άπέκλεισε καί τό έν
δεχόμενον ή βόμβα νά έτοποθετήθη άπό
ομάδα διαφωνούντων.
Ανάμεσα εις τούς διαφωνούντας, πού
πρόκειται νά διωχθούν άπό τήν Κά Γκέ
Μπέ, ό Μπουκόφσκυ περιέλαβε τόν
γνωστό ιατρό Όρλώφ καί τήν Λουντμίλλα Άλεξέγιεβα.
Έ ν τώ μεταξύ, ό Τσεχοσλοβάκος
συγγραφεύς θεατρικών έργων Βάκλαβ
Χάβελ, ένα άπό τά κορυφαία στελέχη
τού κινήματος διά τά άνθριόπινα δικαιώ
ματα εις τήν Τσεχοσλοβακίαν, συνελή
φθη εις τήν Πράγαν, άνεκοίνωσε, ή σύ
ζυγός του.
'Η κ. Χάβελ, εις τηλεφωνικήν συνέντευξίν της πρός τό πρακτορεϊον
«Ρώυτερ», έδήλωσεν: «Ό ταν δέν έπέστρεψε, προχθές τήν νύκτα, εις τό σπί
τι, ανησύχησα καί χθές τό πρωί, έτηλεφώνησα εις τήν άστυνομίαν. Μοΰ εί
παν, πολύ σύντομα, ότι ό σύζυγός μου
συνελήφθη.

Η Κυβέρνησι τής Πράγας σκληρύΣ υλληψ ις του Γιούρι
νει πάλι τήν στάσι της, προφανώς φο
βούμενη τήν άνθισι μιας νέας «άνοίξεως
Ό ρλώ φ
τής Πράγας». Η τσεχοσλοβακική άΗ
Κά
Γκέ
Μπέ συνέλαβε τόν ήγέτη
στυνομία συνέλαβε μερικούς έξέχοντας
τών Σοβιετικών άντιφρονούντων Γιούρι
αντιπάλους τού καθεστώτος μεταξύ τών
όποιων ό διάσημος θεατρικός συγγρα- 'Ορλώφ, μία μόλις έβδομάδα μετά τήν
φεύς ΓΙάβελ Κόχουτ καί ό πρώην πρόε σύλληψι τού Γκίνζμπουργκ πού προκάλεσε έντονη άντίδρασι τής άμερικανιδρος τής μαζικής όργανιόσεως τού έθνικής κυβερνήσεως, καί τήν ίδια μέρα
κού μετώπου καί μέλος τού πρεζίντιουμ
πού έγκατέλειψε τήν Μόσχα ό άπελατού κόμματος Φράντισεκ Κρίγκελ.
θείς Αμερικανός άνταποκριτής τού ΆσΌ Κόχουτ πριν άπό τήν σύλληψί
σοσιέϊτεντ Πρές Τζώρτζ Κρίμσκυ πού
του είπε άπό τηλεφώνου σέ φιλικά του
έκάλυπτε τήν δράσι τών άντιφρονούνπρόσωπα ότι ή άστυνομία κτυπά τήν
των στήν Σοβιετική "Ενωσι.
πόρτα του άλλά ότι δέν πρόκειται νά τούς
Ή σύλληψι τού Όρλώφ άναγγέλάνοιξη. Λίγο άργότερα, όταν οί φίλοι
του τόν έπαιρναν στό τηλέφωνο ή γραμ θηκε άπό τήν σύζυγό του. Ό Όρλώφ
είχε έξαφανισθή μέ τήν σύλληψι τού
μή ήταν «κατειλημμένη».
Γκίνζμπουργκ, πριν άπό μία έβδομάδα,
Πληροφορημένες πηγές έδήλωσαν ότι
ή άστυνομία είσήλθε βιαίως στά διαμε άλλά έπανεμφανίσθηκε χθές βέβαιος ότι
ή άντίδρασι τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ
ρίσματα τού Κόχουτ καί τού Κρίγκελ.
θά τόν γλύτωνε άπό τήν φυλακή.
Η σύζυγος τού Κόχουτ συνελήφθη k u i
Έ ν τούτοις, χθές τό πρωί, 8 άνδρες
έκείνη τήν στιγμή πού έφθανε στό σπί
άπό τό γραφείο τού Είσαγγελέως τόν
τι τους συνοδευομένη άπό ένα Βέλγο
σκηνοθέτη —ό όποιος όπως πιστεύεται „ συνέλαβαν άπό τό διαμέρισμα φίλου του
στή Μόσχα καί τόν οδήγησαν στήν Ει
συνελήφθη καί αυτός.
σαγγελία.
Οί συλληφθέντες υπέγραψαν μαζί μέ
Ό Όρλώφ, 52 έτών. φυσικός, συγ
έκατοντάδες άλλους πριν άπό μερικές
κρότησε τόν περασμένο Μάιο ομάδα
ήμέρες τήν «Χάρτα 77» ένα μανιφέστο
μέ τό όποιο ζητούν περισσότερα άνθρώ- άντιφρονούντων γιά τήν παρακολούθησι
πινα δικαιώματα γιά τούς Τσεχοσλοβά τής έφαρμογής τών διατάξεων τών συμ
φωνιών τού ’Ελσίνκι γιά τά άνθριόπινα
κους.
δικαιώματα. Έκτοτε, ή ομάδα έξέδιδε
συχνές ανακοινώσεις σέ Δυτικούς αντα
Νέας διώξεις έναντίον τών διαφωποκριτές καί πρεσβείες, γιά διάφορα θέ
νούντων πρός τό σοβιετικόν καθεστώς
ματα, όπως γιά θρησκευτικές διακρί
προετοιμάζει ή Κά Γκέ Μπέ, έδήλωσε
σεις έγκλεισμούς σέ ψυχιατρεία, μεταεις τό Παρίσι ό Βλαντιμίρ Μπουκόφνάστευσι καί έλεύθερη ανταλλαγή πλη
σκυ.
Εις δηλώσεις του πρός τούς δημοσιο ροφοριών.
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Πάνου Παπαρρηγόπουλου: Τό τρα
γούδι τοΰ Λάδωνα, Λυρική πο
ρεία.
Ποιητικές συλλογές.
Είναι εύρύτατα γνωστός στο (αναγνω
στικό κοινό ό τ. άστυνομικός διευθυντής
κ. Πάνος ΙΙαπαρρηγόπουλος, ώστε ό γράφων νά έχη τήν έντύπωση δτι θά έπαναλάβη έδώ κοινό τόπο. Τό κάνει όμως μέ
ξεχωριστή ευχαρίστηση γιατί ό έκλεκτός
λογοτέχνης είναι μια άπό τις πιό σεμνές
παρουσίες της πνευματικής μας ζωής. Ε μ 
φανίσθηκε στά Γράμματα τό 1964 μέ την
ποιητική συλλογή «Νοσταλγικοί ρυθμοί»
κι άπό τότε κράτησε σταθερή τήν παρου
σία του μέ σειρά άπό άξιόλογα ποιητικά
καί λαογραφικά έργα, όπως είναι «Τό τρα
γούδι τοΰ Λάδωνα» (1967) καί ή «Λυρική
Πορεία» (1971), τά «Λαογραφικά Καλάβρύτων» (1970) καί τά «Καλαβρυτινά
ιστορικά δημοτικά τραγούδια» (1971).
"Ηδη έχει καταξιωθή ώς ένας σοβαρός
πνευματικός δημιουργός καί έχει έκτιμηθή, όπως μαρτυρούν καί οί πολλές κριτι
κές πού άποκόμισε τό έργο του άπό κορυ
φαίους Νεοέλληνες κριτικούς καί στοχα
στές, γιά τήν ιδιαιτερότητα τής προσφο
ράς του.
Πραγματικά τό έργο τοΰ κ. Παπαρ
ρηγόπουλου παρουσιάζει μιά καταπλη
κτική ένότητα. Ό ποιητής παρέμεινε
πάντα προσκολλημένος στή γλυκειά πα
τρίδα του καί δέν άφησε σέ καμμιά περί
πτωση τή ματιά του ν’ άπομακρυνθή άπό
πάνω της. ’Έμεινε ό αιώνιος νοσταλγός
καί τραγουδιστής τής μικρής πατρίδας,
τής απαράμιλλης έλληνικής ένδοχώρας,
πού κράτησε τήν άνθρωπιά μας μέ τά άγνά
της ήθη καί διαφύλαξε άνέπαφη τήν ψυ
χική ομορφιά των κατοίκων της. Τά βουνά
καί τά φαράγγια, οί κάμποι καί τά ποτά
μια, τά δέντρα, τά φυτά, τά ζώα κ’ οί άν
θρωποι μετουσιώνονται ποιητικά στόν
αρμονικό ποιητικό λόγο τοΰ κ. Παπαρρη
γόπουλου καί γίνονται ένα άπαλό καί σι
γανό τραγούδι πού κυλάει γάργαρο σάν
τά νερά τοΰ ποταμού τοΰ Λάδωνα, πού
έδωσε καί τόν τίτλο τής πρώτης συλλο
γής τοΰ ποιητή. Ένα τετράστιχο πού ό κ.
ΙΙαπαρρηγόπουλος προτάσσει στή «Λυ
ρική πορεία» του μάς δίνει ξεκάθαρα τό
στίγμα όπου διαρκώς ταξιδεύει ή έμπνευ
σή του:
«Δέ μέ χωράει έμένα ή πολιτεία
δέ βρίσκω δώ ψυχής άναπαμό,
τοΰ κάμπου μέ τραβάει ή νοσταλγία,
καί τό βουνό μοΰ παίρνει τόν καημό».
Δέν έχουν πλαδαρότητα οί στίχοι τοΰ
κ. Παπαρρηγόπουλου, άλλά μιά άρρενωπή όμορφιά καί κατορθώνουν νά περικλείσουν τή βαθύτερη ούσία τής έλληνικής
φύσης. Ό τίμιος αγώνας τοΰ "Ελληνα άνθρούπου γιά τή ζωή καταξιώνεται στήν
ποίησή του μέ λαμπρούς στίχους όπως
αυτοί:
«Τό βλογημένο τό ψωμί, πού μέ ίδρώ
τό βγάνει — ό δουλευτάρης γεωργός, στοΰ
δειλινοΰ τήν ώρα. — στήν άκρη κεΐ τοΰ
χωραφιοΰ, μέ όρεξιά τό τρώει — καί τό
ποτήρι όλόγιομο, άπό κρασί μοσχάτο, —
πού ή άκριβή του ή κυρά, στό χέρι τοΰ τό
δίνει — μονόρουφα σέ βάλσαμο, μέ βουλιμιά τό πίνει. — ’Άξιε πατέρα κι άδερφέ
καί καλονοικοκύρη — μέ τό τετράγωνο
κορμί καί τά γερά σου χέρια, — άνοίγεις
διάπλατα τή γή, τήν όμορφοσκαλίζεις, —
ρίχνεις τό σπόρο άνάβαθα μέσ’ τό παχύ τό
χώμα, — πού είναι άφράτο κι άπαλό, μέ

ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ
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κ. I. Χ α τζηφ ώ τη

τόν ίδρώ τό λούζεις, — γιά νά βλαστήσει
γρήγορα, πλούσια σοδειά νά φέρει. —
Ά ξιε πατέρα κι άδερφέ καί καλονοικοκύρη, εύλογημένο τό τσαπί καί άχραντη
ή μορφή σου!».
Δέ νομίζομε δτι θάταν ύπερβολή άν
γράφαμε δτι ή ποίηση τοΰ κ. Παπαρρη
γόπουλου δέν πρέπει νά λείπη άπό κανένα
νεοελληνικό αναγνωστικό.

Σάλωνα Γ. Νινίκα: Πίσω άπό τό
Παραπέτασμα. Εκδόσεις «Τή
νος» Στυλ. Λαγουροΰ, Αθήνα
1976.
Σέ μιά έποχή πνευματικής συγχύσεως
δπως ή δική μας φωνές σάν κι αύτή τοΰ
κ. Σόλωνα Γ. Νινίκα άκούγονται ολοένα
καί πιό σπάνια. ’Ενώ οί πνευματικοί άν
θρωποι έχουν καθήκον νά συμμετέχουν
στόν ιδεολογικό αγώνα, ώστε νά μήν μέ
νουν άναπάντητοι οι όποιοιδήποτε κήρυκες έξωτερικών καί ξένων πρός τήν 'Ελ
λάδα μηνυμάτων, πού ή ύποπτη προέλευ
σή του επιβεβαιώνεται γρήγορα άπό τόν
καταλυτικό χαρακτήρα τους έναντίον τής
θρησκείας, τής δημοσίας τάξεως, τής κοι
νωνικής γαλήνης κ.λπ.
Τό συγκεκριμένο βιβλίο τοΰ κ. Νινί
κα έρχεται σέ πολύ κρίσιμη ώρα, δταν έ
χουν πληθυνθή οί κραυγές τών καταδιωκομένων έλευθέρων άνθρώπων τών χωρών
τοΰ άνατολικοΰ μπλόκ. Ό κ. Νινίκας έχει
έγκύψει καί πλατειά μελετήσει τήν άληθινή κατάσταση πού έπικρατεΐ έκει. Εί
ναι γ ι’ αύτό σέ θέση νά μάς κατατόπιση
ύπεύθυνα μέ συντριπτικά στοιχεία, γιά
νά συναγάγουμε τή δική μας κρίση. Δέν
δογματίζει, δέν πολιτικολογεί, άλλά σκια
γραφεί μιά πραγματικότητα πού προσβάλ
λει συχνά τά ανθρώπινα δικαιώματα.
Μάς μιλάει γιά τά ψυχιατρικά άσυλα,
πού είναι στήν πραγματικότητα φυλακές
γιά τούς άντιφρονοΰντες, άναφέρεται στήν
τραγική περίπτωση τοΰ διάσημου μαθη
ματικού Λεονίντ Πλιούστς, εκθέτει τις
μαρτυρίες τοΰ Ντιμίτρι Ιΐανίν γιά τήν
έκκλησιαστική κατάσταση στή χώρα του,
μάς μιλάει γιά τόν λαϊκό θεολόγο Άνατόλι Λεβίτιν-Κράσνωφ, γιά τόν μαθη
ματικό Μπόρις Ταλάντωφ, γιά τόν ήρωϊκό άρχιεπίσκοπο Έρμογένη, γιά τή στά
ση τής Διοικούσης ’Εκκλησίας, καί γιά τή

λυπηρά περίπτωση Μητροπολίτη πού έγι
νε φερέφωνο τής πολιτικής έξουσίας.
_Μέσα άπό δλες αύτές τις περιπτώσεις
ό ελεύθερος άνθρωπος, ό κάθε ελεύθερος
άνθρωπος έχει αλλεπάλληλες εύκαιρίες
πού θά τόν βοηθήσουν νά γνωρίση τήν
αλήθεια πού προσπαθεί νά κρύψη ή προ
παγάνδα κι άναμφίβολα θά τόν γεμίσουν
πόνο καί πίκρα γιά τόν διωγμό καί τά μαρ
τύρια τόσων συνανθρώπων του, πού δέν
έχουν κάν τό δικαίωμα νά έκτελέσουν
άπερίσπαστα τά θρησκευτικά τους καθή
κοντα.
Θά συνειδητοποιήση έτσι σέ δλες τις
λεπτομέρειες τή φοβερή τραγωδία πού δια
δραματίζεται στις μέρες μας, ώστε νά μήν
παραμένη πιά ένας άπαθής δέκτης ειδή
σεων καί γεγονότων, άλλά ν’ άγωνισθή
κι αύτός γιά τήν κατίσχυση τοΰ δικαίου,
τής έλευθερίας καί τής γνήσιας δημοκρα
τίας. Μακάρι νάταν τό τόσο άξιόλογο καί
εμπεριστατωμένο καί καλογραμμένο βι
βλιαράκι τοΰ κ. Νινίκα νά φθάση σέ όσο τό
δυνατό περισσότερα χέρια, σέ ' όσους τό
δυνατό περισσότερους νέους, ςά πρώτα
θύματα τής ξένης προπαγάνδας.

Τάκη 'Ακρίτα: Ά γιο ν Ό ρος (Ό
φρουρός τής Ορθοδοξίας). Στά
χριστιανικό κάστρα τής σιω
πής καί τής γαλήνης.
Δέν έχει σημασία άν τό βιβλίο τοΰ κ.
Γάκη Ακρίτα έχει ξεπερασθή σέ μερικά
σημεία, ιδίιος σέ όσα άναφέρει γιά τήν εγ
κατάλειψη τών μοναστηριών τοΰ Αγίου
"Ορους, τά όποια χάριτι θεία δπως γρά
ψαμε σέ προηγούμενο τεΰχος τών «’Αστυ
νομικών Χρονικών» έπανορθώνονται καί
πάλι καί παρουσιάζουν σήμερα ζηλευτά
ακμή. Αφοΰ τό βιβλίο του κυκλοφόρησε
τό 1972, οπότε πραγματικά είχε σημειωθή κάμψη στό αγιασμένο βουνό. Γεγονός
είναι οτι ο κ. Ακρίτας μπόρεσε νά περί
κλειση στις σελίδες τοΰ βιβλίου- του ένα
πλήθος χρήσιμων πληροφοριών καί νά
συλλαβή πολλές χαρακτηριστικές πτυχές
τοΰ Άγιορειτικοΰ μοναχισμοΰ. Καί τό
σπουδαιότερο νά δή σωστά τό δλο θέμα
καί νά έκτιμήση τήν προσφορά τοΰ μοναχισμοΰ αύτοΰ στήν πίστη μας, άποκαλώντας τον εύστοχα «Φρουρό τής ’Ορθοδο
ξίας».
- Μέ τήν. δλη. δομή τοΰ έργου του, τούς
υποτίτλους καί τόν θησαυρισμό ξένων
κειμένων ό συγγραφέας θέλησε νά δώση
στό βιβλίο του περισσότερο μορφή δημο
σιογραφικού ρεπορτάζ παρά λογοτεχνι
κών έντυπώσεων. Θά εϊμασταν όμως δί
καιοι άν τό χαρακτηρίζαμε λογοτεχνικό
ρεπορτάζ, άφοΰ μέσα στό σύμμεικτο κεί
μενό του ύπάρχει καί ιστορία καί ταξιδιογραφία καί δημοσιογραφία. Πάντως μέ
όλα αύτά ό κ. ’Ακρίτας κατορθώνει νά δώ
ση στόν άναγνώστη του μιά έπαρκή πλη
ροφόρηση γιά τό ’Άγιον ’Όρος, έπεκτείνοντας μάλιστα τόν λόγο σέ ζητήματα
φλέγοντα δπως ό τεκτονισμός ή ό σιωνι
σμός, γιά τά όποια έκθέτει τις άπόψεις τών
’Αγιορειτών, πού πάντοτε άγρυπνοΰν στά
ζητήματα τής όρθοδόξου πίστεως.
Ό κ. Ακρίτας έγινε κι αύτός μέ δσα
είδε καί θαύμασε ένας άπό τούς θερμούς
φίλους τοΰ Αγίου “Ορους. "Ας ακούσουμε
τόν λόγο του. Έ χει άλήθεια κι αυθορμη
τισμό :
«’Όποιος έπισκεφθή τό περιβόλι αύτό
τής Παναγίας, νοιώθει πώς κάποιος αόρα
τος ειδικός μαγνήτης τραβά τόν έπισκέ-

τττη μέ τέτοια δύναμη, ώστε νά θέλη νά το
έπισκεφθή καί πάλι, για νά ξαναζήση τις
ξέχωρες στιγμές, πού πέρασε τύν λίγον
καιρό σ’ αύτή την θεϊκή, την άνεπανάληπτη γραφική φύση..., πού βρίσκεται κυ
ριολεκτικά κοντά στό Θεό... ΓΙώς, άν
ήταν δυνατόν, νά μπορούσε νά μείνη αιώ
νια έκεΐ, ώς τις τελευταίες στιγμές τής
ζωής του. Είναι παράξενο αύτό τό αίσθη
μ α! Ή άόρατη αύτή έλξη τοϋ Ά γ. "Ο
ρους, πού έλκει δχι μέταλλα, άλλά άνθρώπους ! "Οχι τήν Ολη, άλλά τό πνεύμα — τήν
ψυχή — είναι κάτι τό άνεξήγητο... "Ολοι
όσοι έτυχε νά τό έπισκεφθοϋν, θέλουν νά
ξαναγυρίσουν έκεϊ... "Οσοι δέν μάς πι
στεύουν, άς δοκιμάσουν... Ή γοητεία τοϋ
'Αγίου ’Όρους είναι άνυπέρβλητη!...
Τά είκοσι μοναστήρια του μέ τις πάμπολες σκήτες, τά μεμονωμένα κελλιά καί
άλλα ήσυχαστήρια, δέν είναι δυνατόν φυ
σικά νά τά έπισκεφθή κανείς σέ μιά μονα
δική περιήγηση κι έπίσκεψη !
Θά χρειάζονταν ένα χρονικό διάστη
μα, τουλάχιστον άπό μήνα καί πάνω ! Πολ
λοί τό πετυχαίνουν. Μερικοί δμως — καί
είναι οί περισσότεροι — άφήνουν μερικά
μοναστήρια γιά άλλη, δεύτερη έπίσκεψη...
Ί ήν οποία, τις περισσότερες φορές κατορ
θώνουν κα ί πραγματοποιούν . "Οσοι δμως
δέν τά καταφέρνουν νά ξαναγυρίσουν στό
"Αγιον "Ορος, γίνονται, χωρίς νά θέλουν,
οι αθεράπευτοι, οί αιώνιοι νοσταλγοί
του...».

**

θά κινηθή:
«Ήδη άπό τήν περίοδο τής έκδόσεως τών «Κριτικών Φύλλων»
(1971 - 1976) είχαμε έπισημάνει
τήν τάση τής ξενομανίας πού δέρ
νει τόν καιρό μας καί πού άναπότρεπτα όδηγεΐ στόν άφελληνισμό
μας. Καί προσπαθήσαμε νά στα
θούμε πάντα στις έλληνικές άξιες
καί στήν έλληνική παράδοση. Ή
έπιδείνωση τού φαινομένου μάς
καλοΰσε σέ μιά πιό συστηματική
καί συνειδητή προσπάθεια, ιδιαί
τερα οί κίνδυνοι πού διαγράφονται
έν δψει τής έντάξεώς μας στήν Κοι
νή ’Αγορά. Νά χάσουμε, δηλαδή
τό πρόσωπό μας, τόν έαυτό μας καί
νά γίνουμε ένα άμορφο τμήμα τής
σύγχρονης καταναλωτικής κοι
νωνίας. Γιατί έκεΐ δυστυχώς τεί
νουν όλοι αυτοί οί έξευρωπαϊσμοί
πού άναφαίνονται έδώ κι έκεΐ.
’Αλλά πώς θά είμαστε Εύρωπαΐοι,
άν πάψουμε νά είμαστε Έλληνες;
Ούραγοί μόνο θά γίνουμε, ένα
κοπάδι πού θά τό ποδηγετούν στά
τυφλά, ένα φτερό στόν άνεμο.
’Ανάγκη, λοιπόν, βασική είναι νά
κρατήσουμε τά χαρακτηριστικά
τού προσώπου μας, τις παραδόσεις
μας, τήν έλληνικότητα καί τήν αν
θρωπιά μας. ’Ανάγκη νά δεθούμε
πιό κοντά στήν πίστη τών πατέ
ρων μας. ’Ανάγκη νά δεθούμε μέ
τις ρίζες μας, γιά νά καρπίσουμε
τά νέα κλαδιά. Δέν τά γράφομε
αύτά ούτε άπό συντήρηση, ούτε
άπό σωβινισμό, ούτε άπό άντίδραστικό πνεύμα. Τά γράφομε για
τί πιστεύομε-πώς γιά νά ύπάρξη
πρόοδος, πρέπει νά προΰπάρχη
παράδοση, γιατί πώς άλλιώς θά
προχωρήσουμε χωρίς δικά μας
στηρίγματα, μέ δανεικά δεκανί■κια; Μέσα στις λίγες αύτές γραμ
μές έχομε έκθέσει νομίζομε τό
πιστεύω μας μέ καθαρότητα, πού
δέν άφήνει περιθώρια παρεξηγήσεως παρά μόνο στούς κακοθελη
τές, σ’ αύτούς δηλαδή πού απερ
γάζονται καί τούς συμφέρει ό
άφελληνισμός μας. Καί ξεκινούμε
τή νέα μας προσπάθεια, μέ ζήλο,
μέ άγάπη στόν τόπο μας καί τούς
άνθρώπους του καί μέ τήν πεποί
θηση ότι άπό τή στιγμή αύτή δέν
είμαστε πιά μόνοι. 'Η ανταπόκρι
ση πού βρήκε τό περιοδικό μας
πριν άκόμη έκδοθή, οί συνδρομη
τές πού άρχισαν νά γράφωνται
καί άπό τις πιό απομακρυσμένες
περιοχές τής Ελλάδος, τά γράμ
ματα κ’ οί συνεργασίες άπό δια
λεχτούς έργάτες τού πνεύματος μάς
δείχνουν ήδη τό δρόμο. Ξεκινούμε,
λοιπόν, καί καλούμε όποιον πο
νάει τόν τόπο αύτό νά συστρατευθή».
Στό πρώτο ήδη τεύχος τής «Πα
ραδόσεως» πόύ είναι πλουσιώτατα
εικονογραφημένο συνεργάζονται
μέ πρωτότυπες συνεργασίες κορυ
φαίες μορφές τού νεοελληνικού
πνεύματος, όπως οί Καθηγηταί τού
Πανεπιστημίου κ. ’Απόστολος Βακαλόπουλος («’Αρματολοί καί Κλέ
φτες»), Κωνσταντίνος Καβαρνός («Μακάριος ό Νοταράς») καί
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«Παράδοση» είναι ό τίτλος ένός
νέου διμήνου περιοδικού, πού έξέδωσε ό έκλεκτός συνεργάτης τών
«’Αστυνομικών Χρονικών» συγγραφεύς καί κριτικός κ. Ι.Μ. Χατζηφώτης. Σκοπός τού περιοδικού
είναι ή προβολή καί διάσιοση γνή
σιων στοιχείων τής έθνικής, θρη
σκευτικής καί πολιτιστικής μας
παραδόσεως. Μέ σαφήνεια καί
καθαρότητα άπό τό πρώτο ήδη
τεύχος της ή «Παράδοση» καθο
ρίζει τά πλαίσια μέσα στά όποια

Νικόλαος Τωμαδάκης («Ό Γρηγόριος Ναζιανζηνός ώς ποιητής»),
ή άρχαιολόγος δ. Έφη Καρποδί
νη («Οί ξυλόγλυπτες κανδαλοθήκες τής Πάρου», ό Καθηγούμενος
τής Μονής Όσιου Γρηγορίου Α
γίου Όρους Άρχιμ. Γεώργιος
(«Έλ-Λογος καί ά-Λογος ζωή»),
ό Προηγούμενος τής Μονής Πετράκη Άρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος («Ό νεομάρτυς Ά γιος
Δημήτριος ό Πελοποννήσιος), ό
μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης (Ή «Παράδοση»), ό μοναχός
Θεόκλητος Άγιοπαυλίτης («Φω
νή έξ Άγιου Όρους»), καί οί κ.
Γιάννης Γκίκας («Οί τελευταίοι
κεντητές τού Μετσόβου»), Δημήτρης Σταμέλος («Τό μοναστήρι
τού Προφήτη Ήλία Φωκίδας»),
Κώστας Σαρδελής («Θεοφάνης ό
Έλλην»), Π.Α. Σινόπουλος («Μιά
αρχαία έλληνική κοινωνία ζεί
στις μέρες μας, Οί σύγχρονοι άρχαίοι "Ελληνες τού Αφγανι
στάν»), Σπόρος Παναγιωτόπουλος
(«Καλοθύμητα χρόνια — Τά πα
λιά αθηναϊκά σαλόνια») καί Ι.Μ.
Χατζηφώτη («Ή έκκλησιαστική
έξάρτηση τού Καστελλορίζου έπί
Τουρκοκρατίας»), Τό τεύχος περι
λαμβάνει έπίσης σημαντικά άνέκδοτα κείμενα τού Φώτη Κόντογλου («Οί Παντοκράτορες», «Τό
Βυζάντιο κ’ ή Ελλάδα», «Μυρίπνοα άνθη» μεταφράσεις άπό τόν
άββά Ισαάκ, «’Επιστολή άνέκδοτη γιά τό Ραδιόφωνο») καί έπίκαιρα άρθρα τών κ. Γ. Φερεντίνου («Ή ίστορική όρθογραιρίυ
στή Νεοελληνική Γραμματική»),
Βαγγέλη Παντελίδη («Ένας Αγιο
ρείτης φέρνει κάτι νέο στή βυ
ζαντινή ζωγραφική. — Ό π. Ιω
άννης Βράνος άντιμετωπίζει σύγ
χρονα θέματα τής ζωής), Ήλία
Ζιώγα (Γεώργιος ΓεωργιάδηςΆρνάκης), Κ.Σ. Κώματα («Βυ
ζαντινή Μουσική»), σκέψεις καί
στόχους καί παρουσίαση τών νέων
βιβλίων. Άκόμη τό πρώτο τεύ
χος τής «Παραδόσεως» περιλαμ
βάνει νέα ποιήματα τού Ν.Δ. Καρούζου καί τού τ. Διοικητοΰ τοϋ
Αγίου Όρους Μαν. Ρούνη έμπνευσμένα άπό τόν Άθω. Τό περιο
δικό κυκλοφορεί μέσω τού Πρα
κτορείου Εφημερίδων Αθηναϊκού
Τύπου άπό τά κεντρικά περίπτερα
καί άπό τά αθηναϊκά καί έπαρχιακά βιβλιοπωλεία. Τιμή τεύχους
δρχ. 40, σελ. 80. Έτησία συνδρο
μή δρχ. 250. Γραφεία: Δ. Μπισκίνη
57- 59, Ζωγράφου (623α). Τηλ.
7793655. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τ.Θ. 45, Ζωγράφου.
Τά «Αστυνομικά Χρονικά», έκτιμώντας τούς σκοπούς τού νέου
περιοδικού, έκφράζουν τις καλύ
τερες εύχές τους γιά τήν έπιτυχία
τών ώραίων έλληνικών στόχων του
καί τά συγχαρητήριά τους γιά τήν
εύγενή προσπάθεια. Γιατί πραγμα
τικά ή «Παράδοση» έρχεται νά
καλύψη ένα σοβαρό κενό στή νεο
ελληνική πνευματική ζωή καί νά
σημάνη τήν έπιστροφή στις ρίζες
μας.

ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ένό ι αψέρο via
•'to ir νομικά *X*ca
\ΟΛΟΦΟ]ΝΙΕΣ - ΚνΟΙΙΕΣΙ- ΛΗΣΤΕΙΕΣ - ΟΜΗΡΙΕΣ
ΛΡΑΣΙ ΓΚΑΓΚΣΊΈΡΣ - ΓΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΗΣΤΗΣ
Ό δ ο λ ο φ ό ν ο ς τοϋ
Ντε Μ προλΐ άττεκάλυψε
το ύ ς σ υ ν ενό χ ο υ ς. 10.000
δολλάρια ή αμοιβή του
Η Γαλλική Αστυνομία σημείωσε μία
άπό τις μεγαλύίερες επιτυχίες της μέ τήν
άνακάλυψι καί ούλληψι τοϋ δολοφόνου
τοΰ πρώην ύπουργοΟ Ζάν ντέ Μπρολΐ. καθώς καί τών ηθικών αυτουργών τοΰ έγκλήματος. τά αίτια τοΰ όποιου είναι καθαρώς οικονομικά.
"Οπως ανήγγειλε ό υπουργός τών ’Ε
σωτερικών κ. Γΐονιατόφσκυ. σέ συνέντευξι Τύπου, συνελήφθησαν:
Δύο συνεταίροι τοΰ πρώην ύπουργοΰ,
οί Πατρίκ Άλλανέ ντέ Ριμπεμόν 39 έτών.
καί ό ουγγρικής καταγωγής Πιέρ ντέ
Βαργκά ,55 έτών, πού μίσθωσαν ένα αστυ
νομικό γιά να όργανώση τό έγκλημα
Ό αστυνομικός Γκύ Σιμονέ, 33 έτών,
πού «ώργάνωσε» τό έγκλημα.
Ο φυσικός δράστης τοΰ φόνου Ζεράρ Φρές. 34 έτών. ό όποιος προέβη καί
σέ πλήρεις ομολογίες (έλαβε ώς αμοιβή
10.000 δολλάρια γιά τόν φόνο).
Δύο άτομα πού βοήθησαν τόν Φρές
στόν φόνο ,οί Σιμόν Κολκέβιτς καί Σέρζ
Τεφφείρντ. γνωστοί στήν αστυνομία γιά
μικροεγκλήματα.
Σχετικά μέ τά έλατήρια τοΰ φόνου, ό
υπουργός έδήλωσε ότι οί δύο συνεταίροι
είχαν λάβει δάνειο 800.000 δολλαρίων
άπό τράπεζα γιά τήν αγορά ένός έστιατορίου στό κέντρο τοΰ Παρισιού, τοΰ
γνωστού «Τό ψητοπωλείο τής βασίλισ
σας Πεντώκ». Τό δάνειο έκαλύφθη άπό
μία άσφάλεια ζωής τοΰ Ντέ Μπρολΐ.
Ό άστυνομικός Σιμονέ παραδέχθηκε
ότι μετά τόν φόνο τηλεφώνησε σέ ένα
πρακτορείο ειδήσεων γιά νά ίσχυρισθή
ότι υπήρξε έργο ύπερεθνικιστικής όργανώσεως τής «Λέσχης Μαρτέλ Κλαμπ»,
πού κατηγόρησε τόν Ντέ Μπρολΐ ότι
ένεθάρρυνε τήν μετανάστευσι έκατομμυρίων έργατών άπό τήν Βόρειο Αφρική
στήν Γαλλία. Τό όπλο τοΰ έγκλήματος
βρέθηκε σέ οχετό κοντά στήν σκηνή τοΰ
έγκλήματος.
Ό Σιμονέ ήταν γνωστός γιά τήν σπά
ταλη ζωή που περνούσε. Άλλωστε, συνελήφθη σέ ένα μπαρ, τήν νύκτα τής Δευ
τέρας, τήν στιγμή πού κερνούσε σαμπά
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νια σέ δύο γνωστούς έγκληματίες.
Συνάδελφοί του έδήλωσαν ότι προ
φανώς, είχε ισχυρούς φίλους, οι όποιοι
σέ μία περίπτωσι ματαίωσαν τήν μετάθεσί του σέ άλλο άστυνομικό τμήμα
Ηταν κομψός, έπαιζε κιθάρα καί τρα
γουδούσε, συχνά δέ έπαιζε χωρίς άμοιβή σέ κέντρα πού βρίσκονταν κοντά στό
σπίτι του, σέ προάστιο τοΰ Παρισιού.
Ο Ντέ Μπρολΐ ένταφιάσθηκε κοντά
στόν οικογενειακό πύργο του. στό χωριό
τής Νορμανδίας, πού έχει τό όνομα τής
οικογένειας του. Χαρακτηριστικό είναι
ότι στήν κηδεία του δέν παρέστη καμμιά
σημαίνουσα προσωπικότητα.

Τ ρ εις γ υ ν α ίκ ε ς ληστεύουν
μίαν Τ ρ ά π εζα ν

Δ ια σ κ έδα ζα ν κ α ίγο ν τα ς
τταρκαρισμένα αυτοκίνητα

Ό Πάπας Παύλος ό ΣΤ στήν έτήσια
ομιλία του πρός τό διπλωματικό σώμα τού
Βατικανού, έκανε έκκλησι πρός τούς
διπλωμάτες ολόκληρου τού κόσμου νά
χρησιμοποιήσουν τήν έπιρροή τους γιά
νά στσματήση ή παγκόσμια κλιμάκωσι
τής βίας
'Αν καί δέν υπάρχουν παγκόσμιοι πό
λεμοι. τόνισε, ό κόσμος σήμερα είναι
άκόμα έρμαιο τής βίας σ' όλες τις μορ
φές.
«Σάν παράδειγμα μπορούμε νά άναφέρουμε τήν έγκληματικότητα πού δέν
σταματά μπροστά σέ τίποτε, τις τερατώ
δεις πράξεις σαμποτάζ. τή σειρά πράξεων
τρομοκρατίας Kui καταπιέσεαις. τά ατι
μωτικά βασανιστήρια, τις αυθαίρετες κα
ταδίκες καί τήν καταπίεσι ολοκλήρων λα
ών άπό άπάνθρωπες δυνάμεις, πού δέν
σέβονται .πλέον, τις βασικές έλευθερίες
καί δικαιώματα ή άκόμη τά έπιτεύγματα
προηγμένων πολιτισμών, τήν άνάρμοστη
ανοχή ή τήν προστασία πού παραχωρεϊται
σέ τρομοκράτες καί τις πράξεις ιδιωτικής
έκδικήσεως. Πρέπει νά δοθή προσοχή
στήν άπομάκρυνσι τών ριζικών αιτίων
τής βίας».

Ή Αστυνομία τής Νέας Ύόρκης συνέ
λαβε στό Μπρόνξ μιά συμμορία άπό δέκα
ανηλίκους, πού διασκέδαζε καίγοντας
παρκαρισμένα αυτοκίνητα καί μέ μεγάλη
έκπληξι διεπίστωοε ότι όλοι οί συλληφθέντες νεαροί ήταν κωφάλαλοι.
Τούς νεαρούς, πού ήταν (οπλισμένοι
μέ αλυσίδες, αιχμηρά όργανα καί ρόπαλα,
έπεσήμαναν δύο άστυνομικοί καί τούς
παρακολούθησαν έπί άρκετή ώρα μέ τό
περιπολικό τους νομίζοντας ότι πρόκειται
γιά φυσιολογικά παιδιά. Όταν τελικά
τούς συνέλαβαν, ύστερα άπό τήν προσπάθειά τους νά κάψουν ένα αύτοκίνητο. βά
ζοντας μιά έφημερίδα στό ρεζερβουάρ έ
νός αύτοκινήτου καί άνάβοντας φωτιά, μέ
έκπληξι είδαν ότι οί νεαροί χρησιμο
ποιούσαν τά σήματα τών κωφαλάλων.
Αρχικά οί άστυνομικοί νόμισαν ότι
πρόκειται γιά «καινούργια μόδα» τών κα
κοποιών νά μιλούνε μέ σήματα, τελικά
όμως διαπιστώθηκε ή πραγματική κατάστασί τους.
Οί έννέα άπό τούς νεαρούς ήταν ήλικίας άπό 15 έως 18 έτών καί ό ένας πολύ
μικρότερος.
Γiu τήν άνάκρισι τών κωφαλάλων χρη
σιμοποιήθηκε ειδικός έκπαιδευτής στά
σήματα, ένώ ή σύνταξι τοΰ πρακτικού
χρειάστηκε πολλές ώρες.
«Είμαστε συνηθισμένοι μέ άσυνήθιστες περιπτώσεις», δήλωσε χαρακτηρι
στικά ένας άστυνομικός. «Όμως ή περί
πτωσι αυτή ήταν πολύ ασυνήθιστη».

Τρεις γυναίκες κρατώντας περίστροφα,
έκαμαν ληστείαν εις μίαν Τράπεζαν τοΰ
Έσσεν, εις τήν Ρηνανίαν - Βεστφαλίαν.
Μέ τήν απειλήν τών περιστρόφων
τους, οί λησταρχίνες κατώρθωσαν νά άποσπάσουν περίπου 250.000 μάρκα άπό τό
ταμείο τής Τραπέζης καί νά έξαφανισθοΰν.

Δ ια κήρυξι τοϋ Π άπα
ενα ντίον τή ς βίας

Κ ακοποιοί σκοτώ νουν
άστυνομικό καί
δια φ εύ γο υ ν μέ όμηρο
Σκότωσαν έναν αξιωματικό τής άστυνομίας καί διέφυγαν μέ μιά γυναίκα όμη
ρο, σέ μιά έπίθεσι έναντίον «Σουπερμάρ
κετ». χθές τήν νύκτα
Αύτόπτες μάρτυρες έλεγαν ότι οί κα
κοποιοί, πού έφεραν προσωπίδες καί

/·.(,■ τήι· απέναντι σελίάα: Ύψους 1.82,
βάρους 135 χίλιοι· καί ανάλογης ισχύος και
όνναμικότητος. ή άστννομιχίνα ΚιίΗι·
Κράμπλεϋ έπεβλήθη πολλών αρρένιον αν
ταγωνιστών καί σνναόέλφιον τι/; καί άνεάείχθη σερίφης τον Μπέλμον ατό ΌχάΤο
Αριστερά: 'Η Κάθν με ένα "Μάγχνονμ
357>ι στη μέση της καί τό χρυσό άστρο
στο στήθος. Είναι ή τρίτη έκπρόσιοπος τοϊ·
ώραίου φίλον, ποί· άνέλαβε καθήκοντα
σερίφη Κάτιο: ό Πορτογάλος ί'Πυυργός
χ. II67α. ποί· υπέβαλε παραίτησι, μετά
τή σνλληψι τον γνιον τον για ληστεία.
λη οικογενειακή τραγωδία».
Ό πρωθυπουργός κ. Σοάρες άποδέχθηκε τήν παραίτησι τού ύπουργοΰ του
καί ζήτησε άπό τόν υπουργό Οικονομι
κού Προγραμματισμού κ. Γκόμες νά
άναλάβη προσωρινά τό χαρτοφυλάκιο
τών Εσωτερικών.

Γ κάγκσ τερς ενα ντίον
χρηματαποστολής

ήταν (οπλισμένοι μέ αυτόματα όπλα, έέπραγματοποίησαν γκαγκστερική επι
δρομή στό σουπερμάρκετ λίγα λεπτά τής
ώρας πριν κλείση τό κατάστημα.
Σύμφωνα μέ αστυνομική άνακοίνωσι
ό άξιωματικός τής άστυνομίας Ρισάρ
Καμπιόν, πού έδέχθη σφαίρες στήν κοι
λιά ένώ επιχειρούσε νά έμποδίση τήν δια
φυγή τών γκάγκστερς, ύπέκυψε, άργότερα.
στά τραύματά του.
Οί ένοπλοι συνέλαβαν ώς όμηρο μιά
νεαρή ταμία τού «σουπερμάρκετ» καί έ
κλεψαν χρηματικό ποσό 10.000 περίπου
φράγκων.
Η άστυνομία έλαβε έπειγόντως μέτρα
γιά τήν άνακάλυψι καί σύλληψι τών δρα
στών, καί όλοι οί δρόμοι γύρω άπό τό
Σατώ-Τιερρύ, πού κείται βορειοανατο
λικούς τών Παρισίων, κλείσθηκαν.

Ό Γιός λήστεψε, ό
π α τέρ α ς 'Υ π ο υ ρ γό ς
πα ραιτή θηκε
Ό Γυιόςτού 'Υπουργού Εσωτερικών
τής Πορτογαλίας κ. Πίζα συνελήφθη ώς
ύποπτος γιά τήν ληστεία Τραπέζης, γεγο
νός πού προκάλεσε άναταραχή στους
κόλπους τής σοσιαλιστικής κυβερνήσεως μειοψηφίας καί ώδήγησε στήν παραίτησί του.
Ό ύπουργός κ. Βάλτερ Πίζα υπέβαλε
τήν παραίτησί του έπικαλούμενος «μεγά

Γκάγκστερς κτύπησαν γιά δεύτερη
φορά σέ μιά έβδομάδα μιά μεγάλη χρη
ματαποστολή στό κέντρο τού Παρισιού
καί τό άποτέλεσμα ήταν σχεδόν όμοιο
μέ τήν προηγουμένη ληστεία.
"Ενας άπό τούς φρουρούς τής χρημα
ταποστολής νεκρός, ένα μέρος άπό τά
χρήματα στις τσέπες τών ληστών, ή ζωή
σέ μιά όλόκληρη περιοχή άναστατωμένη.
πανικός στήν γαλλική πρωτεύουσα, έκνευρισμός στήν γαλλική άστυνομία.
Τήν περασμένη έβδομάδα μία συμμο
ρία γκάγκστερς —άπό τούς όποιους με
ρικοί συνελήφθησαν— είχε «κτυπήσει»
τήν χρηματαποστολή μιάς όμάδος κατα
στημάτων καί άφοΰ σκότωσαν τούς δυό
φρουρούς τό έσκασαν μέ τό τεθωρακισμέ
νο αύτοκίνητο καί τά χρήματα.
’Αργά χθές τή νύκτα μία ομάδα κακο
ποιών έπετέθη στό σιδηροδρομικό «στα
θμό τού Βορρά» τήν ώρα πού μετεφέροντο οί εισπράξεις τού άπογεύματος. "Ενας
φρουρός πού προσπάθησε ν' άντισταθή
πυροβολήθηκε καί έφονεύθη. Τά χρή
ματα τής άποστολής (κάπου ένα έκατομμύριο δραχμές) άρπάχθηκαν άπό τούς
γκάγκστερς πού έσπευσαν νά έξαφανισθοΰν μέ τήν λεία τους.
Ή παρισινή άστυνομία κινητοποίησε
όλες τις δυνάμεις της, άλλά οί δράστες
παραμένουν άφαντοι.

Τ ριπλα σ ιάσ θηκα ν
οί αυτοκτονίες μεταξύ τώ ν
νέω ν στη Δ . Γερμανία
Ό άριθμός τών νεκρών άπό αύτοκτονίες στήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
τής Γερμανίας διπλασιάσθηκε άπό τό τέ
λος τού Β' Παγκοσμίου πολέμου, σέ τρό
πο ώστε νά φθάνη σήμερα τόν άριθμό τών
νεκρών τών τροχαίων άτυχημάτων, δη

λαδή 15.000 τό χρόνο. Μόνο τό πρώτο έξάμηνο τού 1976 έχασαν τή ζωή τους σέ
αύτοκινητικά δυστυχήματα 7.642 άνθρω
ποι, ένώ ταυτόχρονα 7.138 υπήρξαν οί πε
ριπτώσεις τών αύτοκτονιών. Αύτό σημαί
νει πώς περισσότερα άπό 1.000 άτομα το
μήνα ή 50 τήν ήμέρα φθάνουν στό σημείο
νά τερματίσουν μόνοι τους τή ζΐοή τους.
Τά έπίσημα αύτά στοιχεία παρουσία
σε ό καθηγητής δρ. Βαλτάσυρ Γκαράις
κατά τήν έναρξι τών μαθημάτων τής νέας
πανεπιστημιακής χρονιάς στή Θεολογική καί Φιλοσοφική σχολή τού Πανεπι
στημίου τής Φούλντας.
Κατά τόν καθηγητή, τριπλασιάσθηκε
έπίσης τά τελευταία 10 χρόνια ό άριθμός
τών αύτοκτονιών μεταξύ τών νέων. ‘Αν
στό νούμερα αύτά προσθέση κανείς καί
τούς θανάτους έκείνους, πού χαρακτη
ρίζονται μέν σάν «τυχαία» περιστασιακά.
άποτελούν όμως αύτοκτονία, όπως π.χ.
πολλές περιπτώσεις τροχαίων άτυχημά
των, άντιλαμβάνεται τις τεράστιες άνθρώπινες, κοινωνιολογικές, ιατρικές καί
θεολογικές διαστάσεις τού προβλήματος.
Ή χρήσι έξ άλλου ναρκωτικών, φαι
νόμενο πολύ διαδεδομένο στή Δ. Γερ
μανία, άποτελεϊ μέν κατά τόν καθηγητή
Γκαράις είδος αύτοκτονίας, δέν συνδέεται
όμως, μέ τούς άριθμούς πού πιό πάνω άναφέραμε.

Σκότω σε τό π α ιδ ά κ ι πού
είχε ά π α γ ά γ ε ι γ ιά λύτρα
‘Ενας διακοσμητής έσωτερικών χώ
ρων είναι ό άπαγωγέας καί δολοφόνος
τού άχρονου Ευστάθιου Χέλ πού έξαφανίστηκε, ένώ γύριζε άπό τό σχολείο στό
σπίτι του, στό Παάρ, κοντά στό Άουγκσμπουργκ.
Ό δολοφόνος Κάρλχαϊντς Κραϊμερ,
33 χρόνων, διαζευγμένος, πού έκρατεϊτο
ώς ύποπτος γιά τήν άπαγωγή, «λύγισε»
καί ώδήγησε τούς άστυνομικούς στό ση
μείο όπου είχε σκοτώσει τό μικρό άγάρι — σ’ ένα δάσος βορείως τού Άουγκσμπουργκ.
’Αρχικά ή Αστυνομία είχε υποθέσει,
ότι τό μικρό άγόρι είχε πέσει θύμα άνωμάλου τύπου. ’Αλλά κατόπιν ή οικογέ
νεια έλαβε ένα άνώνυμο τηλεφώνημα.
Ό άγνωστος άπαγωγέας ζητούσε 200.0(H)
μάρκα γιά λύτρα.
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'Επάνω: Μία άποψη από τή λήξι τον
Σεμιναρίου έπιμορφώοεως Άξ/κ&ν τής
'Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής στην
Πάτρα. 'Αριστερά: ΟΙ νέοι Ύπαστυνόμοι,
μέ ύψωμένη τη όεξιά όίόουν τον προς την
πατρίόα νενομισμένον όρκον. Κάτω: Ό
Βουλεΐ’τής κ. Παπαρρηγόπονλος όμιλο)!'
προς τούς Άξ/κούς τών Σωμάτων 'Α 
σφαλείας, ο! όποιοι πήραν μέρος στο Σε
μινάριο έπιμορφώσεως στην ΙΙελοπονιΐ)σιακή πρωτεύουσα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΑΞ)ΚΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΝΕΩΝ \ ΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ιε£/ά: '/ / Α.Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων/νος
Τσάτσος τις στιγμιότνπον, από την έπίδοσιν τών Πτνχίοιν
εις τούς νέονς 'Αξιωματικούς τής Αστυνομίας Πόλεων. Κάτω:
Ό ’Αρχηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρος Τζίμας,
σμιλών, κατά την εναρξιν τού Σεμιναρίου ’Επιμοοφιόσεως
την 28-2-77.

ΗΝ 5-3-77 στήν αίθουσα τού
’Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου
Πατρών έλαβε χώραν σεμνή τελετή
μέ τήν ευκαιρία τη; λήξεω? τοϋ Σεμινα
ρίου Έπιμορφώσεω? Άξ)κών τών Σωμά
των ’Ασφαλεία?, τό όποιον παρακολούθη
σαν Άξ)κοί τη? Αστυνομία? καί τη? Χω
ροφυλακή? τών περιοχών Πατρών, Κέρ
κυρα?, Πελοποννήσου, Δυτ. Έλλάδο? καί
’Ηπείρου.
Στήν άποχαιρετιστήριο τελετή, π α 
ρέστησαν μεταξύ τών άλλων ό Μητρο
πολίτη? Πατρών κ. Νικόδημο?, ό Ύπαρχηγό? τή? ’Αστυνομία? κ. Παπαγεωργίου, οι νομάρχε? Άχαΐα? καί ’Ηλεία? κ.κ.
Σπ Τσίρκα? καί Άνδρ. Νικολάου, ό Δή
μαρχο? Πατρέων κ. Θεόδ. Άννινο?, οί
βουλευτέ? κ.κ. Βασ. Μπεκίρη?, Νικ Βγενόπουλο?, Γόντικα?, Σ. Παπαδάτο?, Ά γ.
Κουτσόγιωργα?,, ό στρατιωτικό? διοι
κητή? ταξίαρχο? κ. Καδινόπουλο?, ό δι
οικητή? Α.Δ.Χ.Ε. ταξίαρχο? κ. Κ. Καλογερόπουλο?, ό γ?ν. διευθυντή? τη? ’Αστυ
νομία? Πατρών κ. Ίω . Μπαλόπουλο? μετά
τών έπιτελών του, ό πρύτανι? τοϋ Πανε
πιστημίου κ. Κ. Σύρο?, ό πρόεδρο? τού
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παύλ. Μαρινάκη?. οί πρόεδροι τού ’Ιατρικού καί τού
Δικηγορικού Συλλόγου κ.κ. I. Φλογέρα?,
καί Π. Μαράντη?, οί Πρόεδροι τού Έμποροβιομηχανικού καί Έπαγγελματοβιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου κ.κ. Μιχ. Καλογεράκη? καί Δημοσθ. Παπανδρέου, ό πε
ριφερειακό? διευθυντή? τού ΟΤΕ κ. Ίω.
Σπηλιωτόπουλο?. ό διευθυντή? τού Ραδιο
φωνικού Σταθμού Πατρών κ. Άλ. Χρι-

Τ

στοδουλόπουλο?, Ικπρόσωποι τών τοπι
κών ’Αρχών, τών έκπαιδευτικών καί άλλοι
προσκεκλημένοι.
Μέ τήν ευκαιρία άπηύθυναν χαιρε
τισμό, τονίζοντα? τή σημασία τού Σεμι
ναρίου καί εϋχαριστώντα? τόν κ. Σταμάτη, πού είχε τήν Ιδέα τή? συγκροτήσεω?
τών σεμιναρίων ό Α' ’Επιθεωρητή? Χω
ροφυλακή? υποστράτηγο? κ. Παν. Τάρρη? καί ό Α' Ύπαρχηγό? τή? ’Αστυνομία?
Πόλεων κ. Χαρ. Παπαγεωργίου.
01 κ.κ. Ψάρρη? καί Παπαγεωργίου
ευχαρίστησαν τού? όμιλητέ? τού Σεμι
ναρίου, τί? άργανώσει? καί γενικότερα
τό Λαό τών Πατρών, γιά τί? φιλικέ? έκδηλώσει? πρό? τά Σώματα ’Ασφαλεία?.
Όμιλών ό κ. Παπαγεωργίου είπε χα
ράκτη ριστικώ?:
«Οί ’Αξιωματικοί, οί φοιτήσαντες στο
σεμινάριο αυτό, πρέπει νά αισθάνονται καί
άσφαλώς αισθάνονται τόν εαυτόν τους εύτυχή, γιατί τούς δόθηκε ή έξαιρετική ευ
καιρία νά άνανεώσουν καί νά συμπληρώ
σουν τις γνώσεις τους σέ εύρεις τομείς
υπηρεσιακού, κοινωνικού, πολιτικού καί
έπιστημονικοΰ ένδιαφέροντος.
Είμαι βέβαιος ότι έχουν συνειδητο
ποιήσει άπόλυτα τήν μεγάλη σημασία πού
έχει γιά τήν ύπηρεσιακή τους κατάρτισι
καί άπόδοσι ή έκπαίδευσις αυτή. Γιατί,
είναι αύτονόητο, δσο περισσότερο έξοπλίζεται κανείς στόν έπαγγελματικό καί επι
στημονικό χώρο, τόσο άσφαλέστερα όδηγεΐται στήν έπιτυχία.
Κύριοι ’Αξιωματικοί,
Τό δικό μας λειτούργημα, τό λειτούρ325

ΎΎλ/V Κ Α ΙΡ Ο τοϋ άτμοϋ, πή·* γαν στη Μάνη κάποια συ
στατικά γράμματα για κάποιο «νεό
τευκτου, ταχύπλουν και ηλεκτρο
φώτιστου θαλαμηγόν», με το όνο
μα «Πρίγκιψ Γεώργιος», πού έμελλε νά δρομολογηθή στη γραμμή της.
"Ωσπου, ένα πρωινό, πέρασε «άρέδο» από τη Σκαρδαμούχα ένα

υπερφυσικό θαλάσσιο κήτος, ο
μοίωμα καραβιού, και πραγματικά,
ήτανε καράβι. Ε ίχε μια γέφυρα,
ένα φουγάρο, δυο κατάρτια, δυο
βάρκες, καί δεν είχε ούτε, έναν παπαφίγγο για στολίδι. Κι έτσι, κα
θώς ήταν άσουλούπωτο, έμοιαζε
σαν τό τέρας τοϋ Λοχ-Νέςς.
"Ομως, τούτο τό καράβι, άποδεί-

χτηκε μεγάλης αντοχής στις φουρ
τούνες, καθώς παραφορτωμένο σκαμ
πανέβαζε καβατζάροντας τούς κά
βους. Λες καί δεχότανε τό μαστίγωμα τής θάλασσας με πείσμα γα ϊ
δουρινό. ’Απαράλλαχτα, όπως καί
οι βασταγοί τής Μάνης ανεβαίνουν
παραφορτωμένοι προς τό Βοίτυλο,
κι άξαφνα, αντιστέκονται καρφώ-

γημα to αστυνομικό, όσο είναι κουραστι
κό καί επικίνδυνο καί, άπό πρώτη οψι,
άχαρες άλλο τόσο είναι σπουδαίο και τι
μητικό .
Είναι Ιργο δικαστοΰ καί διαιτητοΰ
σέ ανθρώπινες πράξεις καί ανθρώπινα προ
βλήματα, είναι έργο παιδαγωγού, έργο
θυσίας καί αγάπης.
Είναι έργο λειτουργού, πού διακονεΐ
πιστά τόν πολίτη καί τού προστατεύει τά
νόμιμα δικαιώματα, άπό όποιονδήποτε
καί αν άπειλοϋνται.
Λειτουργού, πού πιστεύει μέ πάθος,
ότι έχει χρέος νά αναλώσει όλες του τίς
δυνάμεις στην υπηρεσία τού Νόμου καί
γιά τήν προστασία τού πολίτη.
’Επομένως, τό περιεχόμενο τής αστυ
νομικής άποστολής είναι άνεξάντλητο καί
ή κοινωνία άναμένει πάντοτε, καί πολύ
σωστά, άπό μάς πολλά.
Γιά νά μπορέσωμε, όμως, νά συνε/ίσωμεν έπιτελοΰντες στό άκέραιο τήν απο
στολή μας αυτή, έναντι τού κοινωνικού
συνόλου καί τής Δημοκρατικής μας Πο
λιτείας, πρέπει συνεχώς νά διευρύνουμε
καί νά εκσυγχρονίζουμε τό φάσμα των
γνώσεών μας.
Καί άδίστακτα μπορούμε νά πούμε,
ότι τό σεμινάριο αυτό, πού σήμερα τελειώ
σατε, αποτελεί τό τελειότερο έπίτευγμα
μέσα στό εύρύ κύκλωμα των συστημάτων
μετεκπαιδεύσεως καί έπιμορφώσεως των
άστυνομικών αξιωματικών.
Έπιστρέφοντας στις 'Υπηρεσίες σας
καλεϊσθε νά μεταφέρετε στούς υφιστα
μένους σας τά πλούσια «οφέλη τού τόσο
ώραίου καί τόσο χρήσιμου αύτού άναβαπτίσματος.
Εύχομαι πλήρη εύόδ«οσι αυτού τού
χρέους σας.
"Εχοντας την μεγάλη τιμή νά εκπρο
σωπώ, αύτήν τήν στιγμή, τό Σώμα τής
Αστυνομίας Πόλεων, αισθάνομαι την
ύποχρέωσι νά έκφράσω τίς βαθύτατες ευ
χαριστίες μου:
α. Πρώτα-πρώτα προς τήν Κυβέρνησι καί, είδικώτερα προς ύμάς κ. 'Υ
πουργέ, γιά τήν ώραία έμπνευυι νά ιδρύ
σετε αύτήν τήν θαυμάσια ύπηρεσιακή καί
κοινοονική κολυμβήθρα.
β. ’Έπειτα προς σάς κ.κ. όμιληταί,
πού μέ τόση προθυμία δεχθήκατε νά με
ταδώσετε στούς άξιωματικούς μας τά
προϊόν.-α τής έξοχου πνευματικής καί επι
στημονικής έμπειρίας σας. Είλικρινά. ζη
λεύω τούς άκροατάς σας.
γ. Τέλος εύχαριστώ τόν Σύλλογο Ει
σαγωγικού Εμπορίου γιά τήν πρόθυμη
παραχώρησι τής θαυμάσιας αύτής αίθου
σας.
δ. Καί, άκόμα, τίς εύχαριστίες μου
άπευθύνω προς όλο τό εύγενικό ΓΙατραικό κοινό, πού τίς μέρες αύτές έπιδόθηκε
σέ μιά άπαράμιλλη άμιλλα, ποιος θά φιλοςενήση περισσότερο τούς άξιωματικούς
μας».
Στή συνέχεια ώμίλησε ό Υπουργός
Δημ. Τάξεως κ. Σταμάτης, ό όποιος έτόνισε μεταξύ των άλλων:
«Είναι άνάγκη, ήτο καί είναι νά έπιτύχωμεν, νά έναρμονίσοιμεν τάς σχέσεις
πολίτου καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, έπί
βάσε«ος έγκαρδιότητος. "Εχουν συμβή
μερικά πράγματα κατά τό παρελθόν τά
όποια, ας εΐμεθα ειλικρινείς, είχον προκαλέσει μίαν διαταραχήν τών σχέσεων αύτών,
διότι τά περιστατικά τά όποια συνέβησαν

"Επάνω: Ίήν 7-3-77 οί μαθηταί τής Σχο
λής Εθνικής 'Α/ιύνης έπεσκέφθησαν την
Σχολήν Ά ξ/χώ ν 'Αστυνομίας Πόλεων,
οπού και ένημερώθησαν από τον 'Αατυνομικό Α \ντή κ. Λεμονή, για τό έργο γενι
κώς και την αποστολή τον *Αστυνομικού
Σώματος. Αεξιά: Στήν Τροχαία ’Αθηνών,
άρχισε και συνεχίζεται Σεμινάριο επιμορφιόσειυς γυναικών άρχιφυλάκων, οί όποιες
στη συνεχεία, θά όιόάζουν θέματα τρο
χαίας στα όημοτικά καί στά γυμνάσια τής
περιοχής Πρωτευοΰσης.

Εις την απέναντι σελίόα επάνω: Στιγμιό
τυπο από την έπίσκεψι τού *Υπουργού
\ημοσ!ας Τάζεως κ. Στα/ιάτη εις τόν χο
ρόν τής Y.IJ.E.IS . 'Εόώ /ιέ τόν I /ντήν
τής Υπηρεσίας κ. Γ. 'Ακριβόν. Εις τήν
απέναντι σελίόα κήτω: Ό Άστυν. ί /ντή;
Πειραιώς κ Γιαννη/ιάρας έπ:*ίόυ)ν τιμη
τικήν πλακέτταν εις κυρίαν τού Ο.Κ.Φ.Α
Πειραιώς, όιά τάς υπηρεσίας τού ομίλου
προς το Αστυνομικόν Σώμα
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ώδήγησαν εις τήν μεγάλην παρεξήγησή
καί ή παρεξήγησις ήτο ή βασική αιτία
αυτής τής διαταραχής και τα σεμινάρια
άπέβλεψαν νά άρουν τήν παρεξήγησιν καί
νά έμπεδώσουν εις τήν συνείδησιν τών
Ελλήνων πολιτών, δτι τά Σώματα ’Ασφα
λείας κατέχονται άπό τό υψηλόν πνεύμα
μιας αποστολής ή όποια συμπίπτει όχι μο
νάχα μέ τήν λειτουργίαν καί τήν στερέωσιν τής Δημοκρατίας, άλλα μέ τήν λει
τουργίαν καί τήν στερέωσω αύτοϋ τού τό
που, ό όποιος φέρει τό ώραΐον όνομα ΕΛ
ΛΑΣ.
Γνωρίζετε ότι τό Ί ’πουργεΐον Δημο
σίας Τάξεως έχει τάξει ορισμένους σκο
πούς καί έχει τάξει μίαν άποστολήν. Η
άποστολή ποια είναι, περιφρούρησις τής
’Ασφαλείας τού τόπου καί στεραίωσις τής
Δημοκρατίας, καί χαίρει πάρα πολύ διότι
δύναται άπό τής θέσεως αύτής ύπευθύνως
δι’ έμοϋ τό Ύπουργεΐον νά διαβεβαίωση
είς τόν Ελληνικόν λαόν δτι σόμπαν τό
Σώμα ή σύμπαντα τά Σώματα Ασφαλείας
έπιτελοΰν τόν προορισμόν των, είς τήν έπιτυχίαν αύτής τής άποστολής τού 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως.
Καί ό κ. Σταμάτης κατέληξε: «Μέ
αύτάς τάς σκέψεις, μέ αύτάς τά διακηρύ
ξεις, μέ αύτάς τά πεποιθήσεις, τάς όποιας
άποκομίζουν σήμερον κύριοι, αισθάνομαι
άκόμη τήν άνάγκην νά διαβεβαιώσω τόν
Ελληνικόν λαόν άπό τής θέσεως αύτής
δτι ή Κυβέρνησις καί έγώ ώς έκπρόσωπος
τής Κυβερνήσεως έκπληρώνομεν έν παντί
τήν άποστολήν μας, γνωρίζομεν καί τί
πράττομεν καί τί πρέπει νά πράττωμεν
καί έχομεν τό θάρρος μέ άπόλυτον πεποίθησιν νά διαβεβαιώσωμεν τόν Ελληνικόν
λαόν δτι τίποτε δέν έχει, τό όποιον νά τόν
καταστήση είς οίανδήποτε στιγμήν, έναντι
οίουδήποτε θέματος διατακτικόν.
Ό Νόμος έφαρμόζεται προς πάσαν
κατεύθυνσιν κατά τρόπον άπαρέκλειτον,
χωρίς καμίαν διαταραχήν, χωρίς καμίαν
παρέκλισιν».
Τό Σεμινάριο άρχισε τήν 28-2-77.
Τήν έναρξή του Ικήρυξε 6 Νομάρχη; Ά 328

πακωνσταντίνου τή; «Ν.Δ.» μέ θέμα
χαία; κ. Τσίρκα; παρουσία τού ’Αρχηγού
τή; ’Αστυνομία; κ. Τζίμα καί τοϋ Α’ «άτομική έλευθερία καί ύποχρεώσει; τών
Σωμάτων ’Ασφαλεία;» καί Ίω. ΣκουλαΈπιθεωρητού Χωροφυλακή; κ. Ψάρρη.
Στήν έναρξη τών έργασιών τού σεμι ρίκη; τού ΠΑΣΟΚ μέ θέμα «Ατομικά καί
ναρίου παρέστησαν: ό Γενικό; Διευθυν πολιτικά δικαιώματα».
Στί; 8 μ.μ., στήν αίθουσα τού ΕΒΕ
τή; τή; ’Αστυνομική; Διευθύνσεω; Πα
τριών κ. ’ Ιω. Μπαλόπουλο; καί ό άνώτε- Πατρών, δόθηκε δεξίωση, άπό τά ’Εμπο
ρικό καί Βιομηχανικό καί ’Επαγγελμα
ρο; Διοικητή; Χωροφυλακή; Δυτ. Έλλάδο; ταξίαρχο; κ. Κων. Καλογερόπου- τικό καί Βιοτεχνικό ’Επιμελητήρια Πα
τρών καί τόν Έμπορικό-Είσαγωγικό
λο;.
Μετά τήν πανηγυρική όμιλία τού κ. σύλλογο, πρό; τιμήν τών άξιωματικών,
Νομάρχη άπηύθυνε χαιρετισμό πρό; τού; πού παρηκολούθησαν τό σεμινάριο.
Στήν δεξίωση παρέστησαν έκπρόάξιωματικού; καί έτόνισε τή σημασία τού
Σεμιναρίου ό ’Αρχηγό; τή; Α.Π. κ. Τζί σωποι τών τοπικών άρχών καί τών πα
ραγωγικών τάξεων.
μα;. ’Εν συνεχεία άρχισαν οί έργασίε;
Μιλώντας πρό; τού; ’Αξιωματικού;
τού σεμιναρίου μέ όμιλητέ; τού; βουλευό Πρόεδρο; τού ΕΒΕΠ κ. Δημ. Παπαντέ; τή; Ν.Δ. κ.κ. Κων. Παπαρρηγόπουλο,
δρέου, είπε, μεταξύ τών άλλων, καί τά
Χρ.Καρατζά καί Διομ. Ψηλό.
"Υστερα άπό κάθε όμιλία διεξαγόταν
έξης:
«Ή αγάπη καί ή εκτίμηση τών ’Εδιαλογική συζήτηση διαρκεία; μιά; ώρα;.
παγγελματιών καί Βιοτεχνών πρός τά
Σκοπό; τού σεμιναρίου, όπω; καί τών
δύο προηγουμένων, πού πραγματοποιή Σώματα ’Ασφαλείας είναι μεγάλη καί ει
λικρινής.
θηκαν στήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη,
Καί τούτο διότι γνωρίζομεν καί καταήταν ή έναρμόνιση τών σχέσεων τών όργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλεία; καί τού νοούμεν πλήρως πόσον επίμοχθον, άλλά
κοινού καί ή βελτίωση αύτών σύμφωνα καί πόσον ύψηλόν καί ώραΐον είναι τό έργον σας.
μέ τό πνεύμα τού νέου Συντάγματος.
Ή προσφορά σας στήν κοινωνία μας
Τήν Τρίτη μίλησαν ό πρόεδρο; τού δι
κηγορικού συλλόγου Πατρών κ. Παν. Μα- είναι μεγάλη. Γνωρίζομε δτι τό έργο σας
ράννη; καί οί βουλευτές τή; «Νέα; Δημο συνίσταται στην έφαρμογή τών Νόμων
κρατία;» κ.κ. Δη μ. Καλούδη; Κερκύρα; καί της Πολιτείας διά τών όποιων κατοχυρούται ή δημοσία τάξη καί άσφάλεια καί
Δημ. Καραϊσκάκη; (τέως ύφυπουργό;)
προστατεύονται τά πολυτιμότερα άγαθά
Αιτωλοακαρνανία;.
Τήν Τετάρτη μίλησε ό Πρόεδρο; τοϋ τών πολιτών καί δτι κατ’ αύτόν τόν τρό
πον προσφέρετε στόν πολίτη τήν άπελευΔημοτικού Συμβουλίου δικηγόρο; κ.
θέρωση άπό τά πλέγματα τού φόβου καί
Παύλο; Μαρινάκη; μέ θέμα; «Τά Σώματα
πολλές φορές τής άπογοητεύσεως καί
Ασφαλεία; καί ή Δικαιοσύνη» καί στή
άπαισιοδοξίας».
συνέχεια οί άξιωματικοί έπεσκέφθησαν
τήν «Άχάϊα-Κλάου;» καί τού; ξενάγησε
Καί ό κ. Παπανδρέου κατέληξε:
στί; έγκαταστάσει; τή; βιομηχανία; ό κ.
«Παραμένετε πάντοτε πιστοί στις πα
Άλ. Άντωνόπουλος.
ραδόσεις της πατρίδας μας καί ύπηρετεΐτε
μέ άφοσίωση τήν Ιδέα τής ’Εθνικής Ε νό
’Ακολούθως ή διεύθυνση τή; «Άχάϊατητας ή όποια είναι άπολύτως άναγκαία
Κλάου;» δεξιώθηκε τού; άξιωματικού; οί
όποιοι καί έξέφρασαν τί; εύχαριστίε; του; γιά τή μεγαλουργία τοϋ έθνους μας.
Ή τάξη μας είναι εύτυχής καθ' δτι
καί τό θαυμασμό του; γιά τή λειτουργία
άπόψε τής δόθηκε ή εύκαιρία νά σάς δετή; βιομηχανία; καί τήν ποιοτική τη;
ξιωθή. Καί ή δεξίωση αύτή, ή άπό κοινού
παραγωγή.
μετά τού άδελφοΰ ’Εμποροβιομηχανικού
Τήν Πέμπτη μίλησαν οί βουλευτές κ.κ.
Άθαν. Κανελλόπουλο; τή; ΕΔΗΚ μέ θέ ’Επιμελητηρίου καί τού Εισαγωγικού
μα «οικονομία-Αστυνομία». Γεωργ. Πα ’Εμπορικού Συλλόγου διδόμενη, άποτελεϊ
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μία μικρή έκδήλωση της προς υμάς άγάπης καί έκτιμήσεως τών τάξεών μας».
Μιλώντας, έττίσης, ό Πρόεδρος τού
’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελη
τηρίου κ. Μιχ. Καλογεράκης, καί άφού
καλωσόρισε μέ Ιδιαίτερη χαρά στό ’Επι
μελητήριο, είπε, μεταξύ τών άλλων τά
έξήί:
«Μέσα στήν επιδίωξη άναπτύξεως τής
συνεργασίας μεταξύ μας, για τό γενικό
καλό πού προαναφέραμε, ή αποψινή έκ
δήλωση πού διοργανώνουμε έκ μέρους
τών Παραγωγικών Τάξεων, είμαστε βέ
βαιοι δτι θά έχη όπωσδήποτε εύνοϊκή έπίπτωση για τήν περαιτέρω σύσφιξη τών
άριστων άλλωστε σχέσεων μας, γιατί πι
στεύουμε, δτι μέ τήν προσωπική έπικοινωνία καί τόν διάλογο, δταν μάλιστα συ
νοδεύεται καταλλήλως, πάντα έπιτυγχάνονται τά καλύτερα άποτελέσματα.
’Οφείλω έπίσης νά τονίσω δτι ή ση
μερινή έπικοινωνία τών έκπροσώπων τών
παραγωγικών τάξεων μέ σάς, τά στελέχη
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, είναι άναγνώριση τοΰ ύψηλοΰ έργου πού έπιτελεΐτε
καί διαβεβαίωση δτι οί τάξεις μας πάντα
θά σάς συμπαρίστανται στήν έκτέλεση
τοΰ καθήκοντός σας».
Τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο οί
έργασίες τού Σεμιναρίου συνεχίστηκαν
μέ όμιλητές τους βουλευτές κ.κ. Βασ. Μπεκίρη, Στ. Παπαδάκη, Νικ. Βγενόπουλο,
Δ. Γόντικα, καί Μένιο Κουτσόγιωργα καί
τόν Πρύτανι τού Πανεπιστημίου κ. Κων.
Σύρο.

'Ορκωμοσία νέων
Ύπαστυνόμων
Τίς πρωινές ώρες τής 10-3-77 έγινε
στή Σχολή ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας
Πόλεων ή τελετή τής όρκωμοσίας 57 νέων
Ύπαστυνόμων. Στούς νέους ’Αξιωματι
κούς τής ’Αστυνομίας άπέδωκε τά πτυχία
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσος.
Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό υπουρ

γός Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. Σταμάτης, ό
ύπουργός ’Εργασίας κ. Λάσκαρης, ό ύφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Δαβάκης, ό
άρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός
κ. Ντάβος, ό άρχηγός Στρατού άντιστράτηγος κ. Γκράτσιος, ό γενικός γραμματεύς
τού υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.
Μπάλκος, ό νομάρχης ’Αττικής κ. Τσιτσάρας, ό νομάρχης ’Ανατολικού Διαμε
ρίσματος ’Αττικής κ. Κωβαϊος, ό άρχη
γός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζίμας,
οί ύπαρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων
κ.κ. X. ΓΊαπαγεωργίου καί Δ. Κωτσόπουλος, πολλοί βουλευταί, άντιπροσωπεϊαι τού Στρατού, τού Ναυτικού καί τής
’Αεροπορίας, καθώς καί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας καί συγγενείς τών όρκισθέντων.
Μετά τήν άφιξιν τού Προέδρου τής
Δημοκρατίας καί τήν άνάκρουσιν τοΰ ’Ε
θνικού Ύμνου, έγένετο παράδοσις τής ση
μαίας τής Σχολής ύπό τών έξερχομένων
πρός τούς ‘2ετεΐς Δοκίμους Ύπαστυνόμους. ’Ακολούθησε δοξολογία, χοροστατούντος τοΰ Μητροπολίτου ’Αττικής κ.
Δωροθέου, κατά τήν οποίαν έψαλλε ή χο
ρωδία τής ’Αστυνομίας Πόλεων ύπό τήν
διεύθυνσιν τού ’Αστυνόμου κ. Ζαφειροπούλου. ’Ακολούθησε ή όρκωμοσία τών
νέων άξιωματικών καί έν συνεχεία ό Διευ
θυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Καρακίτσος άνέγνωσε τήν ήμερησία Διατα
γή είς τήν όποιαν έτόνισε μεταξύ τών άλ
λων:
«Μήν σκεφθήτε ποτέ δτι μπορείτε
λόγω τοΰ άξιώματός σας ·νά καταδυνα
στεύετε τούς πολίτας. ’Αντίθετα νά
είστε πάντοτε είς τήν ύπηρεσίαν τους. Μήν
ύπολογίζετε κόπους καί μόχθους προκειμένου νά συμβιβάζετε τούς άντιμαχομένους πολίτες καί νά ακούετε μέ υπομονή
τά παράπονά τους. Νά έχετε μόνιμον έπι1δίωξίν σας τήν άπόκτησιν τής έκτιμήσεως
καί άγάπης τού κοινού, διότι χωρίς τήν
συμπαράστασίν του καμμία άστυνομία δέν
μπορεί νά έπιτύχη στήν άποστολή της.
Καί δταν ακόμη γίνεσθε στόχος άδί-

Είς τήν απέναντι σελίδα επάνω: Τήν 1-377, ό διοικητής τον ΚΓ' Άστνν. Τμήματος
’Αθηνών μετέβη είς Γ ' Δημοτικόν Σχολειον Χαραυγής, δπον καί διένειμε δώρα,
είς άριστεύσαντας μαθητάς. ’Απέναντι
κάτω: Στιγμιότυπο από τόν άποκριάτικο
χορό τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως Πειραιώς
στό κέντρο ιιΔειλινά» τήν 6-2-77. Λιακρίνονται ό Ύπονργ. Δημ. Τάξεως κ. Στα
μάτης, ό Γεν. Γραμματεύς τον ίδιον Ύ πονργείον κ. Μπάλκος, ό ’Αρχηγός Α.ΓΙ.
κ. Τζίμας, ό Β' ' Υπαρχηγός κ. Κωτσόπονλος, οί Άστνν. Δ /νταί ’Αθηνών και
Πειραιώς κ.κ. ’Αγγελόπονλος καί Γιαννημάρας κ.ά. ’Επάνω: Τούς νεοεξελθβντας
έκ τής Σχολής νέονς Ύπαστννόμονς έκάλεσε είς τό γραφείο τον ό Άστνν. Δ/ντής
κ. Αγγελόπονλος, γιά νά τούς δώαη γενι
κές οδηγίες γιά τήν καλύτερη έκτέλεσι τών
καθηκόντων
κων επικρίσεων μή πικρένεσθε, διότι πρέ
πει νά γνωρίζετε δτι τό μεγαλύτερον μέ
ρος τών πολιτών άναγνωρίζει τήν σπουδαιότητα τής άποστολής καί τού έργου σας.
Ή προσήλωσι πρός τό καθήκον, πρός
τήν πατρίδα, πρός τά έθνικά ιδεώδη καί
τίς έθνικές παραδόσεις, νά είναι τό βασικόν
σας γνώρισμα. Ή προστασία τού πολι
τεύματος τής χώρας καί τών δημοκρατι
κών θεσμών άπό τούς παντοειδείς έχθρούς
των, ν’ άποτελή τήν μόνιμον καί φανατι
κήν επιδίωξίν σας».
’Ακολούθησε παρέλασις τών όρκισθέντων ενώπιον τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας καί άναμνηστική φωτογραφία.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαί
ρουν τούς νέους Ύπαστυνόμους καί εύ
χονται καλή σταδιοδρομία πρός τό καλόν
καί τών ιδίων καί τού ωραίου ’Αστυνομι
κού θεσμού, τόν όποιον άπεφάσισαν νά
υπηρετήσουν.

Δημοσιεύσεις
Μέ άπόλυτη τάξη έγιναν καί εφέτος
οί εορτές τού Καρναβάλου στήν Πάτρα,
χάρη στά έξαιρετικά μέτρα τάξεως καί
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ΕΙς αυτήν την σελίδα δεξιά: 54 φορές έδωσε αίμα 6 άρχιφνλακας τον μηχανοκίνητον
(Ν 54) Ήλίας Ν. Άγγελόπονλος. Στη φωτογραφία 6 αστυνομικός ενώ δίνει αίμα για
τ ψ άχρονη Άνδριάνα Σπυροπούλου που χειρονργήθηκε στη καρδιά. Κάτιο: Τό 'Αστε
ροσκοπείο 'Αθηνών έπεσκέφθησαν, όπου καί εξεναγήθησαν για τη λειτουργία καί την
επιστημονική προσφορά τον, οί Υπάλληλοι τον ΚΔ’ 'Αστυνομικού Τμήματος 'Αθηνών.
Εις την απέναντι σελίδα επάνω: Ό Άστνν. Α /ντής 'Αθηνών κ. Άγγελόπονλος έκάλεσε
εις τό γραφείο του καί σννεχάρη 25 άτομα, τά οποία κατά τό 1976 βρήκαν καί παρέ
δωσαν στην 'Αστυνομία μεγάλα χρηματικά ποσά, ή αντικείμενα αξίας. Κάτω: Ο 1ιοικητης τον 1 Αστνν. 7μηματος έπεσκέφθη καί προσέφερε δώρα στά παιδάκια τού 'Ορ
φανοτροφείου τού ((Συνδέσμου Αγάπης Ιερός Χρυσόστομος».

ασφαλείας, πού είχε πάρει ή ’Αστυνομική
Διεύθυναις, πράγμα, το όποιον έσχολιάσθη ευμενέστατα άπό τό κοινό και άπό
τον τοπικό τύπο. Στή συνέχεια παρατί
θενται ένδεικτικώς αποσπάσματα σχο
λίων των έφημερίδων των Πατρών.
«Κανένα δυστύχημα ή άτύχημα δέν
σημειώθηκε στην πόλη ή την περιοχή, κα
τά τό τριήμερο τών έορταστικών εκδηλώ
σεων τού Καρναβάλου καί τής Καθαρής
Δευτέρας, παρά τη διακίνηση χιλιάδων
οχημάτων, χάρη στά μέτρα πού είχε λάβει
ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή Τροχαία Χω
ροφυλακής Προαστείων. 'Υπολογίζεται
ότι τό Σαββατοκύριακο ήρθαν στην πόλη
μας 13.500 Ι.Χ. καί 500 πούλμαν. Παρά
ταΰτα ή ρύθμιση τής κυκλοφορίας ήταν
ϊριστη καί μπορεΤ νά χαρακτηρισθή σάν
άθλος τής Τροχαίας. Γιά την έξυπηρέτηση
τών ξένων (στέγαση, πληροφορίες κλπ.),
εργάστηκε υπεράνθρωπα καί ή Τουριστι
κή ’Αστυνομία, τής όποιας τά γραφεία
δέν έκλεισαν καθόλου κατά τό έορταστικό
48ωρο. ’Αλλά καί όλες οί υπηρεσίες τής
Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής άνταποκρίθησαν μέ απόλυτη πληρότητα στίς
ηύξημένες εύθϋνες τοΰ τριημέρου Άπόκρεω-Καθαράς Δευτέρας, μέ αποτέλεσμα
νά ύπάρξη ιδεώδης τάΕη», ΗΜΕΡΑ τής
23-2-77.
Γενική είναι ή διαπίστωσις τής επιτυ

χίας, πού έσημείωσε τό φετινό Καρναβάλι,
καθώς καί τό γεγονός ότι ή συρροή ξένιον,
αυτή τή χρονιά, ξεπέρασε κατά πολύ κά
θε προηγούμενο. Πανθομολόγητο έπίσης
είναι ότι τά άρματα τής πομπής τοΰ Καρ
ναβάλου ήσαν έφέτος ώραϊα. Δίκαιος έ
παινος, λοιπόν, άνήκει στήν Επιτροπή.
"Ο,τι όμως άποτελεΐ ρεκόρ καί είναι άξιον
ιδιαιτέρας δημοσίας έξάρσεως, είναι τό
γεγονός ότι, χάρις εις τά μέτρα τής ’Α
στόν. Διευθύνσεως Πατρών καί τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας, καίτοι κατά τό
έορταστικό τριήμερο διεκινήθησαν στήν
πόλι μας περί τούς 200.000 ξένοι καί χι
λιάδες αύτοκίνητα, ή τάξις καί ή ασφά
λεια έτηρήθησαν κατά τρόπον άψογον.
Ούδέν, έστω καί μικροεπεισόδιον καί κά
ποιο τροχαίο, έστω, μικροατύχημα. Τό
γεγονός άποτελεΐ διαπίστωσιν, ή όποια
τιμά τόσον τήν Διεύθυνσιν όσον καί όλους
τούς άξιωματικούς καί τούς άνδρας τής
’Αστυνομίας Πατρών. (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΣ 25-2-77.
ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ οί ’Αστυνο
μικοί, πού κατά τό έορταστικό τριήμερο
έφαγαν καί ήπιαν στό σπίτι μέ τήν οίκογένειά τους. Καί άσφαλώς λιγώτεροι ήσαν
εκείνοι πού κατάφεραν νά διασκεδάσουν
σέ κάποιο κέντρο. ’Αλλά βέβαια, μαθημέ
να τά βουνά άπ’ τά χιόνια. “Ας έχουν του-

λ.άχιστον τήν όφειλόμενη άναγνώριση τοΰ
μόχθου τους έκ μέρους τής κοινωνίας.
’Ιδιαίτερα όταν ό μόχθος αυτός έξασφαλίζει κατά τρόπο σχεδόν (δανικό τήν τάξη
καί τήν διευκόλυνση πεζών καί τροχοφό
ρων σέ έκδηλώσεις πανζουρλισμού, σάν
τις Καρναβαλικές. (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΣ 23-2-77).

Τιμή είς τάς Κυρίας
τοΰ Ο. Κ. Φ. Ά . Πειραιώς
Τήν 24.2.77 καί ώραν 19 είς τήν αίθου
σαν συγκεντρώσεων τής Άστυν. Δ/σεως.
ό Δ/ντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, Γενικός
Άστυν. Δ/ντής κ. Κων/νος ΠΑΝΝΗΜΑΡΑΣ άπένειμε τιμητικός πλακέττας είς
τήν Πρόεδρον καί τά μέλη τοΟ Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΟ 'Ομίλου Κυριών Φί-
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λων ’Αστυνομίας Πειραιώς, εις άναγνώρισιν τών πρός τήν 'Αστυνομίαν Πειραι
ώς προσφερομένων υπηρεσιών του 'Ομί
λου.
Κατ’ άρχάς ώμίλησεν ό κ. Γενικός ό
όποιος άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τοΰ
'Ομίλου, τάς θυσίας ,τούς κόπους καί τάς
προσπάθειας τών μελών του, τήν έν γένει
δραστηριότητα τοϋ 'Ομίλου καί υπο
γράμμισε, τά θερμά αισθήματα βαθυτάτης έκτιμήσεως καί ειλικρινούς θαυμα
σμού τών άστυνομικών υπαλλήλων τού
Πειραιώς πρός τόν Ο.Κ.Φ.Α.
Πρός τάς τιμωμένας κυρίας τού ΟΚΦΑ
άπηύθυνεν χαιρετιμόν καί ό Αρχηγός
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζίμας Θεό
δωρος. ό όποιος συνεχάρη ταύτας διά
τήν άξιοθαύμαστον δράστη ριότητά των
καί τάς διαβεβαίωσεν ότι απαντες οί
'Αστυνομικοί υπάλληλοι άναγνωρίζουν
τό έργον των καί τρέφουν αισθήματα βαθυτάτης έκτιμήσεως. θαυμασμού καί ευ
γνωμοσύνης.
Άκολούθησεν άντιφώνησις τής Προ
έδρου τού ΟΚΦΑ κ. Ευγενίας Φλέγκα.
ή όποια ηύχαρίστησεν διά τήν τιμήν,
τήν όποια περιποιεί εις τήν ιδίαν καί
εις τά λοιπά μέλη τοΰ Δ.Σ. τού 'Ομίλου
ή άπονομή τής τιμητικής πλακέττας καί
έτόνισεν τήν άκαμπτον θέλησιν όλων τών
μελών τού 'Ομίλου νά προσφέρουν τάς
υπηρεσίας των διά τήν εύόδωσιν τών σκο
πών καί άναγνώρισιν τού έργου τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
’Εν συνεχεία έγένετο ή απονομή τών
τιμητικών πλακεττών εις τήν Πρόεδρον
καί τά μέλη τοΰ Δ.Σ. τού ΟΚΦΑ.
Μετά ταΰτα ό Γενικός Άστυν. Δ/ντής
κ. Γιαννημάρας έδεξιώθη τά τιμηθέντα
μέλη τού ΟΚΦΑ καί τούς προσκεκλη
μένους είς τήν λέσχην τής ’Αστυνομικής
Δ/νσεως.
Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν:
—Ό Β Ύπαρχηγός κ. Κωτσόπουλος
Δημήτριος.
—Ό Γενικός Άστυν. Δ/ντής Αθηνών
κ. Άγγελόπουλος Γεώργιος.
—’Αντιπροσωπεία τών έν συντάξει
Άστυν. Υπαλλήλων Πειραιώς.
—Σύζυγοι τών τιμωμένων μελών τοΰ
Δ.Σ. τού ΟΚΦΑ. κ.κ. Σοφοκλής Φλέγκας,
Βασίλειος Κατσιβαρδάκος, ’Ισίδωρος Σιδεράτος, Γεώργιος Γερανέας, Αθανάσιος

ροεσπερίδα τών Αξιωματικών καί Κατω
τέρων Άστυνομικών ύπαλλήλων της,
έπί ταίς έορταΐς τών Άπόκρεω, είς Κέντρον Διασκεδάσεως VILLY’S PARK.
Τήν έν λόγω χοροεσπερίδα έτίμησαν
διά τής παρουσίας των: ό έξ Αθηνών πρός
τούτο άφιχθείς Β' Ύπαρχηγός τού Αστυ
νομικού Σώματος κ. Κωτσόπουλος Δημήτριος, οί Πρόεδρος καί Είσαγγελεύς Έφετών Πατρών κ.κ. Κολυβοδιάκος καί Κάλ
λιας Άνδρέας, ό Ανώτερος Διοικητής
Φρουράς Πατρών Ταξίαρχος κ. Καδινόπουλος, ό Διοικητής τής 117 Π.Μ. Ταξί
αρχος Αεροπορίας καί ή κυρία Οικονό
μου, ό Ανώτερος Διοικητής Χ.Δ. 'Ελλά
δος καί ή κυρία Καλογεροπούλου, ό Διοι
κητής τής 116 Π.Μ. Σμήναρχος καί ή κυ
ρία Χατζήρη, ό διοικητής τής Ναυτικής
Διοικήσεως Ίονίου Πλοίαρχος κ. Σακελλαρίδης, ό Κεντρικός Λιμενάρχης Πα
τρών Άντιπλοίαρχος Λ.Σ. καί ή κυρία
Βαβούρη, έτεραι διακεκριμένοι προσωπι
κότητες τής Πατραϊκής Κοινωνίας καί
μέγα πλήθος έκλεκτών φίλων τής Αστυ
νομίας Πόλεων.
Συγκινητική έξ άλλου ύπήρξε ή δήΚασάπης.
λωσις συμμετοχής τών έκλεκτών φίλων
Άπαντες οί Άστυν. Δ/νταί Πειραιώς
τής Αστυνομίας τών Πατρών, τόσον ώστε
καί άντιπροσωπεία άντυν. ύπαλλήλων
παντός βαθμού έξ όλων τών ύπηρεσιών οί έπιμεληθέντες τής όργανώσεως τής
χοροεσπερίδος νά μή δυνηθούν νά ικανο
τής Άστυν. Δ/νσεως Πειραιώς.
ποιήσουν τήν έπιθυμίαν μεγάλου άριθμού
—Αστυνομικοί Συντάκται Πειραιώς,
έκ τούτων.
καί άλλοι.
Μέ τήν έναρξιν σχεδόν τής χοροεσπε
Οί κυρίες πού έτιμήθησαν είναι: Εύγενία Φλέγκα. Πρόεδρος Ο.Κ.Φ.Α.— Σο ρίδος ό Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
φία Κατσιβαρδάκου. Αντιπρόεδρος — κ. Μπαλόπουλος ηύχαρίστησεν δΓ όλίΜάνια Γερανέα, Γεν. Γραμματεύς — Μα γων τούς τιμήσαντες διά τής παρουσίας
ρία Καλαμάκη. Μέλος Ο.Κ.Φ.Α. — Αικα των τήν έν λόγοι έκδήλωσιν έπισήμους καί
τερίνη Ίωάννου, Μέλος — Ιωάννα Δαυίδ, τούς λοιπούς έκλεκτούς προσκεκλημέ
Μέλος — Ρέα Κασάπη. Μέλος — Αφρο νους, καί τούς ηύχήθη καλήν διασκέδίτη Κυπριώτου. Μέλος — Κούλα Χρυ- δασιν.
Έν συνεχεία πρός τούς τιμήσαντας τήν
σαφίδου, Μέλος — Ειρήνη Σιδεράτου,
Μέλος — ’Ισμήνη Παπατέστα, Μέλος — Αστυνομίαν προσκελκημένους άπηύθηνεν εύχαριστίας καί εύχάς καί ό Β' ΎΆννα Παπαδοπούλου, Μέλος.
παρχηγός τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ.
Κωτσόπουλος Δημήτριος.
Άποκρηάτικοι χοροί
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής χοροε
Τήν 8-2-77 ή Αστυνομική Δ/νσις Πα- σπερίδος ή όποια έκράτησεν μέχρι τών
τρών, έπραγματοποίησε τήν έτησίαν Χο πρωινών ώρών ή όιασκέδασις, τό κέφι
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καί ό χορός, μέ τήν έκλεκτήν όρχήστραν
τοΟ VILLY'S PARK, καί ενα όλόκληρο
έπιτελεΐον καλλιτεχνών, διετηρήθησαν
εις τόν ύπέρτατον βαθμόν.
Τήν 18-2-1977, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κέρκυρας, έτέλεσε τόν άποκριάτικο χορό είς τό κέντρον «ΦΙΛΙΠΠΑΣ»,
λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τήν Κέρκυρα.
Ό χορός διοργανώθη υπό τήν προσω
πική καθοδήγηση καί συμπαράσταση τοϋ
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Κερκύρας κ.
Κατσάρου καί έστέφθη ΰπό πλήρους έπιτυχίας.
Είς τόν χορόν μετεΐχον οί ’Αστυνομι
κοί υπάλληλοι μετά των οικογενειών καί
των φίλων των, ώς καί άπασαι αί Άρχαί
τής πόλεως, ο'ίτινες διεσκέδασαν μέχρι
τής 04.00 πρωινής ώρας έντός περιβάλ
λοντος μεγίστης έγκαρδιότητος πολιτών
καί Αστυνομικών.

Έπιστολαί
Πρός τόν Άξιότιμον
Υφυπουργόν τών Οικονομικών
Κύριον Μιλτιάδην Έβερτ
ΕΝΤΑ ΤΘA
Έν Άθήναις τή 24η Φεβρουάριου 1977
Κύριε Υφυπουργέ,
Έδιάβασα τό δημοσιευθέν είς τήν
χθεσινήν έφημερίδα «Βραδυνή» άρθρον
Σας, μέ τίτλον «τά Σώματα Ασφαλείας
στήν Υπηρεσία τής Δημοκρατίας» καί
παρακαλώ νά δεχθήτε τά θερμότατα συγ
χαρητήριά μου.
'Ομολογώ ότι συνεκινήθην, διά τήν
έκδηλωθεϊσαν συμπαράστασίν Σας, πρός
τούς ΰπηρετοΰντας εις τά Σώματα Ασφα
λείας, οί όποιοι άπό τίνος χρόνου βάλλον
ται συνεχώς, άπό τών στηλών ώρισμένων
έφημερίδων, χωρίς νά μπορούν νά «υψώ
σουν» φωνήν διαμαρτυρίας.
Ή συγκίνησίς μου ΰπήρξεν άκόμα μεγαλυτέρα, διότι διά τής συμπαραστάσεώς'
Σας, έρχεσθε συνεχιστής τών προσπα
θειών τού μακαρίτου Πατρός Σας, ύπό
τάς άμέσους διαταγάς τού οποίου, όπως
καλώς γνωρίζετε, υπηρέτησα έπί σειράν
έτών, ό όποιος καί ώς Διευθυντής Αστυ
νομίας Αθηνών καί ώς Αρχηγός τού
Αστυνομικού Σώματος, δέν έπαυσεν ούδέ
έπί στιγμήν, νά μή παρακολουθή καί νά
προστατεύη τό Αστυνομικόν Σώμα, άπό
άδικους, όπως καί σήμερα έπιθέσεις.
Θά ήθελα νά Σάς διαβεβαιώσω Κύριε
Υφυπουργέ, ότι τό άρθρον Σας, θά συντελέση είς τήν άνακούφισιν τών άστυνομικών, τήν άμβλυνσιν τής πικρίας των καί
τήν τόνωσιν τού ήθικοΰ των, διότι βλέ
πουν, ότι έκτός τών έπιμόνων προσπα
θειών τού Άξιοτίμου Υπουργού Δημοσίας
Τάξεως Κυρίου Γ. Σταμάτη καί άλ,λο έπίλεκτον μέλος τής Κυβερνήσεως, έρχεται
συμπαραστάτης καί προστάτης των.
Μέ πολλήν έκτίμησιν,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Τ. Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων

Τήν 13-2-77 στήν αίθουσα «ΤΕΡ
ΨΙΧΟΡΗ» τοϋ Χίλτον έγινε ό ’Αποκριά Ji’O άστινομικοί ο ί : Λόχ. \4ρχ. χ. Τακ
τικος χορός τοϋ ΚΔ ’Αστυνομικού Τμή τ ο έχος Λέων, χαί όόχ. άατυφ. χ. Καραματος ’Αθηνών. Ή θαυμάσια διακοσμη φωτιάς προσέφεραν έθελοντιχώς αΙμα( σπαμένη αίθουσα ήταν κατάμεστη άπό έκλε- via ομάδα 0 R H ) διά την διάσωαιν τον
κτούς προσκεκλημένους τοϋ Διοικητοϋ είχονιζομένου άγρότον χ. Εναγ. Μερτζέτοϋ Τμήματος ’Αστυνόμου κ. Σπόρου λου, ό όποιος ύπέστη άχρωτηριασμό τών
Πηλοΰ, τοϋ όποιου είναι γνωστή ή χάτω άχρων άπό γεωργιχό μηχάνημα.
Ικανότητα σέ τέτοιου είδους εκδηλώσεις
καί γενικώς στή σύσφιγξι τών σχέσεων γραμμά τους. Άνάμεσά τους ό Σάκης ΙΙα’Αστυνομίας καί κοινοΰ. Παρεμπιπτόντως πανικολάου, ό Ιίεράκης, ό Φακίτσας, ό
πρέπει να άναφερθή, δτι ό κ. ΙΙηλός κα Φανούρης καί ό Τάσος ό Γιαννόπουλος.
τορθώνει στή δικαιοδοσία του, έκεϊνο πού Στό δημοτικό τραγούδι ό Παπαγεωργίου
πρέπει να χαρακτηρίζη κάθε αστυνομικό.
καί ό Σκαλιώτης.
Τήν άτεγκτη δηλαδή έφαρμογή τοϋ νόμου,
Τήν βραδυά τίμησαν μέ τήν παρουσία
συνδυασμένη μέ τήν άγάπη καί τήν ανθρω τους ό Γενικός ’Αστυνομικός Διευθυντής
πιά. πράγματα τά όποια όδηγοΰν καί στήν ’Αθηνών κ. Άγγελόπουλος Γεώργιος μέ
σωστότερη καί άντικειμενικώτερη τιμωρία τή σύζυγό του, ό Άστυν. Διευθυντής Α'
τών παραβατών τών νόμων.
κ. Ψυχογιός Ήλίας μέ τή σύζυγό του,
Στήν αίθουσα διακρίναμε μεταξύ τών άξιωματικοί τοϋ Σώματος καί πολλοί
άλλων τούς τ. ’Αρχηγούς τής Άστυν.
φίλοι τής Αστυνομίας.
Πόλεων κ.κ. Καραμπέτσο, Τασιγιώργο.
Σακελλαρίου, καί Γιαννούλη, τόν Άστυν.
Τήν 12-2-77 έγινε στήν αίθουσα δε
Διευθυντή ’Αθηνών κ. Άγγελόπουλο, τό ξιώσεων «ATHENIAN HALL», ή ’Ε
Διευθυντή της Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κ. Καρα- τήσια χοροεσπιρίδα τοϋ ΙΓ' Άστυν. Τμή
θανάση κ.ά.
ματος Αθηνών, τήν όποία μέ πολλή επι Άξιότιμον
Στό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ μέλεια καί άγάπη είχαν οργανώσει ό Διοι
Πρόεδρον Ένώσεως Άποστράτων
μα πήραν μέρος γνωστοί καλλιτέχνες τοϋ κητής τοϋ Τμήματος κ. Μπαμπαρούτσης
Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων
τραγουδιού καί τής σκηνής, όπως ή Αίτσα καί οί άξιωματικοί καί κατώτεροι τοϋ
Κύριον Νικόλαον Νέρην
Σακελλαρίου, ό Σωτήρης Μουστάκας, ό Τμήματος καί τοϋ οικείου Παραρτήματος.
Αρχηγόν έ.ά .
Γιώργος Ζαμπέττας, ό Στράτος Διονυ Τήν ωραία βραδυά έτίμησαν έκατοντάδες
Άπελλοΰ 4
σίου, ό Παναγιώτης Μιχαλόπουλος καί προσκεκλημένοι, άστυνομικοί καί εκλε Ε Ν Τ A Υ Θ Λ
κτά
μέλη
τής
κοινωνίας
τής
περιοχής.
άλλοι έκλεχτοί καλλιτέχνες. Τό γλέντι
’Εν Άθήναις τή 19η Φεβρουάριου 1977
συνεχίστηκε άμείωτο μέχρι τις προυϊνές Μεταξύ αύτών ήτο ό Άστυν. Διευθυντής Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Αθηνών κ. Άγγελόπουλος, οί Άστυν.
Έδιάβασα τήν δημοσιευθεΐσαν είς τήν
ώρες·
Διευθυνταί κ.κ. Γάλλος καί Σακέττος κ.ά.
Έφημερίδα «Βραδυνή» έπιστολήν τής
Τούς παρευρεθέντας διασκέδασαν μέχρι
Ενώσεως, σχετικώς μέ τήν άσκουμένην
Στις 15 Φεβρουάριου έγινε στήν Κο τις πρωϊνές ώρες, γνωστοί καλλιτέχνες
πολεμικήν δι’ άρθρογραφίας ώρισμένων
σμική Ταβέρνα «ΤΟ ΧΩΡΙΟ» στό ΓΙαγ- φίλοι τοϋ Αστυνομικού Σώματος.
έφημερίδων, τείνουσαν είς τήν δυσφήμηκράτι μιά πολύ ωραία άποκριάτικη έκσιν τού Αστυνομικού Σώματος καί τής
δήλωση. Τή διοργάνωσε τό I' ’Αστυνο
Είς τό Έντευκτήριον τοϋ 'Ομίλου σημερινής ήγεσίας αύτοΰ.
μικό Τμήμα μέ τόν Διοικητή του ’Αστυ
«Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» έγινε ή κα
νόμο κ. Γιαννόπουλο.
’Ήθελα νά σέ διαβεβαιώσω, αγαπητέ
θιερωμένη έορτή τής κοπής τής Βασιλό- μου Πρόεδρε, ότι ή έκδήλωσις αύτή τής
Μέσα σέ μιά θαυμάσια διακοσμημένη πιττας τών μελών τοϋ Ο.Φ.Α. Αθηνών
Ένώσεώς μας, εϊχεν εύ(χενεστάτην άπήαίθουσα, οί καλεσμένοι χάρηκαν μιά ιδιαί
Η Πρόεδρος κ. Εύτυχία Ίωακείμογλου χησιν μεταξύ τών έν ένεργεία αστυνομι
τερα όμορφη βραδιά.
άπηύθυνε εύχάς έκ μέρους τοϋ Διοικητι
καί έξετιμήθη δεόντως παρ’ αύτών.
Μέ τήν συνοδεία μιας έξαίρετης ορ κού Συμβουλίου διά τό Νέον έτος, πρός τήν κών,Τήν
αύτήν άπήχησιν είχε καί μεταξύ
χήστρας οί τυχεροί πού παρευρέθηκαν ήγεσίαν καί άπαν τό Αστυνομικόν Σώμα,
τών έν αποστρατεία άστυνομικών, οί όποιοι
χάρηκαν ένα πλούσιο γεΰμα καί μετά άναψε καθους καί είς τούς παρευρισκομένους.
μέ πικρίαν παρακολουθούν τά συκοφαντικά
ό χορός πού κράτησε μέχρι τις πρωινές
Κατόπιν έκαμε σύντομον άπολογισμόν κατά τού Αστυνομικού Σώματος δημο
ώρες. Κέφι τρελλό έπικράτησε όλη τή βρα τής δραστηριότητος τού 'Ομίλου τού 1976.
σιεύματα, ώρισμένων έφημερίδων.
διά πού τό τόνωναν κάθε λίγο άστέρια τοϋ
Ανεκοίνωσε σκέψεις τού Διοικητικού
Σέ παρακαλώ νά δεχθής, άγαπητέ μου
τραγουδιού καί τοϋ θεάτρου τής ’Αθήνας Συμβουλίου διά τό προσεχές έτος καί έζήΠρόεδρε, τά θερμότατα συγχαρητήριά
που ήρθαν νά χαρίσουν τό όμορφο πρό- τησε τήν βοήθειαν τών μελών.
μου, διά τήν έκδηλωθεϊσαν συμπαράστα-
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ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΑ ΝΕΑ
σιν τών έν άποστρατεία Αστυνομικών,
υπέρ των έν ένεργεία συναδέλφων των.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Κύριον
Θεόδωρον Τζίμαν
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας ΙΙόλεων
Έν τ α ΰ θ α
Κύριε ’Αρχηγέ,
Αισθάνομαι την ανάγκη να σάς ευχα
ριστήσω για τήν Ανθρωπιστική σας πρω
τοβουλία ή οποία είλικρινώς μέ συνεκίνησε.
Χάρις εις τό ένδιαφέρον σας, άνδρες τοϋ
Σώματος, προσέφερον αίμα γιά τήν βαρύ
τατα Ασθενή σύζυγό μου.
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίας, πιστέ
ψατε είλικρινώς καί δικαιώνουν τό Σώμα
τοϋ οποίου άξίως προίστασθε καί τό κατα
ξιώνουν είς τήν συνείδησι της κοινής γνώμη?·
, ,
, ,
Δεχθείτε και πάλι τις ευχαριστίες και
τήν εύγνωμοσύνη μου.
Είλικρινά 'Τμέτερος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΡΟΔΗΜΑΣ
Άχαίας 33-35
ΑΘΗΝΑΙ
Υ
ΆρχηγεΤον Αστυνομίας Πόλεων
'Αθήνας
Κύριοι,
Ή ’Αμερικανική ‘Εταιρία Mulberry
Souare Productions καί ή υπεύθυνος
Διευθύντρια Παραγωγής Κα ’Ασπασία
Λάμπρου, έπιθυμούμε 8ιά τής παρούσης νά εύχαριστήσουμε θερμά τό
’Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων, τήν
’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, τά
οίκεΤα 'Αστυνομικά Τμήματα καί είδικώς
τήν Διεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθη
νών διά τήν άνεκτίμητον βοήθειαν καί
συμπαράστασιν τήν όποίαν μάς παρέσχον
κατά τήν διάρκειαν τών γυρισμάτων τών
σκηνών τής κινηματογραφικής ταινίας
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΙ».
Δέν είναι καθόλου ύπερβολικό νά πού
με ότι χωρίς αύτήν τήν βοήθειαν δέν θά
μπορούσαμε νά γυρίσουμε τήν ταινία.
"Εχουμε γυρίσει ταινίες σέ πολλές
χώρες καί σάς διαβεβαιούμε ότι ή στάσις
καί ή συμπεριφορά τών άνδρών τής ' Ελ
ληνικής ’Αστυνομίας είναι έφάμιλλος άν
όχι άνώτερη πολλών.
Σάς εύχαριστοϋμε,
Ben Vaugnn ’Ασπασία Λάμπρου
Παραγωγός Διευθύντρια Παραγωγής

Υ
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόυ
Πανεπιστήμιου ’Αθηνών
’Οδοντιατρική Σχολή
Έδρα άκινήτου όδοντικής προσθετικής
Καθηγητής: ’Αριστοτέλης Άδάμ
Πρός
τόν ’Αρχηγό
'Αστυνομίας Πόλεως ’Αθηνών.
Εύχαρίστως σάς πληροφοροΰμεν ότι,
ό ύφ’ ύμάς ύπηρετών άνθυπαστυνόμος
Παναγιώτης Γλυκός, άπεφοίτησεν έκ τής
’Οδοντιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών.
Κατά τήν διάρκειαν τής πενταετούς
του, φοιτήσεως ύπήρξεν πρότυπον φοιτητού, τόσο κατά τήν έπίδοσιν είς τά
μαθήματα, όσο καί είς τάς ύποδείξεις καί
νουθεσίας τών διδασκάλων του, γεγονός
τό όποιον είχεν ώς συνέπεια νά καταστή
ούτος λίαν. άγαπητός μεταξύ τών συμ-

ΕΠΙ Σ ΤΗ Μ ΟΝΕΣ
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι

Περατώσας τάς μεταπτυχιακάς
του σπουδάς, είς Γαλλίαν ό ’Α
στυνόμος Β' κ. Ζιανίκας Χαράλαμ
πος, ώς υπότροφος τοϋ Κράτους,
άνεκηρύχθη άριστούχος διδάκτωρ
οικονομικών έπιστημών τοΰ Πα
νεπιστημίου τής πόλεως Dijon,
εις τό όποιον τήν 20-11-76 παρου
σίασε καί ύπεστήριξε τήν διδα
κτορικήν του διατριβήν, Οπό τόν
τίτλον: «EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA GRECE
CONTEMPORAINE. Etude de la
nuptialite» ( = Δημογραφική έξέλιξις τής συγχρόνου Ελλάδος. Έ 
ρευνα τής γαμηλιότητος).
Τά Αστυνομικά Χρονικά, συγ
χαίρουν τόν έκλεκτόν συνάδελφον
καί τού εύχονται καί περαιτέρω
επιτυχίας πρός τό καλόν τού ’Α
στυνομικού Σώματος.

« Μ Ι Δ Α Σ 614»
ΣΠ ΥΡ. ΚΩ ΤΣΗ

"Ενα άξιόλογο βιβλίο έκυκλοφόρησε ό τέως ’Αστυνόμος κ. Σπυρ.
Κώτσης, μέ τίτλο ΜΙΔΑΣ 614.
Ό κ. Σπυρ. Κώτσης, ό όποιος
άπεχώρησεν τή αιτήσει του έκ τού
Ά στυν. Σώματος τό έτος 1959, διά
τάς προσφερθείσας ύπ’ αύτοΰ πο
λυτίμους υπηρεσίας τόσον είς τό
Αστυνομικό Σώμα όσον καί είς
Στρατόν, έτιμήθη διά ιών παρα
σήμων Αριστείου ’Ανδρείας, Πο
λεμικού Σταυρού, έξαιρέτων Πρά
ξεων, ’Αστυνομικού Σταυρού, ’Α
στυνομικής Α ξίας, άναμνηστικών
Μεταλλίων, τοΰ ’Αλβανικού Με
τώπου, Μέσης ’Ανατολής, Ε θ νι
κής ’Αντιστάσεως ώς καί τών,
Χρυσού Μεταλλίου Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων καί Χρυσού Σταυρού
Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς.
Ουτος, έκ τής 'Υποδ/σεως Γε
νικής ’Ασφαλείας Αθηνώ ν όπου ύπηρέτει, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1942
άνεχώρησε διά τήν Μέσην Α ν α 
τολήν καί κατόπιν ειδικής έκπαιδεύσεως είς τήν Σχολήν κομάντος
έπέστρεψε τήν 1-8-42 είς τήν έχθροκρατουμένην Ελλάδα μέ τήν άποστολήν «ΜΙΔΑΣ 614» τής όποιας
ήγήθη ό άείμνηστος Ά ντ/ρχης Πε
ζικού Ίω. Τσιγάντες, ό όποιος ώς
είναι ήδη γνωστόν έφονεύθη Οπό
τών Ιταλών τήν 14-1-1943, είς τήν
οδόν Πατησίων 86.
Ό κ. Κώτσης, ό όποιος παρέμεινε έπί έν έτος άπό τοΰ φόνου τοΰ
Τσιγάντε είς τήν κατεχομένην Ελ
λάδα, συνεχίζων τό. έργον τοΰ Τσι
γάντε, διά τοΰ κυκλοφορήσαντος
βιβλίου του «ΜΙΔΑΣ 614» φέρει
είς φώς άγνωστα ιστορικά γεγονό
τα πού συνθέτουν τήν κατασκοπευ
τικήν δρασιν καί τόν ρόλον τής
άποστολής ή όποια υπήρξε μία έκ
τών σημαντικοτέρων είς τό είδος
της.
Περιλαμβάνει ένα πολύτιμο ύλι-’
κό άπό ντοκουμέντα, μαρτυρίες,
φωτογραφίες, μέρος διασωθέντων
τηλ-των, πού διεβιβάσθησαν διά
τών άσυρμάτων είς τήν Μ.Α., υπο
μνήματα πολιτικών άρχηγών πού
άπευθύνοντο είς τήν Βρετ. Κυβέρνησιν, έκατοντάδες όνόματα συ
νεργατών κατά τό πλεΐστον άστυνομικών, οί όποιοι μέ έπικεφαλής
τόν ’Αείμνηστον ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων "Αγγελον "Εβερτ,
συνέβαλλαν έπιτυχώς είς τόν άγώνα έναντίον τών κατακτητών.
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φοιτητών του ών καί μεταξύ τού διδα
κτικού προσωπικού.
Προσωπικών, ών καθηγητήν του,
είν τό μάθημα την 'Ακινήτου ’Οδοντικήν
Προσθετικήν, θέλω συγχαρώ ΰμάν, δεδο
μένου τού ότι, άξιωματικοΐ - έπιστήμονεν,
ών ό άνωτέρω, τιμούν τήν υπηρεσίαν είν
ήν υπηρετούν ών καί τήν έπιστήμην τήν
όποΐαν άπό τούδε καθίσταται άξιον ταγόν.
Προσέτι δέ, θέλω καταστήσω ύμαν
ένήμερουν τού γεγονότον, ότι άπό τήν
ήμέραν λήψεων τού πτυχίου του, έπρότεινα είν τό συνάδελφο πλέον Παναγιώτη
Γλυκόν, όπων καταστεί έπιστημονικόν
συνεργάτην είν τήν κλινικήν τήν οίκίαν
έδραν.
Φιλικώτατα
Ό Διευθυντήν τού 'Εργαστηρίου
Ακινήτου 'Οδοντικήν Προσθετικήν
Καθηγητήν Α.Κ. ΑΔΑΜ

¥
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
Πρόν
Τό Άρχηγεϊον 'Αστυνομίαν Πόλεων
Γραφεΐον 'Αρχηγού
'Αθήναν
Αξιότιμε Κε ’Αρχηγέ,
Έν συνεχείφ τήν άπό 29.12.76 καί
ύ π ’ άριθ. Πρωτ. 206 έπιστολήν μαν καί.
κατόπιν τήν έκ μέρουν υμών καί αύθιν
υποστηρίξεων καί συμπαραστάσεων τού
έργου μαν κατά τήν συνεστίασιν καί
κοπήν τήν Βασιλόπιτταν τήν 5.1.77 παρακαλουμεν ΰμάν όπων δεχθήτε τάν
ταπεινόν εύχαριστίαν καί τήν άπέραντον
ευγνωμοσύνην μαν.
Η έπιτυχία τήν άνωτέρω συνεστιάσεών μαν έκρίθη έκ τήν συμμετοχήν τήν
'Ορχήστραν τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων είν
αυτήν καί θά μείνη άξέχαστη είν πάνταν
τούν παρευρεθένταν.
Εΰχαριστούντεν
Διατελούμεν μετά τιμήν
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ή Γεν. Γραμματεύν
X. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ
Ό Πρόεδρον
Δ.Σ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
¥
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρόν μηνών έχασα τήν ταυτότητά
μου.
Πρό τινον, έναν άστυφύλαξ μέ ζητάει
σπίτι μου πρωί-πρωί καί μού δίνει εϋγενέστατα τήν ταυτότητά μου. "Εμεινα
κατάπληκτον!
Αλλοτε θά μουλεγαν. Κύριε περάστε
άπό τό τμήμα.
Ύπεχρεώθην τά μέγιστα καί είδα πών
αΙ νουθεσίαι τού άξιότιμου Διευθυντού
κ. Μπαλόπουλου, έπιασαν τόπο καί ή
’Αστυνομία πήρε τήν θέσιν τού παιδαγω
γού καί φίλου τού πολίτου.
Συγχαίρω τόν άξιότιμον κ. Διευθυν
τήν καί τά άξιοπρόσεκτα όργανά του καί
Ιδιαιτέρων τό Δ' Τμήμα καί τόν κ. Στα
θμάρχην ΑΡΟΗΣ, διά τήν εύγενή των
συμπεριφοράν.
Εύχαριστώ θερμών καί τόν κύριον πού
είχε τήν καλωσύνην νά παραδώση τήν
ταυτότητα στήν Αστυνομίαν.
Ό εύχαριστών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

(Τέων Τραπεζιτικόν Κορώνην 1)
’Εδημοσιεύθη είν τήν «ΗΜΕΡΑΝ»
Πατρών.

¥
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Πρόν
Τόν Άξιότιμον κ. Άστυν. Διευθυντήν
Γενικήν ’Ασφαλείαν ’Αθηνών
’Αθήνα ιν

'Εμπλεοι χαράν καί άνακουφίσεων έπιΠΡΟΣ
θυμούμεν νά έκφράσωμεν διά τού παρόν
Τήν Ύποδιοίκησιν Γενικήν ’Ασφαλείαν τον έγγράφου τάν προσωπικόν ήμών εύ'Αθήναν χαριστίαν καί τάν τοιαύταν τού συνεφημερίου ήμών, τών κυρίων τού Εκκλησια
’Εντιμότατε κύριε Διοικητά,
στικού Συμβουλίου, τών κυριών τού ’ΕΜεγάλην αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν όπων διά τού παρόντον Αρχιερατι νοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου ών καί
άπάντων τών ένοριτώ« ήμών, πρόν Ύ 
κού ήμών Γράμματον έκφράσωμεν τήν
εύαρέσκειαν ήμών διά τήν άνεύρεσιν ύφ’ μαν, κ. Διευθυντά, καί πρόν άπανταν τούν
"Υμών τών κλαπεισών Ιερών Εικόνων ύφ’ Ύμάν ύπηρετούνταν άνδραν τού άνωτού Ιερού Ναού Αγίου Άχιλλείου Πεν- τέρου ή κατωτέρου προσωπικού τήν Γε
ταλόφου τήν καθ’ ήμάν Ίεράν Μητροπό νικήν ’Ασφαλείαν 'Αθηνών. ’Επί πλέον
έπιθυμούμεν νά συγχαρώμεν έν τφ προλεων ύπό άρχαιοκαπήλων.
Διά μίαν είσέτι φοράν, διαπιστώσανσώπω Ύμών άπανταν τούν άγνώστουν
τεν τήν έπιτυχίαν τούτην τήν ’Ασφαλείαν,
καί γνωστούν σνντελεστάν τήν έξαρθρώώμολογήσαμεν καί ήμεΐν, άλλά καί ή κοι σεων τήν ίεροσύλου σπείραν τών κλεπτών
νή γνώμη ότι ή Ελληνική ’Ασφάλεια άνυ- καί κλεπταποδόχων τών Ιερών εΙκόνων,
στάκτων παρακολουθεί άπαντα τά θέμα θύμα τήν μανίαν τών όποίων ύπήρξεν,
τα τού ύ π ’ αύτήν προστατευομένου λαού ών καλών γνωρίζετε, καί ό καθ’ ήμάν Ί .
καί προσφέρει μετά προθυμίαν τάν ύπηΝαόν τήν Παναγίαν Λαοδηγητρίαν. όπόρεσίαν αύτήν.
θεν άφηρέθησαν κατά θρασύτατον τρό
Τούτου ένεκεν εύγνωμόνων καί μέ αι πον Ιερές εΙκόνεν, τιμαλφή άναθήματα καί
σθήματα έκτιμήσεων έκφράζομεν τάν θερ χρήματα. Κατέχοντεν ήδη πέντε (5) έκ
μόν ήμών εύχαριστίαν πρόν ‘Υμαν, ’Εντι των Ιερών εΙκόνων ών καί άπαντα τά άνα
μότατε κύριε Διοικητά, καί τούν μεθ’ ύμών θήματα άναπέμπομεν εύχαριστίαν εις τόν
συνεργαζομένουν Άνδραν διά τάν κατα- πανάγαθον Κύριον τού ούρανού καί τήν
βληθείσαν ύφ’ ‘Υμών προσπάθειαν, ώστε γήν έπικαλούμενοι έφ’ ’Υμάν καί τούν άννά εύρεθώσι αί άρχαιολογικήν άξίαν Ίεδραν Ύμών πλουσίαν τάν παρ’ Αύτού
ραί ΕΙκόνεν.
*
εύλογίαν, διά πρεσβειών τήν Παναχράν
του Δεσποίνην ήμών Θεοτόκου, πρόν έπιΜετ’ εύχών διαπύρων
τελεσιν κατα το θειον Αύτού θέλημα τού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ό Σισανίου καί Σιατίστην ’Αντώνιον δυσκόλου καί έπιμόχθου έργου Ύμών.
Εν τέλει, κ. Διευθυντά, εύρισκόμεθα
¥
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
ειν τήν λίαν εύχάριστον θέσιν νά γνωστοΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ποιήσωμεν Ύμίν, καί δι’ Ύμών, έφ’ όσον
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
τούτο τυγχάνει δυνατόν, είν τούν άμέσων
άσχολουμένουν μέ τήν περαιτέρω δίωξιν
τών ιερόσυλων Πασπαράκη-Όλλανδέζου καί λοιπών, ότι ό άριθμόν τών είν τήν
κατάθεσιν ήμών άναφερθεισών ών είσέτι
άγνοουμένων ιερών εικόνων άνέρχεται
ούχί είν πέντε άλλ’ είν τέσσαραν, καθότ·
μετά τήν έπάνοδον ήμών έξ Αθηνών κ«7
κατόπιν νέαν έρεύνην ή είκών ή έχουσα τ
στοιχεία Α43 (Παναγία Βρεφοκρατούσο.
μεθ’ ετέρων παραστάσεων διαστ. 89X96
έκ.) διεπιστώθη ότι εύρίσκεται έν τα
Ναώ ήμών.
Μετ’ ευχαριστών καί έορτίων εύχών
Δια το ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
’Ο Πρόεδρον
Άρχιμ. ’Εμμανουήλ Βασιλειάδδην

Τήν 1-3-77 άπό τήν ’Αγορανομία ’Αθη
νών έγινε έλεγχος στα καταστήματα τρο
φίμων. Κατ’ αυτόν βρέθηκε αξιόλογη πο
σότητα αλλοιωμένων και επικινδύνων για
τη δημόσια υγεία αιγών σε μεγάλο εργα
στήριο ζαχαροπλαστικής τής Πρωτευονσης.
Σιγκεκριμένα βρέθηκαν και καταστρά
φηκαν 1.000 χαλασμένα αίγά, που προ
ορίζονταν για τήν παρασκευή γλυκισμά
των. Οί υπεύθυνοι εμηνύθηκαν.
’Επίσης βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις, τήν
ίδια μέρα, τοϋ ’Αγορανομικον Κώδικα
(εκπτώσεις, υπερβολικό κέρδος, ατέρησις
πινακίδων-τιμολογίων, ύγειονομικός κα
νονισμός κ.λ.π.).

Διόρθωση ημαρτημένων
Εις τό προηγούμενον τεύχος (488489) καί είς τήν σελίδα 145 μέ
τίτλον «παιδική έορτή στον Πει
ραιά» έκ λάθους άνεγράφη ότι ή
φωτογραφία είναι άπό τήν πραγματοποιηθεϊσα έπίσης παιδική έ
ορτή άπό τόν Ό μιλο Κυριών φί
λων Αστυνομίας Πειραιώς.
Τό σωστό είναι, ότι πρόκεικι.ιται γιά τήν έορτή πού έγινε
οτό ίδρυμα «Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ».

ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Άπεβίωσε καί έκηδεύθη είς Α' Νεκροταφεΐον ’Αθηνών ό έ.σ. ’Αρχηγός Α.Π.
I Ιολιτόπουλος Σπυρίδων.
Την κηδείαν τοϋ τέως αρχηγού-παρηκολούθησαν οί οίκεΐοι του, πολλοί συγγε
νείς καί φίλοι, καθώς καί έν ένεργεία καί
συντάξει συνάδελφοι. Τό ’Αστυνομικόν
Σώμα παρέστη δι’ αντιπροσωπείας του, ό
επικεφαλής τής όποιας κατέθεσε στέφανον
έπί τής σοροϋ του καί άπεχαιρέτησε τόν
νεκρόν διά συγκινητικών λόγων. Στέφανος
έπίσης κατετέθη καί έκ μέρους τής Πα
νελληνίου Ένώσεως άποστράτων άξ)κών
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Μεθώνην
Πυλίας Μεσσηνίας τό έτος 189S. Είς την
’Αστυνομίαν κατετάγη τό έτος 1929 μέ
τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β'.
Τό έτος 1932 προήχθη είς Άστυν. Α'
καί τό έτος 1943 είς Άστυνομ. Δ/ντήν
R'. Τήν 29-8-1952 προήχθη είς Άστυν.
Δ/ντήν Α'.
Άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τοϋ
’Αρχηγού Α.Π. 'Υπέρ τής μνήμης του
έτελέσθη τήν 20-2-77 είς Α' Νεκροταφεϊον μνημόσυνον κατά τό όποιον παρέ
στησαν πολλοί έκ τής οίκογενείας του,
φίλοι καί συνάδελφοι.
Τά «Άστυν. Χρονικά» εύχονται πα
ρηγοριάν είς τούς συγγενείς τοϋ έκλιπόντος καί έλαφρό τό χώμα τής Αθηναϊκής
γίζς πού τόν σκέπασε. Αιωνία άς είναι ή
£7)μη του.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

ΜΕΝΙΔΗΣ

Τήν 10-1-77 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ τοϋ
Νεκροταφείου Ζωγράφου ό έ. σ. Άστυν.
Δ/ντής Α' Μενίδης Λεονάρδος.
Τήν έκφοράν παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι, κα
θώς καί άντιπροσωπεία τοϋ Άστυνομικοΰ
Σώματος, μέ έπικεφαλής άνώτερον Ά ξ κόν, δστις άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί
κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοϋ Σώμα
τος έπί τής σοροϋ του. Έπίσης, έκ μέρους

τής πανελληνίου ένώσεως άποσφράτων
άξ/κών Α.Π. κατετέθη στέφανος.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1907 είς
Καστόριον Λακωνίας καί είς τό Αστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τό έτος 1929.
Προήχθη είς ύπαστυν. Β' τήν 5-11-1940
καί είς ύπαστυν. Α' τήν 27-4-1943. Τήν
31-12-1947 έγένετο Άστυν. Β' καί τήν
6-10-1952 Άστυν. Α'. Τό έτος 1962 προ
ήχθη είς Άστυν. Δ/ντήν Β'. Καταληφθείς
ύπό τοϋ ορίου ήλικίας άπεστρατεύθη μέ
τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α'.
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται
τήν έξ ύψους παρηγοριάν είς τούς συγγε
νείς τοϋ άειμνήστου συναδέλφου. Ά ς είναι
έλαφρό τό χώμα τής Αττικής γής πού
τόν σκέπασε. Αίωνία του ή μνήμη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΔΔΙΟΣ
Τήν 14-12-1976 έδολοφονήθη καί
τάς πρωϊνάς ώρας τής 16ης έκηδεύθη έκ
τού Α' Νεκροταφείου Αθηνών, ό τ. Α 
στυνόμος Εύάγγελος Μάλλιος.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1929 είς Καρακοχώρι ’Ηλείας. Είς τό Αστυνομικόν
Σώμα κατετάγη τό 1951 μέ τόν βαθμόν
τοϋ Άστυφύλακος καί μέ γραμματικάς
γνώσεις ΣΤ' Δημοτικού. ’Επιμελής καί
έργατικός, κατώρθωσε νά τελειώση τό Γυ
μνάσιο καί έν συνεχεία νά φοιτήση είς Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών ’Επι
στημών καί Νομικήν Σχολήν Πανεπιστη
μίου Αθηνών, όπόθεν έλαβε καί τά άντίστοιχα πτυχία.
Είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς διεκρίνετο πάντοτε τόσον κατά τάς είσιτηρίους έξετάσεις, όσον καί κατά τήν έκπαίδευσιν. Είς τήν Σχολήν Αξιωματικών
Άστυν. Πόλεων είσήχθη πρώτος τό έτος
1958. Έ π ί δύο έτη, όσον δηλαδή διήρκεσε
ή έκπαίδευσις ύπήρξε αρχηγός τής τάξεως
καί άπεφοίτησε πρώτος. Τό 1963 προ
ήχθη είς Ύπαστυνόμον Α' τό 1967 είς
Αστυνόμον Β' καί τό 1972 είς Αστυνό
μον Α' κατ’ έκλογήν, άποστρατευθείς τό
1976.

Έτιμήθη διά πολλών διακρίσεων καί
μεταλλίων.
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» έκφράζουν πρός τούς οικείους του τά θερμά των
συλλυπητήρια καί εύχονται τήν έξ ύψους
παρηγορίαν. Ό Πανάγαθος Δημιουργός
άς τάξη τήν ψυχή του έν σκηναις δικαίων.
Τό χώμα τής Αττικής γής πού τόν
σκέπασε άς είναι έλαφρό.
Ή μνήμη του άς είναι αίωνία.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΧΛΑΣ
Τήν 17-2-77 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ Άγιων
Αναργύρων Αττικής ό έ.σ. Άνθυπαστυνόμος ΣΑΧΛΑΣ Νικήτας τοϋ Αάμπου.
Τήν κηδείαν τοϋ έκλιπόντος παρηκο
λούθησαν οί οικείοι του, πολλοί συγγενείς
καί φίλοι, καθώς καί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί. Τό Αστυνομικόν Σώ
μα είς τό όποιον έπί έτη υπηρέτησε, πα
ρέστη δι’ άντιπροσωπείας άστυνομικών,
ό έπικεφαλής τής οποίας κατέθεσε έπί τής
σοροϋ τόν τιμής ένεκεν στέφανον.
Ό έκλιπών έγεννήθη είς Ποταμιά
Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας τό έτος 1925.
Είς τήν Αστυνομίαν κατετάγη τήν 14-11947. Έλαβε τόν βαθμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος τήν 9-7-1973 άναδρομικώς καί
τήν 20-3-1974 τόν βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος.
Άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τοϋ άνθυπαστυνόμου τήν 7-10-75. Ή το άγαπητός είς τούς συναδέλφους καί έξετιμάτο
άπο τούς άνωτέρους του. Τά «Άστυν.
Χρονικά» έκφράζουν συλλυπητήρια είς
τούς οικείους του γιά τό βαρύ πένθος καί
εύχονται τήν έί ύψους παρηγορίαν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
Τήν 29-12-76 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροΰ Ναού Ζ.
Πηγής Δάφνης ό έν ένεργεία άρχιφύλαξ
τής Τροχαίας Αθηνών Στυλιανός Μοσχάκης τοϋ Γεωργίου.
Τήν κηδείαν τοϋ έκλιπόντος συναδέλ-

Σάν τύχη νά καβατζάρης νύχτα τόν Κάβο Γκρόσσο καί τον
Κάβο Ματαπά μέ φουρτούνα, νοιώθεις τό καράβι νά παλεύη
με τά στοιχειά τοϋ Αδη. Καθώς άκοϋς νά τρίζουν οι όρμοι τοϋ
πλοίου νομίζεις πώς θά άνοιξη ή άβυσσος καί θά σε καταπιή.

Τού Λογοτέχνου
τ. Άστυν. Δ/ντοΰ κ.
ΗΛΙΑ ΧΑΪΔΕΜ ΕΝΟΥ

Λις την απέναντι σελίόα : Ο Πύργος τών Γρηγοράχηόωι· στο νησάχι τον Γνβείυν,
από τά χαραχτηριστιχά μνημεία τής περιοχής. Δεξιά: Μεριχή άποψη τοϋ γραφικόν
Γι'θειον. Κάτω : Μανιάτικος Πύργος. Τέτοιοι Πύργοι σώζονται όεχάόες στη Μάνη.

νοντας τά πισινά στο δρόμο, σά δεν
μπορούν ΐ’ά βαστάξουν τό βαρύ φορ
τίο, καί τό πολύ ξυλοφιόρτωμα τοϋ
ονηλάτη.
"Ετσι κι οί Μανιάτες, έχοντας
κατά νοϋ τοϋτο τό πεισματάρικο
καράβι μέ τό ένα όνομα καί τις πέν
τε ιδιότητες πού θύμιζαν βαγόνια
τών ΣΓΙΑΠ, σάρωσαν όλες τούτες
τις 'ιδιότητες καί τ’ όνομά τον, καί
τό βαφτίσανε «ό γάιδαρος». Καί κα
θώς ταξιδεύοντας ανακάλυψαν καί
μιά άλλη Ιδιότητα, πώς, άμόλαγε
μαύρες τουλούπες καπνού από την
τσιμινιέρα τον σάν πήγαινε νά πάρη κανά μίλι παρά πάνω, τού δύσα
νε καί τό παράνομα ιιΜοντζούρης».
Ύ Ό Ν Κ ΑΙΡΟ εκείνο, ή Μάνη,
■* μέ πολύ περισσότερο πληθυ
σμό από σήμερα, είχε τακτικώτατη
επικοινωνία μέ τόν Πειραιά καί όλη
σχεδόν ή διακίνηση τού πληθυσμού
της καί τών προϊόντων της γινόταν
από θάλασσα.
Καί ό «Πρίγκιπας», μ ’ όλο πού
ήταν «νεότενκτον», «ταχύπλονν»
καί «ήλεκτροφώτ ιστόν» θαλαμη
γόν, δέν έπαιρνε, παρά, 8-10 μιλιά
την ιόρα. ”Ομως, καθώς ήταν καλο
τάξιδο καράβι, ήταν καί τό κυριώτερο μέσο μεταφοράς μέσα καί στ’
άλλα ακτοπλοϊκά τής ίδιας «γραμ
μής», τό «Ναύπλιον», την «Κρή
τη» καί τό «Δελφίνι». Καί τούτο
τό «τέρας» τής Μάνης, όπως καί τό
«θηρίο» τοϋ Ααυρίου καί τής ’Ατ
τικής, στην εποχή τοϋ ατμού, είχαν
διακριθεϊ στις μεταφορές ανθρώπων,
ζώων καί ορνίθων, σε στεριά καί σέ
θάλασσα.

Τούτη ή μνήμη τής Μάνης μάς
κάνει νά περιγράφω με ένα ταξίδι μέ
τόν «Πρίγκιπα» ως τόν Πειραιά,
μέ τη σκέψη, πώς όπως νά 'ναι, πα
τάμε πάντα στο έδαφος τής Μάνης,
είτε βρισκόμαστε στο πλοίο, είτε
και σ' αυτόν τόν Πειραιά, όπου υ
πάρχει πολυάνθρωπη καί ανθούσα
παροικία Μανιατών από τά παλιά
χρόνια.
Νά ταξιδεύετε μέ τοϋτο τό πλοίο
καί νά περνάτε τρεις κάβους καί τή
«θάλασσα τών Κυθήρων», πού γιά
δαύτη είχε κάποτε ειδικό δελτίο, ή
Μετεωρολογική ΓΥπηρεσία, ήταν
μιά λίγο ανεπιθύμητη, άλλ’ απαραί
τητη καί καλή εμπειρία. Καί νά σάς
τύχη νά καβατζάρετε νύχτα τόν κάβο-Γκρόσσο καί τόν κάβο-Ματαπά
με φουρτούνα, καί τό καράβι νά πα
λεύη μέ τά στοιχειά τού φουρτου
νιασμένου πελάγου μπροστά στο
σπήλαιο τον Αδη! Ν ’ άκοϋτε τά
μονγγρητά τών μοσχαριών από τό
πλωριό αμπάρι καί τά γκρονΐσματα
τών χοίρων! Νά βλέπετε στο μισο
σκόταδο τούς ανθρώπους, άλλους νά
είναι άθυμοι καί κερωμένοι, άλλους
νά είναι πιασμένοι από ναυτία, κι
άλλους νά επικαλούνται τή βοήθεια
τοϋ Θεού. Καί καθώς άκοϋτε νά τρί
ζουν οί αρμοί τοϋ πλοίου, πού άγκομαχώντας σκαμπανεβάζει μέσα ατή
φουρτούνα, νά νομίζετε, πώς θ’ ά
νοιξη ή άβυσσος τής θάλασσας νά
σάς καταπιή.
Καί ’κείνη τή στιγμή, νά μήν ξέ
ρετε, ούτε πού είναι οί ναύτες, ούτε
κι οί ποντικοί.
Καί μ ’ όλο πού έτσι άπελπιστικά

περνάνε οί ώρες, νά νομίζετε, πώς
οντε ή νύχτα προχωρεί, ούτε καί τό
καράβι. "Ενα μόνο, πώς νοιώθετε
κάποια άντοχή τοϋ πλοίου, τό μόνο
πού μπορεί νά σάς κάνη νά παρηγοριέστε άπό μοναχός, γιατί κανείς δέ
μίλαγε στον άλλο, καί νά λέτε, πώς
δέν είναι ωστόσο κι άκνβέρνητο.
"Ωσπου πάλα, σέ μιά στιγμή, νοιώ
θετε νάχη άδυνατίσει ό διατοιχισμός
τοϋ πλοίου όσιό τά μανιασμένα κύ
ματα, καί τό πλοίο νά προχωρή σι-
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φου παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολ
λοί συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί πολ
λοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί.
'Ο μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1929
εις λ^αρουλα Ι’εθύμνης Κρήτης. Εις την
’Αστυνομίαν είσήλθε τήν 20-4-1951.
Προήχθη εις ΰπαρχιφύλακα τήν 1-474 καί εις Άρχιφύλακα τήν 20-4-76.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, εις δ υπηρε
τούσε μέχρι καί της ήμέρας τοϋ θανάτου
του, παρέστη διά άντιπροσωπείας του
μέ επικεφαλής άνώτερον άξ/κόν δστις
έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέθεσε
στέφανον έπί τής σοροϋ του.
Τα «’Αστυνομικά Χρονικά» έκφράζουν πρός την οίκογένειάν του τά θερμά
συλλυπητήρια καί εύχονται διά τόν μεταστάντα τό αίωνία του ή μνήμη.

16ου αΐ., καταστάς γνωστός μέ ιό έρΠΡΑΞΙΣ ΗΡΩΙΣΜΟΥ
γον του «Αιώνες» εις τό όποιον πε
ριλαμβάνονται έμμετροι προφητεϊαι.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
Μέ κίνδυνον τής ζωής των οί
1. — Εις τήν λογοτεχνίαν έπεκράτησε
τόν ΙΘ ’ αιώνα (αίτ.).
αστυφύλακες Σιμός Λάμπρος καί
2. — Ό ,τι καί τό 2α όριζοντίως.—Εις Παγανιάς Γεώργιος έσωσαν άπό
τήν άρχαιότητα τόν άποτελούσε μι
βέβαιο θάνατο τήν Καμπέρα Σοφία,
κρός λοφίσκος πού έλέγετο τύμβος
συνταχιοΟχο ΟΓΑ, όταν τήν 04.30'
(αίτ. - δημοτ..).
3. — Χρήσις δυνάμεως πρός καταναγκα ώραν τής 2-3-77 πήρε φωτιά τό
σμόν. — Υπάρχουν είς τό... κακάισόγειο παλαιός οικίας εις τό όποιο
ον. — ’Αντωνυμία άόριστος ή έρωδιέμεινε. Μέ αυτοθυσία μπήκαν
τηματική.
4. — Ρήμα άπό γνωστήν φράσιν τού Θεμι μέσα στό καιόμενο σπίτι καί καστοκλέους, δηλωτικήν τών φιλο τώρθωσαν νά σβήσουν τή φωτιά πού
δοξιών του. — ’Ιχθύς τών γλυκέων είχε έπεκταθή στά ρούχα καί στά
ύδάτων, γνωστός καί ώς χανί ή λαπίνα. — Ό άριθμός 350. άντιστρό- μαλλιά τής γυναικός. Τούς δυό
άστυφύλακες συνεχάρησαν ό 'Υ
φως.
5. — Καλλιεργείται ώς λαχανικόν, είναι πουργός Δημοσίας Τάξεως καί ό
πλούσια είς βιταμίνην Β καί άνοίγει
Α' Ύπαρχηγός τού Σώματος, πού
τήν όρεξιν.
6. — Είς τήν Δυτικήν είκονογραφικήν εύρέθησαν στήν Πάτρα κατά τήν
τελετήν λήξεως τού Σεμιναρίου ’Α
τέχνην ή παράστασις τής Θεοτόκου
πού κλαίει, έχούσης τό σώμα τοϋ ξιωματικών. Τήν πράξι αυτοθυσίας
Εσταυρωμένου έπί τών γονάτων τών δύο άστυνομικών έξήρε ό τύ
της. — Ώ ς μεταχείρισις είναι άδι
1 2 3 4
5 6 7 8 9
ΙΟ 1 1
κος (δημ. άνστρφ.).
f πος Πατρών. Σχετικά γράφει ή
7. — Έχει πατέρα της... τόν Ηρόδοτον. έφημερίς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
8. — Ή άρχή ... τοΰ έτους. — Είς τόν πό τής 3-3-77.
λεμον μεταξύ Πομπηίου καί Καίσα«’Εκ βεβαίου θανάτου διεσώθη
ρος, ό βασιλεύς αυτός τής Νουμιδί
χθές μία γρηά, χάρις εις τήν έπιδειας έτάχθη μέ τό μέρος τοϋ πρώτου,
μετά τήν όριστικήν ήτταν τοϋ όποι χθεΐσαν αύτοθυσία δύο άστυνομι
ου ηύτοκτόνησεν. (85-46 π.Χ.).
κών όργάνων.
— Δεικτικόν τής καθομιλουμένης.
Χθές, στις 4.30’ πρωινή, έξερρά9. — Άγγλος θαλασσοπόρος καί έξερευνητής τής ’Αρκτικής, άνακαλύψας γη πυρκαϊά στό έπί τής όδοΰ Έρεντόν μαγνητικόν πόλον είς τήν νή στρώλε άριθ. 67 καί Μπουκαούρη,
σον τοϋ βασιλέως Γουλιέλμου. —
ισόγειο παλαιός οικίας, έντός τής
Κατάληξις ούσιαστικών τής καθαόποιας διέμενε ή Σοφία Καμπέρα,
ρευούσης (αίτ.). — 'Ο γνωστός
θείος... τών σταυρολέξων.
67 έτών, συνταξιούχος τοΰ Ο.Γ.Α.
10. — Χρονικός σύνδεσμος. — Επίρρημα Τό πΰρ προήλθε μάλλον έκ χρήτής καθαρευούσης πού σημαίνει
σεως γκαζέρας.
μαζύ (άντιστρφ.).
ΣΤ AΥ ΡΟΛΕΞΟΝ
11. — ’Ιταλός έκκλησιαστικός μεταρρυ
Τήν πυρκαϊά άντελήφθη έγκαίθμιστής καί έπαναστάτης (1494). ό
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ρως ό έν ύπηρεσίςι άστυνομικός
όποιος έξεδίωξε τούς Μεδίκους καί
1. — Ό διασημώτερος ιών πρωταγωνι
υπάλληλος, τοΰ Γ’ άστυνομικοΰ
έγκατέστησε τήν δημοκρατίαν.
στών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.
τμήματος κ. Λάμπρος Σΐμος, ό ό
Ι.Κο.
2. — Μεταφορικώς, τά άκρα μέχρι τών
ποιος όταν έπλησίασε είδε τήν Καμόποιων φθάνει ή δυνατό,της κάποιου.
Ή λύσις είς τό επόμενον
— Άρμοδιότης του τά τροχαία άτυπέρου περιτυλιγμένη στις φλόγες.
χήματα (άρχικά).
Ό άστυνομικός βοηθούμενος καί
3. — Εκφράζει τήν έννοιαν τής μονάδος
άπό τόν συνάδελφόν του Γεώργ.
(θηλ.). — Ρήμα άπό γνωστήν ρήσιν
Παγανιάν, τήν μετέφερον έκτος τής
τοΟ Ηρακλείτου. — Αποστολή του,
ΑΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΥ
κυρίως, ή περίθαλφις τραυματιών
οικίας καί μέ τά χέρια των κατώρ(άρχικά).
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Φωτογραφία: -έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου
τού Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ* ΜΑΣ
Ό Ά γιο ς Μηνάς χαρακτηριστικό μετα
βυζαντινά έργο τού 1700 περίπου, άγνω
στου ζωγράφον. *0 "Αγιος εικονίζεται
έφιππος, στεφόμενος ώς μάρτνς άπο τό
Χριστό. Ό Ά γιο ς Μηνάς διά προσφά
του Προεδρικού Διατάγματος άνεκηρνχθη έπισήμως προστάτης Ά γιο ς τής^ Α 
στυνομίας Πόλεων ( Ή εικών έκ τού Βυ
ζαντινού Μουσείου Αθηνών).
(Φωτογρ. Φώτη Φλιόρον)
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γά, σιγά, καθώς κι ή νύχτα. Και
τότε, άκοϋτε, μιά φωνή:
—’Αγάντα πριντζιπά μον τσα'ι
ξημεριοθ ήκαμε !
Κι ήταν, με τούτη τή φωνή κά
ποιον Μανιάτη, σά νάνοιωθε ο κά
θε πρωτοτάξιδος, πώς άφηνε πίσω
τον την άβνσσο κι είχε μπροστά τον
τή ζωή.
Κι ήταν, σά νά μίλαγε κι ή θά
λασσα ανάμεσα Τσιρϊγο και ΚάβοΜαλιά, σ' αυτούς πού ταξιδεύουνε
ίσαμε τα πέρατα τον κόσμου, και
νά λέη:
— Δεν είναι μόνο οι δικές μου οι
φουρτούνες, έχει πολλές φουρτού
νες ή ζωή. Το ξέρω από τούς πολυ
ταξιδεμένους.
Κι ϋστερ’ από τούτη τή νυκτε
ρινή δοκιμασία και την εμπειρία,
καθώς ξημερώνεστε στον ΚάβοΜαλιά, άξαφνα, άκούτε τον «πρίγ
κιπα», κοινώς γάιδαρο, νά γκαρίζη
αντιχαιρετώντας τον φαροφύλ.ακα.
Καί βάνοντας τις μηχανές τον «πάση δυνάμει» κι άμολώντας μαύρες
τουλούπες καπνού από rffi’ τσιμι
νιέρα τον, βάνει ρότα για τό Σαρωνικό.
Καί τότε, βλέπετε «δύο ουρανούς».
Τον ένα πάνω σκοτεινό, γλαυκό τον
άλλον κάτω.
”Εχουν 'μερέψει τού πελάγου τά
στοιχειά. Κι ή παιχνιδιάρα ή θά
λασσα, σάν παλλακίδα τού ανέμου,
νστερ’ από τό νυκτερινό όργιο μαζί
τον, μόλις έχει ξεπλύνει τό άφρισμένο πρόσωπό της μέ τά ίδια της τά
νερά. Κι αρχίζει νά όμορφοντύνεται
σιγά σιγά, σά μιά φιλάρεσκη κοκέ
τα. 'Έκανε τό φτιασίδι της τό πρωι
νό, άλλάζοντας τά χρώματα τού προ
σώπου της, καθώς αδυνατίζανε τά
κουρασμένα από τό θέριεμα τής νύ
χτας κύματά της. Λές καί πάσκιζε
νά βγάλη από πάνω της καί τις τε
λευταίες της ρυτίδες. Κι έπαιρνε μέ
τις πρώτες ακτίνες τού ήλιον μιά
παρθενική ομορφιά, πού έκανε τούς
θεούς καί τούς ανθρώπους νά κατεβούν στις άκτές καί γονατιστοί νά
τήν άσπαστούν στού Μνρτώον τά
γλαυκά νερά.
Ν' άσπαστούν θνητοί κι αθάνατοι
τή θάλασσα, καί μαζί μ' αυτήν νά
άσπαστούν πάνω σ' άμέτρητονς άνθρώπινονς τάφους, καί νιι λένε, δέν
είν ή θάλασσα, παρά ό άνεμος εΐν'
ή αιτία, γιά όσες άμέτρητες ψυχές
τυλίγει μέ τά κύματά της.
Καί σέ μιά στιγμή πού 6 ήλιος
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άνεβαίνει στό στερέωμα λουσμένος
άπό τά ίδια της τά νερά, σά θυμά
στε τιόρα τό νυκτερινό της όργιο μέ
τον άνεμο καί τή βλέπετε ν’ απλώ
νεται μέ προκλητική νωχέλεια στα
πλάτη καί στα μήκη μαζί μέ τις άναδνόμενες νηρηίδες, λέτε, μπάς καί
ξαναφυσήση ο άνεμος άπό τά πέρα
τα τού ορίζοντα μέ λύσσα, τήν καταπιάση, τήν άναμαλ.λιάση καί τή συνταράξη, έτσι πού νά κάνη τό ναυτί
λο νά προσεύχεται στον άγιο τού
νησιού του.
Καί καθώς τό πλοίο αύλακώνει
τού Μυιρτώου τά νερά, άφήνοντας
πίσω τον παραξηγημένο κάβο-Μαλιά, ξαναμιλάει ή θάλασσα, γιατί
στήν Ελλάδα, μιλούν οί θάλασσες
καί τά βουνά, μιλούν τά κύματα, μι
λούν κι οί βράχοι. Καί, άπαντιόντας στή σκέψη σας γιά 'κείνο τό
«Μαλέαν κάμψας...», πού δέν μπο
ρεί, παρά νά τό σκεφθήκατε, καί,
έπεξηγιόντας κιόλας 'κείνο πού είπε
πάρα πάνω, σά νά σάς λέη:
— Δέν είναι 'πωμένο άπό μένα,
πώς τάχ' άπ’ τις φουρτούνες μου
πρέπει νά ξεχνάτε τούς δικούς σας
σείς πού περνάτε άπό 'δώ. Μόνο εί
ναι άπό μένα, πέος μαζί μέ τις δρα
στηριότητες καί τις χαρές στή ζωή,
είναι καί φουρτούνες στεριανές, εξόν
απ' τις δικιές μου, καί πόθοι άνεκπλήρωτοι νοσταλγικοί.
”Ετσι κάποτε μίλησε άπό τό Κάβο-Μαλιά ή θάλασσα ή «λεβεντοπνίχτρα» κι ή «φαρμακερή», ή θά
λασσα ή πλανεύτρα.

έκανε κατάμανρονς τούς άπό γεν
νησιμιού τους λιγοστούς μαυριδε
ρούς μεσομανιάτες. 'Έτσι, όσοι πή
γαιναν στον Πειραιά γιά νά δουλέ
ψουνε στις καρβοννόσκαλες, έπαιρ
ναν τό βάφτισμα τού «μαύρου άνθρώπου», κάτω άπό τήν τσιμι
νιέρα τούτου τού Μανιάτικου κα
ραβιού, προτού πατήσουνε τό πόδι
τους στήν πολιτεία.
Κι έτσι, όλοι οι Μανιάτες, καί οι
δ«)θε, προς τό Γύθειο, καί οι μέσα,
καί οι έξω, δοκιμασμένοι άπό βουνά
καί άπό θάλασσα, έπαιρναν τούτη
τήν υδάτινη λεωφόρο, μέ τούτο τό
μολαταύτα καλοτάξιδο καράβι, ή
μέ τ’ άλλα τά εξίσου «νεότευκτα
ταχύπλοα καί ηλεκτροφώτιστα θα
λαμηγό» τής «άτμοπλοΐας Γουδή»,
περνώντας άπό τρεις κάβους καί
άπό τή θάλασσα τών Κυθήρων, γιά
νά προκόψουν έξω άπό τά σύνορα
τής Μάνης, σ’ όλες τις δραστηριό
τητες τής δημοσίας καί τής ιδιω
τικής ζωής, έχοντας κλεισμένη μέ
σα τους καί τήν Ελλάδα.
Κι ή Ελλάδα, είναι βουνό, μάρ
μαρα καί θάλασσα. Γι' αυτό και τό
κλίμα της συντέλεσε, νάχουν θρο
νιάσει εδώ, οι άρχαϊοι θεοί, οί Και
άδες κι οι Νηρηίδες.

'Τ 'Ο

Π Δ Ο Ι Ο μ ’ ευστάθεια "αύ* λάκωνε τή θάλασσα άργά. Κι
είχε στό βάθος τού ορίζοντα κατά
τή νοτιά, τήν Κρήτη τή μεγάλη, και
κατάπρωρα, τήν "Υδρα τή μικρού
λα τή μεγάλη. Καί ή παιχνιδιάρα ή
θάλασσα, ή παλλακίδα τού άνέμου,
μέ τήν άπνοια τώρα τή δική του καί
μέ τή μεθυστική γαλήνη τή δική
της, πρόσφερε τά γλαυκά της τά νε
ρά στό χορό τών νηρηίδων.
Καί ο «Πρίγκιπας», άμολώντας
πάντα μαύρες τουλούπες καπνού,

Γραφικό έκκλι/αάκι «τη Μάνη. Στό φόντο
τοϋ κατάξερου τοπίου προβάλλουν δυό κατάμαυρα κυπαρίσια άπό τά λίγα δέντρα
ατόν πέτρινο τούτο τόπο.

Σ

Ε ΜΙΑ έποχή κοσμογονικών πολιτικών καϊ κοινωνικών ανακατατάξεων,
μια έποχή πού άπετέλεσε πέρασμα άπό τόν προηγούμενο στό δικό μας αι
ώνα, ένας μεγάλος "Ελληνας πολιτικός, ό πολύς ’ Ελευθέριος Βενιζέλος,
στην άγωνιώδη προσπάθειά του νά έκσυγχρονίση τούς θεσμούς καί την κρατική
μηχανή τής χώρας, θεώρησε καλό νά άρχίση αύτό τό έργο, άπό τούς φορείς τής
δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας. "Ετσι, 'ίδρυσε τήν ’Αστυνομία Πόλεων, στήν
οποία, τόσο ό ίδιος, όσο καί ό 'Ελληνικός λαός έστήριξαν πολλές έλπίδες. Ό
νέος θεσμός ξεπέρασε πράγματι τις προσδοκίες τού δημιουργού του καί έπαγίωσε
μιά νέα, άγνωστη μέχρι τήν έποχή έκείνη κατάσταση στά άστυνομικά πράγματα
τής χώρας. Ή δίωξη τού έγκλήματος δέν ήταν πιά έμπειρισμός, άλλά έπιστημοσύνη, στήν όποια ή νέα ’Αστυνομία ξεπέρασε καί άνάλογες υπηρεσίες τών Εύρωπαϊκών κρατών. Μέ τή δημιουργό πνοή τού μεγάλου δημοκράτη, ό άστυφύλακας,
ό πόλισμαν, όπως τόν έλεγαν οί άγγλίζουσες άτθίδες τών ’Αθηνών, έγινε άντικείμενο λατρείας, άλλά καί άτεγκτος έφαρμοστής τού νόμου, τόν όποιο, τόσο είχε
άνάγκη ή δημοκρατία, γιά νά ζήση καί νά δημιουργήση.
Πράγματι, έκτοτε ή Αστυνομία Πόλεων, θεωρήθηκε, ώς ή περισσότερο άντιπροσωπεύουσα τή δημοκρατική δομή τού κράτους, δημοσία 'Υπηρεσία. ’Απόδειξη
ότι πολλές έν συνεχεία δικτατορικές κυβερνήσεις, όχι μόνο τής άφήρεσαν όλες
τίς έμπιστευτικής φύσεως άρμοδιότητες, άλλά άπεπειράθησαν καί νά τήν διαλύσουν.
Εύτυχώς τό έγκλημα άπεφεύχθη, γιά νά μπορέση ή ’Αστυνομία νά συνέχιση
τήν πορεία της, στήν ύπηρεσία τού λαού μας καί τής Ελλάδος. 'Ετσι, άκμαία καί
δυνατή βρέθηκε πανέτοιμη τίς ώρες τίς δίσεχτες, όταν ή φασιστική μπότα πατού
σε τό κορμί τής δυστυχισμένης πατρίδας. 'Η ’Αστυνομία Πόλεων πολέμησε τό
ναζιστικό τέρας, άλύπητα, μέ συνέχεια, μέ συνέπεια, χωρίς προσμονή άνταμοιβής. Καμμιά, μά καμμιά άλλη 'Υπηρεσία, καμμιά άλλη οργάνωση άντιστάσεως
δέν προξένησε τόσες φθορές στόν κατακτητή, όσες οί λίγοι πεινασμένοι άστυνομικοί, άπό τούς οποίους οί περισσότεροι πλήρωσαν μέ τή ζωή τους, ή βασανίστη
καν στά άντρα τών Έ ς - "Ες καί τής Γκεστάπο. Ίσως αύτή ή σελίδα, άποτελεΐ μιά
άπό τίς ώραιότερες τού εύγενοΰς Σώματος. Μόνο, πού δέν εύρέθη ό άμερόληπτος
ιστορικός, νά είδή ψύχραιμα τήν άλήθεια καί έξω άπό τίς σκοπιμότητες, πού νο-
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΑΟ ΤΗΣ ΤΒΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Στό άρΰ'ρο που ακολουθεί, 6 γνωστός λογο
τέχνης - ιστοριογράφος κ. Ί . Μ. Χατζηφώτης
άναφέρεται στις περιπτώσεις των 'Ελλήνων
πειρατών, οι όποιοι έδρασαν στο Αίγαιο κυ
ρίως κατά τα μαΰρα χρόνια τής σκλαβιάς.
Ο ΘΕΜΑ τής πειρατείας στις
ελληνικές θάλασσες στήν περίο
δο τής Τουρκοκρατίας είναι άπό
τή φύση του ένα θέμα δύσκολο κι άνεξάντλητο. Ω στόσο διαθέτομε σήμερα
άξιόλογα βοηθήματα για νά τό προσεγ
γίσουμε. Ή πειρατεία βέβαια όέν περιο
ρίζεται στόν 1 7 - 1 8 αίώνα μ.Χ. οπότε
τό φαινόμενο είναι συχνό καί έκτεταμένο.
Παρσό/δονται μαρτυρίες δτι άπό τήν
άρχαιότητα ώς τήν παγίωση άκόμη τού
Νεοελληνικού Κράτους ή πειρατεία τα
λαιπώρησε τούς κατοίκους των έλληνικών άκτών καί νησιών, άλλοτε σέ μεγα
λύτερο κι άλλοτε σέ μικρότερο βαθμό, άι/άλογα μέ τήν πολιτική κατάσταση ΟΙ
κουρσάροι καί οί πειρατές — είναι γνω
στή ή μεταξύ τους διαφορά: οί πρώτοι
ένεργούσαν έπιδρομές γιά λογαριασμό
κρατών καί μόνο έναντίον τών εχθρών
τών κρατών αυτών, ένώ οί άλλοι ήταν
άνεξάρτητοι καί άνεξέλεγκτοι στη δρά
ση τους — δέν ήταν μόνο Μουσουλμάνοι
(Τούρκοι, Άλγερϊνοι, Τυνήσιοι), άλλά
καί Χριστιανοί άπό τήν Εύρώπη, πού εί
χαν δημιουργήσει στό Αιγαίο καί σέ όλόκληρη τή Μεσόγειο, μια έπικίνδυνη καί
άσήκωτη κατάσταση. Οί νησιώτες μας
όέν μπορούσαν νά ταξιδέψουν εύκολα
καί νά μεταφέρουν τά προϊόντα τους καί
άναγκαστικά θαλασσοποροϋσαν τή νύ
χτα.
Ή δράση τών Άλγερίνων πειρατών
άρχ/ζει άπό τόν 16ο καί φθάνει ώς τό
σ' μισό τού 19ου αίώνα μ.Χ. Έπρόκειτο
γιά καταδρομές κουρσάρων καί όχι γιά
μεμονωμένα άτομα πού άσκοϋσαν πει
ρατεία. Είχαν περάσει στήν υπηρεσία τού
σουλτάνου κι έτσι μέ κρατική κάλυψη έπετίθενταν έναντίον τών μεσογειακών χω
ρών προξενώντας σ ’ αυτές μεγάλες κα
ταστροφές πού συνοδεύονταν συνήθως
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άπό σφαγές καί πυρπολήσεις. Φοβεροί
πειρατές ήταν καί οί "Αγγλοι.
Σημαντικές είναι οί πληροφορίες πού
μάς δίνουν έν προκειμένψ ο! περιηγητές
καί πού τις βρίσκομε στό πολύτιμο
σύγγραμμα τού Κυριάκου Σιμόπουλου
«=ένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα». Γιά
τούς Άγγλους πειρατές ό περιηγητής
Henrie Caste/la (1612) γράφει: «Οί πιό
έπικίνδυνοι κακοποιοί στις θάλασσες τής
Ανατολής είναι οί Άγγλοι. Μοναδικό
έπάγγελμα έχουν τή ληστεία». Οί Ίωαννίτες ιππότες μέ όρμητήρια τή Ρόδο
πρώτα κι ύστερα τή Μάλτα άσκησαν μέ
βάναυσο τρόπο τήν πειρατεία στέλνοντας
έκατοντάδες άτομα στά σκλαβοπάζαρα
τής Ανατολής. Κι άκόμη πειρατές γίνον
ταν Γάλλοι, Ιταλοί. Κορσικανοί, Ισ π α 
νοί καί οί ίδιοι οί Τούρκοι. Γενικά τούς
Χριστιανούς κουρσάρους καί τούς πει
ρατές τούς θεωρούσαν χειρότερους άπό
τούς Μουσουλμάνους. Ό Spon (1678)
τούς θεωρεί «πιό άπάνθρωπους άπό τούς
Τούρκους». Είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τό
Αιγαίο. Τά Κυκλαδονήσια καί ή Ναύπα
κτος χρησίμευαν ώς ορμητήρια πολλών
άπό αυτούς.

Ό ΧαίρεντΙν Μπαρμπαρόσσα
Διάσημος πειρατής πού έδρασε στό
Αιγαίο είναι ό Χαίρεντίν Μπαρμπαρόσσα
Γιός "Ελληνα έξωμότη ή Αλβανού, τού
στρατιώτη Γιακούμπ, γεννήθηκε στή
Μυτιλήνη, όπου είχε έγκατασταθή ό πα
τέρας του κι έξασκοΰσε τό έπάγγελμα τού
άγγειοπλάστη. Άρχισε τή δράση του ώς
άνεξάρτητος πειρατής καί έγινε βασιλιάς
τού Αλγεριού. Ο σουλτάνος Σελήμ, στόν
όποιο δήλωσε ύποταγή, τού έδωσε τόν
τίτλο τού «Μπεϋλέρμπεη». Τό 1537 1538 πολιόρκησε τήν Κέρκυρα, λεη
λάτησε τούς Παξούς, τή Ζάκυνθο, τά

’Επάνω: Πνργόσπιτο στή Μάνη. Τά σπίτια-πνργοι άποτελοϋσαν πραγματικά κά
στρα, δπον όχνρώνοντο έν περιπτώσει
οποιοσδήποτε απειλής. Κάτω: Μανιάτες
πειρατές. Στά τέλη τον 18ου αίώνα οί
Μανιάτες διέθεταν ένα άληθινά πειρατικό
στόλο. Μ’ αυτόν λεηλάτησαν τήν ’Αμοργό,
τή Φολέγανδρο καί τήν ’Αντίπαρο. «Οί
Μανιάτες, αναφέρουν περιηγητές, είναι
όλοι τους πειρατές τό έπάγγελμα. Ά κ ό 
μη κι οί κληρικοί τούς ακολουθούν στήν
πειρατεία καί παίρνουν τό ένα δέκατο άπό
τή λεία ώς δικαίωμα τής έκκ/.ησίαςιι. Εις
τήν απέναντι σελίδα. ’Η νήσος "Ιος, ιίπετέλεσε καί αυτή ορμητήριο ’Ελλήνων πει
ρατών στό Αιγαίο. (Σχέδιο τού Choiseul
Gouffier).

Κύθηρα κι άλλα έλληνικά νησιά. Μεγά
λος άριθμός αιχμαλώτων σύρθηκε τότε
στήν Πόλη καί σε άλλες πόλεις τής ’Ανα
τολής. γιά τό δουλεμπόριο.
Συνέπειες τής πειρατείας ήταν μεταξύ
άλλων, ή έρήμωση ολόκληρων περιο
χών. ή έγκατάλειψη πόλεων καί ή μείω
ση τού ελληνικού πληθυσμού. Ό χι μόνο
τό Αιγαίο, άλλα καί τό Ίόνιο υποφέρει
άπό τις πειρατΙκές έπιδρομές. "Οπως
γράφει ό Καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος :
«Εικόνα άναρχίας παρουσιάζεται καί
στις έλληνικές άκτές τού Ίονίου. ιδίως
τής Δυτικής Στερεός Ελλάδας: οΙ κάτοι
κοί τους τόσο ύποφέρουν άπό τις έπι
δρομές τών Βενετών καί διαφόρων κουρ
σάρων. ώστε άπομακρύνονται άπό τά πα
ράλια. "Ετσι τονίζεται άκόμη περισσότερο
ή φυσική άπομόνωση τών μερών έκείνων καί ό τόπος έκβαρβαρίζεται: ...ούτω
συνέβη τούς έκεϊσε, γράφει ό Εύγένιος
ό Αίτωλός στά 1675. άναλφαβήτους γενέσθαι καί άγαν τρισβαρβάρους. περί
δέ τήν όμολογίαν τής καθ’ ήμάς άμωμήτου πίστεως μηδέν τών άλλοφύλων πάντες ύιενηνόχασί' σπάνιόν τι χρήμα νύν ό
ίερεύς έκεϊ, καί ό άπλώς γραμμάτων εϊδησιν έχων έκεϊ■τούτου χάριν πολλά τών
παιδιών άνευ τού μετάνοιας λουτρού άπήλθον τού βίου καί τών ιερών άμέθεκτα
μυστηρίων. Εί δέ που καί ίερεύς (καθ’
ύπόθεσιν) φανείη, τραγικόν τι τέρας έκεϊνος ή κωμικόν έκφόβητρον» (Πρβλ.
Βακαλόπουλο. Δ ’, 14).
Ό ταξιδευτής τών έλληνικών νησιών,
άλλά καί τών παραλίων περιοχών τής
χώρας μας έχει συχνά τήν εύκαιρία νά
άναπλάση εικόνες άπό τήν ταραγμένη
έκείνη έποχή τών πειρατικών έπιδρομών
είτε παρατηρώντας τή φρουριακή μορ
φή πολλών μοναστηριών (στή μονή
Λογγοβάρδας τής Πάρου φαίνονται άκό
μη οί ζεματίστρες, ή μονή Αγίου Παύ
λου στό "Αγιον "Ορος σωστό φρούριο
είναι κτισμένη πολύ βαθύτερα άπό τήν
άκτή. ατούς πρόποδες τού βουνού) είτε
άγναντεύοντας τό σκαρφάλωμα τών
σπιτιών στά ριζά τών βουνών μέ τό κά
στρο στήν κορυφή, όπου οί κάτοικοι
κατέφευγαν στις έπιθέσεις τών πειρα
τών. Τό μοναστήρι τού Θεολόγου στήν
Πάτμο μέ τά τείχη καί τις πολεμίστρες του
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ακόμη καί τό ιερό νησί τής Άποκαλύψεως. πού πριν παρουσίαζε σπουδαία
οικονομική άνθιση, στά μέσα τού 17ου
αιώνα, πού τό έπισκέφθηκε ό Ιωσήφ
Γεωργειρήνης. ΰπέφερε άπό φτώχεια έξ
αίτιας τών πειρατικών έπιδρομών.

Ό Ιω ά ν ν η ς Κάφης τής Μήλου
Άλλα σάν νά μήν ήταν άρκετοί οί ξέ
νοι, καί "Ελληνες πειρατές προκαλούσαν
καταστροφές καί λεηλατούσαν τά νησιά
τού Αιγαίου. Στό κείμενο αύτό συγκεν
τρώνομε τις πιό σημαντικές περιπτώσεις
Ελλήνων πειρατών πού μάς είναι γνω
στές. Οί πειρατές αύτοί προέρχονταν
συνήθως άπό τήν Ύδρα, τις Σπέτσες, τά
Ψαρά, τις Κυκλάδες, τήν Κρήτη (Σφακιά) κ.λπ. "Οπως γράφει ό Στεφ. "Ημελλος
στή διδακτορική του διατριβή «Ή πει
ρατεία είς τήν λαϊκήν παράδοσινιι. οί
πειρατές αύτοί ήταν άτομα χαμηλής κοι
νωνικής στάθμης (φυγόδικοι. τυχοδιώ
κτες, άντίχριστοι). έπειδή όμως κατα

δίωκαν τούς Μουσουλμάνους, πού ήταν
έχθροί τού Χριστιανισμού προσφέροντας
έτσι υπηρεσία στήν Εκκλησία, τούς έθα
βαν σέ περιβόλους ναών, άλλά όχι σπά
νια καταδιώκοντας τούς «άπιστους» εί
χαν άπώτερο σκοπό τή λεηλασία καί τήν
άρπαγή. Η Νιός είχε καταστή άληθινή
πειρατοφωλιά. Τήν έλεγαν μάλιστα «Μ ι
κρή Μάλτα». Στή Μήλο ό Ιωάννης Κ ό
ψης. διαβόητος πειρατής, κατάφερε νά
γίνιι ήγεμόνας τού νησιού (1677 - 1680)
Μετά όμως άπό λίγο οί Τούρκοι τόν έπιασαν καί τόν κρέμασαν στήν Κωνσταντι
νούπολη. Μέ τόν πειρατή αύτόν ασχολή
θηκε ό Κώστας Άσημακόπουλος. στό β ι
βλίο του «Ό βασιλιάς καί τό άγαλμα».

Ο κουρσάρος Παναγιώτης
Στά άρχεία τής Τουρκοκρατίας στή
Μακεδονία, στά άρχεία τής Βενετικής
Γέρουσίας καί στις έκθέσεις τών δια
φόρων προξένων τών εύρωπαίκών κρα
τών στή Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές
πληροφορίες γιά τά γεγονότα τής πειρα
τείας στά μακεδονικά παράλια, οπού, έκ
τος άπό τά έλληνικά. έπαιρναν μέρος καί
πολλά εύρωπαϊκά πλοία. Τό "Αγιον Ό ρος
ιδιαίτερα δεχόταν συχνά τις έπιθέσεις
Ελλήνων καί ξένων πειρατών, πού έρήμωναν τις μονές του. Στόν άγγλογαλλικό πόλεμο 1756 - 1763 "Ελληνες πει
ρατές (Άγγλοέλληνες τούς άποκαλούν οί
προξενικές πηγές) μπήκαν στήν ύπηρεσία τού Βασιλείου τής ’Αγγλίας. Ό πιό
γνωστός άπό αύτούς ήταν ό "Ελληνας
κουρσάρος Παναγιώτης άπό τήν παροι
κία τής Μινόρκας, πού μέ τήν όγγλική
σημαία προξένησε μεγάλες ζημιές στά
γαλλικά πλοία. Ό Παναγιώτης αύτός είχε
πλούσια δράση στις Κυκλάδες. Μ έ τό θέ
μα έχει άσχοληθή μέ άπόδοση ό 7. Κ.
Βασδραβέλλης.

"Ολες αύτές οί πειρατικές έπιδρομές
άφησαν έντονα Ιχνη στις έκόηλώσεις τού
λαού μας, στά ήθη καί έθιμά του,
πού συχνά δέχθηκαν έπιδράσεις άπό
τις συναναστροφές τών νησιωτών μέ
τούς πειρατές.
Ά π ό τήν μακρυνή
αυτή έποχή διασώθηκε μεγάλος άριθμός
άναμνήσεων σέ δημοτικά τραγούδια καί
λαϊκές παραδόσεις, πού παρουσιάζουν
μεγάλο ιστορικό ένδιαφέρον Ή διατρι
βή τού κ. "Ημελλου. πού άναφέραμε καί
παραπάνω, άσχολεϊται συστηματικά μέ
τις περιπτώσεις αύτές.

ΟΙ Μανιάτες πειρατές
Οί πιό σπουδαίοι άπό τούς Έλληνες
πειρατές ήταν οί Μανιάτες. «Σάν νά μήν
έφταναν, γράφει ό Κώστας Καιροφύλας
στό βιβλίο του «Οί Κουρσάροι στήν Ε λ 
λάδα». οί διάφοροι Φράγκοι κουρσάροι,
πού λεηλατούσαν τό Αιγαίο καί τό Ίόνιο
πέλαγος, έχουμε καί Έλληνες πειρατές
πού τρομοκρατούσαν τά νησιά, συναγωνιζόμενοι σέ πονηριά καί άγριότητα τούς
φράγκους. Ή Μάνη, χώρα φτωχή καί
άγονη, δέν είχε πόρους άρκετούς γιά νά
συντηρηθή. Οί κάτοικοί της λοιπόν άναγκάζονταν νά καταφύγουν καί στήν πει
ρατεία. πού δέν ήταν έπάγγελμα άτιμωτικό, άλλ' άπεναντίας λεβέντικο. Ά π ό
τήν παληά έποχή οί Μανιάτες έπεδίδοντο
στήν πειρατεία. Όπως έχουμε σήμερα
τούς έφοπλιστές, έτσι καί τότε βρίσκουμε
πειρατές, πού έπαιρναν πληρώματα μ ι
σθωτά στήν ύπηρεσία των».
Τό Οϊτυλο τής Μάνης τό έλεγαν, όπως
είναι γνωστό «Μεγάλο Αλγέρι». Εύνοημένο έξαιρετικά άπό τήν γεωγραφική του
θέση, γιατί οί έμπορικοί στόλοι, πού μετέ
φεραν πλούσια φορτία άπό τή δυτική
λεκάνη τής Μεσογείου στήν άνατολική
καί άντίστροφα. περνούσαν όπωσδήποτε
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άπό τό Κάβο Μαλιά, τό Οϊτυλο υπήρξε
ορμητήριο γ/ά τούς Μανιάτες πειρατές,
πού καραδοκούσαν τή λεία. Ό Γάλλος
περιηγητής D ' Arvieux (7653) γράφει γιά
τή μέθοδο πού χρησιμοποιούσαν:
«Τόπος έπικίνδυνος ή θαλασσινή
περιοχή τού Ταινάρου, γιατί μπορεί νά
πέση κανείς στά χέρια τών Μανιατών,
πού ζούν στά βουνά τών άκτών τής Πελοποννήσου. Έχουν κάτι πανάθλια κα
ΐκια πού μόνο μικρά καράβια μπορούν νά
χτυπήσουν. Καραδοκούν, όμως, τήν ευ
καιρία πού ή φουρτούνα θά ρίξη τά
πλοία στις άκτές, καί τότε, πηδώντας άπό
βράχο σέ βράχο, σαν τά άγρια γίδια,
άρπάζουν δ,τι βροΰν στά ναυάγια καί
αιχμαλωτίζουν τούς ζωντανούς. “Αν είναι
Χριστιανοί τούς πωλοΰν ατούς Τούρ
κους κι άν είναι Τούρκοι, ατούς Χριστια
νούς. Έ τσ ι κάνουν τό έμπόριό τους»
(Πρβλ. Σψόπουλο, Α ', 718).
Δυό 'Ολλανδοί περιηγητές, οί Van
Egmont καί Jo h n Heyman. παρέχουν τά
παρακάτω στοιχεία γιά τήν ζωή καί τή
δράση τών Μανιατών, πού άσφαλώς δί
νουν ύπερβολικές διαστάσεις στά γεγο
νότα:
«01 Μανιάτες δεν πληρώνουν φόρο
στόν σουλτάνο, παρά τό γεγονός δτι τούς
έστειλε έπανειλημμένα Ισχυρές δυνάμεις
γιά νά τούς ύποτάξη καί είναι ο7 μόνοι
“Ελληνες πού μπόρεσαν νά διατηρήσουν
τήν άνεξαρτησία τους. 01 "Ελληνες τών
γύρω περιοχών άποκαλοΰν τή Μάνη «Με
γάλο Αλγέρι». 01 Μανιάτες είναι δλοι
τους πειρατές άπό έπάγγελμα. ’Ακόμη κι
ο ί κληρικοί τούς άκολουθούν στήν πει
ρατεία καί παίρνουν τό ένα δέκατο άπό
τή λεία ώς δικαίωμα τής Εκκλησίας. Οί
κληρικοί αύτο) ζούν κοντά στις άκτές. στις
σπηλιές τών βράχων, πού άπό μακριά
δείχνουν σάν παραθύρια. Ά πό έκεί βλέ
πουν τά καράβια πού περνούν. Ά ν κανένα
άπό αυτά πλησιάση ή τό φέρη ή φουρ
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τούνα. είόοποιούν τούς Μανιάτες κι δλοι
μαζί έπιδίδονται στήν άρπαγή» (Πρβλ
Σψόπουλο. Α '. 118- 119).
Στά τέλη τού 18ου αιώνα, οί Μανιά
τες διέθεταν έναν άληθινό πειρατικό
στόλο. Μ ’ αυτόν λεηλάτησαν τήν ’Αμορ
γό. τή Φολέγανδρο καί τήν ’Αντίπαρο.
“Ενα δημοτικό τραγούδι άναφέρεται στις
έπιδρομές αύτές καί δίνει χαρακτηριστική
εικόνα τής καταστάσεως πού είχαν δημι
ουργήσει οί Μανιάτες στήν Αμοργό:
«Πουλιά μήν κελαδήσετε, τά δέντρα μήν
άνθήτε,
τής Αμοργού τήν συμφοράν πολλά νά
λυπηθήτε.
όπού ποτέ δέν ήλπιζε, διά νά τήν πα
τήσουν
Μανιάτες, τ' άνομα σκυλιά, καί νά τήν
άφανίσουν».
(Πρβλ. Ήμελλο, 129).
Μέ τά λόγια αύτά ό άνώνυμος ποιη
τής καλεί «τά πουλιά καί τά δένδρα» νά
πάρουν μέρος στό πένθος γιά τή συμφο
ρά, πού συνέβη τό 1797. Οί Μανιάτες μέ
άρχηγό τόν Έπτανήσιο Καπετάν Στε
κούλη έπιτέθηκαν ξαφνικά έναντίον τής
’Αμοργού σέ ώρα πού οί περισσότεροι
κάτοικοί της άπουσίαζαν στό ψάρεμα καί
σέ άλλες άσχολίες. Κυριολεκτικά λεηλά
τησαν τό νησί. Τό τραγούδι άναφέρεται
λεπτομερώς στήν έπιδρομή καί άπαΡ'θμεϊ τις οικογένειες τού νησιού πού
ύπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή.
(Πρβλ. “Ημελλο, 129). Ό Άντ. Μηλιαράκης έχει δημοσιεύσει (1883) ένα ένδιαφέρον μαρτυρικό γράμμα, οπού άναφέρονται:
«”0τη εις τής 1797 'Οκτωβρίου 14,
ήμέραν πετίν, έξιμέρομαν ήλθαν οί μανιάτες άφνιδίος, έπατίσαν καί έγίμνοσαν τόν τόπον μας άπό τό ένα μέρος έος
άλον» (Δ/ΕΕ. 1 (1883 - 1884). 632).

Ό Νικόλαος Ζάσαρης
Γνωστός είναι ό Μανιάτης πειρατής
Νικόλαος Σάσαρης, πού σκοτώθηκε άπό
τούς Τούρκους, ένώ γύριζε στή Μάνη
Σώζεται μανιάτικο μοιρολόι, ατό όποιο μέ
τόν κλασσικό τρόπο ή γυναίκα τού Σάσα
ρη θρηνεί τό χαμό του:
«Λάλησε ό) κούκος στά βουνά
κι ό Νικολός στά πέλαγα.
μια σκόλη καί μιά Κυριακή
πού τή μπρατσέρα άρμάτωσε
τά παλληκάρια σύναξε
καί πάει κουρσάρος γιά κουρσιά
νά γδύση τή φτωχολογιά.
Καί μ έσ ’ στό πισωγύρισμα
τού ρίξανε μιά μπαταρία
κ έδιάη κάτου στή θάλασσα».
Ειδήσεις άπό άλλες πηγές δέν ύ
πάρχουν, μόνο ό Ά γ ις Θέρος άναφέρει
(1952) δτι «ό Σάσαρης άποφάσισε νά γίνη, άπό ναυτικός, πειρατής γιά νά έκδικηθή τούς Μπαρμπαρέσους. πού λυμαί
νονταν τά παράλια τής Μάνης τόν 16ο
καί 17ο αιώνα». 'Οπωσδήποτε ό πειρα
τής. πού ήταν μονόχειρ («κουλοχέρης»),
έδρασε πριν τήν Επανάσταση. Ά πό τήν
άναπηρία του. ή έρευνα ( ’Ήμελλος) τόν
ταυτίζει μέ τόν Καπετάν Νικόλα τόν
«κουλόα. Μανιάτη πειρατή πού έπιτέθηκε έναντίον τής Ανάφης καί τής Πά
ρου, τήν ένάτη Ιουλίου, ημέρα Σάββατο
Γιό τήν έπίθεση αυτή μάς πληροφορεί μιά
ιστορική ρίμα άπό τήν Πάρο, πού δυστυ
χώς δέν άναφέρει έτος. Δυό δμως στί
χοι, οί παρακάτω:
«Κι αύτό τό πριντσιπόπουλο τόν άρχο
Μαυρογένη.
π' αυτός στή Μάνη πήγαινε χαράτσι γιά
νά παίρνη»

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ
τοποθετούν τή δράση τού Σάσαρη στο
τελευταίο τέταρτο τού 18ου αιώνα, άφοϋ
ό Νικόλαος Π. Μαυρογένης. Διερμηνεύς
τού Τουρκικού στόλου (1770 - 1786),
τόν όποιο άναφέρει ή ρίμα, μέ τήν ιδιό
τητά του αυτή διαπραγματεόθηκε μετά
τή λήξη τού πρώτου Ρωσοτουρκικοΰ Πολέμου (1774) τήν νέα διοίκηση
τής Μάνης, δηλ. τήν ύποταγή της στον
καπουδάν πασά μέ προνόμιο νά κυβερνάται άπό ντόπιο ήγεμόνα, πού όμως θά
κατέβαλλε φόρο μεγαλύτερο άπό τά
προηγούμενα χρόνια ("Ημελλος, 134 136).

Ό Θεόδωρος κι ό Άναπλιώ-

της
Δυό άλλοι Μανιάτες πειρατές ήταν
ό Θεόδωρος κι ό Αναπλιώτης. Γ Γ αυ
τούς μάς δίνει ένόιαφέρουσες πληρο
φορίες ό Γάλλος περιηγητής Guillet, ό
οποίος γράφει γενικά γιά τούς πειρατές
τής Μάνης :
«Ή κυριώτερη άπασχόληση των
Μανιατών είναι ή πειρατεία καί τό μεγα
λύτερο έμπόριο πού κάνουν, των αιχμα
λώτων. Τό Οϊτυλο τό έλεγαν Μεγάλο
Αλγέρι. Οί Μανιάτες πωλοΰν τούς Χρι
στιανούς ατούς Τούρκους καί τούς Τούρ
κους ατούς Χριστιανούς. Μέ ύπερηφάνεια μιλούν γιά τις ληστρικές τους έπιδρομές. Μού έδειξαν ένα άπό τούς πιό
περίφημους πειρατές τους, πού φημιζό
ταν γιά τά άνδραγαθήματά του. "Οταν τά
γειτονικά χωριά μάθαιναν άτι έπρόκειτο
νά βγή γιά πειρατεία, όναστατόνονταν.
"Εκρυβαν τά παιδιά καί τις ώραϊες γυναί
κες, γιά νά μήν τις αίχμαλωτίση ό πει-

ΕΙς τήν απέναντι σελίδα: Τό ακρωτήριο
Ταίναρο σε αγγλική χαλκογραφία τβϋ
ΙΟον αιώνα. Ή νοτιότατη αυτή άγονη πε
ριοχή τής Ελλάδος, νπήρξε κέντρο καί κα
ταφύγιο οργανωμένης πειρατείας. Εις αντήν τήν σελίδα. Επάνω: Σκηνή άπό τή
Ciorj τών πειρατών αέ χάποιο νηαι τον
ΑΙγαΙον.

ρατής καί τις πουλήση ατά σκλαβοπά
ζαρα τής ’Ανατολής. Τόν ίδιο φόβο δο
κίμαζαν όταν έφθανε ατό λιμάνι τους
ξένο καράβι, γιατί κάθε Μανιάτης πει
ρατής αιχμαλωτίζει τόν γείτονά του πού
μισεί καί τόν πουλάει». (Πρβλ. Σιμόπουλο, Α', 117).
Κατά τόν Guillet, οί δυό ξακουστοί
Μανιάτες πειρατές, ό Θεόδωρος καί
ό ’Αναπλιώτης, πού ήταν στενοί φίλοι,
μάλωσαν στή μοιρασιά τών λαφύρων καί
άποφάσισαν νά έκδικηθή ό ένας τόν
άλλο, κλέβοντας ό καθένας τή γυναίκα
τού φίλου του. Ό Θεόδωρος, μέ μερικούς
συντρόφους του, κατόρθωσε νά άρπάξη τή γυναίκα τού Άναπλιώτη καί
νά τήν πάη στο λιμάνι, γιά νά τήν που
λήση σέ ένα Μαλτέζο πειρατή, πού βρι
σκόταν έκείνη τή μέρα στά νερά τής
Μάνης. Ο Μαλτέζος όμως τού έδωσε
πολύ μικρή τιμή, πού ό Θεόδωρος δέν
τή δεχόταν. Καί, έπειδή έπέμενε, ό ξένος
τού είπε πώς πριν άπό δυό ώρες είχε
άγοράσει μιάν άλλη γυναίκα, νέα καί
πολύ ώραιότερη, στή μισή τιμή. Γιά νά
βεβαιωθή. πρόσταξε νά τού τήν φέρουν
μπροστά του. Καί ό Μανιάτης κατάπλη
κτος είδε τή δική του γυναίκα. Ο Άναπλιώτης είχε προηγηθή. Δέν είπε όμως
τίποτε, έξακολούθησε τό παζάρεμα καί
τελικά πούλησε στά Μαλτέζο τή γυναί
κα τού Άναπλιώτη, γιά νά άποφύγη*τό
ρεζίλεμα καί τόν περίγελο τών συμπατριωτώ ν του.
Μόλις πληροφορήθηκε ό άλλος τήν
άρπαγή τής γυναίκας του. άρμάτωσε ένα
καράβι έναντίον τού Μαλτέζου Ό
Θεόδωρος, ξεχνώντας άλα όσα είχαν
συμβή, πήγε μαζί του γιά νά πάρουν πίσω
άπό τόν ξένο καί τις δυό γυναίκες. 'Ε 
κείνος, βλέποντας τόν κίνδυνο, τις άπε
λευθέρωσε άμέσως. Οί δυό Μανιάτες
πήραν πίσω τις γυναίκες τους καί συνέ
χισαν τήν πειρατεία μέ τό ίδιο καράβι.

Αύτά μάς πληροφορεί ό Guillet, βάζον
τας άσφαλώς άρκετό άλατοπίπερο στήν
ιστορία (Πρβλ. Σιμόπουλο, A ', 117 118).

'Αγγλοι στά χέρια τών Μα
νιατών
"Ενα άλλο περιστατικό άφηγεϊται
ό Άγγλος κληρικός καί διπλωμάτης
Cove/, πού αίχμαλωτίσθηκε ■άπό τούς
Μανιάτες, τό 1670. Ύπό τό κράτος τής
προσωπικής του ταλαιπωρίας καί περι
πέτειας. προέβη σέ άστοχες γενικεύσεις
καί διετύπωσεν ύπερβολικές κρίσεις:
«Αύτοί πού ζούν στά βράχια καί
στις πλαγιές τών βουνών, πού ύψώνονται πάνω άπό τή θάλασσα, είναι ένα είδος
άνθρώπων έκτός νόμου. Ούτε οί Τούρ
κοι δέν καταφέρνουν νά τούς ύποτάξουν ή νά τούς έπαναφέρουν στήν τάξη.
Καραδοκούν συνεχώς άπό τά βράχια καί
τά βουνά τους, γιά νά ληστέψουν όποιον
πέση στά χέρια τους. Τούς Χριστιανούς
τούς πουλούν στοάς Τούρκους ώς
σκλάβους, γιά γαλέρες, ή όλλού. Αλλά
καί τούς Τούρκους τούς μεταχειρίζονται
μέ τόν Τδ/ο τρόπο: μόνο πού τούς που
λούν στόν πρώτο Χριστιανό δουλέμπο
ρο. Είναι πανούργοι καί πολυμήχανοι.
Δίνουν υποσχέσεις ατούς ξένους άτι θά
τούς έφοδιάσουν μέ διάφορες προμήθειες
ένώ τούς στήνουν παγίδα, γιά νά τούς
σκλαβώσουν. Πιστέψτε με. οί "Ελλη
νες είναι πάντοτε "Ελληνες: δόλιοι καί
ύπουλοι». (Πρβλ. Σιμόπουλο, Α , 116)
Ο καθένας, χωρίς νά συντρέχουν
σωβινιστικοί λόγοι, άντιλαμβάνεται πόσο
άδικο είχε ό Covet, λέγοντας αύτά γιά
ένα λαό, πού στέναζε κάτω άπό ένα στυ
γνό ζυγό δουλείας, γόγγυζε κάτω άπό
βαρεία φορολογία καί ήταν βυθισμένος
στή φτώχεια καί στή στέρηση. Ή πει
ρατεία ήταν μιά φυσική διέξοδος γιά τούς
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ifξιά: Παλαιό χαρακτηριστικό ίκκληπάκι α τψ Τήνο. Τό Νησί τής Μεγαλόχα
ρης, υπήρξε όπως και ή Μάνη ορμητήριο
πειρατών, πον έδρασαν μέχρι την πρώτη
δεκαετία τον 18ου αιώνα. Κάτω: Τό λιμάνι
τής Μήλον σι λιθογραφία τον 18ου αιώνα.
Πολλές φορές έόέχθη έπισκέψεις πειρατών.
'Απέναντι: Ή Ναύπακτος, τό «Μικρό
Αλγέρι», άλλο πειρατικό καταφύγιο, σέ
γραβονρα τον Μοναείον τής Πόλον.

Μανιάτες, μέ τήν άγονη, βραχώδη γη
τους.
Ο Covet περιγράφει τήν περιπέτεια
τριών άγγλικών πολεμικών πλοίων, πού
παρέπλεαν τό Ταίναρο, έπεσαν στην
ένέόρα πού τούς έστησαν οί Μανιάτες,
πού έπιασαν αιχμαλώτους τούς άξιωματικούς καί άνδρες τους καί τούς άνάγ
κασαν νά πληρώσουν λύτρα γιά νά τούς
άπελευθερώσουν. Τά πλοία «έπιασαν»
στήν ’Ελαφόνησο, στόν κόλπο τής Κολοκυθιάς καί τά πληρώματα βγήκαν στή
στεριά γιά όνεφοδιασμό. Τότε παρουσιάσθηκε μπρός τους ένας γέρος Μανιάτης,
φτωχά ντυμένος μέ χοντρή πατατούκα
καί πλεχτή πουκαμίσα. Α ντί γιά παπού
τσια. είχε τυλίξει στά πόδια του βοϊδοτόμαρο, πού είχε δέσει άπ έξω μέ λου
Εναντίον τής Κιμώλου
ριά. Στό κεφάλι φορούσε ένα σκούφο άπό
γούνα προβάτου. Τόν έβγαλε καί πλη
Στις 17 Φεβρουάριου 1794, όπως
σίασε τούς ξένους. Μαζί μέ τό πλήρωμα
προκύπτει άπό σημείωση σέ βιβλίο ναού
ήταν ένας "Ελληνας, κι έτσι μπόρεσαν νά
πού δημοσίευσε ό Άντ. Μηλιαράκης
συνεννοηθούν Τούς είπε ψέμματα άτι οί
(1901), Μανιάτες πειρατές έπιτέθηκαν
κάτοικοι τού νησιού είχαν φύγει, γιατί
έναντίον τής Κιμώλου καί σήκωσαν δ, τι
είδαν τά καράβια καί φοβήθηκαν μήπως
βρήκαν. Ή σημείωση έχει ώς έξής:
ήταν κουρσάρικα. Οί "Αγγλοι τόν ρώτη
«1794 μηνάς Φεβρουάριου 17 τί
σαν άν μπορούσαν νά προμηθευθούν
τιρινί έβδομάδα παρασκεβί ξημέρωμα
κρέατα καί ό γέρος έφυγε δήθεν γιά νά
τρις ώρες νά ξιμερώσι μάς έπατίσανε οί
ρωτήση τούς φίλους του. Μιλούσε μέ
κλέφτες καί μάς άφησαν δ,τι έφορο ά
φυσικότητα καί οί ξένοι έξαπατήθηκαν.
οσμε»
Ο Cove! μάλιστα τού χάρισε ένα μαχαίρι
"Οταν ό Γάλλος περιηγητής Γκυγιώμ
πού είχε στήν τσέπη του καί οί ύπόOlivier, μέλος τού Εθνικού Ινστιτούτου
λοιποι τού έδωσαν ό καθένας άπό
τής χώρας του, έπισκέφθηκε μετά άπό
κάτι "Ομως ό γέρος ήταν σταλμένος γιά
λίγους μήνες τήν Κίμωλο, οί κάτοικοι
τούς Μανιάτες, τούς όποιους πήγε νά
τόν υποδέχθηκαν μέ τά όπλα στά χέρια.
εϊδοποιήση. Ο "Αγγλος κληρικός περι
Μόνο μετά άπό τις έξηγήσεις πού δόθη
γράφει ώς έξής τό τί έπακολούθησε:
καν, τού έκαναν θερμή υποδοχή. "Οπως τού
«Ξαφνικά, άκούσθηκαν τρεις ντου
διηγήθηκαν, «είκοσι Μανιάτες τούς είχαν
φεκιές καί κοιτάζοντας νά δούμε τί συμ
έπιτεθή ξαφνικά τήν νύχτα τού πανηγυ
βαίνει, βλέπομε τούς ναυτικούς μας νά
ριού. ’Ενώ όλοι οί κάτοικοι τό είχαν ρίξει
τρέπωνται σέ φυγή πανικόβλητοι. Είχαν
στό ποτό καί στό γλέντι, πλησίασαν οί
πετάξει τά όπλα τους καί έτρεχαν. "Αλλος
πειρατές, μπήκαν στά σπίτια τους καί τά
έχασε τό καπέλλο του κι άλλος έμεινε
ρήμαξαν Γιά νά βρούν τά χρήματα καί
μέ ένα παπούτσι. "Ολοι ήσαν καταματωδ,τι πολύτιμο είχαν, βασάνισαν γερόν μένοι άπό τά άγκάθια καί τούς άπότομους
τους καί γυναικόπαιδα 'Ολόκληρη νύχτα
βράχους. Οί Μανιάτες τούς κυνηγούσαν
κράτησε ή έπιδρομή. Τό άλλο πρωί, τό
μέ κοντομάχαιρα καί δόρατα καί έπια
μανιάτικο καράβι σήκωσε άγκυρα καί οί
σαν τέσσερις άπό αυτούς. Τότε, σέ σύφτωχοί νησιώτες τό μόνο πού είχαν νά
σκεψι τών πλοιάρχων, άποφασίσαμε
κάνουν ήταν νά προσευχηθούν στόν Θεό
τήν διενέργεια έράνου γιά τά λάτρα καί
νά πνίξη τούς πειρατές καί τά λάφυρά
συγκεντρώσαμε ί .500 δολλάρια. Τό
τους». (Πρβλ. Σιμόπουλο. Β , 585).
άλλο πρωί, ό ναύαρχος έστειλε τήν λέμ
Γιά τούς Μανιάτες πειρατές μιλούν
βο του καί έμείς μπήκαμε στήν δική μας,
καί έλλην/κές πηγές. Στήν «Γεωγραφία
μέ άσπρη σημαία άνακωχής. Κάναμε τόν
Νεωτερική περί τής Ελλάδος», ό Δανιήλ
γύρο τού νησιού, άλλά δέν βρήκαμε ψυχή.
Φιλιππίδης καί ό Γρηγόρ/ος ΚωνστανΤελικά, άναγκασθήκαμε νά καταθέσωμε
τάς γράφουν (1 7 9 1 ): «Οί κάτοικοι τής
τό ποσό στό Προξενείο τής Σμύρνης. Οί
έξω Μάνης, μά περισσότερο τής μέσα,
άτυχοι σκλάβοι βρέθηκαν, άφού πέρα
μεταχειρίζονται καί τόν ληστρικό βίο,
σαν δυό χρόνια, στις γαλέρες καί έξακαί μερικές φορές καί τόν πειρατικό'
γοράσθηκαν». (Πρβλ. Σιμόπουλο, Α .
έπειδή εύγαίνουν μέ κάποια καΐκια όπού
115 - 116).
έχουν, καί κάμουν λεία δ,τι εΰρουν καί
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ήμπορέσουν δέν είναι τώρα πολύς και
ρός όπού έπιασαν δυό καράβια φραντζέζικα, καί ήμπορεϊ νά καταλάβη τινάς
τήν έπιτηδειότητά τους, δταν άκούη
πώς μέ καΐκια μικρά πιάνουν καράβια
Προτύτερα άπό τόν υστερινό πόλεμο (δη 
λαδή τόν ρωσοτουρκικό τού 1787) εύγαιναν μερικές φορές είς τόν Μορέα. καί
άρπαζαν κοπάδια ολόκληρα, καί έκαμναν
καί άλλες λείες άδιαφόρως είς Μωαμε
θανούς καί Χριστιανούς· καί δέν ήταν
σπάνιο νά ίδή τινάς είς τόν Μυστρδ ένα
Μανιάτη άρματωμένο νά περιπατή μέ
ένα φρόνημα Λακωνικό, μέ μιά καταφρόνεσι είς τούς Τούρκους Σπαρτιάτικη·
οί Τούρκοι μάλιστα οί Μυστριώται τούς
έτρεμαν».
Οτίως σημειώνουν ο ί Δημητριείς
(δπ. παρ.), «ή μέσα Μάνη λέγεται Κακαβούλια». Τό σκωπτικό αυτό παρωνύμιο
τών Μανιατών προήλθε, κατά τόν Σω 
κράτη Κουγέα (1935 ). άπό τήν συνή
θειά τους νά φορούν στά κεφάλια τους
κακαβούλια, δηλαδή μικρές χάλκινες
μαγειρικές χύτρες, γιά νά προστατεύωνται
άπό τά χτυπήματα τών πληρωμάτων τών
πλοίων, έναντίον τών όποιων έπετίθεντο
Είναι γνωστή, έξ' άλλου, ή παροιμία:
« Από τόν κάβο Ματαπά
σαράντα μιλιά άλαργινά,
κι άπό τόν κάβο Γρόσσο
σαράντα κι άλλο τόσο»,
μέ τήν όποια δίνεται συμβουλή ατούς
ναυτικούς γιά τήν άπόσταση πού έπρεπε
νά κρατούν άπό τά άκρωτήρια τού Ματα
πά (Ταινάρου) καί Γρόσσο (Θυρίδων),
ώστε νά άποφεύγουν πειρατική έπιδρο
μή τών Μανιατών (Πρβλ. "Ημελλο. 13).
"Ετσι ζοΰσαν οί Μανιάτες πριν τήν
’Επανάσταση, έλεύθεροι καί άσκουμενοι
στήν πολεμική ζωή. χάρη στήν όποια
προσέφεραν άργότερα πολύτιμες υπη
ρεσίες στό γένος. Σχολιάζοντας τις πει
ρατικές έπιδρομές τους, οί Δημητριείς
(δπ, παρ.) γράφουν στήν «Γεωγραφία»
τους: «Αύτό τό έργο, διά τό όποιο τώρα
κατηγορούνται οί Μανιόται, κατ' άρχάς
βέβαια θά τό έκαμναν άπό άνάγκη τους,
κατοικώντας έναν τέτοιο τόπο, καί προ
τιμώντας τον άπό κάθε άλλον διά τήν
έλευθερία τους, τώρα δμως τό έσυνήθισαν, καί τό έχουν τρόπον τινά μιά τέχνη,
ή όποια δέν τούς κινεί μήτε τήν παραμι
κρή συνείδησι. "Ολοι τούς κατηγορούν
διά τούτο, ένας δμως γνωστικός, στοχαζόμενος τόν τόπο τους, στοχαζόμενος τόν σκοπό τους όπού έπιμένουν νά
τηγανίζωνται άπάνω είς τές πέτρες, δέν
ήθελε κινήση κατήγορη γλώσσα έναντίο
τους- δέν πρέπει νά κατηγορή τινάς έκείνον όπού άναγκάζεται νά συγχωρέαη
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έντόπιοι, οργανωμένοι στρατιωτικά σέ
5 λόχους άπό 250 - 300 άνδρες. Τό νησί
αποτελούσε σημαντικό σταθμό γιά τούς
Βενετούς, καθώς καί γιά τούς ύπόδουλους χριστιανούς πού κατόρθωναν νά
ξεφύγουν άπό τις τουρκοκρατούμενες
έλληνικές χώρες. Ακριβώς ή έπίκαιρη
αύτή θέση τού νησιού έδινε σέ ορισμέ
νους κατοίκους τήν εύκαιρία νά ριψο
κινδυνεύουν καί νά παίρνουν μέρος σέ
πειρατικές έπιχειρήσεις (Ιστορία τού
Ελληνικού "Εθνους, ’Εκδοτική ’Αθηνών,
I '. 82).
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ΐίς τού λόγου του κάποιες κακίες' ας
κατηγορήσωμεν τού λόγου μας όπου
κάμνομεν τόσες χωρίς τήν άνάγκη των
Μανιατών».
Ή παρατήρηση αυτή είναι πέρα για
πέρα σωστή, γιατί άπό τήν μιά μεριά οί
Μανιάτες όιετήρησαν ατά χρόνια τής
Τουρκοκρατίας τήν έθνική έλευθερία
ατά άπαρτα κάστρα τους καί ατά άπρόσιτα βουνά τους, καί άπό τήν άλλη, έθισμένοι στόν πόλεμο, ύπήρξαν άπό τις
βασικές άγωνιστικές δυνάμεις τού έθνους
έναντ/ον τού τουρκικού ζυγού. "Ομως
φαίνεται άτι όέν λησμόνησαν εύκολα
τις παλιές πειρατικές συνήθειές τους.
Αιώνες όλόκληρους άσκούσαν τήν
πειρατεία καί περηφανεύονταν γι' αυ
τήν. Τούς είχε χρησιμοποιήσει ό Μοροζίνης έναντ/ον ομοεθνών τους. (Γ ι' αύτόν θά μιλήσουμε ατό προσεχές τεύχος).
Αργότερα, οί Ρώσοι. Μέ τήν ρώσικη
παντιέρα έκαναν έπιόρομές στά έλληνικά παράλια. Ή πειρατεία είχε γίνει τρό
πος ζωής. Γιά νά τήν έξηγήση κανείς,
πρέπει νά σταθμίση όσους παράγοντες
ήδη άναφέραμε. Τότε θά τήν τοποθετήση σωστά.

Τά σπίτια τους άληδινά Κά
στρα
Τά σπίτια τών Μανιατών ήταν άληθινά κάστρα, ο ί περίφημοι «Πύργοι».
Ζώντας τή ζωή αυτή έπαιρναν οί Ιδιοι
τά άναγκαία μέτρα γιά νά άποφεύγουν
παρόμοιους κινδύνους. Ο έπισκέπτης
τής Μάνης, πού διατηρεί ώς σήμερα τούς
παραδοσιακούς οικισμούς της, βρίσκε
ται άμέσως σέ μιά τραχειά πολεμική άτμόσφαιρα. Τά όρεινό τοπίο καί οί διάσπαρτοι πύργοι τόν μεταφέρουν σέ καιρούς
μακρινούς, τότε πού ή πειρατεία κυριαρ
χούσε σ' αύτά τά μέρη Ο περιηγητής
Καστελλάν πού έπισκέπτεται τήν Πελο

πόννησο λίγο πριν τήν ’Επανάσταση μας
δίνει τήν παρακάτω γενική εικόνα για
τόν Μόριά:
«Κοντά στις κυριώτερες πόλεις τού
Μόριά συναντούμε αύτά τά έξοχικά σπί
τια πού όνομάζονται πύργοι. Στήν πραγ
ματικότητα τά περισσότερα τά χρησι
μοποιούν ώς φρούρια. Σημειώνουμε κυ
ρίως τήν έξωτερική σκάλα πού είναι χω
ρισμένη άπό τό σπίτι καί είναι δυνατό
νά χρησιμοποιηθή μόνο μέ κρεμαστή γέ
φυρα καί πού τήν σηκώνουν τή νύκτα
Τά παράθυρα είναι πολύ ύψωμένα καί
άνοιγμένα πρός τήν μεριά τής θάλασσας.
Πάνω άπό τις πόρτες ύπάρχει ένα είδος
έπάλξεων. γιά νά βλέπη κανείς, χωρίς νά
έκτίθεται. τούς έπιτιθεμένους καί νά τούς
βλάπτη. Ο τοίχος πού βρίσκεται μπρο
στά στόν θεατή καί ό όποιος βλέπει
πρός τήν έξοχή έχει μόνο μικρά ανοί
γματα πού χρησιμεύουν γιά πολεμίστρες.
Παραπλεύρως τού σπιτιού ύπάρχουν
άλλα κτίαματα, κατάλληλα γιά διάφορες
χρήσεις, όπως π.χ. φούρνος, στάβλος
κ.λπ, Οί προφυλάξεις είναι άπαραίτητες
σ ’ αυτήν τήν χώρα πού συνήθως καταστρέφεται άπό έμφύλιους πολέμους καί
ληστές» (Πρβλ. Βακαλόπουλο. Δ'. 18 19).

ΟΙ ΤηνιακοΙ πειρατές
Κοντά στους Μανιάτες, πρέπει ν'
άναφερθούν κ' οί Τηνιακοί πειρατές,
πού έδρασαν ώς τήν πρώτη δεκαετία
τού 18ου αιώνα (τό 1715 τό νησί πέρασε
άπό τά χέρια τών Βενετών στούς Τούρ
κους). « Ώς τότε ή Τήνος ήταν τό μόνο
βενετοκρατούμενο νησί μέσα στό τουρ
κοκρατούμενο άπό άκρη σέ άκρη Α ι
γαίο — μιά παράδοξη ιστορική πραγμα
τικότητα πού είναι λίγο γνωστή. Τή
φρουρά τήν άποτελοΰσαν (άν έξαιρέση κανείς 1 0 - 1 2 ξένους στρατιώτες)

άδελφός τού Θεοτοκόπουλου

Πολλοί "Ελληνες δρούσαν ώς πειρα
τές καί κουρσάροι στήν ύπηρεσία ξέ
νων δυνάμεων, ιδίως τής Βενετίας. «Συ
χνά. γράφει ό Γ .Β Λέων. Έλληνες έξωμότες συνεργάζονταν μέ τούς Μπερμπερίνους πειρατές· άλλοι πάλι έμπαιναν
στήν ύπηρεσία τών έμπόλεμων δυνά
μεων ή κατατάσσονταν στό τουρκικό ναυ
τικό σάν «λεβέντες» γιά νά συμμετέχουν
στά λάφυρα πού ήταν συνήθως ό καρ
πός τών ναυτικών έπιχειρήσεων... Μ ε
ρικοί άπό αύτούς πού ξεκίνησαν σάν
ψαράδες ή μικροπειρατές έμελλε νά άποκτήσουν τεράστια δύναμη, όπως οί
άδελφοί Μπαρμπαρόσσα πού ήταν ελ
ληνικής καταγωγής ή ό Δραγκούτ. "Ελ
ληνας έξωμότης πού άναόείχθηκε ένας
άπό τούς ισχυρότερους πειρατές τής
Β 'Αφρικής στά μέσα τού 16ου αιώνα.
Στό δεύτερο μισό τού αιώνα οί Έ λ λ η 
νες πειρατές άρχισαν νά κινούνται ζωη
ρότερα καί πολλοί Κρητικοί — άνάμεσά
τους καί ό Μανούσος Θεοτοκόπουλος.
άδελφός τού Δομήνικου — ήταν κουρ
σάροι στήν ύπηρεσία τής Βενετίας
στήν διάρκεια τών τουρκοβενετικών
πολέμων γιά τήν Κύπρο. Γενικά, στόν
16ο καί 17ο αιώνα, οί περισσότεροι "Ελ 
ληνες πειρατές έμειναν τοπικοί ληστές
μέ δράση μικρής κλίμακας» ( Ελληνική
Εμπορική Ναυτιλία. ΕΤΕ. 19). Εγινε
ήδη λόγος γιά τόν κουρσάρο Παναγιώτη
πού έδρασε ύπό τήν άγγλική σημαία
Αργότερα στόν ρωσο-τουρκικό πόλεμο
( 1 7 6 8 - 1 7 7 4 ) Έλληνες πειρατές κα:
κουρσάροι πήραν ένεργό μέρος.

ΟΙ «φούστες» τών πειρατών
Οί "Ελληνες πειρατές χρησιμοποιούσαν
στις έπιχειρήσεις τους ταχύπλοα σκάφη,
πούτά έλεγαν «φούστες». Έμοιαζαν μέ τις
γαλιότες, άλλα ήταν έλαφρότερα καί τά
κινούσαν μέ κουπιά. «Ή φούστα, γράφει
ό A. I. Τζαμτζής. σκάφος στενό, μακρύ
καί ταχύ, είχε άναλογία μήκους πρός
πλάτος 7 πρός 1. Είχε 18 - 22 πάγκους
γιά κωπηλάτες καί τό κάθε κουπί τό
τραβούσαν δύο. ό ένας άπέναντι στόν
άλλο. Είχε δύο άλμπουρα, ένα στήν πλώ
ρη κι ένα μικρό κοντά στό ποδόστημα,
καί πανιά λατίνια. Ή φούστα ήταν καθαρά
πειρατικό σκάφος καί συχνά άναφέρεται
σάν «φούστα λεβέντικη», δηλαδή φού-_
στα πειρατική. Στα τέλη μάλιστα τού
17ου αιώνα, ή λέξη φούστα έφτασε νά
σημαίνη τούς Ιδιους τούς πειρατές. Πε
ρίφημες στήν άνατολική Μεσόγειο ήταν
οί μανιάτικες καί οί βερβερίνικες» ( Ελνική 'Εμπορική Ναυτιλία, ΕΤΕ. 108). Μέ
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τή φούστα έμοιαζε τό μυστικό, καράβι
πού χρησιμοποιούσαν οί Ψαριανοί.

Στήν ύπηρεαία τού ’Αγώνα
Παρά τό γεγονός ότι ή πειρατεία
ήταν συνυφασμένη μέ τή ληστεία, ή
άσκησή της άπό τούς "Ελληνες είχε ευερ
γετικά άποτελέσματα γιά τό ύπόύουλο
έθνος, γιατί οί έλεύθεροι αυτοί ναυτικοί
όταν ήλθε ή ώρα τού σηκωμού έπάνόρωσαν καί ένίσχυσαν σημαντικά τό
έλληνικό πολεμικό ναυτικό καί έθεσαν
τά καράβια τους στή διάθεση τού ’Αγώνα
Ο μεγάλος δάσκαλος τού γένους ’Αδα
μάντιος Κοραής είχε έγκαιρα άντιληφθή
τή μεγάλη αυτή δύναμη τού 'Ελληνισμού.
Στό περίφημο ύπόμνημά του γιά τήν
ένεστώσα κατάσταση τού πολιτισμού
στήν 'Ελλάδα έγραφε:
«Βέβαια, άν ό Σουλτάνος ήτον δυνα
τό νά προβλέψη άτι οί Έλληνες θά κατάφερναν μιά μέρα νά άποκτήσουν ένα
έμπορικό στόλο, άπαρτισμένο άπό πολλές
έκατοντάδες καράβια, έξοπλ/σμένα τά
περισσότερα σάν πειρατικά, θά τον κα
ταβυθίζανε μέ τήν πρώτη του έμφάνιση»
(Κοραή "Απαντα, έκδ. Γ. Βαλέτα, 146).
Πραγματικά ή συμβολή τού ναυτικού
στήν αίσια έκβαση τής 'Επαναστάσεως
ύπήρξε άποφασιστική. "Αν καί όπως ήδη
σημειώθηκε ,ο ί ναυτικοί πού ύπήρξαν
άλλοτε πειρατές δέν άπέβαλλαν όλοι
καί τελείως τις συνήθειές τους. Ο ίστο
ρικός τού Είκοσιένα Διονύσιος Κόκκινος
γράφει χαρακτηριστικά:
«Άναπτυχθέντες κατά τούς καιρούς
πού έμαίνετο ή πειρατεία εις τήν Μ εσό
γειον, ύπέατησαν τήν έπίδρασιν αύτού
τού άνώμαλου καθεστώτος. Συνηθισμέ
νοι ν’ άντιμετωπίζουν κουρσάρους, έξεχνούσαν καί αυτοί καί έβγαιναν στό
κούρσος» (Κόκκινος Α', 44).
'Αλλοι καιροί, άλλες συνήθεις. Χρόνια
ταραγμένα άλλα καί ήρωικά, γεμάτα
δράση καί ζωή. Περιστατικά πού μαγνητί
ζουν τή φαντασία καί τήν όδηγούν μα
κριά.
ΒΑΣΙΚΗ Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ : Στή νέα αύτή
έπεξεργασία τού θέματος, κατά τήν ό
ποια συμπληρώθηκε τό ύλικό καί βελ
τιώθηκαν πολλά κομμάτια, χρησιμο
ποιήθηκε άνάμεσα σέ άλλα έργα ή παρα
κάτω βασική βιβλιογραφία: Ά π . Βακαλόπουλου: Ιστορία τού Νέου Ελλη νι
σμού. 'Εκδοτική Αθηνών: Ιστορία τού
Ελληνικού Έθνους. Κυριάκου Σιμόπουλου: Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα —
Στεφ. Δ. Ήμέλλου: Ή περί πειρατών λαϊ
κή παράδοσις. — Σπυρίδωνος φ. 'Αρ
γυρού: Ή πειρατεία άπό τού 1500 π X.
έως τό 1860 ιστορία καί θρύλος. —
Ι.Κ. Βασδραβέλλη: Ή πειρατεία εις τά
παράλια τής Μακεδονίας κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν, Μακεδονικά, 5 (1961 - 1963).
σσ. 319 - 362. — Κώστα Καιροφύλα: Οί
Κουρσάροι στήν Ελλάδα. — Δανιήλ Φι
λιππίδη - Γρ. Κωνσταντή: Γεωγραφία Νεωτερική περί τής Ελλάδος. — ’Εθνική
Τράπεζα τής Ελλάδος: Ελληνική Εμ π ο 
ρική Ναυτιλία 1453 - 1850.
— Άδ.
Κοραή: "Απαντα έκδ. Γ. Βαλέττα. —
Δημ. φωτιάδη: Ή Επανάσταση τού
1821. Διονυσίου Κόκκινου: Ή Ελληνική
Επανάστασις. Βασ. Σφυρόερα: Τά πλη
ρώματα τού στόλου.
Ι . Μ . ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΗΣ
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ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΏΝ
'Υπό
ΛΗΜΗΤΡ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πολιτειολόγου — Έ πιτ. Συμβούλου ΑΣΑΥ

Ά π ό τήν Πόλιν εις
σμά - πολιν

τήν Κο

τούς "Ελληνας αϊτών, ό τολμών έν ταϊς
έπιστολαϊς γράφειν, ότι δεσπότης έστίν
άπάντων τών άνθρώπων άφ’ ήλιου άνιοϋντος μέχρι δυομένου» άπετέλεσεν όχι
μόνον Εθνικήν άπειλήν, άλλά οικουμενι
κήν, έφ’ όσον ήτο τό σπέρμα τής τάσεως
τοΰ οίκουμενισμοΰ, ένός Βαρβαρικοΰ
Οίκουμενισμοΰ, άνακύψαντος κατ’ αύτήν
ταύτην τήν περίοδον τοΰ Κλασσικού
Πολιτισμού.
Άλλ’ ό εικοσαετής ήγεμών τών Ελ
λήνων, μαθητής τοΰ Άριστοτέλους καί
Εκτελεστής τής έν λόγοι Ελληνικής ιδέας,
κατέστησε τόν οίκουμενισμόν τούτον όχι,
βαρβαρικόν, άλλά Ελληνικόν. (A. Ε.
ZIMMERN: POLITICAL THOUGHT εις
Β. W. LIVINGSTONE THE LEGACY OF
GREECE, OXFORD 1921 έκδ. 1957 σ.
326). Εις έπιστολήν του πρός τάς δελεα
στικός τοΰ ήττηθέντος Δαρείου προτά
σεις συνθηκολογήσεως καί συμμαχίας
έξήγει άπεριφράστως τό νόημα τοΰ κατ’
αύτοΰ έξοντωτικοΰ πολέμου:
«τών Ελλήνων ήγεμών καταστα
θείς... τήν ειρήνην ήν τοϊς "Ελλησι
κατεσκεύασα, διαλύειν έπιχειρούντων, έστράτευσα έπί σέ». (Κ.
Παπαρρηγοπούλου: ένθ’ άνωτ. σ.
273).
’Όσους "Ελληνας μισθοφόρους ό
Αλέξανδρος συνελάμβανε πολεμοΰντας
ύπέρ τοΰ Πέρσου βασιλέως έτιμώρει πα
ραδειγματικούς μέ τήν χαρακτηριστικήν

ΑΤΑ τδν ’Εθνικόν μας Ιστο
ρικόν, ή Κοσμοπολιτεία ύπήρξεν άποτέλεσμα τοΰ συνόυασμοΰ
της πολίτικης ισχύος τοΰ Βορειοελλα
δικού Ελληνισμού καί τής πνευματικής
δυνάμεως τοΰ Νοτιοελλαδικοΰ Ελλη
νισμού, λόγω τοΰ ότι ό μέν πρώτος κα
τακτά άλλα δέν ήδύνατο νά έκπολιτίση,
ό δέ δεύτερος έξεπολίτιζε άλλα δεν ήδύ
νατο νά κατακτήση (Κ. Παπαρρηγοπούλου: Ιστορία κλπ. σ. 239).
Τό έν Κορίνθω συνελθόν «Συνέδριον
των Ελλήνων» — πλήν Λακεδαιμονίων
— έξέφρασε έστω καί καταναγκαστικώς
τήν εθνικήν ενότητα τών ’Ελλήνων, τήν
«όμόνοιαν» ώς έλεγεν ό Τιμολέων ό Συρακούσιος. (J. Μ. BURY: HISTORY OF
GREECE Ν.Υ. 1937 σ. 136). Κατά τά
τότε «κοινή δόξαντα τοΤς "Ελλησιν»,
άρχικώς ό Φίλιππος καί έν συνεχείρ «ό
Αλέξανδρος κατέστη διά συνθηκών,
Στρατηγός Αύτοκράτωρ τών Ελλήνων
έν τώ κατά τών Περσών άγώνι» καί ό
εγγυητής τής ειρήνης τών μέχρι τότε
άλληλοσπαρασσομένων Πόλεων - Πολι
τειών, έστω Αλεξανδρινής. Καί ή ένότης
αύτή ήτο τότε άπαραίτητος προύπόθεσις
διά τήν Ελληνικήν ιδέαν τήν «άπό τών
σπλάχνων τοΰ "Εθνους προκύψασαν»
(Κ. Παπαρρηγοπούλου: ένθ’ άνωτέρω σ.
217 καί σ. 261). Έφαίνετο σαφώς ότι οί,
Φίλιππος καί ’Αλέξανδρος, ήσαν άπλοι
έκτελεσταί αύτής τής Ελληνικής ιδέας
τής έξουδετερώσεως τής βαρβαρικής
έστίας καί μονίμου άπειλής τοΰ ’Ελληνι
σμού, όχι μόνον πολιτικής — εις τόν
Μέγαν Βασιλέα κατέφευγον όλα τά
"Ομηρος: Ό ποιητής τον "Εθνονς. Στους
άνατρεπτικά τών δημοκρατικών καί νο
στίχους τον διαγράφεται ή κελληνική
μίμων Ελληνικών πολιτευμάτων στοι
ιδέαν τής έξουδετερώσεως δηλαδή τής
χεία — άλλά πρό παντός Εθνικής. Οΰεξ ανατολών μονίμου απειλής κατά τής
τω ό Μέγας Βασιλεύς, «ό γήν καί ύδωρ
'Ελλάδος.

Κ

αιτιολογίαν δτι «Έλληνες δντες εναντία
τή Έλλάδι, ύπέρ τών βαρβάρων, έμάχοντο», Οΰτω μέ τάς νίκας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, έξεπληρώθη τό δνειρον
τοΰ 'Ελληνισμού μέ τήν Αριστοτέλειον
διαπίστωσιν δτι «τό τών Ελλήνων γένος
ελεύθερον τε διατελεΐ καί βέλτιστα ττολιτευόμενον καί δυνάμενον άρχειν πάντων
μ ι α ς τ υ γ χ ά ν ω ν Πο λ ι τ ε ί α ς » .
'Αλλά, παραλλήλως πρός τήν 'Ελλη
νικήν ταύτην ιδέαν, κατά θέσιν άρνητικήν — άρνησις καί άντίθεσις πρός τόν
Βαρβαρικόν δεσποτισμόν — είχε λάβει
πλέον σάρκα καί όστδ καί ή Κοσμοπολιτειακή φιλοσοφία, ή όποια άνεζήτει, όχι
μόνον τό φυσικόν σύμπαν, μέσω τών
άναπτυχθεισών τότε φυσικών Επιστη
μών, άλλά καί τό κοινωνικόν σύμπαν, διά
τών Ηθικών Επιστημών. Άμφότεροι οί
τομείς ούτοι εύρίσκουν τήν ούσιαστικήν
των ένότητα καί θεμελίωσιν εις τόν Αριστοτέλειον έπιστημονικόν στοχασμόν
καί λογισμόν. (Μ. ROSTOVTZEFF. HEL
LENISTIC WORLD III·).

1. Ή «πόλις» £ίς τήν κοσμο·
πολιτείαν
Πέραν τούτου δμως αύτοϋ τού πνευ
ματικού στοιχείου ύπήρξε καί τό πραγ
ματικόν στοιχεϊον τού Ελληνικού τρό
που τού σκέπτεσθαι καί ζεϊν. Ό τρόπος
αύτός ήλλαξε κατά δύο όψεις:
α) Έπήλθε λήθη καί άμβλυνσις τών
πολιτικών καί λοιπών άντιθέσεων τών
Πόλεων - Πολιτειών, έφ' όσον εις τό
καθεστώς οι πολίται τών πόλεων δέν
ένθυμοϋνται τόσον τήν ιδιότητα τοΰ
Αθηναίου ή Κορινθίου, δσον τήν ιδιό
τητα τοΰ "Ελληνος (Μ. Καραγάτση: Ή
Ιστορία τών 'Ελλήνων, Άθήναι 1950
σ. 484).
β) Ή ίδιότης τοΰ ' Ελληνος χάνει τόν
φυλετικόν της χαρακτήρα τόν άποδιδόμενον εις τούς κατοίκους μόνον τής
Ελλάδος καί άποκτά πολιτιστικόν τοιοΰτον διά πάντας τούς κατοίκους τής
οικουμένης τούς δεχομένους τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν καί τάς άξίας τοΰ Ελ
ληνικού Πολιτισμού, εις βαθμόν ώστε

'Επάνω: Προτομή τον Μ. 'Αλέξανδρον.
Ό ’Αλέξανδρος, νπήρξε εκτελεστής τής
ελληνικής ιδέας.

πράγματι, πας μή Ελλην καθίστατο βάρ
βαρος.
Εις αύτήν τήν κοσμοπολιτείαν δέν
καθίστατο βεβαίως δυνατόν νά εύρη τις
τήν όμοιογένειαν καί τήν σταθερότητα
τής χρονικώς πολύ πλέον συντόμου
κλασσικής έποχής (Ε. BARKER THE
CONCEPTION OF EMPIRE, IN C. BALLEY: THELEGACY OF GREECE,OXFORD
1923). Εις ένα κόσμον μέ τοιοΰτον καί
τόσον δ ι α φ ο ρ ι σ μ ό ν , φυλετικόν,
γλωσσικόν, θρησκευτικόν, κοινωνικόν,
πολιτιστικόν καί πολιτικόν, ή ένότης τήν
όποιαν έπέβαλεν ή Αλεξανδρινή Κοσμοπολιτεία, δέν ήτο παρά ό μανδύας
άπό τόν όποιον, αί άντιθέσεις ήσαν πολύ
περισσότερον έπικρατέστεραι άπό τάς
συνθέσεις τάς όποιας ό Αλέξανδρος είχεν όραματισθή, βαδίζων πρός τά
βάθη τής Ασίας καί άντικρύζων τήν κοι
λάδα τοΰ Γάγγη. (W S FERGUSON:
THE GREEK IMPERIALISM, BOSTON
1913, από σκοπιάς ξενικής).
Παρά τήν παρακμήν τής Πόλεως Πολιτείας όπως τήν σκιαγραφεί ό Δη
μοσθένης, εις τό ’Αθηναϊκόν της πρό
τυπον τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, ή Πόλις - Πο
λιτεία παρέμεινεν έν βασικώς ύγιές κύτταρον, δχι πλέον πολιτειακής όργανώσεως μέ πλήρη άνεξαρτησίαν καί οικο
νομίαν, άλλά διοικητικής όργανώσεως
έκφραζούσης εις σημαντικόν βαθμόν
α ύ τ ο δ ι ο ί κ η σ ι ν άπό τής μιάς
πλευράς καί φιλελευθερισμόν οικονο
μικής δραστηριότητος, περιεχούσης τόν
κύριον όγκον τής βιοτεχνικής καί έμπορικής τότε άναπτύξεως, άπό τήν άλλην
πλευράν. (V. EHRENBERG: DER GRIECHEN. I: HELLENISCHE STAAT, II:
HELLENISTISCHE STAAT, LEIPZIG 1957
- 1958 σ. 44 — 45: ένθα αί σχέσεις Πό
λεως - Μοναρχίας). Αύτό τό δίπτυχον
άποτελεί τήν δικλείδα διά τήν άσφάλειαν
καί έπιβίωσιν τοΰ μόνου αύτοΰ καταλοί

που τής Δημοκρατίας εις τήν περιοχήν
καί τοΰ 'Ελληνικού καί τοΰ 'Ελληνιστι
κού χώρου. Αλλά όπως γράφει ό Μ. Καραγάτσης, (Μ. Καραγάτση: Ιστορία τών
Ελλήνων, Αθήναι 1952 σ. 477) θά
ήτο πολύ δύσκολον νά διαχωρίσωμεν
τά όρια τοΰ Ελληνικού άπό τόν «Ελλη
νιστικόν» άφοϋ αί ίδέαι πού έγεννήθησαν
μέσα εις τά στενά πλαίσια τής πόλεως
«παίρνουν κάποιαν άλλη πληρότητα
καθώς σκορπίζονται στό σύνολο τής
Οικουμένης...».
Βασικώς ή Πόλις γίνεται έκφρασις
τοΰ 'Ελληνισμού, έν άντιδιαστολή πρός
τόν Βαρβαρισμόν, δχι βεβαίως άπό
φυλετικής σκοπιάς, άλλά άπό πολιτειακής
καί πολιτιστικής πλευράς, άφοΰ μέ τό
πολιτειακόν σχήμα τής Πόλεως - Πολι
τείας ήτο άρρήκτως συνδεδεμένον καί
τό άνώτατον έπίπεδον πολιτιστικής άνα
πτύξεως τής Κλασσικής έποχής. 'Όπως
άλλωστε άναγνωρίζει χαρακτηριστικώς
καί ό V. TCHERICOVER, (V. TCHERICOVER: HELLENIC CIVILIZATION AND
THE JEWS, PHILADELPHIA, 1959 σ.
22 έπ.) «πόλις σημαίνει πόλιν ώργανωμένην κατά τό σύστημα τής Ελληνικής
Πολιτείας καί δχι πόλιν κατοικουμένην
άπό "Ελληνας». Καί εϊχεν ήδη ιδρύσει
70 περίπου τοιαύτας πόλεις ό Αλέξαν
δρος εις τήν πορείαν του πρός τήν Ανα
τολήν (Κ. Παπαρρηγοπούλου: OP. CIT
σ. 173).
Οΰτω κατά τήν Ελληνιστικήν περί
οδον αί Πόλεις άπετέλουν έκείνας τάς
έστίας διοικητικής αύτονομίας καί οικο
νομικής δραστηριότητος, αϊτινες, χάρις
εις τό άνώτερον πολιτιστικόν έπίπεδον
τών κατοίκων αύτών, ήδυνήθησαν νά
διατηρήσουν καθεστώς ά π ο κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς έκ τής κεντρικής μοναρχίας, είτε
αύτοκρατορικής, είτε βασιλικής, είτε
σατραπικής, είτε φαραωνικής, κατά τάς
αντιστοίχους περιοχάς καί περιόδους τής
Ι93

Ό Ερμής τor ΙΙραξιτέλους, τό περίφημο
αριστούργημα που φυλάσσεται στέι Μον
άε Ιο τής Όλνμπίας, έργο τών χρόνων τής
μεγάλης αναλαμπής τον κλασσικου ελλη
νισμού. Η μετά τήν εποχή αυτή παρακ
μή τής Πόλεως-Κράτους, ώδήγησε αυτό
σε μιά διοικητική οργάνωση, ή όποια εξέ
φραζε εις σημαντικό βαθμό τήν αΰτοδεοΐκησι και τόν φιλελευθερισμό τής οΐκονομικής δραστηριότητας.

Ελληνιστικής εποχής. Ώ ς θά ίδωμεν κα
τωτέρω εις τήν Ελλάδα, ή τάσις πρός τόν
ό μ ο σ π ο ν δ ι σ μ ό ν έφερε περιωρισμένους καρπούς μέ τήν Αχαϊκήν καί
Αίτωλικήν Συμπολιτείαν, έστω καί άνευ
γενικωτέρων ιστορικών συνεπειών. Α
φού λοιπόν εις τήν Ήπειτωτικήν Ελλάδα
αί πόλεις δέν ήδυνήθησαν νά έξέλθουν
άπό τό πλαίσιον τού «δημοκρατικού το
πικισμού» καί «τάς άναμνήσεις τής ιδίας
των δόξης» τού παρελθόντος, ιδιαιτέ
ραν σημασίαν προσλαμβάνει ή έξέλιξις
εις τόν 'Ασιατικόν χώρον καί τήν Κοι
λάδα τού Νείλου.
Από οικονομικής άπόψεως ή πόλις
άπελάμβανε ειδικών προνομίων έφ' δσον,
αύτή μόνον είχε τό δικαίωμα κοπής νομι
σμάτων καί συμμετοχής εις διαφόρους
«διεθνείς» οικονομικός έκδηλώσεις καί
σχέσεις έμπορικών συναλλαγών καί
βιοτεχνικής άναπτύξεως, μέ βάσιν τός
πρώτος τότε τεχνικός έφευρέσεις.

2. Ή συνϋπαρξις μέ τόν Α ι
γυπτιακόν Μοναρχισμόν
Ή κατάκτησις τής χώρας τών φαραώ
έπέφερε διχοτόμησιν τού χώρου αύτοϋ
εις δύο περιοχάς: Τήν άστικήν περιοχήν
τών Ελληνικών Πόλεων, μέ τήν ώς άνω
έννοιαν, καί τήν άγροτικήν περιοχήν τών
Αιγυπτιακών βαρβαρικών οικισμών μέ
τό έπτά περίπου έκατομμύρια «φελλάχων». Εις μέν τήν πρώτην ήκμαζε τό
έμπόριον καί ή βιοτεχνία, ένώ εις τήν δευτέραν ή γεωργία.
Ή Μοναρχία, Φαραωνική, Αλεξαν
δρινή καί τελικώς Πτολεμαίκή, έπεβλήθη
έχουσα στήριγμα διττόν:
α) ιδεολογικόν, τήν Θ ε ο κ ρ α τ ι 
κ ή ν καταγωγήν καί ύπόστασιν τού
Μονάρχου τήν όποιαν διεμόρφωσε ή
μακρυνή παράδοσις τών Φαραώ καί ή
συνδρομή τού 'Ιερατείου πρός τόν
Μονάρχην,
β) όργανωτικόν, τήν γ ρ α φ ε ι ο 
κ ρ α τ ι κ ή ν όργάνωσιν τού Κράτους,
τόσον εις έπίπεδον Κυβερνήσεως— ΚυΙ94

βέρνησις άποτελουμένη «έξ Υπουργών
έφ' ένός έκάστου κλάδου τής κρατικής
δραστηριότητος τής οργανωμένης μέ τό
πλέον τυπικόν γραφειοκρατικόν σύστημα
τήν περιφέρειαν» — δσον καί εις έπί
πεδον Δημοσίας Διοικήσεως.
Τό Μοναρχικόν σύστημα εμφανίζε
ται εις μίαν πληρότητα καί έκτασιν ώστε
μόνον έλάχισται Ελληνικοί πόλεις άποτελοΰν έξαίρεσιν. Ώς τονίζει έν συμπεράσματι τής έρεύνης του ό V. TCHERICOVER (OP. CIT.), «είς μέγας άριθμός
άξιωματούχων έμφανίζεται είς τούς πα
πύρους, άπό τούς άνωτάτους οί όποιοι
διαμένουν είς τήν Αλεξάνδρειαν, μέχρι
τών κατωτάτων είς τό χωρία καί είς τός
κωμοπόλεις. Κατά τόν αύτόν έρευνητήν
παρά ώρισμένα μειονεκτήματα... «δύναται νά λεχθή δτι ή τεχνική γραφειοκρατι
κής έργασίας ήτο είς τό άπαιτούμενον
έπίπεδον, Ισως όχι κατώτερον άπό τό τής
ίδικής μας έποχής... Ή γραφειοκρατική
μηχανή άπό τόν Βασιλέα μέχρι τού άξιωματούχου τού μικροτέρου χωρίου είργάζετο άκαμάτως, ταχέως καί εύρύθμως
δπως προηγουμένως έπί τών φαραώ...».
Είς αύτό τό σύστημα ό φελλάχος
ήτο μόνον ύπήκοος, ποτέ π ο λ ί τ η ς .
Ή έννοια τού πολίτου ήδύνατο νά εύρεθή μόνον είς τός Ελληνικός πόλεις, δχι
πλέον ώς ίδιότης κάθε άνθρώπου, ώς
είς τό πολίτευμα τής Δημοκρατίας άλλά
ώς π ρ ο ν ό μ ι ο ν τών πεπαιδευμέ
νων, δηλαδή τών « Ελλήνων» έν άντιδιαστολή πρός τούς βαρβάρους. Πολιτικώς οί βάρβαροι ύπήκοοι έξηρτώντο
καί διοικοΰντο ύπό τού «Νομάρχου»,
ώς εκπροσώπου τού Βασιλέως. Άλλ'
οί "Ελληνες έν εύρείρ έννοια πολϊται αύτοδιοικοϋντο είς τέσσαρας Ελληνικός
πόλεις, τρείς άστικάς, τήν Ναυκρατίδα,
Πτολεμαϊδα καί Αλεξάνδρεια καί μίαν
ήμιαγροτικήν, τήν Λίμνην. Οϋτω διεμορφώθη ένα καθεστώς συνυπάρξεως
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν έστιών, είς μοναρ
χικήν Γραφειοκρατίαν. "Οπως διαπιστώνει
ό Μ. Καραγάτσης, οί Λαγίδες ήκολούθησαν είς τήν Αίγυπτον τήν πολιτικήν τού
έξελληνισμοΰ τών βαρβάρων τήν όποιαν
ό Μέγας Αλέξανδρος είχε καθιερώσει
είς δλον τό ’Ανατολικόν Κράτος ή όποια
όμως, δέν είχε — ούδέ ήδύνατο νό έχη
— μεγάλην έπιτυχίαν. "Ολαι αί καλοπρο
αίρετοι προσπάθειαι τών άποίκων διά
συνεργασίαν καί άφομοίωσιν άπέτυχον
κατά τό μέγιστον μέρος. Δέν άπέμεινε
λοιπόν είς τούς "Ελληνας παρά «νό όργανωθοϋν χωριστά μέσα στό άφιλόξενο
σύνολο τής κατακτημένης χώρας. "Ετσι
έκαναν...» (Μ. Καραγάτση: OP. CIT σ.
472 — 473). Ή συνύπαρξις αύτή Δημο
κρατικών Πόλεων καί Ολοκληρωτικών
Κωμοτοπαρχιών καί Νομών κατέληξε
είς ένότητα, μόνον μετά τήν έλευσιν τής
Ρωμαϊκής λεγεώνος, καί, ώς είκός, τήν
γενικήν έπιβολήν της.

3. ΉΣυμμαχΙα μέ τόν Α σ ι α 
τικόν Σατραπισμόν
Ή κατάκτησις καί κατάλυσις τού «Με
γάλου Βασιλείου» τού Δαρείου τού
Κοδομανοΰ «τού Δεσπότου απάντων
άνθρώπων» δέν είχεν ώς συνέπειαν
καί τήν κατάλυσιν τού πνεύματος καί τού
συστήματος τής σ α τ ρ α π ι κ ή ς διακυβερνήσεως. Κάθε περιοχή, δπως καί
τότε, έξηκολούθει νά διοικεϊται μέ ουσια
στικήν άποσυγκέντρωσιν άπό τόν Σατρά
πην, δστις μετωνομάσθη είς σ τ ρ α τ ηγ ό ν. Ή Σελευκίδειος αύτοκρατορία,
γέννημα καί θρέμμα τού συμβιβασμού,
μέ ύποτυπώδεις τάσεις δημοκρατικότητος, διεκρίθη οϋτω πως είς δύο βασικώς π α ρ α λ λ ή λ ο υ ς μορφός κρα
τικής όργανώσεως:
α) τήν «βασιλικήν χώραν» μέ τούς
ιθαγενείς ύπηκόους, ήτοι βασικώς τούς
Πέρσας μέ φεουδαρχικήν διάρθρωσιν
καί έκμετάλλευσιν τής γής,
β) τήν «συμμαχικήν χώραν» μέ τούς
Έλληνας έν εύρείρ έννοια πολίτας, κατανεμομένους είς τός άκμαζούσας οι’κονομικώς πόλεις, μέ τήν άστικήν τότε τάξιν
τών βιοτεχνών, έμπόρων καί άξιωμα
τούχων τού Κράτους. Αύταί αί πόλεις,
αί όποϊαι όρθώς έχαρακτηρίσθησαν « Ελ
ληνικό νησιά δαρμένα άπό τήν θάλασσα
τών βαρβάρων» (Μ Καραγάτση: ΟΡ
CIT σ 462) είχον ώς προορισμόν «τήν
έπιφυλακήν κατά τών βαρβάρων» κατά
τόν Πολύβιον, άλλά ούσιαστικώς «τήν
διάδοσιν τού Ελληνισμού άνά τήν Α 
σίαν» (Κ Παπαρρηγοπούλου: OP CIT
σ. 173)
Είς τός πόλεις αύτάς, αί όποϊαι κατέ
στησαν τήν περίοδον έκείνην άκροπόλεις τού Ελληνισμού, όχι τόσον ώς φ υ
λετικής, δσον ώς πολιτιστικής, καί πολι
τειακής παραδόσεως, έπραγματοποιήθη
έντονος οικονομική άνάπτυξις δεδομένου
μάλιστα δτι εϊχον κτισθή είς τό «μεγάλα
σταυροδρόμια τών νέων έμπορικών ρευ
μάτων», καί είς μίαν περίοδον συστημα
τικής διεθνοποιήσεως τών οικονομικών
συναλλαγών. Ή άναπτυσσομένη έμπορική ναυτιλία καθίστατο ό φορεύς τής
διακινήσεως άγαθών καί ύπηρεσιών, ένώ
ή πιστωτική όργάνωσις έμφανίζεται διά
δευτέραν φοράν άνεπτυγμένη μέ τόν ύποβοηθητικόν τής διευρύνσεως τών οικο
νομικών σχέσεων περιορισμόν τών νομι
σματικών συστημάτων είς δύο μόνον,
τό Αλεξανδρινόν καί Ροδιακόν. τάς νέας
μορφός τών συναλλαγών ώς π χ. ή έπιταγή, ή άσφάλεια κ.λ π καί τούς νέους
φορείς τής έμπορικής δράσεως, τάς ρε
γάλας εταιρείας. Διό τών τριών αύτών
τρόπων έπετυγχάνετο συλλογική καί
σοβαρό οικονομική δράσις. Από τάς
πόλεις όθεν ώς έστίας οικονομικής έξορμήσεως, ήρχισε νά κατακτάται έμπορικώς δλος ό τότε γνωστός κόσμος άπό
τήν Ιταλίαν μέχρι τών Ινδιών καί άπό
τόν Δούναβιν μέχρι τής Αιθιοπίας. Καί ό
Πολίτης άπέκτησεν οντότητα καί πλού
τον.
Άντιθέτως είς τήν βασιλικήν χώραν
ό τιμαριωτισμός, μέ τήν βαρεϊαν φορο
λογίαν καί τάς δηλώσεις τών συνεχών
πολέμων μέ μισθοφορικούς καί διό τούτο
πολυδαπάνους καί καταστροφικούς στρα τούς, ώδήγησεν είς τήν παρακμήν τής
γεωργικής οικονομίας καί τήν προλετα-

ροποίησιν τών βαρβάρων υπηκόων. Οΰτοι πλέον, έν άντιδιαστολή μέ τούς "Ελ
ληνας, έδιόον τήν έντύπωσιν όούλων
και κατέληγον εις τά διάφορα μισθοφο
ρικά στρατεύματα. "Οπως γράφει καί
πάλιν ό Μ. Καραγάτσης (ένθ1 άνωτέρω)
τό σύστημα τού άκράτου μερκαντιλι
σμού έδημιούργησε ταξικός διαφοράς,
ρεγάλας κΓ άγεφυρώτους. «Έσβησεν ή
μεσαία τάξις τών άστών, άφήνοντας τούς
έλαχίστους πλουτοκράτας άντιμετώπους
μέ τό πλήθος τών παναθλίων προλετα
ρίων».

4. Ή άναλαμπή τού Κλασσι
κού Ελληνισμού
Ένώ ή Κοσμοπολιτεία άνεπτύσσετο
σταθερώς πρός τόν δεσποτισμόν τών
βασιλέων τής 'Ελληνιστικής έποχής εις
τήν 'Ανατολήν, είς τήν Δύσιν έμφανίζονται δύο άναλαμπαί τής Δημοκρατίας
μέ τήν ϊδρυσιν καί άκμήν τών Συμπολι
τειών, τής Αχαϊκής καί Αίτωλικής Συμπο
λιτείας. Αμφότεραι άπετέλεσαν τό πρώ
τον ίστορικώς φαινόμενον όμοσπονδιακής όργανώσεως αύτονόμων πολιτειών
είς εύρύτερον πολιτειακόν σχήμα (Μ.
Καραγάτση: OP CIT σ. 479), μέ διατήρησιν όμως τής Πόλεως - Πολιτείας ώς
βάσεως, καί τής Δημοκρατίας ώς μορφής
τού σχήματος αύτού. Πρόκειται διό τήν
Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν ή όποια
ήδύνατο τότε νό σώση τόν Ελληνισμόν
Ε.Α. FREEMAN: A HISTORY OF FEDE
RAL GOVERNMENT FROM THE FOUN
DATIONS OF THE ACHAIN LEAGUE
ETC' LONDON 1863, PASSIM).
Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία, ή όποία
συνεστήθη τΰι 281 π.Χ. μέ έδαφικήν βάσιν τήν Πελοπόννησον, είχε τοιαύτην
κοινωνικήν πολιτικήν καί πολιτιστικήν
όμοιογένειαν, ώστε ό Πολύβιος νά παρατηρή χαρακτηριστικώς ότι μόνον διαφορισμός ήτο «τό μή τόν αύτόν περίβολον
ύπάρχειν τοίς κατοικοΰσιν αύτήν». Μετά
τός περιπετείας τών 'Ελληνικών Πόλεων
αί πόλεις τής Πελοποννήσου — τότε
Αχαΐας — είχον συγκροτήσει τήν ’Α
χαϊκήν Συμπολιτείαν, ώς έν είδος 'Ο
μοσπονδίας, μέ πραγματικώς παραδει
γματικήν Δημοκρατίαν. Όπως γράφει ό
Πολύβιος (Μ. Καραγάτση: OP CIT σ.
477).
«Ίσηγορίας καί παρρησίας καί κα
θόλου Δημοκρατίας άληθινής σύ
στημα καί προαίρεσιν είλικρινεστέραν οϋκ άν εϋροι τις τής παρά τοίς
Άχαιοϊς ύπαρχούσης...».
Τήν ιδίαν βασικώς δημοκρατικήν όργάνωσιν είχε καί «τό Κοινόν τών Αίτωλών» όπερ περιγράφει ό Διόδωρος (Πο
λυβίου: 'Ιστορία, Β, 38, 6) μέ κυρίαρχον
σώμα τόν ΑΙτωλικόν Δήμον καί πλήρη
νομοθετικήν νομοεκτελεστικήν καί δικαιοδοτικήν λειτουργίαν. Καί αί δύο όμως
συμπολιτεϊαι αύταί, πολύ όλίγην ένέργειαν ήδυν^θησαν νά άφιερώσουν είς
τήν έσωτερικήν των άνάπτυξιν, άφοϋ
είχον έξαντληθή είς άνταγωνισμούς καί
πολέμους κατά τήν τεταραγμένην έκείνην έποχήν — πρώτον μέν χρονικώς μέ
τούς Μακεδόνας έπειτα δέ μέ τούς Ρω
μαίους — μέχρις δτου έν τέλει, μετά έναλλασσομένας φάσεις καί συμμαχίας, κατέ
στησαν Ρωμαϊκή έπαρχία, μέ τήν ύπόλοιπον 'Ελλάδα, τό 146 π.Χ.

Άλλ’ ό Ελληνισμός είχεν άφήσει καί
μίαν Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή ν Διαθήκην.

5. Ή Ελληνορθόδοξος Κλη
ρονομιά
Μετά τήν παρακμήν καί πτώσιν τού
κλασσικού 'Ελληνισμού, ύπό τήν πίεσιν
τής Μακεδονικής Φάλαγγος καί τήν έν
συνεχεία έξάπλωσίν του είς δλον τόν
γνωστόν τότε κόσμον, διεμορφώθη πλέ
ον μία κατάστασις διαφοροποιήσεως τού
πνεύματος άπό τό σώμα τού 'Ελληνι
σμού, θρησκευτικώς «Εϊδωλολατρικοΰ».
Οϋτω πως:
α) σώματι, ό 'Ελληνισμός καθίσταται
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς διά τής γεωγρα
φικής καί πολιτιστικής του έξαπλώσεως
τής Ελληνιστικής περιόδου, μέ συνέπειαν
πάν ότι δέν ήτο 'Ελληνικόν νά θεωρήται
βαρβαρικόν, διά τής γνωστής φράσεως
«πάς μή "Ελλην βάρβαρος», έστω καί
ύπό τάς ώς άνω κατευθύνσεις καί έννοιολογικάς διαφοροποιήσεις,
β) πνεύματι, ό 'Ελληνισμός καθίστα
ται, όχι πλέον πολυθεϊκός, άλλά μονοθεϊκός, διά τής έντοπίσεως τής ύπάρξεως τού
ενός Θεού, έστω καί ώς «άγνώστου» ή
μή γνωστού ώς τοιούτου. Τοιουτοτρό
πως:
1) είς τήν φιλοσοφίαν ό άνθρωπος
θεοποιείται έκτοτε. «Άνθρώποις όμοιοϋσθαι τώ Θεώ» ώς έλεγεν ό Πλάτων.
(Πολ. 613Β).
2) είς τήν Κοινωνίαν ό Θεός ύμνεϊτο
κατά τρόπον ένθυμίζοντα τούς Προφήτας. Οϋτω ό Επίκτητος έγραφε: «Κ.
Παπαρρηγοπούλου: ένθ' άνωτέρω):
« Επειδή οί πολλοί άποτετύφλωσθε,
ούκ έδει τινά είναι τόν ταύτην έκπληροΰντα τήν χρείαν, καί ύπέρ
πάντων άδοντα τόν ύμνον τόν είς
τόν Θεόν; Τί γάρ άλλο δύναμαι γέ
ρων χωλός, είμή ύμνεϊν τόν Θεόν;
Εί γοΰν άηδών ήμην, έποίουν άν τά
τής άηδόνος εί κύκνος τά τού κύ
κνου. Νΰν δέ λογικώς είμι, ύμνείν
με δεί τόν Θεόν... καί ύμάς έπί τήν
ώδήν ταύτην παρακαλώ».
Κεντρικός έν πόση περιπτώσει άξων

τής 'Ελληνικής 'Ιδεολογίας παρέμενεν ή
έννοια τής ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ώς περιγράφεται είς τόν 'Επιτάφιον τού Περικλέους: ώς «εύψυχον καί εΰδαιμον».
Αλλά τό σώμα τού Εϊδωλολατρικοΰ
Οίκουμενισμοϋ ένόσει νόσον βαρείαν
καί άθεράπευτον. Ό «κόρος» τών ύλικών
άπολαύσεων, έτικτε «ϋβριν». Καί τό άποτέλεσμα ήτο ή κοινωνική έ ξ ά ρ θ ρ ωσ ι ς έκφραζομένη τότε είς τάς κρατούσας φιλοσοφικός κατευθύνσεις καί τά
ιδεολογικά έν γένει ρεύματα. Τήν κοινω
νικήν άρνησιν, τήν λογικήν άμφισβήτησιν, τήν ψυχολογικήν άπάθειαν καί τέ
λος τόν ύλιστικόν εύόαιμονισμόν.

6. Ή Κοινωνική αρνησις : Κυ
νισμός
Ή έξασθένησις καί έν συνεχείς κατάπτωσις τής Πόλεως καί άναγωγή της
άπό πολιτικής είς γεωγραφικήν μόνον
όντότητα, ή μεταβίβασις δηλαδή άπό τήν
έντασιν είς τήν έκτασιν τής σκέψεως,
ώδήγησε είς τήν μετατροπήν τής πολι
τικής φιλοσοφίας τής Πόλεως είς κοσμοπολιτικήν φιλοσοφίαν τής Κοσμοπολιτείας, κατά διαφόρους τρόπους καί χρό
νους. Ό κυνισμός έν πρώτοις, όπως τόν
διετύπωσαν καί διεμόρφωσαν οί Αντι
σθένης καί Διογένης άποτελεϊ σαφή προ
σπάθειαν έκ τών κάτω — τής κοινωνίας
τότε — άρνήσεως τής αξίας τής δυνάμεως, είτε έξουσίας, είτε πλούτου, καί
έπιστροφής είς τήν φύσιν, δι' ένός «άνθρωπιστικοΰ άσκητισμοΰ».
Ό Αντισθένης, λήγοντος τού πέμ
πτου καί άρχομένου τού τετάρτου πρό
Χριστού αίώνος, είχεν ήδη άνακηρύξει
τήν κατά φύσιν διαβίωσιν ώς ιδεώδη
κατάστασιν. Διετύπωσε περαιτέρω έντο
νον άντίθεσιν κατά τής όλιγαρχικής έξου
σίας, τής ιδιωτικής περιουσίας τού γάμου,
καί πολλών άλλων θεσμών τού Αθηναϊ
κού δημοσίου βίου (Λ. Δαλεζίου: Αντι
σθένης, είς Μ.Ε.Ε. σ. 927) περιλαμβανομένων καί τών νόμων, οϋς έθεώρει άποβλέποντας είς ανθρώπους μέσης πνευ
ματικής ίκανότητος. Ό ίδιος «κατέστη
καταφρονητής τού πλούτου, τών τιμών,
τής δόξης καί παντός έπιγείου άγαθοΰ».
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θεύουν καί μολύνουν δλα τά ώραΐα καί τά υψηλά, νά άντικρύση μέ μάτι καθαρό
αύτό τό έπος. "Ενα έπος, τό όποιον, όπως έγράψαμε καί άλλου, έγινε άπό τούς λί
γους, τούς άγνούς πατριώτες άστυνομικούς, πού δέν ήταν «άντιστασιακοί» των
απάτητων έλληνικών βουνών, αλλά ψυχωμένα παλληκάρια, τά όποια, φορώντας
τήν τιμημένη στολή τους, πολεμούσαν τό θηρίο μέσα στήν ίδια τή φωληά του,
στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά. ’Αλήθεια, μιά καί τόσο τιμάται στις ήμέρες μας ή
άντίσταση, δέν άποτελεΐ καθήκον τής έπίσημης πολιτείας ή άναφορά στή μνήμη
εκείνων τών άληθινά άντιστασιακών άστυνομικών, μέ ένα άπέριττο μνημείο, τό
όποιο άποτελεΐ πράξι δικαιοσύνης, καί παραδειγματισμού; Ή ’Αστυνομία Πό
λεων λοιπόν, πολέμησε ουσιαστικά, άποτελεσματικά, χωρίς άνάπαυλα τό φασισμό.
Όμως, δέν ήταν στή μοίρα της, δέν ήταν στή μοίρα τής Ελλάδος, νά χαρή τούς
γλυκούς καρπούς τής λευτεριάς. Νέος φασισμός, κόκκινος αύτή τή φορά ήλθε τό
ίδιο σκληρός, ύπουλος καί άπειλητικός. Ή 'Αστυνομία πήρε τώρα φανερά τά
όπλα. Πολέμησε τόν ξενοκίνητο έπιδρομέα στά μισοερειπωμένα κτήρια, στους
δρόμους καί στις γωνιές τών ’Αθηνών. Ή κόκκινη άκρίδα, ό νέος στυγνός ολοκλη
ρωτισμός, τελικώς δέν πέρασε. Γιά μιά άκόμα φορά ή 'Αστυνομία Πόλεων, θυ
σίασε στο βωμό τής δημοκρατίας μερικές εκατοντάδες άπό τά καλύτερα παιδιά
της. ’Αλλά καί στή συνέχεια τό Σώμα έμεινε πιστό στά δημοκρατικά ιδεώδη. Δέν
συμμετέσχε ή ’Αστυνομία σέ καμμιά περίπτωση έκτροπής άπό τό Σύνταγμα καί
τήν όμαλότητα. Απλώς έπραξε τό καθήκον της, πού είναι ή έφαρμογή τού νό
μου καί ή ύπακοή στήν έκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Πρέπει νά γίνη κατανοητό,
ότι ό αστυνομικός, ούτε ανήκει, ούτε μπορεί νά άνήκη σ’ όποιαδήποτε πολιτική
παράταξη. Τά πολιτικά κόμματα, τά καθεστώτα καί οί κυβερνήσεις, έρχονται καί
παρέρχονται. Ή ’Αστυνομία μένει, τό ίδιο πάντα έτοιμη νά προστατεύση τά θε
μελιώδη άγαθά τού πολίτη. Οί άστυνομικοί, ποτέ δέν υπήρξαν όργανα δικτατο•ρικών καθεστώτων, άφοΰ ή ιστορία τους διδάσκει, όπως προαναφέραμε, ότι άφ’
ένός μεν έδιώχθησαν άπό τά καθεστώτα αύτά καί άφ' έτέρου, ότι έπολέμησαν κάθε
μορφής ολοκληρωτισμό. Δέν είναι λοιπόν ούτε «φασίστες» ούτε «χουντικοί»,
ούτε τίποτε άλλο άπό τά «κοσμητικά» εκείνα έπίθετα πού ακούονται κάθε τόσο.
Οί αστυφύλακες, οί ύπαστυνόμοι, οί άστυνόμοι, άποτελοΰν εκλεκτό τμήμα τού
λαού μας, τό όποιο ζεΐ καί κινείται στον παλμό τών έθνικών ιδεωδών. Αύτό άλ
λωστε είναι καί τό μεγάλο έγκλημά τους, γιά τό όποιο δέχονται συνδυασμένα τά
πυρά, όλων έκείνων, τών όποιων τά άνομολόγητα καί άνθελληνικά καί έγκληματικά σχέδια άνατρέπουν. Όμως, δέν χάνουν ούτε τό θάρρος, ούτε τήν άποφασιστικότητα πού πάντοτε τούς διέκρινε, προκειμένου νά φανούν αντάξιοι τής έμπιστοσύνης καί τής αγάπης τής πολύ μεγάλης πλειοψηφίας τού λαού μας. Στό
λαό αύτό, στήν Ελλάδα μας, στή δημοκρατία, στό "Εθνος ολόκληρο υπόσχονται,
ότι θά παραμείνουν φύλακες άγρυπνοι, έτοιμοι νά τούς προστατεύσουν άπό τά
χέρια τά βέβηλα, τά όποια δέν θά διστάσουν νά κόψουν, έάν τυχόν άπειλήσουν
τά ιερά καί τά όσιά τους.
Πολέμησαν καί θά πολεμήσουν κάθε είδους αύταρχισμό, κάθε μορφής βία,
ή όποια δέν ταιριάζει διόλου στήν όλοφώτεινη, τή γαλανή μας πατρίδα. Μαζύ
μέ αύτή τήν ύπόσχεση άγκαλιάζουν άδελφικά όλους τούς "Ελληνες, γιά τό φιλί
τής άγάπης, πού άποτελεΐ καί τό θρίαμβο καί τό νόημα τής διδασκαλίας τού
Άναστάντος Κυρίου.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
'Αστυνόμος Β'

Ούτως ή Στωίκή φιλοσοφία έγκατέ243), μέ βασικά έπιχειρήματα:
Ύπό τοϋ Άντισθένους άρχικώς καί
λειψε τήν έκτίμησιν πρός τήν ιδέαν τοϋ
1.
— τήν «άκαταληψίαν»: ούδείς γνω
άργότερον άπό τούς Στωίκούς διετυπώπολίτου καί έστράφη «έναντίον τού
ρίζει καί ούδείς δύναται νά γνωρίζη τήν
θη, διά πρώτην φοράν ή λέξις καί πρό
Πλατωνικού ιδεώδους τής πολιτειακής
άλήθειαν. « Επί πάντων μηδέν είναι τή
παντός ή έννοια, όχι πλέον τής Πόάγωγής ώς στενού καί κατά συνθήκην...».
λεως - Πολιτείας ,άλλά τής «Κ ο σ μ ο άληθείρ, νόμω δέ... έδει πάντας τούς άνΈχουσα ώς «ύπόβαθρον» τήν κατάρρευθρώπους πράττειν» (Διογένους, Λαέρπ ό λ ε ω ς». Εις τήν Κοσμόπολιν αύτήν
σιν τής Πόλεως άπέρριπτε τήν άξίωσιν
τιος, 9, 61).
καί ή τοπικιστική θρησκεία τών Ελλήνων,
τοϋ Νόμου μέ τόν ορθόν λόγον, ταυτι2.
— τήν «άρρεψίαν»: τό μή λαμβάνειν
άντικαθίσταται άπό οικουμενικήν θρη
ζόμενον μέ τήν θεότητα (G. CATLIN:
σκείαν, ό δέ Ζεύς παύει νά είναι μόνον θέσιν τινά έν δψει τής «ίσοσθενείας τών
OP. CIT 115 — 116). «Ό νόμος ό κοι
Ολύμπιος, άλλά καθίσταται καί "Αμμων λόγων».
νός δποτε έστιν ό όρθός λόγος διά πάν
3.
— τήν «άφασίαν»: τό μή έκφέρειν
καί φθάνει μέχρι τοϋ Εύφράτου. Καί ό
των έρχόμενος ό αύτός ών τψ Δϊί» (ΔιοΟρφισμός άκόμη «περνάει άπό τήν 'Ελλά γνώμην έπί τίνος θέματος «μηδέν όρίγένοος Λαερτίου, 7, 87). Περαιτέρω ή
δα στήν Ασία καί τήν Αίγυπτο, γιό νά ζοντες, μηδ' αύτό τοϋτο», καί
Στωίκή φιλοσοφία έπέβαλλε μίαν Κο4.
— τήν «άταραξίαν»: τήν έλλειψιν
προσηλυτίση χιλιάδες διψαλέους τοϋ
σμοπολιτικήν, άλλά μή άναρχικήν, νοο
πάσης άντιδράσεως καί συγκινήσεως
λυτρωμοϋ» (Μ. Καραγάτση: ένθ' άνωτέτροπίαν άγουσαν είς τήν ψυχολογίαν
πρός τά συμβαίνοντα είς τόν έξωτεριρω σ. 486).
κοινωνικής δικαιοσύνης βασιζομένης έπί
Οϋτω διεμορφώθη κατ' αρχήν ή κοι κόν κόσμον.
τής ίσότητος τών άνθρωπίνων δντων.
Αύτή ή διαμφισβήτησις τών πάντων
νωνική ψυχολογία τής καταστατικής
(Ρ. HICKS: STOICS AND EPICOUREκατ' άρχάς, έν συνεχείρ δέ πολιτικής, άπετέλει καί αιτίαν καί άποτέλεσμα τής
ANS, N.Y. 1912).
ρευστής πάντοτε καταστάσεως έμφανιάρνήσεως πρός διττήν κατεύθυνσιν:
Ή Στοά δέν άπετέλεσε μίαν φιλο
α) Ώ ς πράς τό άτομον, άρνησις πό ζούσης πλεϊστα όσα προβλήματα προσ
σοφίαν μόνον ή έστω μίαν νοοτροπίαν,
σης άπολαύσεως ήτοι αύτάρκεια άπό αρμογής τόσων λαών,τοσαύτης διαφοροποιήσεως είς τό ένιαϊον πολιτειακόν σχή άλλά κατέστη κοσμοθεωρία, έάν δχι
πόσης άπόψεως.
8)
Ως πρός τήν κοινωνίαν, πολιτιμα τής Ελληνιστικής άρχικώς καί έν συ θρησκεία, πρόδρομος τοϋ Χριστιανι
στικός διεθνισμός, ήτοι οίκουμενισμός νεχείρ τής Ρωμαϊκής Κοσμοπολιτείας. σμού, καί ισότιμον πρός αύτόν μέσον
ή κοσμοπολιτισμός. (G. MUTTAY: FIVE «Ούδέν έστίν άπλώς άληθείας κριτήριον αύτοαγωγής (W.L. DAVIDSON: THE
STOIC CREED. EDIMB 1907 PASSIM)
STAGES OF GREEK RELIGION σ, 113 ού λόγος, ούκ αϊσθησις, ού φαντασία, ούκ
άλλο τι τών δντων» έτόνιζε είς τήν Ρώμην είς ένα κόσμον πλήρη άντιθέσεων, κακο— 114).
Προχωρών έτι περαιτέρω ό Κυνι ό Καρνεάδης, διά νά έκδιωχθή έκεϊθεν τήτων καί πιέσεων. Τούς παράγοντας
σμός άπηρνείτο, όχι μόνον τούς πολι ώς «διαφθείρων τήν Ρωμαϊκήν νεότητα». αύτούς ή Στοά προσεπάθησε νά συνθέση
Έν πάση δμωςπεριπτώσει, ά Σκεπτικι είς «φύσιν» καί «όρθόν λόγον» έν τε
τικούς θεσμούς άλλά καί τάς στοιχειώ
δεις άνέσεις τής ζωής, ώς καί τά ένδυμα- σμός, ώς νοοτροπία πλέον άπετέλει δια τή δράσει, καί, κυρίως, τή άντιδράσει τών
τα, τήν στέγην, τήν τροφήν. Διακήρυξεν δικασίαν μικρών μέν άλλά συνεχών σει τότε άνθρώπων, διδασκομένων, όπως
μή ταράσσωνται — «δέρεσθαι αυτόν
όμως διά πρώτην φοράν εις τήν, ιστο σμικών δονήσεων τής Κοσμοπολιτείας,
δει ώς δνον καί δερόμενον, φιλεϊν αύ
μέ ρωγμάς καί ρήγματα, όχι τόσον τοϋ
ρίαν δύο άπό τάς πλέον συγχρόνους
Μοναρχικού Βαρβαρικοϋ συστήματος, ό  τούς τούς δέροντας ώς πατέρα, ώς άδελέλευθερίας:
σον τών Έλληνογενών, κυρίως πολιτι φόν» (Έπικτήτου: Διατριβαί III, 22, 54).
1) τήν έλευθερίαν άπό τόν φόβον
κών, θεσμών τοϋ Πολυαρχικοϋ Δημο
καί όχι μόνον άπό τήν· δουλείαν, καί
9. Ή 'Υλιστική Κραιπάλη ;
κρατικού συστήματος τών Πόλεων τών
2) τήν έλευθερίαν άπό τήν ένδειαν
Ελληνιστικών Αύτοκρατοριών.
(G. POWLES: THE CITIZENS, RIGHTS
Εύδαιμο νισμός
AGAINST THE MODERN STATE AND
Τό
τελευταϊον βήμα τής κοινωνικής
8. ‘Η ψυχολογική ’Απάθεια :
ITS RESPONSIBILITIES TO HIM, εις
άντιδράσεως
είς τήν δύναμιν τής έξουINTERN AND COMPARATIVE LAW
Ζτωϊσμός
σίας καί τοϋ πλούτου τοϋ Οικουμενικού
QUARTERLY, 13, 3 JULY 1964 σ. 762),
Κράτους καί τών κρατουντών έν τή ΚοΈν δψει τοϋ ότι τό άτομον διετέλει
μέ προσθήκην τήν έλευθερίαν άπό τήν
είς διαρκή κίνδυνον νά συνθλιβή κάτω σμοπολιτείρ, κατέστη ό Επικούρειος
έπιθυμίαν).
άπό τόν όδοστρωτήρα τών μεγάλων εύδαιμονισμός, δτε ή ήδονή έθεωρήθη
Ό κυνισμός έπεξετάθη καί είς τήν
πολιτειακών συγκροτημάτων...» ή άρνη«άρχή καί τέλος τοϋ μακαρίως ζήν»,
Ελληνιστικήν Κοσμοπολιτείαν ώς κή(Διογένους Λαερτίου: 10, 128). Παύει
σις καί ή διαμφισβήτησις τών δεδομέ
'ρυγμα άρνήσεως τής μοναρχικής έξουσίας καί τοϋ πλούτου
καί προοίμιον νων τοϋ περιβάλλοντος δέν άπετέλεσαν πλέον τά «όμοιοϋσθαι τΰι θεώ», νά είναι
τό κοινωνικόν σύνθημα τοϋ συρμού, μέ
έπαρκεΐς μεθόδους προσαρμογής τών
τών άλλων μορφών κοσμοπολιτικής
μαζών, πρός τό κοσμοπολιτικόν καθε τήν περαιτέρω διευκρίνισιν δτι μόνον οϋ
νοοτροπίας, άφοϋ «δίδαξε πρώτος «τήν
στώς. Τό καθεστώς τοϋτο δέν παρέλιπε τω δύναται τό άτομον «ζήση ώς θεός έν
άδελφοσύνην, όχι μόνον πρός τό όλον
ανθρώπινον γένος, άλλά καί πρός τά ζώα... νά έκδηλώση τήν άκμήν καί τό σφρί άνθρώποις» έφ’ όσον «ή σάρξ άπέβαλε
τά πέρατα τής ήδονής άπειρα καί άπει
γος του είς βάρος τοϋ άτόμου τής έποώς μίαν διαμαρτυρίαν κατά τοϋ πανισχύρος αύτήν ό χρόνος παρεσκεύασε». "Ο
ρου κακοϋ» (Β. RUSSELL OP. CIT σ. χής έκείνης, έν τε ειρήνη καί έν πολέμω.
πως διαπιστώνεται έπί τοϋ σημείου αύτοΰ
Έχρειάζετο ένεργός άντίδρασις τοϋ ύπο241).
(Κ. Γεωργούλη: OP. CIT.) ή φιλοσοφία
φέροντος «ύπηκόου τής Αύτοκρατορίας».
7. Ή Διανοητική Άμφισβήτπ· Καί αύτό ύπήρξεν ή άπάθεια τοϋ Στωϊ- τοϋ Επικούρου άνταποκρίνετο είς τήν
άνάγκην «νά εϋρη τό ξερριζωμένον άπό
σμοϋ.
σ ις ; Σκεπτικισμός
τήν πολιτικήν κοινότητα καί φοβισμέΉ Στοά, άρχαιοτέρα, μέση καί νεωΜετά τήν άρνησιν τών κυνικών, έρ τέρα, έπί πέντε περίπου αιώνας άπό τόν νον πρό τής άναταραχής τής πολιτικής
χεται ή δογματική άμφισβήτησις τών
τρίτον πρό Χριστοϋ αιώνα, μέ τόν Ζή ζωής άτομον τήν ψυχικήν γαλήνην καί
τήν δύναμιν ν' άντιμετωπίση τήν έπικίννωνα τόν Κιτιέα - τήν «φοίνισσαν λυπάντων ύπό τών Σκεπτικών, ώς έκδήλωδυνον έκ τών έξωτερικών περιστάσεων
σις κοινωνικής άμφιβολίας. Επειδή, γρά χνόγραυν» — μέχρι τοϋ δευτέρου μετά
άβεβαιότητα». ΟΙ Αθηναίοι πολΐται δέν
φει ό Κ.Δ. Γεωργούλης («'Ελληνική φιλο Χριστόν αίώνος — μέ τόν Μάρκον Αύρήλιον — τήν PHILOSOPHIA ANICULA — ήδύναντο άλλωστε νά συνεχίσουν τήν έν
σοφία, "Ηλιος σ 638) «ή έξωτερική πραγματικότης είναι πλήρης ταραχής, οί άναλαμβάνει νά έξοπλίση τούς κατοί τονον πολιτικήν δραστηριότητα τής πόλεώς των, καί περιορίζοντο κατ' άνάγ
Σκεπτικοί άπομονώνουν τόν άνθρωπον
κους τής τότε οικουμένης, μέ τήν δύνακην «είς μίαν διά τής φιλοσοφίας ρύθμιάπό τόν κόσμον καί τόν περιορίζουν είς μιν καί τά σθένος τής άντιστάσεως. Διά
σιν τής ζωής» (Κ.Δ. Γεωργούλη: ένθ'
τόν έαυτόν του, διά νά εύρη έκεϊ τήν
τής τονώσεως τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, βάσει τής άρετής ώς βουλήσεως άνωτέρω).
ήσυχίαν». Άλλωστε ό σκεπτικισμός δέν
Ό Επικούρειος εύδαιμονισμός άντιπρός τό «κατά φύσιν ποιείν» όλαι αί στε
ήτο παρά ή «άνακούφισις τοϋ όκνηροϋ
κατέστησε τάς δημοσίας σχέσεις μέ τάς
ρήσεις, ποιναί, πιέσεις καί άλλαι κακουάνθρώπου έφ' όσον καθιστά τόν άμαθή
ιδιωτικός καί δή τάς προσωπικός — τήν
χίαι άποστεροϋνται οίασδήποτε άξίας
έξ ίσου σοφόν μέ τούς διασήμους άνθρώώς κρατικοί κυρώσεις (G. MURRAY:
φιλίαν, ή όποια «περιχορεύει τήν οι
πους τής μσθήσεως... ώς άντίδοτον τής
κουμένην κηρύττουσα δή πάσαν ήμίν
STOIC PHILOSOPHY N Y. 1915 PAS
στενοχώριας», (Β. RUSSELL: HISTORY
έγείρεσθαι έπί τόν μακαρισμόν». Αύτό
SIM).
OF WESTERN PHILOSOPHY κ.λ.π. σ.
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τό επί παγκοσμίου κλίμακος σάλπισμα
έγερσεως πρός μακαρισμόν άπετέλει
τήν έπίκλησιν τής τελευταίας συνδετικής
τών άνθρώπων σχέσεως εις τήν άπέραντον κοσμοπολιτείαν, τόσον επισφαλή καί
άβεβαίαν διά τό άτομον. "Οπως παρατη
ρεί ό Β. RUSSELL έν τή Ιστορίρ του (ένθ'
ανωτέρω σ. 215), αύτό ήτο «ένα μετριόφρον Εύαγγέλιον, άλλά εις τόν άνθρωπον
τόν έντυπωσιασθέντα άπό τήν δυστυχίαν
ήρκει διά νά έμπνεύση ενθουσιασμόν»
εις τούς υπηκόους βεβαίως τής Ρώμης,
ενώ εις τούς άρχοντας Ρωμαίους θεωρη

τικόν μάλλον άποτροπιασμόν πρός τούς
«PORCI EPICURI» (G. CATLIN: ΟΡ,
CIT. σ. 117).
"Ολαι αύταί αί τάσεις, εις παγκόσμιόν
τότε κλίμακα άπετέλουν τά όιέποντα, άλλά
καί εν ταύτώ διαβιβρώσκοντα τήν 'Ελλη
νιστικήν καί Ρωμαϊκήν Κοσμοπολιτείαν
κοινωνικά ρεύματα — συνέπειας τής
όδοστρωτικής τής εξουσίας καί τοϋ
πλούτου επιβολής — εις τό πλαίσιον τελικώς τής PAX ROMANA, εις τόν όρίζοντα
τής όποιας «NEC TERMINUS UNQUAM
ROMANAE DITIONIS ERIT» (Oi αιώνες

όέν θά ϊδουν τό τέλος τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας»), Άλλ' ή έν τή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορίρ, Έλληνορθοδοξία ώς ύποκατάστατον τής Έλληνοειδωλολατρείας
άπετέλεσε τήν άρχήν τού τέλους μιας
Κοσμοπολιτείας πού διετήρει μέν τό
Ρωμαϊκόν ένδυμα, άλλ' άπέκτα έν ούσιαστικώς 'Ελληνικόν σώμα: Τόν Β υ ζ α ν 
τ ι ν ό ν δικέφαλον άετόν, άντί τού Ρω
μαϊκού μονοκεφάλου άετοΰ. Καί ό δικέ
φαλος αύτός άετός έπεσκίασε τήν 'Ιστο
ρίαν έπί πολύ περισσοτέρους αιώνας,
άπ' όσους ό μονοκέφαλος.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΤοΟ κ. Ζ άχου Ξυροτύρη
Ο ΚΡΑΤΟΣ - πολιτεία φέ
ρει τά συστατικά όργανισμοΰ δ όποιος διά νόμων
διέπει τά κοινά δικαιώματα καί
υποχρεώσεις καί τά κοινά συμ
φέροντα
' Η πολιτεία - κράτος περιβεβλημένη κρατική υπόσταση καί
δύναμη, παράλληλα πρός τή δια
σφάλιση τής άκεραιότητος τοϋ
έθνους, διασφαλίζει καί τήν ομαλή
διαβίωση καί κοινωνική συμβίωση,
' Η άνωτέρα αυτή δύναμη τοϋ
Νόμου καί τής πολιτείας ΰπηρετεϊ
τά συμφέροντα των πολιτών έν
τώ συνόλω καί όχι άτόμων ή τά
ξεων.
Καί γιά νά λειτουργήση όμαλά καί άπρόσκοπτα ένα κράτος
πού άποτελεϊται άπό πολίτες
καλούς καί φιλόνομους, άλλά καί
άπό κακούς, άδικους καί παρανομούντας, άδιακοπραγούντας καί
βιαιοπραγούντας, χρειάζεται ηθική
άντίσταση καί διαρκής επαγρύ
πνηση. Καί τά όργανα τά έπιφορτισμένα νά άγρυπνοϋν γιά τήν
εύταξία, τήν άσφάλεια καί εύνομία μιας κοινωνίας είναι τά σώματα
ασφαλείας τά όποϊα είναι όργανα
κρατικά καί έκτελεσταί τών έπιταγών τής πολιτείας.
’Απροσδόκητη καί σέ κάθε χώ
ρο καί χρόνο όπως είναι ή π α
ρουσία τού άστυνομικοϋ οργά
νου, γίνεται έλπίδα καί παρηγο
ριά στούς φιλόνομους πολίτες καί
αίσθητή στούς κακοποιούς καί
ταραξίες.
Ώ ς έκ τούτου ό βίος τών όργάνων τής τάξεως τής άσφαλείας καί
εύνομίας είναι τρικυμιώδης καί ρι
ψοκίνδυνος, έχουν νά άντιπαλαίσουν μέ κακοποιούς καί βιαιοπραγούντας, μέ έγκληματίες έκ περιστάσεως καί όργανωμένους, μέ
άτομα καί όργανώσεις καί κυρίως
έχουν νά άντιμετωπίσουν βίαιες
καί έπαναστατικές έκδηλώσεις καί
διαδηλώσεις καί πορείες τών όποι
ων ήγοϋνται κατά τό σύνηθες π α
ράνομοι ή αναρχικοί, έχθροί τής
τάξεως καί τοϋ Νόμου.

Τ

"Αν όρρωδήσουν τά όργανα τής
τάξεως, άσφαλείας καί εύνομίας
τής Πολιτείας, τότε θά έπικρατήση
χάος καί άναρχία καί ξέρομε πολύ
καλά ότι ή άναρχία είναι τό δραστικώτερο δηλητήριο καταλύσεως
τοϋ Κράτους καί τής πολιτείας.
Καί δέν είναι μόνο άστυνομική
ή άποστολή των άλλά καί έθνική.
Αύτοί θά άντιμετωπίσουν τόν
ένα άπό τούς δύο άδυσώπητους
έχθρούς κάθε κράτους, τόν έσωτερικό, ένώ τόν έξωτερικό θά τόν
άντιμετωπίση ό άλλος βραχίων
τοϋ έθνους ό έθνικός στρατός.
Καί δέν είναι μόνο έθνική ή άπο
στολή των, άλλά καί κοινωνική
ή προσφορά των. Δέν είναι μόνο
διώκτες τών κακοποιών καί τής
έγκληματικότητος, άλλά καί ναός
καί καταφυγή κάθε άδικουμένου.
’Εκεί θά καταφύγουν καί δίκαιοι
καί άδικοι καί πλούσιοι καί πένητες καί λαϊκοί καί κληρικοί, άνδρες
καί γυναίκες, καλοί καί κακοί,
μικροί καί μεγάλοι, κάθε διωκόμε
νος καί αδικούμενος.
Πολύπλευρος ό σύγχρονος προ
ορισμός τών Σωμάτων άσφαλείας,
έθνική κοινωνική καί πολύπλευρη
ή δράση τους καί λεπτή ή άποστο
λή τους.
Συγκεντρώσεις ειρηνικές, δια
δηλώσεις βίαιες καί έπαναστατι
κές, πράξεις έγκληματικές, άδι
κή ματα παντός τύπου καί έγκλήματα στυγερά, άδικοϋντες καί
βιαιοπραγοϋντες, δράματα οίκογενειακά καί κοινωνικά, είναι ό
άρτος ή μέρας καί νυκτός τών οργά
νων άσφαλείας.
’Εκεί θά καταφύγη καί ό έκβιαζόμενος πτωχός καί ό άπειλούμενος πλούσιος, έκεΐ ή άτιμασθεϊσα
παρθένος θά ζητήση προστασία
καί ή έγκαταλειφθεϊσα σύζυγος θά
προστρέξη, όπως καί ό άπατηθείς
σύζυγος.
'Εκεί καί ό άγράμματος χωρι
κός καί ό αφελής πολίτης θά ζη
τήση συμβουλή καί έπικουρία,
θά άντλήση θάρρος καί έλπίδα καί
θά άποκτήση τό αίσθημα άσφα

λείας καί προστασίας.
’ Εκεί στό ναό αύτόν θά ζητήσουν
καταφυγή άρχοντες καί άρχόμενοι
καί προστασία τά ορφανά καί κάθε
θύμα, έκεΐ καί ό θύτης θά καταλήξη.
Καί αύτούς πού τόσα καί τόσα
καθήκοντα έχουν έπωμισθή χωρίς
νά γνωρίζουν χρονικούς περιο
ρισμούς καί άνάπαυση. πάντα
έτοιμοι καί πρόθυμοι, μοχθούν καί
ριψοκινδυνεύουν έν όνόματι τοϋ
Νόμου, δίκαιοι, άντικειμενικοί καί
άμερόληπτα .σταθεροί καί άποφασιστικοί στήν έκτέλεση τοϋ καθή
κοντος καί τών έπιταγών τής
πολιτείας, συνετοί έγκρατεϊς καί
αξιοπρεπείς, ψύχραιμοι καί μέ χα
λύβδινα νεύρα μοχθούν καί άγρυπνοϋν γιά τήν άσφάλειά μας
καί τήν εύταξία τής χώρας, ήμείς
άλλοι άδιαφοροΰμεν καί άλλοι
τούς έπικρίνομε άνεπίτρεπτα.
Ναός καί Κιβωτός κάθε διωκομένου καί άδικουμένου τό αστυ
νομικό κατάστημα καί Λευίτης
καί έξομολογητής τό αστυνομικό
όργανο. Έκεΐ καταφεύγει ένα τόσο
καί τέτοιο πλήθος πού έξομολογεΐται τό πάθημάτου καί έκμυστηρεύεται τό παράπονό του καί κα
νείς δέ φεύγει χωρίς νά άκούση ένα
ένθαρρυντικό λόγο γιά τή δυστυ
χία του, μιά λέξη παρηγοριάς γιά
τό ατύχημά του, μιά συμβουλή
καί νουθεσία γιά κάθε παραστρά
τημά του.
‘Ημείς αύτούς τούς μύστες τών
ίερωτέρων δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών μας γιά άνταμοιβή τούς
περιφρονούμε ή τούς προπηλακί
ζουμε καί πολλοί σκόπιμα καί
άλλοι ακούσια συντάσσονται ή
άνέχονται τούς ταραξίες καί λιθο
βολούν άλλοι λόγω καί άλλοι
έργω τά όργανα τής τάξεως.
Καί όλα αύτά καί άλλα χειρότερα
έν όνόματι δήθεν τής έλευθερίας
όπως άποκαλοΰμε τήν άσυδοσία,
τής Δημοκρατίας όπως έννοοϋμε
τήν όχλοκρατία καί τής Δικαιο
σύνης τήν όποια έρμηνεύομε σύμ
φωνα μέ τό συμφέρο μας καί τήν
πολιτική μας σκοπιμότητα.
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ΠΑΙΈΜΒΟΛΗ στή ζωή μας —άλ
λωστε μιά τόσο έπιθυμητή παρεμ
βολή!— τής έβδομάδος τοΟ Θείου
Πάθους τώρα τόν λουλούδιασμένο 'Απρί
λη, πού καί ή στεριά καί ή θάλασσα θαρ
ρείς πώς άνασταίνονται, μάς δίνει μιά μο
ναδική ευκαιρία νά στραφούμε στό άνεξάντλητο έργο τού Κωστή Παλαμά, «τού
ποιητή πού όλα τά τραγούδησε», γιά νά
δούμε πώς μετουσίωσε σέ μεγάλη ποί
ηση τήν «έβδομάδα τής έλληνικής Λαμ
πρής». Γιατί ό μεγάλος αύτός ποιητήν
μέ τά «χίλια Έγώ» πού άντίκρυσε και
ένοιωσε σέ βάθος καί πλάτος τά πάντα τής
ζωής, τή φύση, τόν έρωτα, τό θάνατο, τό
πνεύμα στίς πιό ύψηλές του έκδηλώσεις,
καί πρό παντός τόν Έλληνα καί τις φύ
σεις τής ιστορίας του, τοί> πολιτισμού του
καί τών κοινωνικών του προβλημάτων.
— είχε βαθειούς δεσμούς καί μέ τή θρη
σκεία μας. κυρίως καθώς τήν αισθάνεται
καί τή ζεΐ ό λαός μας. Σέ όλο του τό έκτεταμένο έργο, θά βρούμε καί θά χαροΰμε
πλήθος διάσπαρτες άναμνήσεις άπό τιι
θρησκευτικά καί έκκλησιαστικά βιώματυ
τών παιδικών του χρόνων στό Μεσολόγγι
— βιώματα πού αργότερα τά συνέδεσε μέ
τά πάθη τού έλληνισμοΰ, πάθη σταυρώ
σεων, θανάτων καί αναστάσεων. Μέσα στό
αχανές έργο του, στό κέντρο του, φαντά
ζει νοερά ένας πελώριος ’Εσταυρωμένος
λαϊκά βυζαντινός. Καί συχνά, στά χαρα
κτηριστικά αύτοΰ τοΰ’Εσταυρωμένου,διακρίνουμε τά χαρακτηριστικά τού ίδιου τού
ποιητή, — γιατί καί τού ίδιου τού ποιη
τή ή ζωή, είχε πάρα πολλά άπό τά γνω

Η

198

ήσ κιο μου τ ο ύ ς

μέ κ α τά τρ εξα ν ,
δ υ ν α το ύ ς τού

ρίσματα τού Μαρτυρίου. Μάς τό είπε σέ
μιά ώραία του στροφή: «Τά χέρια μου, τ’
άνήμπορα βυζασταρούδια, — τ' άκριβά
χέρια σάν τό θησαυρό, — γλυτώστε τα
γι' τ' άνθια καί γιά τά τραγούδια — ή

κόσμου.

καρφώστε τα άπάνου στό σταυρό!
Ή συσχέτιση τού χριστιανισμού μέ
τήν τέχνη, είναι κεφάλαιο μέγα καί σέ
πολλά του, άνεξερεύνητο άκόμα. Μέσα
στά όρια τής νεοελληνικής λογοτεχνίας,
τό κεφάλαιο αύτό, μπορεί νά θεωρηθεί
άπό τά πιό σημαντικά, άν λογαριάσουμε
ότι μέ τό χριστιανικό πνεύμα έχουν συν
δεθεί ποιηταί καί πεζογράφοι όπως ό
Σολωμός, ό Παπαδιαμάντης, ό Μωραίτίνη-, ό Παλαμάς, ό Σικελιανός, ό Καβάφης, ό Παπατσώνης, καί μιά σειρά άπό
διανοητές τού χριστιανικού πνεύματος,
πού άνήκουν όχι μόνο στίς νεώτερες μα
καί στίς σύγχρονες γενεές. 'Αλλά καί
μόνο στό κεφάλαιο «Παλαμάς καί Χρι
στιανισμός» νά σταθούμε, όπως θά κάνου
με, τώρα, κάτω άπό τή σκιά τού Σταυρού
πού τόν καθαγίασε τό άχραντο Σώμα τού
Κυρίου, καρφωμένο καί αίματοστάλαχτο.
εκεί έπάνω, στό σύμβολο τού Πόνου καί
τής Θυσίας — έπαναλαμβάνουμε. καί μό
νο στό κεφάλαιο «Παλαμάς καί Χριστια
νισμός» νά σταθούμε, θά χρειαζόμαστε
άμέτρητες γιά νά τό διεξέλθουμε μέ κά
ποια έπάρκεια. Γιατί καί ό Παλαμάς, άντί
κρυσε τό χριστιανικό φαινόμενο καί μέ
τού φιλόσοφου τήν έρευνητική σκέψη,
καί μέ τού ποιητή καί άνθρώπου πού κα
τανόησε βαθειά τήν άνάγκη τής Πίστκως.
καί μέ τού πιστού τήν έξαρση, καί μέ τού
άμαρτωλοΰ τήν τυραννική συνείδηση, καί
μέ τήν προσφορά τής μετάνοιας, καί μέ
τής Κασσιανής τόν μυστικόν έρωτα πρός
τό Νυμφίο, καί μέ τούς λυγμούς τού 'Επι
τάφιου Θρήνου πού κάνουν τό στίχο του

να σπαράζει καί μέ τήν ψυχή τήν έκθαμ
βη μπροστά σιό θαύμα τής Άναστάσεως,
καί μέ τού Θωμά τήν άγχώδη αμφιβολία,
καί μέ τοϋ πατριώτη μαχητή τό χριστια
νικό λάβαρο άνυψωμένο θριαμβικά στά
πεδία τών έθνικών άγώνων, αλλά καί μέ
τού νεοέλληνα τήν ήθογραφική λαμπρηάτικη ευδαιμονία — αυτό τό θαυμαστό
άνοιξιάτικο συμπόσιο τών άπλών χρι
στιανών, πού μέ τά έθιμα τής Λαμπρής,
είναι σά νά συμμετέχουν στή χαρά τής
Άναστάσεως, ϋστερ' άπό τήν οδοιπορία
πρός τόν Γολγοθά. Σ' αυτή τήν όδοιπορία πρός τό μαρτύριο τής ζωής, πού μάς
παρουσιάζει τόν κάθε άνθρωπο, νά κου
βαλάει τό δικό του Σταυρό στόν ώμο, καί
νά άνεβαίνει άργά πρός τόν Γολγοθά του,
άλλά μέ τά μάτια του πάντα καρφωμένα
στό όραμα μιάς πέρα άπό τόν Τάφο, αιώ
νιας ζωής. — Ό λ ' αύτά, τά βρίσκουμε
στό έργο τού Παλαμά, πότε πιό άραιά
καί διάσπαρτα, πότε πιό πυκνά καί πιό
βαθειά διατυπωμένα. Κάποια άπό όλα
αύτά τά τόσο πλούσια χριστιανικά στοι
χεία. θά τροφοδοτήσουν τήν πνευματική
μας ένατένιση τού Θείου Πάθους.
Καί πρώτα, ή άνάγκη καί ή υπεροχή
τής Πίστεως άπέναντι άπό τή Σκέψη. Ή
ψυχρή Σκέψη, μάς περιπλέκει όλοένα καί
πιό πολύ καί όλοένα καί πιό βαθειά μάς
ρίχνει σέ άλυτα προβλήματα καί μυστή
ρια. Μά ή Πίστη, ή Πίστη στό Χριστό,
ή άπλή καί άδιανόητη καί άδιατάραχτη
Πίστη, μάς λυτρώνει άπό τόν παραδαρ
μό τού νού, καί μάς χαρίζει θαυματουργά
τήν Γαλήνη τής ψυχής. Κάποτε, φτάνει

νά κάνουμε αύθόρμητα τό σημείο τού
Σταυρού μέ τό δεξί μας χέρι, όπως τό
κάνουμε σάν 'Ορθόδοξοι, γιά νά νοιώσουμε πώς είμαστε λυτρωμένοι, πώς είμαστε
άξιοι τών ούρανών τών καθρεφτισμένων
στά μάτια τού 'Εσταυρωμένου καί όταν
άκόμα τά είχε σφαλίσει ό Θάνατος. Άξιοι
τών ούρανών, πού μάς τούς είχε τάξει ή
όραματική ποίηση τού εύαγγελικοΰ του
Λόγου.
"Ετσι, κι' εμείς, γράφοντας εύλαβικά
τό σημείο τού Σταυρού στό στήθος μας,
«ξέσκεποι», γυμνοπόδαροι — νοερά, βέ
βαια, όμως είλικρινά, άς δρασκελίζουμε
τό πέτρινο κατώφλι τής χριστιανικής
έκκλησιάς, τής έκκλησιάς μας, καί άς
πλησιάσουμε τόν στημένο στή μέση τού
Ναού Σταυρό, μέ άναδιπλωμένο έπάνω
του τό χλωμό κορμί τού Κυρίου. Ά ς πλη
σιάσουμε τό Σταυρό πού στήν κορυφή του
μάς λέει μιά έμπαικτική έπιγραφή «'Ιη
σούς Ναζωραίος Βασιλεύς τών Ιουδαίων»,
καί άς άκούσουμε νά έκπέμπεται άπό κάθε
πόρο τού ιερού του, τού τίμιου ξύλου, τό
έλληνοχριστιανικό του τραγούδι:
ΚΓ έγυρε 'Εκείνος τό άχραντο κεφάλι
(καί ξεψύχησε
στό μαύρο τό κορμί μου άπάνου·
άστρα γινήκαν τά καρφιά τού μαρτυρίου
(του, άστραψα
κΓ άπό τά χιόνια πιό λευκός τά αιώνια
(τού Λιβάνου.
Οί καταφρονεμένοι μ' άγκαλιάσανε
καί σά βουνά καί σά Θαβώρ ύψώθηκαν
(έμπρός μου·

οί δυνατοί τού κόσμου μέ κατάτρεξαν,
γονάτισα στόν ίσκιο μου τούς δυνατούς
(τού κόσμου.
Τόν κόσμο άν έμαρμάρωσα, τόν κόσμο
(τόν άνάστησα,
στά πόδια μου άγγελοι οί Καιροί, γύρω
(μου σκλάβες οί ’Ωρες,
δείχνω μιά μυστική Χαναάν στά γαλανά
(υπερκόσμιαμά έδώ πατρίδες πάναγνες εισαστ’ έσείς,
(τρεις Χώρες!
Μέσα στό παλαμικό «Τραγούδι τού
Σταυρού», τριφασική διαγράφεται ή ιστο
ρία τού Σταυρού, δηλαδή ή ιστορία τής
πορείας τού Χριστιανισμού άπό τήν πηγή
του, τήν ’Ιερουσαλήμ, έως τό φτάσιμό του
στήν Αθήνα, όπου μ’ αύτό έπικυρώνεται
ή βαθύτατη άλλαγή πού έπέφερε ή απο
δοχή τού Χριστού άπό τήν έλληνική ψυχή
τήν διψασμένη γιά άνανέωση ΰστερ’ άπό
τήν μοιραία παρακμή τής πολυθεΐας. Ά ν
στήν Πόλη, βρήκε ό Χριστιανισμός τό
βυζαντινό του αποκορύφωμα, στήν Α 
θήνα. «τού ώραίου τήν πηγή», ισορρό
πησε μέ τό αρχαίο έλληνικό πνεύμα. Τό
διαυγέστατο κλασσικό φώς αραίωσε τήν
πυκνότητα τού θρησκευτικού μυστικισμού τών πρώτων χριστιανικών αιώνων,
πού τείναν σέ μιάν πλήρη άπάρνηση τής
ζωής. Ό έλληνικός χριστιανισμός, ρί
χνοντας ρόδινο φώς στό μαύρο ξύλο τού
Τίμιου Σταυρού, καί χαλιναγωγώντας,
ήθικά, τόν άνθρωπο, τόν «έθνικό», όπως
λέγαν τότε τούς είδωλολάτρες, τού έπέτρεψε μολαταύτα νά έξακολουθεί νά ζεί τή
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ζωή,όμως αύτή τή φορά, μέσα σέ μιά «χρι
στιανική χαρά», μέσα σέ μιά «ευεξία»
ιιού μάς έπιτρέπει νά μήν διαχωρίζουμε
άπό τό «θρησκευτικό συμπόσιο» τό πα
τροπαράδοτο τραπέζι τοΟ Πάσχα. Έτσι,
φυσιολογικά, άπό τή μετάληψη, άπό τήν
κατάνυξη πού μάς δημιουργεί ή ' Εβδομός
τοΟ Μαρτυρίου, ή Σταύρωση ή Αποκαθή
λωση, ή Ταφή τοΟ Κυρίου, περνάμε στον
ενθουσιασμό καί στόν άλλαλαγμό τής
Άναστάσεως.
Άλλα βρισκόμαστε άκόμα γονατιστοί
μέσα στό Ναό πού τελετουργικά διαδρα
ματίζεται τό Θείο Πάθος. Ό Σταυρός,
είναι άκόμα στημένος στό Γολγοθά. Δέν
μεταφυτεύτηκε άκόμη άπό τήν Ιερουσα
λήμ στήν Κωνσταντινούπολη, κι’ άπό
κεϊ, στήν Αθήνα. Μά καί όταν συντελέστηκε αύτή του ή ίστορική πορεία, δέν
έπαυσε ό Σταυρός νά μάς κρατάει όλη
τή Μεγάλη Εβδομάδα, κάτω άπό τόν
ίσκιο του. Άκόμα ξετυλίγεται μέσα μας ό
άργός καί βαρύς θρήνος τής μετάνοιας
τού άμαρτωλοϋ, πού πλέχτηκε μέσα στό
τροπάριο τής Κασσιανής, καί πού σέ
στιγμές άντίστοιχης διαθέσεως αύτοσυντριμοΟ μπροστά στόν Νυμφίο, τό άνέπλασε στή σημερινή μας γλώσσα καί ποι
ητική ρυθμοποιία, ό Ποιητής.
Κύριε, γυναίκα άμαρτωλή, πολλά,
πολλά, θολά, βαριά τά κρίματά μου.
Μά, ώ Κύριε, πώς ή θεότη σου μιλά
μέσ" στήν καρδιά μου!
Κύριε, προτού σέ κρύψ’ ή έντάφια γή
άπό τή δροσαυγή λουλούδια πήρα
κΓ άπ’ τής λατρείας τήν τρίσβαθη πηγή
Σου φέρνω μύρα.
Οίστρος μέ σέρνει άκολασίας... Νυχτιά,
σκοτάδι άφέγγαρο, άναστρο μέ ζώνει,
τό σκοτάδι τής άμαρτίας· φωτιά
μέ καίει, μέ λιώνει.
Έσύ πού άπό τά πέλαα τά νερά
τά ύψώνεις νέφη, πάρε τα Έρωτά μου,
κυλάνε .είναι ποτάμια φλογερά
τά δάκρυά μου.
Γύρε σ’ έμέ. Η ψυχή μου πώς πονεί!
Δέξου με Έσύ πού δέχτηκες καί γείραν
άφταστοι ώς έδώ κάτου οί ούρανοί
καί σάρκα έπήραν.
Στ’ άχραντά Σου τά πόδιυ, βασιλιά
μου Έσύ θά πέσω καί θά στα φιλήσω,
καί μέ τής κεφαλής μου τά μαλλιά
θά στά σφουγγίσω.
Τάκουσεν ή Εϋα μέσ’ στό αποσπερνό
τής παράδεισος φώς ν’ άντιχτυπάνε,
κι’ άλαφιασμένη κρύφτηκε: Πονώ
σώσε, έλεος κάνε.
Ψυχοσώστ’ οί άμαρτίες μου λαός·
τ’ άξεδιάλυτα ποιος θά ξεδιαλύσει;
Αμέτρητο σου τό έλεος, ό Θεός!
Άβυσσο ή κρίση!
Ή «Έβδομός τού Θείου Πάθους», μέ
σα άπό τό ξετύλιγμα τών δραματικών ήμερών πού άρχίζουν άπό τήν Κυριακή τών
Βαί’ων καί τελειώνουν μέ τήν Κυριακή τής
Άναστάσεως, έχει χαράξει μέσα μας τρεις
εικόνες τού Κυρίου. Ή μιά, μάς τόν παρα
σταίνει, όλόγυμνον καί καρφωμένο έπάνω στό Σταυρό. Τά χέρια του καί τά πόδια
του, είναι τρυπημένα άπό τά καρφιά τού
Σταυρωμού — κΓ άπό τις όπές, στάζει
τό αίμα τό άχραντο. Στεφάνι άπό άγκάθια, ζώνει τό θείο του μέτωπο καί τό πλη
γώνει καί τό ματώνει κι’ αυτό. Καί τό κε
φάλι, σάν ξεπνοϊσμένο, γέρνει πρός τά δε
ξιά. Ό Κύριος, φαίνεται άνυπεράσπιστος,
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‘Η νύχτα τών παθών
άγια Παρασκευή μεγάλη,
θυμάσαι; οί κράχτες βροντεροί
τοϋ δρόμου καί χουγιάζαν
«"Ωρα, ώρα γιά τήν εκκλησία»
Τά σήμαντρα σωπαίναν,
μήπως ταράξουν τοΰ ’Ιησού
τόν ύπνο όλογυρμένου
στών έπιτάφιων τά χρυσά
τά σάβανα πού οί βιόλες
χλωμές καί τά τριαντάφυλλα
τά κόκκινοπλουμίζαν...»

παραδομένος στήν κακία τοΰ άνθρώπινου
πάθους. "Ολο του τό Είναι, τό έχει άφήσει
στόν Θείο Πατέρα του.. Σά γιός τοΰ Θεού,
σταλμένος άπό τόν Πατέρα του, έχει έκτελέσει τό ήμισυ τής άποστολής του. Σάν
άνθρωπος, μέσα στόν όποιο φυλακίστηκε
τό θείο πνεύμα, ή θεία ουσία πού είναι
άτρωτη καί άθάνατη, — σάν άνθρωπος, ό
Κύριος θά ύποστεί τή διαδικασία τής κοι
νής άνθρώπινης μοίρας. Θά παραδώσει
τό πνεύμα του, καί τό σώμα του, λυτρω
μένο πιά, θά έτοιμαστεϊ γιά τήν αιώνια
άνάπαυση μέσα στά σπλάχνα τής μητέρας
γής. Καί μέσα σ’ αύτή τή φάση,μάς δίδε
ται ή δεύτερη εικόνα τού Κυρίου. Είναι
τό υποβλητικό σύμπλεγμα, οπτικό καί
άκουστικό μαζί, τοΰ Επιταφίου. Eivui ή
Μεγάλη Παρασκευή. Είναι μιά μοναδική
ήμερα, πού άντιπροσωπεύοντας όλη τήν
Άνοιξη προσφέρει όλα της τά λουλούδια
καί τά φυσικά αρώματα στήν τελετή τής
Ταφής τοΰ Θεανθρώπου, πού όλη ή Χρι
στιανική άνθρωπότητα, τόν συνοδεύει
στό Μνήμα, τονίζοντας μέσα στή μοσκοβολισμένη άνοιξιάτικη νύχτα, τούς Ε π ι
τάφιους Θρήνους. Τί παράξενο μείγμα ή
ζωή μέ τό θάνατο, τό φυτικό, τό άνθινο
άνάδομα τής άνοιξης μέ τά δάκρυα τού
μοιρολογιού γιά τόν νεκρό Θεό! Έδώ,
υπάρχει, πλάθεται, πλέκεται πάντα ένα
βιολογικό μυστήριο, πού έδωσε πάντα
στήν Τέχνη καί τήν Ποίηση, μιά άπό τις
πιό μυστικές πηγές τής δικαιώσεώς της
καί τής έπιβολής της. Έργο τέχνης μεγά
λο ή καί σημαντικό, δέν ύπάρχει, άν δέν
είναι διαποτισμένο άπ’ αύτό τό μείγμα
τής ζωής καί τοΰ θανάτου, πού τό πνεύμα
του τό έκφράζει ή Μεγάλη Παρασκευή.
Ή νύχτα τών Παθών, άγια Παρασκευή
(μεγάλη,
θυμάσαι; οί κράχτες βροντεροί τοΰ
(δρόμου, καί χουγιάζαν
«"Ωρα, ώρα γιά τήν έκκλησιά!. Τά σή(μαντρα σωπαίνουν,
μήπως ταράξουν τού Ιησού τόν ύπνο
(όλογυρμένου
στών έπιτάφιων τά χρυσά τά σάβανα
(πού οί βιόλες
χλωμές καί τά τριαντάφυλλα τά κοκκι(νοπλουμίζαν.
Ή νύχτα τών Παθών, μά καί τοΰ Άπρί(λη ή νύχτα.
Στις γάστρες τά μυριστικά καί ή λεϊμο(νιά στούς κήπους
όμοια, σάν όλες τις βραδιές τής άνοιξης

(μοιράζαν
μοσκοβολήματα πιοτά σέ όνειροπότηρα
(όμοια.
Διάπλατες πέρα κι’ οί έκκλησιές, όλό(φωτες, καί φ.άναν
άπ’ τ’ άνοιχτά παράθυρα στά σπίτια μυς
(οί θρήνοι
σεμνοί κι’ άντιθρηνούσανε στού χρι(στιανού τά χείλη;
«Ζωή έν τάφιρ... Έαρ γλυκύ... Γλυκύτα(τόν μου τέκνον»«Ζωή έν τάφιρ... Έαρ γλυκύ... Γλυκύιατόν μου τέκνον». Τίποτε, μήτε πρίν,
μήτε μετά, δέν άπέδωσε τόσο, όσο άπέόωσαν οί θρηνητικές αύτές φράσεις, τήν
άπειρη τρυφερότητα, τήν άπεριόριστη
άγάπη, τήν απαρηγόρητη πίκρα τής Μη
τέρας πού χάνει τό παιδί της, άνάμεσα
στά μύρα τής Άνοίξεως! Καί όλο τό πε
ριγραφικά λυρικό, όσο καί έξαίσιο προ
ανάκρουσμα τών στίχων τού Παλαμά. ή
ταν γιά νά άπολήξει σ’ αύτό τό «Ζωή έν
τάφω... Έαρ γλυκύ... Γλυκύτατόν μου τέ
κνον». Έφτασε, αύτή ή έλάχιστη σέ πο
σότητα «γλωσσική μουσική», γιά νά κρα
τήσει όλοζώντανη τή συνέχεια καί τήν
έπανάλειψη, κάθε χρόνο, τής Μεγάλης
Παρασκευής, μέσα στή ζωή μας, — άκριβώς όπως θά διαδραματίστηκε κατά τήν
πραγματική έβδομάδα τοΰ θείου Πάθους!
ΚΓ αύτή, είναι ή δεύτερη, μετά τή Σταύ
ρωση, εικόνα τού Κυρίου. Είναι ό « Ιη
σούς, στόν ύπνο όλογυρμένος, — στών
έπιτάφιων τά χρυσά τά σάβανα πού οί βιό
λες — χλωμές καί τά τριαντάφυλλα τά
κοκκινοπλουμίζουν»! Τί παράξενο συνταίριασμα τό κίτρινο μέ τό κόκκινο χρώ
μα! Τό κίτρινο τοΰ θανάτου, τό χλωμό, —
καί τό κόκκινο τό αίμάτινο χρώμα τής
ζωής!
Ο ποιητής σ ένα έρωτηματικό «θυ
μάσαι;» στηρίχτηκε, γιά νά πλέξη τούς
στίχους του τής Μεγάλης Παρασκευής.
Καί τό «θυμάσαι» αύτό, δέν είναι παρά
ή αναδρομή πού κάνουμε όλοι στά παιδικά
μας χρόνια. Γιατί ο’αύτά, πρωτοχαράζουνται μέσα μας άσβυστα πιά, οί ήμέρες τής
Μεγάλης Εβδομάδας — ή μάλλον οί τε
λετουργικές καί θεόπρεπες νύχτες της.
Άπό τά χρόνια αύτά, πού τά έζησε, καθώς
στό Μεσολόγγι, ό Παλαμάς, άντλησε τις
συγκινήσεις του, τις πάντα άείζαιες, τις
σχετικές μέ τήν άτομική καί έλληνική
του συμμετοχή στήν έκκλησιαστική δια
δικασία τού Θείου Πάθους. Καί ό.τι μάς
έδωσε μέ τήν πεμπτουσία, τήν άναγωγή
καί τήν άφαίρεση τοΰ λυρισμού .στό στί
χο, θά μάς τό ξαναδώση ό Ποιητής στόν
πεζό τό λόγο. Μά αύτή τή φορά, θά μάς
τό δώση πιό αναλυτικά, πιό ήθογραφικά,
πιό ρεαλιστικά, άλλά καί βέβαια, νΰν μέ
μιά λυρική έκσταση, στό μοναδικό του
μεγάλο διήγημα «Θάνατος Παλληκαριού»
πού θεωρείται σάν ένα άπό τά άριστουργήματα τής λογοτεχνίας μας. Ανήκει καί
αύτό στις μεσολογγίτικες άναμνήσεις του,
καί άρχίζει άκριβώς μέ τήν πιστή άναπαράσταση τής νύχτας τής Μεγάλης Πα
ρασκευής, πού έκεϊνα τά χρόνια, γιορτα
ζόταν μέ περισσότερη προσήλωση στά
πατροπαράδοτα λαϊκά έθιμα, τά άξεχώριστα καί άπό τήν ατμόσφαιρα τών αιώ
νων τής δουλείας πού τά σκότη τους δια
τρυπούσε μόνιμα τό φώς τής χριστιανι
κής πίστης, καί άπό τά άμέσως μετά τήν
έπανάσταση ήρωϊκά χρόνια, πού θέλον
τας νά κρατήσουν άσβυστη τή μνήμη τους

στις έπερχόμενες γενεές, πρόσθεσαν πολε
μιστήριους ήχους τής έθνεγερσίας, πού
ή μιά άπό τις κινητήριες δυνάμεις της,
ήταν ό ’Ορθοδοξία. Αύτό τό νέο πνεύμα
αποδίδει ή εισαγωγή τού Παλαμά στό
διήγημά του «Θάνατος Παλληκαριοϋ».
«Κανείς δέ\Γ έπεσε νά κοιμηθεί, όλοι
άγρυπνούσαν, πού νά κλείσουν μάτι τέ
τοια χρονιάρα νύχτα; Νύχτα τής Μεγά
λης Παρασκευής. Ό τι πέρασαν τά μεσά
νυχτα, βουβές οί καμπάνες καί στις τρεις
έκκλησοΰλες τού Θαλασσοχωριού. Σω
παίνουν κι’ οί καμπάνες γιά τού Χριστού
τά πάθη, σά νάχουν κι’ αυτές άνθρώπινη
ψυχή καί δέ μπορούν άπ’ τό βαρύ καυμό
τους ούτε νά ξεφωνήσουν. Μόνο τά ξύ
λινα τριτσόνια ξεκουφαίνουν τόν κόσμο
ατών παιδιών τά χέρια· τρέχουν τά παιδιά
άπό γειτονιά σέ γειτονιά κι’ άπό πόρτα σέ
πόρτα καί τά χτυπούνε μέ κακό κυί μέ
φωνές: «Ώρα γιά τήν έκκλησιά! Ώ ρα γιά
τήν έκκλησιά! Κι’ οί λιγοστοί πού άπομένουν βάρυπνοι, πετιοΰνται ξαφνισμένοι καί τρέχουν στό παράθυρο, θαρρών
τας πώς γλυκοχαράζει καί πώς περνάει
κάτου ό έπιτάφιος. Γιά τήν άγάπη τού
Χριστού, μιά φορά τό χρόνο, τή Μεγάλη
Παρασκευή, βουβαίνουντ’ οί καμπάνες
τού Θαλασσοχωριοΰ, έκεΐνες μόνο· γιατί
άπ' άκρη σ’ άκρη, τό Θαλασσοχώρι ση
κώνεται στό πόδι, γιά τήν άγάπη πάλι τού
Χριστού, μιά φορά τό χρόνο, τή νύχτα τής
Μεγάλης Παρασκευής.
Έτσι κι’ έκείνη τή νύχτα· γυναίκες κι’
άντρες, άλλες χώρια κι' άλλοι μαζωχτοί,
έβγαιναν άπό τά σπίτια, άπό τούς καφενέδες, καί σκορπίζονταν έδώ κι’ έκεί κατά
τις έκκλησιές. Οί περπατησιές βαρυχτυπούσαν στά καλντερίμια κι' όλοένα έμάκρινε τούς ήχους ό άντίλαλος τής νύχτας.
Κι’ ή νύχτα δροσοστάλαχτη άπριλιάτικη,
μ’ ένα φεγγάρι νυστασμένο πού πάει νά
βασιλέψει καί χύνει αχνότερη γι' αύτό
τή λάμψη του στά μαύρα καί ξασβέστα
παλιόσπιτα καί στά στραβά σοκκάκια,
πού λίγη, περισσή, ποτέ κι’ ή λάσπη δέν
τούς λείπει. Οί έκκλησιές, όλόφωτες, μέ
πόρτες όρθάνοιχτες. Κάπου κάπου ξεχύ
νονταν ώς έξω ή φωνή τού άναγνώστη,
πριν άρχίσουν οί θρήνοι. ’Αλλά τό μεγά
λο τό πανηγύρι γίνεται άπέξω άπό τις
έκκλησιές. Γύρω σέ φωτιές μεγάλες θρεμ
μένες μέ ρετσίνα, μέ κληματόξυλα, μέ
σανίδια, μέ φρόκαλα, μέ σκαφίδια καί μέ
κοφίνια τής μπουγάδας, καί κάπου κάπου
μ’ όλόκληρο παραθυρόφυλλο — άλλοίμονο στά χαμηλά σπιτάκια καί στις ασυλ
λόγιστες νοικοκυρές τή νύχτα έκείνη! —
γύρω σέ φωτιές τού κόσμου τά παιδιά καί
τά παλιόπαιδα, καί μέσα στά παιδιά κι’
άντρες μέ μουστάκια, πηδούνε, τρέχουν,
άλλαλάζουν, δαιμονίζονται· κι’ αστραπο
βολούνε στά σκότη καί βροντοχτυποΰνε
στήν ήσυχία οί σαλιάρες καί τά χοντρά
χαλκούνια — Σώσον Κύριε! καί οί τρα
κατρούκες καί τά χαϊμαλιά μέ τέχνη κα
μωμένα άπό λεπτά καλάμια κι’ άπό χοντρόχαρτα, καί γεμισμένα μέ μπαρούτι,
μέ μπαρούτι άτέλειωτο. Δίσκος γιά τό
μπαρούτι, γύριζε μέσα στις έκκλησιές.
"Αντρες καί παιδιά, φωτοκαίγονταν μ’
έκεϊνα τής φωτιάς τά σύνεργα, γιά τήν
καλή χρονιά. Μπαρούτι μύριζε τό Θαλασ
σοχώρι κι’ οί ένορίτες μέ τούς ένορίτες
στέκονταν άμάν γιά πόλεμο».
'Επική, πολεμοχαρή είναι ή νύχτα τής
Μεγάλης Παρασκευής, όπως ,πέρα άπό
τά προσωπικά του λυρικά αισθήματα πού

μάς τά έμπιστεύθηκε στό στίχο, μάς τήν
περιγράφει ό Παλαμάς. "Ας μή λησμονού
με, όπως είπαμε καί λίγο πριν, πώς άπό
τήν Επανάσταση κι’ έπειτα, καί σχεδόν
ώς λίγο πριν άπό τόν τελευταίο πόλεμο,
τό ήρωϊκό πνεύμα, συμβολισμένο άπό
κρότους πυροβόλων καί άναφλέξεις μπα
ρουτιού, σφράγιζε κάθε δημόσια έλληνική έκδήλωση, άπό τήν πιό χαρούμενη
ώς τήν πιό πένθιμη. Έτσι, μπαρούτι καί
τή Μεγάλη Παρασκευή, μπαρούτι καί
τήν ώρα τής 'Ανάστασης, έκρήξεις καί
οσμές μπαρουτιού, όλη τήν έβδομάδα τής
Διακαινησίμου. Θά έλεγε κανείς, πώς ή
μπαρούτη είναι ή έθνική όσμή τής Φυλής
μας. ’Αλλά σιγά - σιγά, μέ τήν έπιβολή
καί τή διάδοση τού κοινωνικού πολιτι
σμού, πού ένας άπό τούς στόχους του,
είναι ή γαλήνη καί ή ψυχική ήρεμία τού
συνόλου, ή όσμή τής μπαρούτης έσβησε,
χωρίς βέβαια νά χάση τήν πολεμική όρμή
του ό έθνικός χαρακτήρας τών Ελλήνων.
Ό Κύριος, τή Μεγάλη Παρασκευή, κη
δεύεται μέσα στή μουσική σιωπή τής εύλάβειας τών πιστών, φωταγωγημένη μόνο
άπό τά τρεμόσβηστα κεράκια τού Ε π ι
τάφιου καί μέ τήν βαθύτατα συγκινητική
ύπόκρουση τών λυγμικών σκοπών τού
καθιερωμένου Θρήνου. «Ζω ή έ ν Τ άφ ω... Έ α ρ γ λ υ κ ύ... γ λ υ κ ύ τ α τ ό ν
μ ο υ τ έ κ ν ο ν!»
Τί παράξενο! Ή βεβαιότητα πώς ό Κύ
ριος θ' άναστηθή, τό Μεγάλο Σάββατο τά
μεσάνυχτα, δέν μετριάζει τό πένθος τού
θανάτου! Είμαστε πάντα καθηλωμένοι στό
θέαμα τής Σταύρωσης καί στό άκουσμα
τών θρήνων τού Επιταφίου. Μά όταν, μέ
τό «δεύτε λάβετε φώς». θά σημάνη, ή μάλ
λον θ’ άστράψη ή ώρα τής «έγέρσεως έκ

τού μνήματος», τό πένθος μας θά καταχω'
νιαστή στά βαθειά τού κενού Τάφου καί
τό διαδεχτή ή άσυγκράτητη χαρά τής
’Ανάστασης, πού κι’ αύτήν τήν διαλάλησε
ό ποιητής, μέ τούς χαρμόσυνους ήχους
καί τά φώτα τών στίχων του:
Παραμερίστε, ’Απόλλωνες καί Πάνες,
μέ συνεπαίρνει ή χριστιανή οπτασία
στή μεσονύχτια τή φωτοχυσία
φερμένη άπό χαρμόσυνες καμπάνες.
Μέσα μου οί γνώμες είναι ήρώϊσσες
(μάννες
ορθές γιά τά παιδιά τους πρός θυσία·
στά πόδια τού άναστάσιμου Μεσσία
τής καρδιάς μου χυθείτε οί βρυσομάνες.
Άπετέλεσε πατροπαράδοτη πίστη, έθι
μο, συνήθεια, ψυχολογία, ή ταύτιση τής
'Ανάστασης τού Κυρίου μέ τήν ’Ανάστα
ση τού Έθνους μας. Καί μετά τό νικη
φόρο καί απολυτρωτικό 21, ό έλληνισμός πάντα άναζήτησε τόν Μεσσία πού
«μέ τού Χριστού τήν πίστη τήν άγια», θά
τόν βοηθούσε νά πραγματοποιήση όλα
του τά έθνικά όνειρα. "Ενας Μεσαίας κυ
βερνάει τά φυλετικά μας όνειρα, πρός ό
ποια κατεύθυνση τής ζωής καί τής ιστο
ρίας, κι' άν τά στρέψουμε. Πρό παντός,
γιά τις παλαιότερες γενεές, στις οποίες
ανήκει καί ό Κωστής Παλαμάς, ή πνοή
αυτής τής Άναστάσεως έπνεε τόσο θερ
μή, πού κάθε στιγμή άναμένονταν τό
καινούργιο θαύμα. Αύτή τήν όμαδικά
φυλετική διάθεση, τή διατρανώνει ένα
άκόμη άπό τά ρωμαλέα τετράστιχα τού
Παλαμά: «Ή Ελλάδα ,πάντα ’Ανάσταση
μέσ’ άπ’ τό κρύο τό χώμα, — πάντα θάχει
ξαφνική καί μιά Δευτέρα Παρουσία —
μήν τήν κρατάνε στής λατρείας κλεισμένη
τά Μουσεία, — τό τραγούδι τό στερνό,
ΔΕΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ, ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!»
'Αλλά τό πιό χαρακτηριστικό άπό τήν
άποψη τής ταυτίσεως αύτής, είναι τό
ώραΐο «Τραγούδι τής Ααμπρής». "Ας
έπισφραγίσουμε μ' αύτό τήν ποιητική
παρουσίαση τής Εβδομάδας τού Θείου
Πάθους, άφού, κάτω άπό τόν άπριλιάτικο
κατάστερο ούρανό, όλόκληρος ό έλληνισμός, εύτυχισμένος καί χαρούμενος θά
σειή στά χέρια του τά κεράκια τής ’Ανά
στασης, σά νά έχη κατεβάση στή γή τής
πατρίδας, τή φωταψία τού ούράνιου θο
λού.
Δράμα καί θάμα τού Άπριλιοΰ γιορτή
(καί τού Κυρίου, Λαμπρή,
Χαρά τών άδολων καρδιών καί τών όλό(ανθων κρίνων Λαμπρή,
βόηθα, τή δόξα του ξανά τό Γένος τών
(Ελλήνων νά βρει.
Γίνε Ελεούσα Παναγιά ή μέ τό δόρυ ή
(Κόρη, Λαμπρή,
μεσουρανής κάμε νά πάνε ώς πρώτα οί
(δαφνοφόροι καιροί.
Στό στόμα ώς έχουν τό φιλί τού Πάσχα
(όλοι, μεγάλοι μικροί,
δείξε φιλί άναστάσιμο καί τήν ' Ελλάδα
(πάλι. Λαμπρή.
Πρόσταξε τού δκνου οί δαίμονες νά πέ(σουν καί τού μίσους νεκροί.
Στήσε μας τής θυσίας βωμούς καί τής
(άγάπης Κροίσους, Λαμπρή.
’Από λατρείες παλιές καί νέες άναψε Ύ (μέναιον ένα. Λαμπρή,
γιά μιάν απίστευτη στό θάμα τών Έλ(λήνων γέννα, μπορεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
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Η μεγάλη ήρωΐδα τοϋ Γαλλικού έθνους
ΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ γιά φιλοπατρία,
είναι άδύνατο νά μήν θυμηθούμε
τό όνομα τής 'Ιωάννας τής Λωραΐνης.
Πάμπολλα βιβλία, ταινίες καί μυθι
στορήματα έχουν πάρει γιά θέμα τή ζωή
καί τή δράση τής μικρής χωριατοπούλας
πού έγινε τό μαρτυρικό σύμβολο τοΰ πιό
άγνοϋ πατριωτισμού.
Σ' αυτό τό σημείωμα, θά προσπαθή
σουμε νά δώσουμε τά πιό βασικά στοι
χεία γ ι’ αυτή τήν περίεργη προσωπικό
τητα καί νά δικαιολογήσουμε τήν ιστο
ρική της καταξίωση, καί τόν τίτλο της
σάν γνήσιας ήρωίδας.
' Η έποχή της (άρχές τού 15ου αίώνα)
στάθηκε γιά τήν πατρίδα της τή Γαλλία,
μιά άπό τίς άτυχες καί κρίσιμες ιστορικές
της καμπές. Μπλεγμένη σ ’ έναν άτέλειωτο
πόλεμο μέ τήν 'Αγγλία, τόν περίφημο
«έκατονταετή πόλεμο» ή μεγάλη αυτή χώ
ρα παρουσίαζε είκόνα πολιτικής, οίκονομικής καί στρατιωτικής διαλύσεως.
Ή βασιλική δυναστεία των Γάλλων,
είχε καταντήσει σκιώδης. Τό τελευταίο
άπομεινάρι τού οϊκου των Βαλουά, ό Δελ
φίνος Κάρολος Ζ, πού δέν είχε άκόμα στεφθή, ένας νεαρός άδύνατος κι άβουλος,
είχε άποσυρθή μέ μιά υποτυπώδη αυλή
στήν άσήμαντη έπαρχιακή πόλη Σινόν,
κοντά στόν ποταμό Λείγηρα.
Σ’ όλόκληρο τό βόρειο τμήμα τής
Γαλλίας έπικρατούσε κατάσταση έμφυλίου πολέμου μέ τούς Βουργουνδούς,
στούς όποίους μάλιστα είχε προσχωρή
σει έγκαταλείποντας τόν Κάρολο, καί ή
Βασίλισσα μητέρα του. Ούσιαστικά, βασιληάς δέν ύπήρχε. Ή άγάπη γιά τήν
Πατρίδα, ένα αίσθημα πού γιά νά γεννηθή προϋποθέτει πολίτες ώριμους καί ύπεύθυνους, ήταν κάτι άγνωστο σ ’ ένα κράτος
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σάν τήν τότε Γαλλία, πού μιά βαρειά
κουρτίνα χώριζε άπό τή μιά μεριά τό βασιληά-άντιπρόσωπο τού θεού, καί άπό
τήν άλλη τούς άπλοϊκούς ύπηκόους μέ
τυφλή ύποταγή.
Κανείς δέν μπορούσε νά διανοηθή ότι
σ ’ όλα αύτά ύπήρχε μιά «δίκαιη ύπόθεση» πού άξιζε τόν άγώνα καί τή θυσία.
"Ετσι στις τάξεις τού λαού καί τού στρα
τού είχε άπλωθή μιά μοιρολατρική άδιαφορία, καί μιά άποχαύνωση, μ’ όλα τά
στοιχεία τού ήθικού ξεπεσμού.
"Ολοι είχαν σηκώσει τά χέρια στόν
ούρανό καί περίμεναν μυστικά κάποιο
θαύμα.
Καί τό θαύμα ήρθε μέ τή μορφή μιας
νεαρής καί χαριτωμένης χωριατοπούλας,
μόλις δεκαεπτά χρόνων, πού άκουγε στό
όνομα ’Ιωάννα ντ’ Άρκ. "Ηταν κόρη ένός
άρκετά εύπορου χωρικού, τού ’ Ιάκωβου
ντ’ Άρκ καί γεννήθηκε στό Ντυνρεμύ
(κοντά στόν ποταμό Λείγηρα). Δέν ήξερε
νά διαβάζη καί νά γράφη άλλά μπορούσε
νά συγκρατή στό μυαλό της τά πιό περί
πλοκα έγγραφα. Πολύ έξυπνη, εύαίσθητη καί δυναμική μαζί, δέν μοιάζει καθόλου
μέ τήν ξυπόλυτη βοσκοπούλα πού προσ
πάθησε νά μάς παραδώση κάποιος θρύ
λος άργότερα.
Ά πό μικρή ήταν ένα παράξενο παιδί.
Τό μεγάλο της μυστικό ήταν κάτι περίερ
γες «φωνές» πού τής μιλούσαν σχεδόν
κάθε μέρα άπό τότε πού ήταν 13 χρόνων.
’Επί αίώνες οί άνθρωποι άναρωτήθηκαν πού νά βρισκόταν τό μυστικό τής
’Ιωάννας. "Οσοι άσχολούνταν μέ τή θρη
σκεία είπαν πώς ή ’Ιωάννα ήταν μιά Α 
γία, γεμάτη άπό τή χάρη καί τή δύναμη
τού θεού. 01 ψυχολόγοι τήν είδαν σάν
μιά φύση έξαιρετικά προικισμένη μέ διο
ρατικότητα καί Ιδιοφυία, καί οί μεταφυ

σικοί τήν θεώρησαν κάτι σάν «μέντιουμ»
μέ καταπληκτικές τηλεπαθητικές Ικα
νότητες.
Είτε όμως πιστεύει κανείς στό θαύμα,
είτε τό άμφισβητεί, τά Ιστορικά γεγονό
τα, πού διαδραματίσθηκαν άνάμεσα στό
Φεβρουάριο καί τόν ’Ιούλιο τού 1429 στή

Γαλλία, Είναι άπό μόνα τους Αρκετά θαυ
ματουργά άσχετα άν έχουν ή δχι υπερ
φυσική έξήγηση.
Ή Ιωάννα λοιπόν, τό Φεβρουάριο
τοΰ 1429, παρακινημένη, άπό τίς «φω
νές» της πού δέν περιορίστηκαν καθόλου
σέ Απλές ήθικές έντολές άλλά σάν άλλη
Σωκρατική συνείδηση τήν πρόσταζαν νά
πορευτή στή Γαλλία καί νά έλευθερώση
τήν Όρλεάνη(!) τό Αποφασιστικό όχυρό
της πού άπό καιρό πολιορκούσαν οί Ά γ 
γλοι, παρουσιάστηκε στό διοικητή τής
πολίχνης Βωκουλέρ στή Λωραίνη καί
τού ζήτησε βοήθεια γιά τήν πραγματο
ποίηση τού σχεδίου της.
Ό πω ς ήταν φυσικό, ό διοικητής περ
νώντας την γιά μιά τρελλή, τήν έδιωξε.
Όμως οί άγιοι, καί οί φανατικοί είναι
έπίμονοι καί ή πειστική δύναμη τής ’Ιω
άννας φαίνεται πώς ήταν τεράστια. Πήγε
καί ξαναπήγε στό διοικητή καί τελικά
κατάφερε νά τής δώση μιά μικρή συνοδεία,
ένα σπαθί, κι ένα άλογο γιά νά πάη στό
βασιληά στή Σινόν. Ά πό τότε άρχισε νά
φοράη ρούχα άντρα-πολεμιστή πράγμα
έξωφρενικό γιά κείνη τήν έποχή πού Αρ
γότερα τό μεταχειρίστηκαν οί κατήγοροί
της σάν έπιχείρημα ότι ή Αλλόκοτη αύτή
κοπέλλα ήταν μάγισσα. (Όσοι τήν γνώ
ρισαν τήν περιγράφουν σάν Αρκετά καλοφτιαγμένη γυναίκα πού άν ήθελε δέν
Θά τής έλειπε καθόλου ή θηλυκότητα άλλά
τά φερσίματά της θύμιζαν περισσότερο
δυναμικό άντρα καί ή ίδια θέλησε νά
μείνη ξένη άπό κάθε έρωτική δραστηριό
τητα, καί νά διατηρήση γιά χάρη τής
έθνικής ύποθέσεως τήν Αγνότητά της).
'Η παράτολμη Γαλλίδα μετά άπό ένα
περιπετειώδες ταξίδι έφτασε τελικά στή
Σινόν. "Υστερα άπό χίλιες δυσκολίες ό

Δελφίνος τήν δέχτηκε, άλλά μή θέλοντας
νά άναλάβη τίποτα χωρίς τήν έξουσιοδότηση τού πανίσχυρου κλήρου, τήν
έστειλε στό Πουατιέ νά τήν έξετάσουν
καθηγητές Πανεπιστημίου καί Ιερωμένοι.
Τά πρακτικά αύτής τής δοκιμασίας έχουν
δυστυχώς χαθή. Πάντως ή έξέταση, πού
βάσταξε τρεις έβδομάδες, τέλειωσε εύνο'ίκά γ ι’ αύτήν.
Στό μεταξύ ή «στρατηγίνα» έξασκήθηκε στή λόγχη καί τήν πολεμική τέχνη.
Μέ καινούργιους στρατιώτες καί έφόδια
ξεκίνησε γιά τήν ’Ορλεάνη. Διοικητής
έκεΐ ήταν κάποιος κόμης Ντυνουά. Τά
πράγματα γιά τούς Γάλλους στρατιω
τικούς ήταν Απελπιστικά. 01 "Αγγλοι
είχαν όχυρωθή στήν άχθη τού ποταμού
Λείγηρα, τό νερό είχε κατέβει κι ό άνεμος
φυσούσε Αντίθετα. Ή πόλη ήταν Αδύνα
το νά έφοδιασθή. Όμως ή ’Ιωάννα είπε
στόν Ντυνουά φτάνοντας: «Σάς φέρνω
τήν καλύτερη βοήθεια πού έλαβε ποτέ
στρατηγός ή μιά πόλη. Τή βοήθεια τού
Κυρίου τών Ούρανών».
’Εκείνη τή στιγμή έγινε κάτι πού έ
μοιαζε μέ θαύμα. Ό άνεμος άλλαξε κα
τεύθυνση γιά πρώτη φορά έπειτα άπό
Αρκετό καιρό. Μπόρεσαν νά βάλουν μπρο
στά τά πλοία μέ τά έφόδια καί νά τά φέ
ρουν ώς τήν ’Ορλεάνη. Ή ’ Ιωάννα ζήτησε
τότε άπό τούς Άγγλους νά διακόψουν
τήν πολιορκία καί νά γυρίσουν στήν Πα
τρίδα τους, άλλιώς Θά διώχνονταν μέ τή
βία. Ό Ντυνουά τάχασε βλέποντας πώς
ή αύτοπεποίθηση τής κοπέλλας έφερνε
σέ Αμηχανία τούς συνηθισμένους νά νικούν
Άγγλους στρατιώτες. Τό πρωί τής 7ης
Μαίου άρχισε ή Αποφασιστική έπίθεση
έναντίον τών Αγγλικών θέσεων. Ή ’Ιωάν
να έδειξε ύπεράνθρωπη Αντοχή. Πολέ-

Εΐ; τήν άπέναντι οελίόα . Τό άγαλμα τή;
Ιωάννα; (Ζάν ντ’ Ά ρ χ ) , άπό έπιχρνοωμένο μπρούντζο, έργο τον Εμμανουήλ
Φρεμιέ, στην πλατεία τών Πυραμίδων
στό Παρίσι. 'Επάνω : Ό Κάρολο; Ζ '
υποδέχεται τήν 'ίωάννα ατά Σινόν (Τ ά ·
πηζ τον 15ον αιώνα - Ορλεάνη, Μοναεϊον
Ζάν ντ'“Αρχ).

μησε άπό τό πρωί ώς τό βράδυ. "Ενα σο
βαρό τραύμα μέ βέλος τό γιάτρεψε σέ λί
γες ώρες μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία.
Όμως κατά τίς 8 καθώς άρχιζε νά σκοτεινιάζη, ό γαλλικός Αγώνας φάνηκε κα
ταδικασμένος, κι ό Ντυνουά Θέλησε νά
ύποχωρήση πίσω άπό τίς πύλες τής πόλεως. Ή ’Ιωάννα τόν Ικέτεψε νά μήν τό
κάνη κι έμεινε μερικά λεπτά Ακίνητη κά
νοντας μιά σιωπηλή προσευχή.
Αύτή ή εύλαβική καί καθόλου πολε
μική στάση φτέρωσε τό ήθικό τών στρα
τιωτών περισσότερο κι ά π ’ τόν πιό πύ
ρινο λόγο τού διοικητού τους.
Οί Γάλλοι ώρμησαν καί κατέλαβαν μέ
έφοδο τήν όχυρωμένη άπό τούς Άγγλους
γέφυρα. Τήν άλλη μέρα οί έχθροί άποσύρθηκαν. Ή ’Ορλεάνη είχε έλευθερωθή!
Τήν Απροσδόκητη νίκη Ακολούθησαν
κι άλλες πολλές στρατιωτικές έπιτυχίες
τών Γάλλων, πού χάρισαν δοξασμένες
μέρες στό μισοπεθαμένο μέχρι τότε έθνος
Στόν τομέα τής στρατιωτικής τακτι
κής, ή ’ Ιωάννα έγκαινίασε μιά νέα έποχή,
μέ τήν Αντικατάσταση τών σποραδικών
μαχών γύρω άπό όχυρά, άπό τή μαζική
έπίθεση γιά νά κερδίζεται χώρος καί χρό
νος. Ή μικρή αύτή κοπέλλα άναδείχτηκε
σέ μιά άπό τίς πιό Αξιόλογες στρατιωτι
κές Ιδιοφυίες τού κόσμου.
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01 θρίαμβοι εξακολούθησαν Αμείωτοι.
Τελικά ό στρατός τής 'Ιωάννας βάδισε
έναντίον τής Ρέίμς, τήν ελευθέρωσε καί
σύμφωνα μέ τό σχέδιο τής παρθένας ό Δελ
φίνος στέφθηκε έκεΐ νόμιμος βασιληάς τής
Γαλλίας!
Τό θαύμα όμως έπρεπε κάποτε νά τελειώση. Τώρα πού ό μεγάλος κίνδυνος
γιά τή Γαλλία είχε περάσει, τά κοσμικά
συμφέροντα καί οί πολιτικές μηχανορρα
φίες μπήκαν πάλι στή μέση. 'Η έπιρροή
τής ' Ιωάννας έσβηνε σιγά-σιγά κι ό πόλε
μος γινόταν Απρόθυμα.
01 «φωνές» άποκάλυψαν τώρα πώς θά
τήν έτιιαναν αιχμάλωτη. Έχασε τήν αύτοπεποίθτ σή της καί άντί όπως μέχρι τό
τε νά όδηγήται μόνο Από τήν έμπνευσή
της. Ακολουθούσε άπλώς τούς στρατιω
τικούς. Κι έτσι μπροστά στον Πόν λ’ Έβέκ τά στρατεύματα τής ’ Ιωάννας έπαθαν
μιά βαρειά ήττα. ΣτΙς 23 Μαίου 1430 σέ
μιά στρατιωτική έπιχείρηση στήν Κομπιέννη, ή ’Ιωάννα αίχμαλωτίστηκε άπό
τούς Βουργουνδούς.
θά περίμενε κανείς ότι ολόκληρη ή
Γαλλία καί πρώτα-πρώτα ό βασιληάς
πού τόσα χρωστούσε στήν ' Ιωάννα, θά
ξεσηκωνόταν γιά τήν έλευθέρωση μέ κάθε
τρόπο.
Τίποτα ά π ' αύτά δέν έγινε. ‘Ο Αναι
μικός Κάρολος περιορίστηκε σέ μιά χλια
ρή καί εύγενική παράκληση στούς Βουρ
γουνδούς νά μήν παραδοθή ή ’ Ιωάννα
στούς Άγγλους.
01 Ά γγλοι όμως πού καραδοκούσαν
άπό καιρό μιά τέτοια ούρανοκατέβατη
εύκαιρία κινήθηκαν Αμέσως δραστήρια
στά πολιτικά παρασκήνια.
Ένας δαιμόνιος τέως έπίσκοπος, ό
Πιέρ Κωσόν πού ή φλογερή του ματαιοδοξία τόν έσπρωξε άπό πολύ νωρίς στό
πλευρό τού έχθρού, έμφανίζεται ξαφνικά
σάν διαπραγματευτής γιά τήν αίχμάλωτη. Μέ τήν Ιδιότητά του τού φίλου καί
συμβούλου τού Ά γγλου άνωτάτου διοικητού καί Αντιβασιλέα τής Γαλλίας δούκα
τού Μπέντφορντ, διαβίβασε τήν Αξίωση
«νά παραδοθή αύτή ή γυναίκα πού είχε
συλληφθή στήν έπισκοπή του καί Ανήκε
στή πνευματική του Αρμοδιότητα, γιά νά
μπορέση νά γίνη ή δίκη της μ’ όλες τις
Αναγκαίες έγγυήσεις». Ή προδοσία άρχι
ζε τόν κύκλο της.
"Οταν τά έμαθε αύτά ή ’Ιωάννα, κα
τάλαβε πώς θά έπεφτε στά χέρια τών "Αγ
γλων. Γκρεμίστηκε άπό έναν πυργίσκο
σέ βάθος είκοσι μέτρα. "Ηταν μιά Απελπι
σμένη Απόπειρα άποδράσεως πού θά
μπορούσε νά τής στοιχίση τή ζωή καί
νά τήν άφήση Ανάπηρη. Αλλά ή ’Ιωάν
να κατά τρόπο αίνιγματικό καί θαυμα
τουργό, έγινε πολύ γρήγορα καλά.
01 Βουργουνδοί τήν μετέφεραν στό
Άρράς. Βιαστικά, ύπουλα, ό Κωσόν πα
ζάρεψε τά λύτρα τής αιχμάλωτης λείας,
καί τελικά τήν «έλευθέρωσε» γιά δέκα χι
λιάδες δουκάτα — ποσό πού θά άξιζε καί
γιά αΙχμάλωτο βασιληά Ακόμη.
Ά πό τό Άρράς ή ήρωίδα μας όδηγήθηκε στήν κατεχόμενη Από τούς "Αγγλους
Ρουένη, σ ’ ένα πυργίσκο τού όχυρού.
’Εκεί έμεινε πολλά μερόνυχτα δεμένη
μέ βαρειές Αλυσίδες στά πόδια της καί μέ
αύστηρή φρούρηση.
ΟΙ Ά γγλο ι θά μπορούσαν νά τήν σκο
τώσουν μέ μεγάλη εύκολία καί νά Απαλ
λαγούν Απ’ αύτήν. Όμως ήξεραν καλά
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ότι ή ’Ιωάννα είχε γίνει θρύλος, κι ό θρύ
λος δέν σκοτώνεται. Προτίμησαν λοιπόν
μιά «Αμερόληπτη» δικαστική Απόφαση
πού Θά εμφάνιζε τήν ’ Ιωάννα σάν επικίν
δυνη μάγισσα,καί θά παράδινε στήν π α γ 
κόσμια κοινή γνώμη — ή ’Ιωάννα είχε ξεπεράσει τά στενά σύνορα τής χώρας της
— μιά ταπεινή ύπαρξη πού πλάνευε τά
πλήθη σάν τσαρλατάνος. Έτσι τελικά ή
Ιωάννα μέ έπίσημη έντολή, παραδόθηκε
στήν περίφημη Ιερή Εξέταση.
Τό δικαστήριο στήν πλειοψηφία του
τό Αποτελούσαν Γάλλοι δικαστές, στρατολογημένοι έπιδέξια Απ’ τόν Κωσόν
Ανάμεσα σέ συμβιβασμένους καθηγητές
τού Πανεπιστημίου τού Παρισιού, καί άλ
λα «έξέχοντα» πρόσωπα μέ χαλαρή ή
καί καθόλου συνείδηση. Καμμιά χώρα στόν
κόσμο δέν πεθαίνει εύκολα, άν δέν θέλει
ή ίδια νά πεθάνη καί άν δέν διαβρωθή
Από προδότες.
Έτσι ή παρωδία τής δίκης τής ’ Ιωάν
νας δείχνει Από τή μιά πλευρά τόν ξεπε
σμό τής Γαλλίας καί τόν ήθικό της θάνα
το, έκεΐνα τά σκοτεινά χρόνια τού Μεσαί
ωνα, πού οί άνθρωποι παράδερναν στήν
άγνοια, τή μοιρολατρεία, καί τή μυστικοπάθεια, καί άπό τήν άλλη τήν αίώνια σύγΜία άποψη άπό τό λι/ιάι·ι τής Μασσαλίας,
όπως είναι σήμερα. Ή Μασσαλία, όπως
άλλωστε και ολόκληρη ή Γαλλία (τίμησαν
τήν Ιωάννα είκοσι πέντε χρόνια μετά τό
θάνατό της, άφον τούς έσωσε στήν πιό
κρίσιμη ζωή τής εθνικής τονς ζωής. Μαζύ
μέ τούς Γάλλους καί ή 'Εκκλησία έπειτα
άπό τεσσερεσή/ιισν αιώνες τήν άνακήρνξε
άγια μέ μιά βούλα τού Πάπα Βενεδίκτον
τού ΙΓ ’.

\

κρούση τού Ιδανικού, πού έδώ Αντιπρο
σωπεύει ή Αγνή ’ Ιωάννα, μέ τήν ώμή σκο
πιμότητα καί τά δόλια κίνητρα μιας σά
πιας έξουσίας.
Δέν θά έπιμείνουμε σ ’ αύτή τή δίκη,
παρ’ όλο τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει
Από Ιστορική καί νομική άποψη, γιατί
εϊν’ Αδύνατο νά μεταφερθούν έδώ οί περί
πλοκοι διάλογοι καί τά κείμενα. Ή ’Ιωάν
να πάντως έμεινε Ακλόνητη στίς Ιδέες της
Αποστομώνοντας τούς πανίσχυρους δι
καστές της, μέ εύστροφία καί ειλικρίνεια.
Ή έκδοση τής άποφάσεως έγινε στά πλαί
σια μιας πανηγυρικής «πράξεως-πίστεως»
(auto-da-fe) όχι σέ μιά αίθουσα δικα
στηρίου, Αλλά στό νεκροταφείο τού
Αββαείου τού Σαίντ-Ούέν, μπροστά σέ με
γάλο πλήθος. Ή ’Ιωάννα, πού στεκόταν
σ ’ ένα ικρίωμα, Ακούσε άπό τό στόμα τού
Κωσόν τήν καταδίκη της σέ θάνατο. Τό
κάρο τού δημίου ήταν έτοιμο. Τότε ή
’Ιωάννα, μπροστά στόν έφιάλτη τής φω
τιάς λύγισε — γιά πρώτη καί τελευταία
φορά στή ζωή της — έκοψε στή μέση τόν
Κωσόν πού διάταζε τήν Απόφαση, καί
δήλωσε μέ δραματικό τρόπο, όπως ό με
γάλος Γαλιλαίος στό ίδιο αύτό δικαστή
ριο, πώς ήταν πρόθυμη νά ύποταχθή. Ό
πολιτικός σκοπός τών "Αγγλων είχε Αποτύχει γιά τήν ώρα. Ή Ιωάννα δέν Αφέθηκε έλεύθερη όπως γιά μιά στιγμή νόμι
σε. Ά πό τή μιά φυλακή στήν άλλη, μέ
κάτι φρουρούς σωστά Ανθρώπινα κτήνη,
μέ συνθήκες Αφόρητες ή ήρωϊκή Γαλλίδα
άρχισε νά συμπαθή τό θάνατο.
"Ετσι σέ μιά τελευταία Ανάκριση στίς
28 Μαΐου ή ’ Ιωάννα σφράγισε ή ίδια τήν
τύχη της όταν δήλωσε: «"Ολα όσα έκανα,
τά έκανα άπό τό φόβο τής φωτιάς. Μέ
Αναγκάσατε νά Αναιρέσω όσα είχα πει!
Όμως τώρα, Ακόμα καί μπροστά στό δή
μιο καί τις φλόγες, έγώ θάλεγα πάλι τά
ίδια όπως καί πρίν. ‘Ως τό θάνατο, ώς τό
Θάνατο...».
Δυό μέρες Αργότερα στίς 30 Μαΐου
1431 ή πυρά ήταν έτοιμη. Ή 'Ιωάννα ζή
τησε ένα σταυρό. Κάποιος "Αγγλος πού
ή Ιστορία δέν κράτησε τ ’ όνομά του τής
έδωσε δυό κομμάτια άπό ξύλο πρόχειρα
ένωμένα. Εκείνη τάσφιξε στό στήθος της,
τά φίλησε Αδάκρυτη κι Ανέβηκε στήν έξέδρα. Τήν έδεσαν Από ένα πάσσαλο τόσο
ψηλό πού ό δήμιος δέν μπόρεσε νά τής
δώση τό συνηθισμένο χαριστικό χτύπημα.
"Ετσι ύπέφερε τό φρικτό μαρτύριο ώς τό
τέλος. Κάηκε ζωντανή.
Ό θάνατός της ξύπνησε τήν έθνική
συνείδηση μιάς μεγάλης μερίδας τού γαλ
λικού λαού, καί ώργανώθηκε έπΐ τέλους
τό «κίνημα Αντιστάσεως» πού αύτή είχε
πρωταρχίσει.
Στά 1436 έλευθερώθηκε τό Παρίσι,
καί λίγο Αργότερα τό Γαλλικό Βασίλειο
ήταν καί πάλι ένωμένο καί ισχυρό. Είκοσι
πέντε χρόνια ύστερα Απ’ τό θάνατο τής
’Ιωάννας, οί Γάλλοι Αποφάσισαν νά άποκαταστήσουν τήν κοπέλλα πού τούς είχε
σώσει στή πιό κρίσιμη στιγμή. ‘Η Αθώωσή της διακηρύχτηκε πανηγυρικά στίς
7 Ιουλίου τού 1456.
Κι έπειτα άπό τεσσερεσήμισυ αιώνες
ή ’Εκκλησία τήν Ανακήρυξε αγία μέ μιά
βούλα τοΰ πάπα Βενεδίκτου ΙΕ’. Καμμιά
φορά, είναι πολύ πρακτικό νά άγιοποιούμε, όποιον φορτώνεται τά δικά μας κρί
ματα, μετά τό θάνατό του. Έτσι «ήσυχάζουμε» καί γλυκαίνουμε τό έγκλημά
μας!

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΖΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΓΠΕΤΕΩΡΠ
Τοΰ κ. Ν. ΑΓΓΕΛΗ

Πολλές ψνχες κινούνται ακόμα
την ωρα αυτή τον μηχανικόν έκτραχηλισμον, στην
γαλήνια παραδοσιακή ατμόσφαιρα
των βράχων και αναμένουν και φοβούνται
τον Κύριο. Η παρουσία τους εκεί ψηλά διαιωνίζει την
παράδοσι, ζεσταίνει τούς μύθους και ίσως γεφυρώνει
μια έποχή που θά λήξη κάποτε με νέα άν ΐηση τοΰ μονασμοϋ.
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ όλα είναι υψηλά,
όγκώόη καί μαζί άβέβαια καί
συγκεχυμένα. Οί έκηληκτικοί ογ
κόλιθοι ττού όρθωσε ή φύσις στό άχαρο
αυτό θεσσαλικό τοπίο. Τά τρανά έργα
πού έστησε ό άνθρωπος χωρίς τήν β ο 
ήθεια τεχνικών μέσων, πάνω στις φα
λακρές κορυφές των βράχων. Ή όύναμις
τής πίστεως, πού κράτησε τούς έρημϊτες
μετέωρους έκεϊ ψηλά άνάμεσα ούρανοϋ
καί γης. "Ολα είναι ύψηλά καί μεγάλα.
"Ομως: Οί γεωλόγοι δέν μπορούν νά πούν
τίποτα θετικό γιά τόν σχηματισμό των
λίθων των Μετεώρων Οί Ιστορικοί δέν
ξέρουν πότε άρχισε ή ζωή τού άνθρώπου
στις κορυφές τών γιγάντων έκείνων. Α 
κόμα καί ο! θεολόγοι έχουν πολλές άμφιβολίες γιά τις μορφές πού καθιέρωσαν
πρώτες τά Μετέωρα σάν ειδικό τόπο λα
τρείας τού Ναζωραίου, σάν καταφύγιο
άσκητικό καί έδρα μονών.
’Από μόρια κόκκινου γρανίτη, σχι
στόλιθων καί πυριτόλιθων πού συνενώ
θηκαν κατά ένα θαυμαστό τρόπο μέσα
ατούς αιώνες, ύποστηρίζει ό Γίουκεβίλ,
πώς σχηματίστηκαν τά Μετέωρα. Καί ό
φίλιπσον πώς είναι ή έκβολή κάποιου
πανάρχαιου ποταμού πού έμεινε έτσι,
κυριολεκτικά, μετέωρη στόν θεσσαλικό
κάμπο όταν έκτεταμένες γεωλογικές με
ταβολές, μετακίνησαν μακριά τήν θάλασ
σα όπου χύνονταν τά νερά. Γύρω άπό
κροκάλες ποταμών, άπό διαβρώσεις καί
θαλάσσιες ύλες περιστρέφονται καί οί
έξηγήσεις πολλών άλλων επιστημόνων
πού άσχολήθηκαν μέ τό τιτανικό αύτό
γεωλογικό φαινόμενο. "Ομως καμμιά θεω
ρία δέν πείθει όχι μόνο τούς ειδικούς άλλά

άκόμα καί τούς άπλούς θεατές τών Μετε
ώρων. Καί, όπως είναι φυσικό, ή άσόφεια καί ή ύποβολή δημιούργησαν στήν
ψυχή τού άνθρώπου όπέραντο θαυμα
σμό καί άπίθανους μύθους.
Ά π ό τόν Ιδιο πρωτογονικό έντυ-

πωσιασμό πού πλάνεψε τήν ψυχή τού
άγράμματου μοναχού καί τού άξεστου
ποιμένα, πλήττονται καί οί πιό καλλιεργη
μένοι άπό τούς έπισκέπτες τών βράχων
Αύτά τά μυστηριώδη πέτρινα όντα πού
άνακύπτουν άπό τήν μονότονη πεδιάδα
σέ ύψη έκατοντάδων μέτρων, μέ σχή
ματα δυναμικά καί εκφράσεις τελετουρ
γικές, εμπνέουν δέος καί στόν ψυχρό Εύρωπαϊο περιηγητή πού ξεπέρασε πιό
τήν περίοδο τών μεταφυσικών ύποβολών. Βλέπει τούς λίθους σάν έρείπια
ναών, σάν φαντάσματα, σάν δάσος άπό
οβελίσκους καί πύργους, σάν άπολίθωσι
τής Γιγαντομαχίας.
'Υποστηρίζουν μερικοί πώς ή ζωή τού
πρώτου άνθρώπου στά Μετέωρα δέν
συνδέεται άναγκαστικά μέ τόν μοναχι
σμό. Άλλες αίτιες όδήγησαν τόν άνθρω
πο στις άπάτητες κορυφές τών βράχων
πριν άπό τήν καθιέρωσι τού χριστιανι
σμού καί. φυσικά, πολύ πριν άπό τήν
έξάπλωσι τής «παιδικής του άσθενείας»
τού ξενικού μοναχισμού. Καί στό σημείο
αύτό έντείνονται οί άπορίες έρευνητών
καί απλών άνθρώπων: Πώς άνέβηκε
ό πρώτος άνθρωπος, μοναχός ή άποδιοπομπαϊος, στά μεγαθήρια αύτά; Πώς
άνέβηκε τούς γκρεμούς τών έκατοντά
δων μέτρων χωρίς τήν συνδρομή μηχα
νής. Μάλιστα όσο παλιώτερα είναι τά
άνθρώπινα ίχνη τόσο ή άπορία μεγαλώ
νει. ’Επιστήμονες, πού στό σημείο αύτό
τής σκοτεινιάς γίνονται χειρότεροι άπό
τούς ποιητάς, γιατί ή φαντασία τους είναι
άσθενική, μιλούν μέ όλη τους τήν σοβα
ρότητα γιά χαρταετούς πού άνέβασαν στά
ύψη τών Μετεώρων, άγκιστρα. Γιά σφεν-
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Αριστερά: Ένα άπό τά μοναστήρια, άληθινή
Αετοφωλιά στην κορυφή τον απόκρημνοι· βράχον.
—την ίπάνω φωτογραφία αυτής τής σελιόος :
Μία θανμασία μορφή τον Θεάνθρωπον άπό τοι
χογραφία. Επάνω : Ένας ’Αρχάγγελος Από εκ
κλησία των Μετεώρων.

'Επάνω: Μερική άποψη τών βράχων τών Μετεώρων. Κάτω: Μία
από τις καλύτερα σωζόμενες Μονές τών Μετεώρων, ή Μονή Μετάμορφώσεως (Ά για ς Τριάόος).

δ ό ν ες π ού έξα π έλυ σ α ν σ τ ο υ ς β ρ ά χ ο υ ς
σ χ ο ιν ιά . Κ α ί ά λ λ α άπ /θ ανα π ρ ά γ μ α τ α . Κ α 
τ α λ ή γ ει νά ε ίν α ι ό λ ιγ ώ τ ε ρ ο ά π ίσ τ ευ τ η
ή ά π ο ψ ι τω ν π ισ τ ώ ν ά γ ρ ο τ ώ ν τή ς π ε ρ ιο 
χ ή ς π ο ύ ύ π ο σ τ η ρ ίζ ο υ ν π ώ ς τ ό ν Β α ρ 
λ α ά μ κ α ί τ ό ν 'Α θ α ν ά σ ιο τ ο ύ ς ό ν έ β α σ α ν
σ τ ά 6 0 0 μ έ τ ρ α τή ς π ρ ώ τ η ς τ ο υ ς μ ο ν α 
σ τ ικ ή ς δ ια μ ο ν ή ς ά ε τ ο ί ή ά γ γ ε λ ο ι ή θ ε ό 
π ν ε υ σ τ ο ι ά ν εμ ο ι.
Μ ια έ π ιγ ρ α φ ή μ έ χ ρ ο ν ο λ ο γ ία 1 1 9 2
δ ίδ ε ι μ ιά ά π τή έ ν δ ε ιξ ι τής κ α τ ο ικ ία ς μ ο ν α 
χ ο ύ σ τ ό ν β ρ ά χ ο τ ο ύ 'Α γ ίο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ σ τ ό
ν ό τ ιο Μ ε τ έ ω ρ ο , "ίχ νη ιε ρ ώ ν έ ρ ε ιπ 'ω ν
π ού β ρ έθ η κ α ν καί σ τού ς ά λλου ς ψ η λό 
τ ε ρ ο υ ς β ρ ά χ ο υ ς θ ε μ ε λ ιώ ν ο υ ν τή ν β ε β α ιό 
τη τα άτι τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν γ ύ ρ ω σ τ ό 1 .0 0 0 μ .X .
ύ π ή ρ χ α ν μ ο ν α χ ο ί σ τ ά Μ ε τ έ ω ρ α . ’Ε ρ η 
μ ίτ ε ς κ υ ρ ιο λ ε κ τ ικ ά , δ ε ν ε ίχ α ν ο ύ τ ε κ ε λ λ ιά ο ύ τ ε ν α ο ύ ς , έ κ α ν α ν τις π ρ ο σ ε υ χ έ ς
τ ο υ ς σ έ μ ικ ρ ά κ τ ίσ μ α τ α π ο ύ τά ό ν ά ρ α 
ζ α ν π ρ ο σ ε υ χ ά δ ια κ α ί κ ά θ ε τ ό σ ο ο δ ο ι 
π ο ρ ο ύ σ α ν γιά νά β ρ ο ϋ ν έ κ κ λ η σ ία νά
κ λ ε ιτ ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ». 0 1 έ ρ η μ ϊτ ε ς α υ τ ο ί σ ύ 
σ τ η σ α ν τελ ικ ά τή ν Σ κ ή τ η τώ ν Σ τ α γ ώ ν .
Σ κ ή τ η ε ίν α ι π α ρ ά ρ τ η μ α μ ο ν α σ τ η ρ ιο ύ κα ί
έ χ ε ι σ τ ή ν δ ικ α ιο δ ο σ ία τη ς κ α λ ύ β ε ς ά σ κ η 
τώ ν. Ή Σ κ ή τ η τώ ν Σ τ α γ ώ ν σ τ ε γ ά σ τ η κ ε
σ τ ό ν λ ε γ ό μ ε ν ο Σ τ ύ λ ο τής Δ ο ύ π ια ν η ς π ο ύ
ά ρ γ ό τ ε ρ α έ γ ιν ε μ ο ν α σ τ ή ρ ι. Ή
Σκήτη
ή τ α ν ή έ δ ρ α το ύ ή γ ο υ μ έ ν ο υ π ο ύ ε ξ ο ύ 
σ ια ζ ε τ ο ύ ς μ ο ν α χ ο ύ ς τή ς π ε ρ ιο χ ή ς τώ ν
Μ ε τ ε ώ ρ ω ν κ α ί ύ π α γ ό τ α ν σ τ ή ν ’Ε π ισ κ ο π ή
Σ τ α γ ώ ν . Ά ρ γ ό τ ε ρ α , τό 1 3 6 2 , ό Σ υ μ ε ώ ν
« α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ Ρ ω μ α ίω ν κ α ί Σ έ ρ β ω ν καί
π α ν τ ό ς 'Α λ β α ν ο ύ » ά π έ σ π α σ ε τή ν Μ ο ν ή
Δ ο ύ π ια ν η ς ά π ό τή ν 'Ε π ισ κ ο π ή Σ τ α γ ώ ν
κ α ί τή ν ύ π ή γ α γ ε σ τ ό ν ή γ ο ύ μ ε ν ο τή ς Σ κ ή 
της.
Κ ο ν τ ά σ τ ό ν θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ό φ α ν α τ ισ μ ό
κ α ί ό φ ό β ο ς τώ ν π ε ρ ιφ ε ρ ο μ έ ν ω ν π ο λ ε 
μ ισ τ ώ ν κ α ί τώ ν λ η σ τ ώ ν ο δ ή γ η σ ε , τ ό ν
1 3 ο α ιώ να , π λ ή θ ο ς ά ν θ ρ ώ π ω ν , ε υ σ ε 
β ώ ν ή μ ή , σ τ ο ύ ς β ρ ά χ ο υ ς τώ ν Μ ε τ ε ώ 
ρ ω ν . Ο ί κ α λ ύ β ε ς κ α ί ο ί σ κ ή τ ε ς π λ η μ μ υ ρ ί
ζ ο υ ν ά π ό τ ρ ίχ ιν α ρ ά σ α κ α ί ο ί β υ ζ α ν τ ιν ο ί
ύ μ ν ο ι ά να π έμπ οντα ι π υ κνο ί άπό τούς
τ εφ ρ ο ύ ς . λ ίθ ιν ο υ ς θ ό λ ο υ ς π ρ ό ς τ ο ύ ς
λ α μ π ρ ο ύ ς ο υ ρ α ν ίο υ ς .
Ή
σ η μ α ν τ ικ ώ τ ερ η ω σ τ ό σ ο χ ρ ο ν ο λ ο γ ία σ τ ή ν μ ο ν α 
σ τ ικ ή Ισ τ ο ρ ία τώ ν Μ ε τ ε ώ ρ ω ν ε ίν α ι τό
1 3 5 0 π ερ ίπ ο υ . Τ ή ν έ π ο χ ή έ κ ε ίν η έ φ θ α σ α ν σ τ ο ύ ς β ρ ά χ ο υ ς , κ α θ έ ν α ς ά π ό δ ια 
φ ο ρ ε τ ικ ό δ ρ ό μ ο , ο ί ά σ κ η τ α ί 'Α θ α ν ά σ ιο ς
καί Βαρλαάμ.
Ό ’Α θ α ν ά σ ιο ς ή τ α ν έ ν α π λ ο υ σ ιό π α ιδ ο ά π ό τή ν 'Υ π ά τ η . 'Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς κ α τά
κ ό σ μ ο ν , π ο ύ υ σ τ έ ρ α ά π ό π ο λ λ έ ς π ε ρ ι
π έτ ε ιε ς σ ’ ό λ η τή ν χ ώ ρ α , ά π ό τή ν Κ ρ ή τ η
σ τ ή ν Μ α κ ε δ ο ν ία , έ φ θ α σ ε σ τ ό Ά γ ι ο Ό 
ρ ο ς σ τ ή ν Μ η λ ιά τώ ν Ί β ή ρ ω ν κ α ί έ γ ιν ε
μ ο ν α χ ό ς , Α ν τ ώ ν ιο ς . Μ ιά έ π ιδ ρ ο μ ή π ε ι
ρ α τ ώ ν ά ν ά γ κ α σ ε τ ό ν ’Α ν τ ώ ν ιο π ο ύ ε ίχ ε
γ ίν ε ι σ τ ό μ ε τ α ξ ύ Α θ α ν ά σ ιο ς νά φ ύ γ η «διά
τ ο ύ ς Σ τ α γ ο ύ ς , π ό λ ιν μ ικ ρ ά ν , ό π ο ΰ β ρ ί 
σ κ ε τ α ι ά ν α μ ε τ α ξ ύ ε ίς τό σ ύ ν ο ρ ο ν Ιω α ν ν ίν ω ν κ α ί τή ς Β λ α χ ία ς (ή γ ο υ ν τά μ έ ρ η
τής Λ α ρ ίσ η ς ) κ α ί ε ίς α υ τ ό ν τ ό ν τ ό π ο ν
σ τ έ κ ο ν τ α ι λ ίθ ο ι υ ψ η λ ο ί κ α ί μ ε γ ά λ ο ι άπ ό
κ τ ίσ ε ω ς κ ό σ μ ο υ . Π η γ α ίν ο ν τ α ς ε ίς τ ό ν
τ ό π ο ν , τ ο ύ ς μ έ ν λ ίθ ο υ ς τ ο ύ ς ε ύ ρ η κ α ν
κ α θ ώ ς ά κ ο υ σ α ν . ά μ ή κ α ν έ ν α ς ό π ο ΰ νά
κ α τ ο ικ ή σ η ε ίς α υ τ ο ύ ς δ ε ν ή τ ο π ά ρ ε ξ
σ α ρ κ ο φ ά γ ο ό ρ ν ε α ...» .
Ό ’Α θ α ν ά σ ιο ς μ έ τ ό ν γ έ ρ ο 'Α θ ω ν ίτ η
μ ο ν α χ ό Γ ρ η γ ό ρ / ο π ο ύ τόν σ υ ν ό δ ε υ ε β ρ ή 
κ α ν σ τ ό Σ τ ύ λ ο τώ ν Σ τ α γ ώ ν ό τ α ν έ φ θ α σ α ν έ ν α ν ή λ ικ ιω μ έ ν ο κ α λ ό γ ε ρ ο ,
τόν
Τ ρ υ φ ερ ό.
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Σ τά Μ ετέωρα ύττάρχει
π ά ν ω ά π ’ δλα
τό δ έο ς του θείου
πού κα λύπτει α ιώ νες
α ιώ ν ω ν τ ις τιτα ν ικ ές
π έ τρ ιν ε ς μορφές.
Τ ούς γ ίγ α ν τ ε ς πού
π έτρ ω σ α ν και δέονται
άκόμη στεφανω μένοι
μέ ιερά έρείπια και
π α μ π ά λ α ιο υ ς θρύλους.

’Αλλεπάλληλες εγκαταστά
σεις μοναχών
Α ρ γό τερ α
ό
’Α θ α ν ά σ ι ο ς
ά νέβ η κε
σ τ ό ν μ ε γ ά λ ο β ρ ά χ ο τώ ν Μ ε τ ε ώ ρ ω ν π ο ύ
λ έ γ ε τ α ι Π λ α τ ύ λ ιθ ο ς κ α ί μ έ τή ν ά γ ιο ρ ε/τ ικ η
π ε ίρ α του έ σ τ η σ ε έ κ ε ϊ π ά ν ω μ ο ν α σ τ ή ρ ι
κ α ί ο ρ γ ά ν ω σ ε μ ιά ύ π ο δ ε ιγ μ α τ ικ ή μ ο ν α 
χ ικ ή κ ο ιν ω ν ί α : τό π ρ ώ τ ο Κ ο ι ν ό β ιο τώ ν
Μ ετεώ ρω ν.
«Τά άνω π οθ ώ ν
τή ν κ λ ίμ α κ α έ τ έκ τ η ν α ς,
τά κ ά τ ω μ ισ ώ ν
σ α ρ γ ά ν η ν , Π ά τερ , έπ λεξα ς
δ ι ’ ώ ν ε ίς τό ύ ψ ο ς τής ά π α θ εία ς
πλήθη ά νήγα γες μ ο ν α σ τ ώ ν
Χ ρ ισ τ ώ τφ Θ ε ώ π ρ ο σ ά γ ω ν
έ π ά ξ ιο ν δ ώ ρ ο ν α ύ τ ο ύ ς ...»
Τ ό ν ίδ ιο π ε ρ ίπ ο υ κ α ιρ ό σ τ ό ν m o
ψ η λό β ρ ά χ ο τώ ν Μ ετ εώ ρ ω ν . ( 6 5 0 μ .Χ .)
ά ν έβ η κ ε ό μ υ σ τ η ρ ιώ δ η ς μ ο ν α χ ό ς Β α ρ 
λ α ά μ κ α ί π ά ν ω σ τ ά έ ρ ε ίπ ια το ύ π ρ ο σ ε υ χ α δ ίο υ το ύ Ι ε ρ ε μ ί α π ο ύ έ ζ η σ ε έ κ ε ϊ π ά ν ω
κ ο ν τ ά δ υ ό α ιώ ν ε ς π α λ ιώ τ ε ρ α , έ σ τ η σ ε
τ ό ν ν α ό τώ ν Ι ε ρ α ρ χ ώ ν . Ό Β α ρ λ α ά μ ,
ά ν θ ρ ω π ο ς π ρ α γ μ α τ ικ ά μ ο ν α χ ικ ό ς , έ ζ η σ ε
σ τ ό ν β ρ ά χ ο π ο ύ π ή ρ ε τό ό ν ο μ ά του, μ έ σ α
σ έ σ ιω π ή κ α ί μ ό ν ω σ ι. Κ α ί ό τ α ν π έθ α ν ε.
λ η σ μ ο ν ιά κ α ί έ ρ ή μ ω σ ι κ ά λ υ ψ ε τή ν φ ω 
λ ιά του μ έ χ ρ ι τό 1 5 1 8 π ο ύ ά ν έ β η κ α ν σ τ ό ν
β ρ ά χ ο ο ί Ή π ε ιρ ώ τ ε ς μ ο ν α χ ο ί Θ ε ο φ ά ν η ς
κ α ί Ν ε κ τ ά ρ ιο ς Ά ψ α ρ ά δ ε ς .
Ά ν ό μ ω ς ό μ ο ν α σ τ ικ ό ς π υ ρ ή ν α ς τού
Β α ρ λ α ά μ έ ρ ε ιπ ώ θ η κ ε μ ε τ ά τ ό ν θ ά ν α τ ο
το ύ ίδ ρ υ τ ο ύ του, ή μ ο ν ή π ο ύ ί δ ρ υ σ ε ό
’Α θ α ν ά σ ιο ς σ τ ό ν Π λ α τ ύ λ ιθ ο ε ίχ ε σ π ο υ 
δ α ία τύχη . Ό δ ιά δ ο χ ο ς τ ο ύ Β α σ ι λ ι ά Σ υ 
μ ε ώ ν , Ιω ά ν ν η ς Ο ϋ ρ ε σ η ς Ά γ γ ε λ ο ς Κ ο μ ν η ν ό ς Δ ο ύ κ α ς Π α λ α ιο λ ό γ ο ς κ .λ π . γ ο η τ ε ύ θ η κ ε άπ ό τή ν π ρ ο σ ω π ικ ή ά κ τ ιν ο β ο λ ία
τ ο ύ 'Α θ α ν α σ ίο υ κ α ί έ γ κ α τ α λ ε ίπ ο ν τ α ς τό
στέμμα σ τόν
Ά γγελο
Φ ιλ α ν θ ρ ω π ιν ό ,
κ ο ύ ρ ν ια σ ε κ ι έ κ ε ίν ο ς σ τ ό Μ ε τ έ ω ρ ο σ ά ν
μ ο ν α χ ό ς Ί ω ά σ α φ . Κ α ί μ ε τ ά τό 1 3 8 2 π ο ύ
ή φ ρ υ γ μ έ ν η γ ή το ύ Π λ α τ ύ λ ιθ ο υ κ ά λ υ ψ ε
τή ν σ ά ρ κ α το ύ ίδ ρ υ τ ο ύ , έ γ ιν ε ή γ έ τ η ς το ύ
Μ ο ν α σ τ η ρ ιο ύ ,
«ό ά γ ιώ τ α τ ο ς β α σ ιλ ε ύ ς ,
έ ν μ ο ν α χ ο ϊς ύ π έρ τ ψ ο ς Ίω ά σ α φ » . Ά ρ 
γ ό τ ε ρ α ό Ί ω ά σ α φ δ ώ ρ η σ ε έ κ τ ά σ ε ις σ τ ή ν
μ ο ν ή , έ π ε ισ ε τ ή ν ά δ ε λ φ ή τ ο υ Ά γ γ ε λ ίν α .
π ο ύ ή γ ε μ ό ν ε υ ε σ τ ά Γ ιά ν ν ε ν α , ν ά κ ά ν η τό
ίδ ιο , ά ν α ν έ ω σ ε τά κ ε λ λ /ά κ α ί τ ό ν ν α ό τής
Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς κ α ί ό τ α ν β α θ ε ιά γ έ ρ ο ς ,
τό 1 4 2 3 , κ ίν η σ ε ν ά σ υ ν α ν τ ή σ η τ ό ν π ν ε υ 
μ α τ ικ ό τ ο υ π α τ έ ρ α σ τ ό ν ο ύ ρ α ν ό , ή μ ο ν ή

το ύ Μ ε τ ε ώ ρ ο υ ή τ α ν έ ν α ς ά ρ τ ιο ς θ ρ η 
σ κ ε υ τ ικ ό ς π υ ρ ή ν α ς μ έ ύ δ ρ α γ ω γ ε ίο . ν ο 
σ ο κ ο μ ε ί ο , β ιβ λ ιο θ ή κ η , π ε ρ ιο υ σ ία μ ε γ ά λ η
κ α ί μ ο ν α χ ο ύ ς π ο λ λ ο ύ ς κ α ί ικ α ν ο ύ ς . Θ ά
έ λ θ η μ ά λ ισ τ α μ ι ά έ π ο χ ή π ο ύ ό Ή π ε ιρ ώ τ η ς
Σ υ μ ε ώ ν θ ά ά ν ε β ά σ η τ ό ν τίτλο το ύ ή γ ο υ μ έ ν ο υ ά π ό τή ν Μ ο ν ή Δ ο ύ π ια ν η ς σ τ ά
6 1 3 μ έ τ ρ α το ύ Γ ίλ α τ υ λ ίθ ο υ , έ ν α ά ξ ίω μ α
μ ο ν α δ ικ ό κ α ί ά ν α μ φ ισ β ή τ η τ ο σ τ ή ν ιε ρ ή
κ ο ιν ω ν ία τώ ν Μ ε τ ε ώ ρ ω ν .
Ο ί Ά ψ α ρ ά δ ε ς , Ν ε κ τ ά ρ ιο ς κ α ί Θ ε ο φ ά 
νη ς, έ φ υ γ α ν ά π ό τό μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο ύ Π ρ ο 
δ ρ ό μ ο υ , τ ο ύ ν η σ ιο ύ Ί ω α ν ν ίν ω ν , κ α τ α 
δ ιω γ μ έ ν ο ι ά π ό τ ό ν μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η κ α ί τ ο ύ ς
π ρ ο κ ρ ίτ ο υ ς . Γ ρ ά φ ο υ ν : « Ε ύ ρ ό ν τ ε ς τό ν
π λ α τ ύ ν κ α ί ε ύ ά ε ρ ο ν κ α ί ή σ υ χ α σ τ ικ ό ν
λ ίθ ο ν ε ύ ρ ύ χ ω ρ ό ν τε κ α ί ά ρ ε σ τ ό ν ή μ ίν
π ρ ό ς π α ρ ο /κ η σ ιν ό ν τ α , ό σ τ ις κ α ί Β α ρ 
λ α ά μ έ κ α λ ε ΐτ ο ... κ α ί ά ο ικ ο ν τή π ο λ υ ε τ /g
ό ν τ α κ α ί έ ρ η μ ο ν π α ν τ ε λ ώ ς , ώ ς ο ίκ ό π ε δ ο ν , ή ρ ξ ά μ ε θ α κ α τ ά τό 1 5 1 8 ά ν α ν ε ο ϋ ν
κ α ί ο ί κ ο δ ο μ ε ϊν α ύ τ ό ν π ρ ό ς κ α τ ο ίκ η σ ιν » .
Μ ε τ ά τ ό ν ν α ό τώ ν Ιε ρ α ρ χ ώ ν , έ χ τ ι
σ α ν π ιό ε ύ ρ ύ χ ω ρ η έ κ κ λ η σ ία τ ο ύ ς " Α γ ιο υ ς
Π ά ν τ ε ς κ α ί σ τ έ γ α σ α ν σ τ ά κ ε λ λ /ά το υ ς
κ ά π ο υ τ ρ ιά ν τ α ά λ λ ο υ ς μ ο ν α χ ο ύ ς . «Κ α ί
κ τ ή μ α τ α ή μ ίν έ γ ε γ ό ν ε ι π ρ ό ς α ύ τ ά ρ κ ε ια ν
τώ ν ά δ ε λ φ ώ ν , ά μ π ε λ ώ ν ε ς δ ή λ α δ ή κα ί
ά γ ρ ο ί... έτι δ ε κ α ί σ κ ε ύ η κ α ί β ιβ λ ία κ α ί
ιε ρ ά π α ν τ ο ϊα κ ή π ο υ ς τε κ α ί π α ρ α δ ε ίσ ο υ ς
κ α ί μ ε τ ό χ ι α κ α ί έ λ α ιώ ν α ς ...» . Μ ε τ ά κ α θ ιέ 
ρ ω σ α ν κ ο ιν ο β ια κ ή σ υ μ β ίω σ ι κ α ί ζ ο ΰ σ α ν
ό λ ο ι σ ά ν ίσ ο ι, ά γ α π η μ έ ν ο ι, « ώ ς μ ία ψ υ χ ή
έ ν π ο λ λ ο ϊς σ ώ μ α σ ιν » . Τό έ ρ γ ο α ύ τ ό τώ ν
Ά ψ α ρ ά δ ω ν έχει ά κόμ η μ εγα λύ τερ η σ η 
μ α σ ί α ά ν λ η φ θ ή ύ π ’ ό ψ ιν ό τ ι έ γ ιν ε σ έ μ ία
π ε ρ ίο δ ο
σ κ λ η ρ ή ς τ ο υ ρ κ ικ ή ς δ ο υ λ ε ία ς
κ α ί μ ε γ ά λ ω ν δ ιω γ μ ώ ν .
Δ υ ό , έ π ίσ η ς
Ή π ε ιρ ώ τ ε ς , μ ο ν α χ ο ί,
ό Ί ω ά σ α φ κ α ί Μ ά ξ ιμ ο ς .έ κ τ ισ α ν , ή ά κ ρ ιβ έ σ τ ε ρ α α ν α κ α ίν ισ α ν , τό Μ ο ν α σ τ ή ρ ι τού
Ρ ο υ σ ά ν ο υ . π ά ν ω σ τ ά έ ρ ε ίπ ια ά γ ν ω σ τ ω ν
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν ο ικ ισ τ ώ ν . Τ ό
1545 οί
δ υ ό μ ο ν α χ ο ί ξ α ν α χ τ ίζ ο υ ν τ ό ν ν α ό τού
Χ ρ ισ τ ο ύ π ο ύ ε ίχ ε φ θ α ρ ή ά π ό τ ό ν χ ρ ό ν ο ,
ά γ ο ρ ά ζ ο υ ν ν έα σ κ ε ύ η κ α ί ό ρ γ α ν ώ ν ο σ ν
κ ο ιν ό β ιο κ α τά τό π α ρ ά δ ε ιγ μ α τή ς Μ ο ν ή ς
Βαρλαάμ.
Κ α ί κ α θ ιε ρ ώ ν ο υ ν
αύστηρό
κ α ν ο ν ισ μ ό δ ια β ιώ σ ε ω ς .
Ό
μ ο ν α χ ό ς Δ ο μ έ τ ιο ς
ίδ ρ υ σ ε
τό
1 4 5 8 τή ν μ ο ν ή τή ς Ά γ ι α ς Τ ρ ιά δ ο ς , π ο ύ ο ί
δ ιά δ ο χ ο ί το υ ά ν έ β α σ α ν σ έ θ α υ μ α σ τ ό
σ υ γ κ ρ ό τ η μ α ν α ώ ν , π α ρ ε κ κ λ η σ ίω ν . κ ε λ λ ιώ ν κ α ί σ κ ε υ ο φ υ λ α κ ίω ν .
Π α λ ιά , π ο λ ύ π α λιά , ε ίν α ι κ α ί τά έ ρ ε ί 
π ια π ο ύ σ υ ν α ν τ ά ό π ρ ο σ κ υ ν η τ ή ς σ τ ή ν
μ ο ν ή τ ο ύ Ά γ ι ο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ , ά φ ο ύ π ερ ά σ η τή ν γ ρ α φ ικ ή γ έ φ υ ρ α π ο ύ ε ν ώ ν ε ι τ ό ν
χ ώ ρ ο το ύ Ά γ ι ο υ μ έ τό ύ ψ ω μ α Κ ο υ κ ο ύ 
λ ά . Κ ά π ο ιο ς Ι ε ρ ε μ ί α ς ά φ η σ ε τήν σ φ ρ α 
γ ίδ α το υ τό 1 1 9 2 π ά ν ω σ τ ο ύ ς β ρ ά χ ο υ ς
κ α ί ο ί έ ρ ε υ ν η τ έ ς ά π ο δ ίδ ο υ ν σ τ ό π ρ ό σ ω π ό
το υ τις π ρ ώ τ ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς για ν ά γι'νη
μ ο ν α σ τ ή ρ ι π ά ν ω σ τ ό ν ο τ ιώ τ ε ρ ο Μ ε τ έ ω 
ρ ο . Ί σ ω ς ε ίν α ι ό ίδ ι ο ς μ ο ν α χ ό ς π ο ύ ά φ η 
σ ε τά ίχ ν η του κ α ί σ τ ό ν β ρ ά χ ο Β α ρ λ α ά μ
Τό
1 3 3 3 ό α ύ το κρά τω ρ Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς
Π α λ α ιο λ ό γ ο ς
έ π ισ κ έ φ θ η κ ε
τή ν
μονή
το ύ Α γ ί ο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ κ α ί τή ν π ρ ο ίκ ισ ε
μ έ π ολλά κτήματα καί χρή ματα .
Τό
1 3 9 8 ό Β ο ε β ό δ α ς τ ή ς Ο ύ γ γ ρ ο β λ α χ ία ς
Ι ω ά ν ν η ς Β λ α δ ισ λ ά ο ς δ ώ ρ η σ ε σ τ ή ν μ ο ν ή
τή ν κ ά ρ α τ ο ύ Α γ ί ο υ Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς κα ί
δ ά κ τ υ λ ο το ύ β α π τ ισ τ ο ύ Ί ω ά ν ν ο υ ...
Ή τ α ν μ ι ά έ π ο χ ή π ο ύ τά Μ ε τ έ ω ρ α
δ ο ύ λ ε υ α ν σ ά ν ιε ρ ό μ ε λ ί σ σ ι . Δ ια ν ο ο ύ μ ε 
ν ο ι κ λ η ρ ικ ο ί ό ρ γ α ν ώ ν ο σ ν β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς ,
ά ν τ ιγ ρ α φ ε ϊς π λ ο υ τ ίζ ο υ ν τά ά ρ χ ε ϊα τώ ν

μ ο ν ώ ν , δ ω ρ η τ α ί ά π ο θ έ τ ο υ ν α τά σ κ ε υ ο 
φ υ λ ά κ ιά τ ο υ ς ά μ ύ θ η τ ο υ ς π ν ε υ μ α τ ικ ο ύ ς
θ η σ α υ ρ ο ύ ς κ α ί μ ε γ ά λ ο ι κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς ισ τ ο 
ρ ο ύ ν τ ο ύ ς τ ο ίχ ο υ ς κ α ί τά τ έμ π λ α να ώ ν
κ α ί π α ρ ε κ κ λ η σ ίω ν . Μ ν η μ ε ία τή ς π ε ρ ιό 
δ ο υ α ύ τ ή ς ε ίν α ι ο ί ν α ο ί π ο ύ ά ν α φ έ ρ α μ ε ν
ο ί τ ο ιχ ο γ ρ α φ ίε ς τού ιε ρ ο ύ ν α ο ύ Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ α ε ω ς ( Π λ α τ υ λ ίθ ο υ ) , τού Ά γ ι ο υ Σ τ ε 
φ ά ν ο υ , π ο λ ύ τ ιμ α σ κ ε ύ η κ α ί θ α υ μ ά σ ια
ξυ λόγλυ π τα π ού σ ώ θ η κ α ν μ έ σ α άπό
κ α κ ο τ υ χ ίε ς κ α ί κ α τα κ α ίρ ια .
Τ ή ν δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή κ α ί ε ιρ η ν ικ ή αυτή
π ε ρ ίο δ ο τώ ν Μ ε τ ε ώ ρ ω ν ό ιε τ ά ρ α ξ α ν μ ε 
γ ά λ ες κ α ί α ιμ α τ η ρ έ ς έ ρ ιδ ε ς μ ε τ α ξ ύ τώ ν
μ ο ν ώ ν , φ α ίν ε τ α ι π ώ ς άπ ό τήν έ π ο χ ή π ού
τό Μ ε τ έ ω ρ ο τού Π λ α τ υ λ ίθ ο υ ά π έ κ τ η σ ε
τό π ρ ο β ά δ ισ μ α , τά ά λ λ α σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α
σ ή κ ω σ α ν κ ε φ ά λ ι. Π ρ ο σ τ ρ ιβ έ ς κ α θ α ρ ά τυ 
π ικ έ ς σ τ ή ν ά ρ χ ή , π α ρ ε χ ώ ρ η σ α ν τήν θ έσ ι τ ο υ ς σ έ ω μ έ ς π ε ρ ιο υ σ ια κ έ ς ά ν τ ιθ έ σ ε ις .
'Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις α ιμ α τ η ρ έ ς
κ α ί ο ί κ ά θ ε ά λ λ ο π α ρ ά ε ιρ η ν ε υ τ ικ έ ς « μ ε 
σ ο λ α β ή σ ε ις » τώ ν Τ ο ύ ρ κ ω ν έ ξ α φ ά ν ισ α ν
τά ζω τ ικ ά σ τ ο ιχ ε ία τής μ ο ν α σ τ ικ ή ς ά τ μ ό σ φ α ι ρ α ς : τή ν γ α λ ή ν η , τή ν ά γά π η κ α ί τήν
ε ιρ ή ν η . Ο ί μ ο ν α χ ο ί ά ρ χ ισ α ν νά φ ε ύ 
γ ο υ ν γιά ά λ λ ο υ ς π ιό ή σ υ χ ο υ ς τ ό π ο υ ς, τά
μ ο ν α σ τ ή ρ ι α έ ρ η μ ώ ν ο ν τ α ν κ α ί «τά π λ ε ϊσ τ α τ ο ύ τ ω ν ε ις κ ο σ μ ικ ώ ν χ ε ίρ α ς ό ιε ίπ ο ν το κ α ί ε ύ ρ ίσ κ ο ν τ ο , ίν α μ ή ε ϊπ ω δ ιε σ π ώ ν τ ο
κ α ί ή φ α ν ίζ ο ν τ ο » . Α κ ό μ η κ α ί Ά τ σ ίγ γ α ν ο ι ά ν έ β η κ α ν κ α ί κ α τ ο ίκ η σ α ν σ τ ά Μ ε 
τέω ρ α . Ή Α γ ία Τ ρ ιά δ α κ α ί ή μ ο ν ή Ρ ο υ σ ά ν ο υ έ γ κ α τ ε λ ε ίφ θ η κ α ν τ ελ ε ίω ς. ’Ε ρ η 
μ ιά κ α ί ά π ο γ ο ή τ ε υ σ ι π ά γ ω σ α ν τόν ζ ή λ ο
κι έ κ ε ίν ω ν π ο ύ έ μ ειν α ν . Κ α ί γιά μ ιά σ τ ι
γ μ ή φ ά ν η κ ε π ώ ς δ μ ο ν α χ ισ μ ό ς τώ ν β ρ ά 

χ ω ν θ ά έ ξ α φ α ν ισ θ ή .
Π ρ ιν άπ ό τά μ έ σ α το ύ 1 6 ο υ α ιώ ν α
π ο ύ τις τ ύ χ ες τής 'Ο θ ω μ α ν ικ ή ς α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία ς δ ια φ έ ν τ ε υ ε ό Σ ο υ λ ε ϊμ ά ν ό Μ ε γ α 
λ ο π ρ ε π ή ς κ α ί τή ν μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ή έ δ ρ α
τ ή ς Λ ά ρ ισ α ς τ ιμ ο ύ σ α ν δ ια λ ε χ τ ο ί ιε ρ ά ρ 
χ ε ς , τά μ ο ν α σ τ ή ρ ι α π έ ρ α σ α ν λ α μ π ρ έ ς
ή μ έ ρ ε ς . Τά δ ιο ικ η τ ικ ά μ έ τ ρ α τ ο ύ Σ ο υ λ ε ίμ ά ν κ α ί τό ε ύ ρ ύ π ν ε ύ μ α τώ ν μ η τ ρ ο 
π ο λ ιτ ώ ν τ ό ν ω σ α ν τή ν ζ ω ή σ τ ά Μ ε τ έ 
ω ρ α . Ή ρ θ α ν ν έ ο ι μ ο ν α χ ο ί. Ο ί έ ρ ε ιπ ω μ έ ν ε ς έ σ τ ίε ς τής π α λ ιά ς δ ό ξ α ς ά ν α σ τ ή θ η κ α ν , κ α ιν ο ύ ρ γ ιο ι κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς κ α ί δ ια 
ν ο ο ύ μ ε ν ο ι,
κ α ιν ο ύ ρ γ ιε ς
ε ικ ό ν ε ς ,
τ ο ι
χ ο γ ρ α φ ίε ς κ α ί γλυ π τά, δ ίδ ο υ ν σ τ ο ύ ς
β ρ ά χ ο υ ς « ό σ μ ή ν ε υ ω δ ία ς π ν ευ μ α τ ικ ή ς» .
Τ ή ν ά ν θ η σ ι α ύ τ ή ά κ ο λ ο υ θ ε ϊ ν έα
π α ρ α κ μ ή π ο ύ κ α ί α ύ τ ή τή ν φ ο ρ ά έ χ ε ι
έ σ ω τ ε ρ ικ ά αίτια. Ή π α ρ α κ μ ή δ έ ν ο φ ε ί 
λ ε τ α ι τώ ρ α σ τ ις έ ρ ιδ ε ς τώ ν μ ο ν ώ ν , α λ λ ά
σ τ ή ν έ π ικ ρ ά τ η σ ι τώ ν ά ξ έ σ τ ω ν κ α ί τώ ν
ά μ α θ ώ ν . Τ ο ύ ς β α θ μ ο ύ ς τής μ ο ν α σ τ ικ ή ς
ιε ρ α ρ χ ία ς κ α τ α κ τ ο ύ ν ά γ ρ ά μ μ α τ ο ι κ α λ ό 
γ ε ρ ο ι μ έ τήν β ο ή θ ε ια έ ξ ω θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ώ ν
σ τ ο ιχ ε ίω ν κ α ί σ έ λ ίγ ο ή ζ ω ή τώ ν δ ια ν ο 
ο υ μ έ ν ω ν γ ίν ετα ι ά φ ό ρ η τ η . Δ έ ν θ ά ά ρ γ ή σ η ή έ π ο χ ή π ο ύ ό ά ρ τ ο π ο ιό ς τή ς μ ο 
ν ή ς θ ά ζ ε σ τ α ίν η τό ν φ ο ύ ρ ν ο το υ μ έ π α 
λ ιο ύ ς κ ώ δ ικ ε ς κ α ί σ κ ω λ η κ ο φ α γ ω μ έ ν α
β ιβ λ ία . Ο ί θ η σ α υ ρ ο ί, ά φ ύ λ α κ τ ο ι ή ά ν α ξ ιο λ ό γ η τ ο ι, θ ά γ ίν ο υ ν β ο ρ ά τώ ν ά ετ ο ν ύ χ η δ ω ν έ π ισ κ ε π τ ώ ν τής Δ ύ σ ε ω ς ή θ ά
καταστραφ ούν
άπό
έγ κ α τ ά λ ειψ ι. Σ τ ις
ά ρ χ έ ς τού 1 8 ο υ α ιώ ν α ο ί μ ο ν έ ς τώ ν Μ ε 
τεώ ρ ω ν θά κ α τα ν τ ή σ ο υ ν φ υ λ α κ ές κ ο ι
ν ώ ν έ γ κ λ η μ α τ ιώ ν κ α ί π α ρ α σ τ ρ α τ η μ έ ν ω ν
κ λ η ρ ικ ώ ν .Κ α ί α υ τ ή ή σιιμ β ίω σ ις ιε ρ ώ ν κα ί

έ θ ν ικ ώ ν κ ε ιμ η λ ίω ν μ έ τ ο ύ ς κ α τ α δ ίκ ο υ ς
δ έ ν ή τ α ν β έ β α ια ω φ έ λ ιμ η γιά τά π ρ ώ τ α
Μ ό ν ο τό 1 8 8 1 ό Ν ικ η φ ό ρ ο ς Κ α λ ό 
γ ερ ό ς θά σ ώ σ η καί θά μ ετα φ έρη — μ έ
μ ΰ ρ ιε ς δ υ σ χ έ ρ ε ιε ς — σ τ ή ν ’Ε θ ν ικ ή Β ι 
β λ ιο θ ή κ η μ ε ρ ι κ έ ς έ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς χ ε ι ρ ό 
γ ρ α φ α . Τά ά λ λ α κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ α ν ή ά ρ π ά χ τ η κ α ν , έ κ τ ό ς ά π ό λ ίγ α π ο ύ σ ώ θ η κ α ν
σ έ ά π ίθ α ν ε ς κ ρ ύ π τ ες . Τ ό τ ελ ε ιω τ ικ ό χ τ ύ 
π η μ α έ δ ω σ α ν σ τ ις μ ο ν έ ς ο ί κ α τ α κ τ η τ έ ς
κ α τά τ ό ν τ ε λ ε υ τ α ίο π ό λ ε μ ο π ο ύ δ έ ν δ ί 
σ τ α σ α ν νά δ ια ρ π ά σ ο υ ν κ α ί νά β ο μ β α ρ 
δ ίσ ο υ ν π ο λ λ ο ύ ς να ο ύ ς .
Σήμερα
στά
Μ ετέω ρα
ύπ άρχουν
π έν τ ε μ ο ν έ ς . Τό Μ ε τ έ ω ρ ο , ή Β α ρ λ α ά μ , ή
Ρ ο υ σ ά ν ο υ , ή Ά γ ι α Τ ρ ιά δ α κ α ί ό Ά γ ι ο ς
Σ τ έ φ α ν ο ς Ά π ό τά π α λ α ιό κ ε ιμ ή λ ια δ ια 
σ ώ ζ ο υ ν έ λ ά χ ισ τ α π ρ ά γ μ α τ α . 'Υ π ά ρ χ ο υ ν
ό μ ω ς ο ί να ο ί, ο ί τ ο ιχ ο γ ρ α φ ίε ς , π ο λ λ έ ς
ε ικ ό ν ε ς , κ α ί ξ υ λ ό γ λ υ π τ α . Π ρ ό π ά ν τ ω ν
ύ π ά ρ χ ε ι ά μ ε ίω τ ο τό δ έ ο ς το ύ θ ε ίο υ π ο ύ
κ α λ ύ π τ ει α ιώ ν ε ς α ιώ ν ω ν τις τιτ α ν ικ ές
π έ τ ρ ιν ε ς μ ο ρ φ έ ς . Τ ο ύ ς γ ίγ α ν τ ες π ο ύ π έ 
τ ρ ω σ α ν σ έ μ ιά τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ικ ή έ κ φ ρ α σ ι. σ έ
κ ά π ο ιο π ο λ ύ μ α κ ρ ιν ό ν κ α ιρ ό κ α ί δ έ ο ν τ α ι
ά κ ό μ α σ τ ε φ α ν ω μ έ ν ο ι μ έ ιε ρ ά έ ρ ε ίπ ια
κ α ί π α μ π ά λ α ιο υ ς θ ρ ύ λ ο υ ς .
Π ο λ λ έ ς ψ υ χ έ ς κ ιν ο ύ ν τ α ι ά κ ό μ α , τήν
ώ ρ α α ύ τ ή τού μ η χ α ν ικ ο ύ έ κ τ ρ α χ η λ ισ μ ο ύ , σ τ ή ν γ α λ ή ν ια π α ρ α δ ο σ ια κ ή ά τ μ ό σ φ σ ιρ α τώ ν β ρ ά χ ω ν κ α ί ά ν α μ έ ν ο υ ν κ α ί
φ ο β ο ύ ν τ α ι τ ό ν Κ ύ ρ ιο . Ή π α ρ ο υ σ ία τ ο υ ς
έ κ ε ί ψ η λ ά δ ια ιω ν ίζε ι τή ν π α ρ ά δ ο σ ι. ζ ε 
σ τ α ίν ε ι τ ο ύ ς μ ύ θ ο υ ς κ α ί ί σ ω ς γ ε φ υ ρ ώ ν ε ι
— π ο ιό ς ξ έ ρ ε ι — μ ιά ν ε κ ρ ή έ π ο χ ή π ο ύ
θ ά λ ή ξ η κ ά π ο τ ε μ έ ν έ α ά ν θ η σ ι το ύ μ ο ν α 
χ ικ ο ύ β ίο υ .

Τό χοντρό χιλιόχρονο (ί·λο, nor χρησίμευε σάν μοχλός, γιά νά άνεβαίνη τό καλάθι, μέ
rorς καλογήρονς. ■ΊΓ’Τ ΐ ι βεβαίως τήν εποχή nor ό πολιτισμός δέν είχε άκόμα «άξιοποιήσειιι το εριστικώς τά Μετέωρα.
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01 ΕΜΠΟΡΟΙ
‘‘ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ,,
Μ ετάφρ. - Διασκευή
'Υ πό του Ά σ τυ ν . Δ /ντοΰ Β' κ. I. Σταθαρα
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Μία διεθνής σπείρα έμπορων ναρ
κωτικών πού έχει την έδρα της στή
Μασσαλία καί πράκτορες σέ πολλά
μέρη τοΰ κόσμου, έφωδιάσθηκε άπδ
τήν Τουρκία 500 κιλά όπιο. Άφοϋ
δούλεψε μέ επιτυχία ό μηχανισμός
των πρακτόρων της τό όπιο μετα
φέρθηκε άπό τήν Τουρκία στή Συρία.
Έ κεΐ έγινε σχετική επεξεργασία
καί τά 500 κιλά οπιο απέδωσαν 50
κιλά βασικής μορφίνης. Μέ τό προ
ΑΦΙΞΙΣ του χαιρετίθηκε μέ υλα
κές σκύλων. Τά σκυλιά αύτά, πού
ούρλιάζανε ήταν πράγματι φοβερά
θηρία. Στά σύνολό τους ήταν 6 Γερμανικά
ποιμενόσκυλα,ειδικά έκπαιδευμένα γιά νά
έπιτίθενται σέ όποιοδήποτε παραβάτη
θά άποτολμούσε νά παραβιάση τά άδυτα.
Ευτυχώς, όμως, πού τό άφεντικό τους, ό
’Αλβέρτος Γκουερίν, βρισκότανε στήν
πύλη όπως είχε σχεδιασθή. Ό Πάολι έγι
νε δεκτός χωρίς καθυστερήσεις καί παρ
κάρισε μέσα στό γκαράζ, πού εύρίσκετο
παραπλεύρως μιας μονοώροφης οικίας
τού ράντσου.
Τό ράντσο αύτό, πού ήταν περιφρα
γμένο μέ πανύψηλους τοίχους, άποτελοΰσε μιά άκόμα περιουσία. Ό ’Αλβέρ
τος Γκουερίν έφέρετο άπλώ; ώς ό εικονι
κός ιδιοκτήτης. Στήν πραγματικότητα,
όμως, μόνο ή άγορά γιά τήν περιουσία
αύτή είχε στοιχίσει στό Πάολι ένα χρη
ματικό ποσό έπάνω άπό 40.000 δολλάρια
— ήταν δέ ή πιό σημαντική άπό όλες του
τις έπενδύσεις γιατί ικανοποιούσε άπόλυτα τό σκοπό γιά τόν όποιον προωρίζετο. Καί πράγματι τό κτήμα αύτό άποτελοΰσε τήν έδρα τών έπιχειρήσεων τού
Πάολι, τό έργαστήριο τής ήρωίνης, τό
πιό μεγάλο καί καλλίτερα έξωπλισμένο
άπό όλα τά κρυφά έργαστήρια μέσα στή
Γαλλία. Ό πραγματικός ιδιοκτήτης, ό
Πάολι, έξησφάλιζε τή νομιμοφροσύνη
καί ύπακοή τοΰ Γ κουερίν μέ τήν ύπόσχεσι
νά τού παραχωρήση, τόσο τήν υποθήκη,
όσο καί τήν έπιχείρησι, εύθύς άμέσως
μετά τήν άποχώρησί του. ’Εν τφ μεταξύ

σωπικό αυτοκίνητο τοΰ αστυνομι
κού έπιθεωρητοϋ Μαλλούκ «τό εμ
πόρευμα» μεταφέρθηκε άπό τή Συ
ρία στο Λίβανο. Πέρασε στο πλοίο
σάν σακκί μέ πατάτες καί έφθασε
στή Μασσαλία. "Ενα αυτοκίνητο
μέ ειδική κρύπτη είναι έτοιμο νά
παραλάβη άπό τό «χημικό» τους
τήν ήρωίνη γιά νά τή μεταφέρη στή
Ν. Ύόρκη.
Ό «χημικός», ένας άνθρωπος μέ
δαπανηρή πολυτέλεια, έλαβε, ανά
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όμως ό Γκουερίν έχρησίμευε στό νά πα
ρουσιάζεται τυπικά ώς ό ιδιοκτήτης τής
βίλλας, ούσιαστικά δέ στό νά έξυπηρετή
στό έργαστήριο ώς ό κύριος βοηθός.
Ό Πάολι, προτού άκόμα τόν θέλξη ή
χημεία καί κατολισθήση στόν υπόκοσμο
τών ναρκωτικών, ήταν κάποτε στό έπάγγελμα ναυτικός καί είχε έργασθή ιδιαίτερα
στά πλοία ώς μπάρμαν. Χάρις στά έξαιρετικά καί σπάνια φυσικά του προσόντα
δέν άργησε νά κατορθώση νά άνεβή στήν
κορυφή τής πυραμίδας τοΰ ύποκόσμου τού
λιμανιού καί νά θεωρήται τώρα ίσος

λογα μέ τήν περίπτωσι, όλα τά συ
νωμοτικά μέτρα προφυλάξεως. Ά 
φοϋ διήνυσε μέ τό αύτοκίνητό του
τρία μίλια, μέ στάσεις καί παρατη
ρήσεις, διεπίστωσε μέ ίκανοποίησι
δτι κανείς δέν τον παρακολουθούσε.
’Έστριψε τότε μέσα σ’ ένα χωματό
δρομο, πού ούδηγοΰσε στά βουνά
καί, μετά άπό 500 μέτρα, πλησίασε
σέ μιά πόλι, πού άπεΐχε άπό τό
σπίτι του όχι περισσότερο άπό δυό
μίλια.
μέ τούς Κορσικανούς ’Αρχηγούς καί μ®
άνθρώπους τοΰ τύπου καί τού άνοστη*
ματος τοΰ Δομίνικο Μπενοϋτσι. Δέν
μπορούσε παρά νά τού άναγνωρισθή ή
κοινωνική αύτή άνοδος μέσα στόν ιδιό
τυπο αύτό κόσμο, γιατί ήταν ό Χημικός,
πού κατέστησε τή Μασσαλία τό κεντρικό
άξονα τής άγοράς τής ήρωίνης. Καί άλλοι
είχαν καταβάλλει φιλότιμες καί τεράστιες
προσπάθειες γιά νά φθάσουν τήν ποιότητα
τής Γαλλικής ήρωίνης μέ τό νά έξακολουθούν, χωρίς άπογοήτευσι, νά κάνουν
πειράματα καί δοκιμές στήν Τουρκία,
στό Λίβανο καί στό Μεξικό, δέν τά κατάφεραν όμως, γιατί τά προϊόντα τους ήταν
πάντοτε σημαντικώς κατώτερα ποιοτικώς.
Οί παράνομοι Γάλλοι Χημικοί συγκρο
τούσαν μιά χωριστή κοινωνική τάξι μιά
κάστα, καί ό καλλίτερος, όχι μόνο στήν
τάξι, άλλά καί μέσα σ ’ όλόκληρο τόν κό
σμο ήταν ό Πάολι.
Στό γκαράζ ό Πάολι παρκάρισε δίπλα
άπό μιά μαύρη Σιτροέν. Τό άμάξι αύτό τό
είχε ένοικιάσει ό Τριγγάνο άμέσως μετά
τήν άφιξι τού Γαλλικού φορτηγού άπό τό
Μπεύρούτ. Ό ταν ένας ναυτικός τού πα
ρέδωσε τά τέσσερα άδιάβροχα δέματα τής
βασικής μορφίνης ό Τριγγάνο τά έτοποθέτησε γρήγορα στό πόρτ-μπαγκάζ τής
Σιτροέν καί τό έκλείδωσε. ’Ακολουθών
τας έν συνεχείς τις όδηγίες, πού είχε λά
βει, έγκατέλειψε τό αυτοκίνητο μέ τά
κλειδιά έπάνω στή μηχανή σ’ ένα δρόμο
μέσα στή Μασσαλία καί άπομακρύνθηκε.
Έφυγε καί δέν είδε τό Γ κουερίν νά μπαίνη μέσα στό αύτοκίνητο καί νά τό όδηγή.

Στή φωτογραφία τής απέναντι σελίόος.
Ή σύριγγα μέ την ήρωΐνη. ’Από τούς πιο
συνηθισμένους τρόπους λήφεως τού «φαρ
μάκου». Αεξιά: 'Έτσι φαντάστηκε κάποιος
ζωγράφος ένα τοξικομανή την ώρα τής
«μέθης».

Στήν πραγματικότητα κανένας από τή
συμμορία τής Μασσαλίας, άκόμα ούτε καί
αύτός ό Μπενούτσι ήξερε, ποΟ ό Πάολι
είχε έγκαταστήσει τό έργαστήριό του. ΟΙ
αύτοί συνωμοτικοί κανόνες θά έπρεπε νά
ισχύουν, οί ίδιες προφυλάξεις ήταν άναγκαΐο νά λαμβάνωνται σ’ όλα τά στάδια
τής διαδικασίας. Είναι φυσικό έπομένως
ότι καί στό στάδιο τής παραδόσεως τής
ήρωΐνης, άφού θά ήταν έτοιμη γι’ αύτό τόν
σκοπό, νά μήν μπορή νά γίνουν διαφορε
τικές ένέργειες.
'Ο Πάολι καί ό Γκουερίν πήραν τά
ναρκωτικά καί τά μετέφεραν κάτω στό
υπόγειο τής άγροικίας. Μέσα έδώ βρι
σκότανε τό έργαστήριό : ένα μεγάλο όλόλευκο δωμάτιο μέ άπλετο φωτισμό, διέ
θετε τόν πιόν υπέροχο έξοπλισμό — πολ
λαπλούς καυστήρες άερίου, σφαιροειδείς
φλάσκες καί σωλήνες, άπορροφητικές άντλίες, άσπιλους νεροχύτες, δίσκους καί
ράφια μέ χημικές ούσίες. Τό δωμάτιο αύ
τό, όσο καί ή προσωπική δεξιοτεχνία συνιστοΰσαν τό μυστικό τής φήμης τού Πάολι. Πλείστα άλλα έργαστήρια ήρωΐνης
άποτελοΰσαν προσωρινές καταστάσεις
καί διεκρίνοντο γιά τήν προχειρότητά
τους. Τά συναρμολογούσαν βιαστικά μέ
σα σέ άδεια έξοχικά σπίτια, σέ έγκαταστάσεις άμαξοσυρόμενες άπό αύτοκίνητα
ή σέ πλοία, είκή καί ώς έτυχε, καί μετά
τήν έτοιμασία τής παρτίδας τά έγκατέλειπαν. Ή φιλοδοξία τού Πάολι «συνίστατο εις τήν εισαγωγήν μιάς καινοτομίας».
Καί τφ δντι έπρωτοτύπησε μέ τό νά έγκαταστήση ένα μόνιμο έργαστήριό μέ τόν
τελειότερο έξοπλισμό καί τό πιό Εκσυγ
χρονισμένο έφοδιασμό του καί μέ αύτόν
τόν τρόπο νά παραγάγη τό καλλίτερο δια
θέσιμο προϊόν.
Ό Πάολι άρχισε τή δουλειά. Τά τέσσαρα δέματα ξετυλίχτηκαν καί ή βασική
μορφίνη ζυγίσθηκε. Καθώς οί τέσσαρες
πλαστικοί σάκκοι μέ τήν καστανή σκόνη
έτοποθετοΰντο ένας-ένας στή ζυγαριά
έφώναζε δυνατά τά άκριβή συνολικά βάρη
στό Γκουερίν, ό όποιος πάλι μέ τή σειρά
του τά κατέγραφε σέ μιά κόλλα χαρτί καί
ύστερα έκανε τήν πρόσθεσι. ’Εάν τύχαινε
τό βάρος, στό σύνολό του, νά είναι κάτω
άπό 50 κιλά, θά έπρεπε τό έλλειμμα νά
γνωστοποιηθή στό Μπενοΰτσι, προτού
άκόμα άρχίση ή έργαστηριακή διαδικα
σία. Κάθε όμως κλασματική τυχόν δια
φορά, έπάνω άπό τό συμφωνηθέν ποσόν,
θά μετεφέρετο στήν ιδιωτική άποθήκη τού
Πάολι ώς «δίκαια έπιβράβευσις γιά τήν
καλή του ζύγισι» καί ώς «δώρο τού* ζυ
γού του άκριβείας». Γιά τό τυχόν πλεό
νασμα, φυσικά, πρόβλημα γι’ αύτόν δέν
θά έδημιουργεΐτο, γιατί στή Μασσαλία
εύκολα μπορεί κανείς νά βρή άγοραστή.
Ό Πάολι έξήτασε προσεκτικά τήν
ποιότητα τής βασικής μορφίνης καί έκανε
έναν μορφασμό. Όπως καί τό περίμενε,
δέν ήταν καλά καθαρισμένη καί έπρεπε

νά ξανακαθαριστή. Πρόκειται γιά μιά
άπλή διατύπωσι, πού ή μορφίνη άνακατεύεται μέ άσετόν μέσα σέ λεκάνες έμαγιέ. Τό μίγμα άφήνεται νά παραμείνη έπί
ώρισμένο χρονικό διάστημα καί έν συνε
χείς φιλτράρεται. Τό φιλτράρισμα συνή
θως είναι μιά παρατεταμένη διαδικασία
τού διαλύματος, γιατί τό διάλυμα συλλέγεται σταγόνα-σταγόνα. Γιά τό Πάολι,
όμως, τό πράγμα ήταν άπλό καί εύκολο,
γιατί χρησιμοποιούσε μιά άντλία κενού,
πού έπετάχυνε τή διαδικασία. ’Ακολού
θως έστέγνωνε τό διήδημα μέσα σέ ειδικό
φούρνο.
Μέ τήν καθαρώτερη δυνατή μορφή
κρυστάλλου μορφίνης κατ’ αύτόν τόν
τρόπον, ήταν έτοιμος ν’ άρχίση τή διαδι
κασία μετατροπής. Καί ή διαδικασία
αύτή δέν παρουσιάζεται ιδιαίτερα δύσκο
λη γιά ένα πεπειραμένο χημικό, πού δια
θέτει τό κατάλληλο έργαστήριό. ’Αλλά
ένας άνθρωπος, όμως, πού δέν έχει πλή
ρως κατανοήσει τις ιδιότητες καί άντιδράσεις ώρισμένων χημικών ούσιών,
προσπαθώντας'νά παρασκευάση ήρωΐνη,
μπορεί νά άνατιναχθή στόν άέρα. Στήν
Τουρκία, στό Λίβανο καί στό Μεξικό,
όπου ή έπεξεργασία γίνεται μέ έρασιτέχνας παρασκευαστής ήρωΐνης, ό Ετήσιος
φόρος είναι βαρύς. Πολλοί άπ’ αύτούς
άφανίζονται κάθε χρόνο άπό τις έκρήξεις.
Ή έργασία αύτή όνομάζεται άκετυλίωσις. Ή μορφίνη στήν πρώτη φάσι
άναμιγνύεται μέ όξικό άνυδρίτη καί έν
συνεχεία θερμαίνεται έπί έξάωρον σέ δι
πλό λέβητα καί σέ 85 βαθμούς Κελσίου.

Ό όξικός άνυδρίτης είναι άχρους, λίαν
διαπεραστικής όσμής καί ιδιαιτέρως καυ
στικό όξύ, πού είναι άναγκαϊο νά τόν χει
ρίζεται κανείς μέ πάρα πολύ μεγάλη προ
σοχή. Ό Πάολι είχε τοποθετήσει σέ κά
θε παράθυρο τού έργαστηρίου του άντλίες
καί φορούσε πάντοτε χειρουργικά γάντια
καί χειρουργική μάσκα. Παρ’ όλα αύτά,
όμως, ήταν ύποχρεωμένος νά μήν παύη
ούτε στιγμή νά καταβάλλη συνεχή προσ
πάθεια γιά νά συνηθίση στήν όσμή τού
έπικινδύνου αύτοΰ όξέος.
Γιά νά έπιτύχη τήν άπόσταξι τών α
τμών ό Πάολι «έμαγείρευε» σέ 4 σφαιροει
δείς φλάσκες τή μορφίνη καί τό όξύ ταυ
τόχρονα. Έγνώριζε ότι είχε περιθώριο 5
βαθμούς άνω καί κάτω άπό τούς 85 βα
θμούς. Κάτω άπό τούς 85 βαθμούς ή άκετυλίωσις έπαυε, έπάνω δέ άπό τούς 90
βαθμούς ή μορφίνη κατεστρέφετο. Στούς
100 βαθμούς τέλος ή στό σημείο βρασμού
ύπήρχε κίνδυνος έκρήξεως. Ό · Πάολι
ώφειλε νά είναι πολύ προσεκτικός έναντι
τών παραγομένων άτμών, γιατί οί άτμοί
αύτοί ήταν καί πολύ έρεθιστικοί καί πολύ
εύφλεκτοι. Τοιουτοτρόπως ό Πάολι άρ
χισε τή μακροχρόνια, δυσάρεστη καί όχι
άκίνδυνη όπως τονίσθηκε, έργασία τής
παρασκευής ήρωΐνης. Ύστερα άπό 6
ώρες, όταν ό ζύθος Ετελείωσε, οί 4 φλά
σκες άφέθησαν νά κρυώσουν. Είχε τώρα
πλέον τήν καθαρή ήρωΐνη σέ διάλυμα.
Τήν άλλη μέρα έξακολούθησε ή διαδικα
σία μέ καινούργια φιλτραρίσματα, μέχρις δτου κατώρθωσε νά έπιτύχη καί παρουσιάση ό Πάολι μιά σκόνη τελείως
211

χνουδωτή καί άσπρη σάν τό χιόνι, τήν
άρίστη ποιότητα ήρωΐνης, πού θά μπο
ρούσε νά είναι άσυναγωνιστή στην άγορά
καί νά προσκόμιση μεγάλα κέρδη.
Μέσα σέ 4 μέρες μπορούσε νά παρασκευάση ό Πάολι 16 κιλά ή 34 πάουντς
ήρωΐνης, άλλά 4 μόνο ήμέρες έργασίας
ήταν τό όλο πού θά μπορούσε νά άποδώση
σέ κάθε έβδομάδα. Ένας προνοητικός,
ένας προσεκτικός καί συνετός άνθρωπος
πρέπει νά γνωρίζη ότι τό ύπόλοιπο τής
έβδομάδος είναι άνάγκη νά τό διαθέτη
γιά τήν άνάπαυσί του, γιατί αύτή τήν
άνάπαυσι τή χρειάζεται παρά πολύ ό όργανισμός του, προκειμένου νά άποτοξινωθή. "Ηξερε πολύ καλά ότι άν καί φορούσε
μάσκα ποτέ δέν θά ήταν δυνατόν νά άποφύγη όλους έκείνους τούς δηλητηριώδεις
άτμούς καί μονολότι φορούσε γάντια τά
όξέα, πού ήρχοντο σέ έπαφή μέ τά χέρια
του δέν μπορούσαν παρά νά κατατρώγουν
τά δακτυλικά του άποτυπώματα καί νά
άπειλοΰν μόνιμα τόν όργανισμό μέ μολύν
σεις.
Ύστερα άπό τούς άπειλητικούς αύτούς
κινδύνους ό Πάολι δέν μπορούσε παρά νά
λαμβάνη παραδειγματικά προληπτικά μέ
τρα καί περισσή φροντίδα γιά τή ζωή καί
τήν ύγεία του. Έτρωγε ούσιώδη φαγητά
παρά τό γεγονός ότι, συνεπεία τής άνιαρής καί άχαρης δουλειάς του όλα τά πλού
σια έδέσματα τού έφαίνοντο πολύ άνοστα.
Έπινε κάθε μέρα τό γάλα μέ τις φιάλες
καί ύστερα άπό κάθε έργαστηριακή ένασχόλησι έλουζε έπιμελώς τά χέρια του
μέσα σέ μιά λεκάνη γάλα. Τά άπογεύματα
έπαιρνε ένα ύπνάκο καί έκοιμάτο οχτώ
όλόκληρες ώρες κάθε βράδυ. 'Η άνάπαυσις έκρίνετο ούσιώδης καί άναγκαία πρός
διατήρησιν τής ύγείας του.
' Η ιδέα όμως πού έβασάνιζε τόν Πάολι
ήταν ό κίνδυνος πού άντιμετώπιζε άπό
τήν φύσι τής έργασίας του καί μόνιμος
φόβος του μήπως ύποστή τήν έπίδρασι
τής ήρωΐνης. Κατά τό διάστημα τής χημι
κής του άπασχολήσεως έπνεον σιγανά
στόν άέρα, σχηματίζοντας ποπουλένια
συννεφάκια, τά λεπτά Ιχνη τού ναρκωτι
κού καί έγνώριζε ότι έάν αύτά άπερροφώντο άπό τόν οργανισμό του, καμμιά
Επιστήμη Χημείας, πού θά ήθελε βρεθή
έπάνω στή γή τυχόν, θά μπορούσε ποτέ
νά τόν σώση ή θά είχε τή δύναμι νά σταματήση τήν βραδεία φθοροποιό καί κατα
στρεπτική έπίδρασι τού δηλητηρίου στό
σώμα του. Μέχρι τώρα δέν είχε γευσθή,
ούτε καί νοιώσει άκόμα τήν πικρή έμπειρία ένός τέτοιου συμπτώματος, ώστόσο
όμως πολύ άνησυχοΰσε. Τελευταία άρ
χισε νά χάνη βάρος. Τό άνάστημά του
ήταν 6 πόδια καί έζύγιζε περίπου 70 κιλά.
Τό βάρος τού σώματός του δέν μπόρεσε
ποτέ νά ύπερβή τά 70 κιλά παρά τήν πο
σότητα καί καλή ποιότητα τής τροφής,
πού καθημερινώς έλάμβανε. Τό δέρμα του
έπ'σης άρχισε νά παίρνη ένα άσθενικό
καί κίτρινο χρώμα καί έδειχνε σάν νά κρέ
μεται στά κόκκαλα. Αύτός ήταν ό λόγος,
πού ό ’Ιωσήφ Πάολι, τό σκεφτότανε,
πολλές φορές τόν κατατυραννούσε αύτή
ή σκέψις καί δέν έβλεπε τήν ώρα, περιμένοντας νά μπορέση νά άποσυρθή στή
φάρμα του στις Κάτω "Αλπεις. Ή προσ
δοκία του αύτή θά έπαιρνε σάρκα καί
οστά, μόνο στήν περίπτωσι, πού οί δου
λειές του δέν θά έσημείωναν μιά τέτοια
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νά έπαιρνε μαζύ του στό πλοίο ένα και
νούργιο αύτοκίνητο.
«Θά άγοράσης τό αύτοκίνητο μέ δικά
μου χρήματα» έξήγησε ό Λεβονιάν, «καί
θά τό δηλώσης στό όνομά σου. Θά τό
όδηγήσω έγώ γιά λίγες μέρες, ούτως ώστε
νά είναι δυνατό νά δηλωθή σάν μεταχει
ρισμένο όχημα στήν ’Αμερική».
Ό νεαρός φοιτητής δέν δυσκολεύτη
κε νά καταλάβη καί μπήκε άμέσως στό
νόημα, γιατί θά έκανε αύτήν τήν έκδούλευσι. Χρησιμοποιώντας αύτόν ό Λεβονιάν θά έγλύτωνε τό βαρύ εισαγωγικό δα
σμό, πού ένας έμπορος ύποχρεοΰται νά
πληρώση καί έτσι τό αύτοκίνητο θά μπο
ρούσε νά πωληθή μέ 200 δολλάρια κέρδος
στήν ’Αμερική. 'Ο Λεβονιάν τόν κατετόπισε ότι στήν προκυμαία τής Ν. Ύόρκης
θά τόν έπερίμενε κάποιο πρόσωπο, στό
όποιο θά παρέδινε τό αύτοκίνητο καί θά
είσέπραττε τήν άμμοιβή, πού όρίσθηκε
σέ 200 δολλάρια. Ο Τόρος έμεινε σύμ
φωνος. Λίγες μέρες άργότερα παρέδινε
ένα σπόρτ Deloux Σίμκα, πού τήν κυριό
τητα θά τήν είχε ό Λεβονιάν.
Ήταν ένα ώραΐο μπλέ αύτοκίνητο,
ένα άκριβό μοντέλλο, άγνωστο πραγμα
τικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. ’Αλλά ή
■ομορφιά τόύ αύτοκινήτου δέν έξηντλεΐτο
μέ αύτές του τις ιδιότητες. Γιά τό Λεβονιάν ό τύπος αύτού τού αυτοκινήτου πα
ρουσίαζε άλλου είδους γοητεία, ένα έξαιρετικό προτέρημα. Ή ειδική του χάρις
εύρίσκετο στό βαθύ άνετο χώρο, πού θά
έξησφαλίζετο ύστερα άπό τήν μετατροπή
Ό τοξικομανής είναι πάντα ένα αξιοθρή τού ύψίστου σημείου μεταξύ τού όπισθίου
νητο πρόσωπο, απόβλητος και περιφρο- καθίσματος καί τού πόρτ-μπαγάζ τού αμα
νημένος άπό τήν κοινωνία. Στή φωτογρα ξιού. Ό χώρος αύτός, πού είχε φάρδος 12
φία Ά γγλ ο ι αστυνομικοί μεταφέρουν «ση ΐντσες καί τρία πόδια έγκάρσιο μήκος
κωτή» μία «μαστουρωμένη» νέα τον προσεφέρετο υπέροχα γιά τήν ιδεώδη
Λονόίνον.
άπόκρυψι ένός συσκευασμένου μεταλλι
κού δοχείου μέ 55 πάουντς καθαρή ήρωΐ
έπιτυχία ! Γιά τή μετατροπή τών 50 κιλών νη. Στό συνεργείο του ό Λεβονιάν συγ
μορφίνης ό Δομένικος Μπενοϋτσι θά κόλλησε ό ίδιος τό δοχείο, άφοΰ προη
τόν άπεζημίωνε μέ 35.000 δολλάρια. Φυ γουμένως τό έγέμισε καί ύστερα τό έβίσικά, δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται, ότι δωσε μέσα στήν ειδική κρύπτη. Όταν ή
γιά νά διατηρή ένα τόσο τέλειο έργαστή- έργασία αύτή, περατώθηκε, τό άποτέλεσμα
ριο, είχε καί τά βαρειά του έξοδα. Μετά ήταν νά φαίνεται τό μεταλλικό δοχείο
τήν άφαίρεσι όμως όλων τών δαπανών τό σάν έξάρτημα τού αύτοκινήτου.' Η εικόνα,
καθαρό κέρδος άνήρχετο στό ποσό τών πού παρουσιάσθηκε ήταν τόσο άριστο36.000 δολλαρίων τό μήνα ή 360.000 δολ τεχνική, ώστε ό πλέον έμπιστος βοηθός
λάρια τό χρόνο καί τούτο γιατί τούς δύο τού Μπενοϋτσι, πού έλαβε έντολή νά
μήνες τού έτους δέν έδούλευε, άλλά τούς ένεργήση έρευνα μέσα στό αύτοκίνητο
διέθετε γιά τις διακοπές του. Βέβαια, άν γιά τήν άνακάλυψη τής ήρωΐνης, άναγτά χρήματα δέν ήταν τόσο δελεαστικά κάσθηκε νά όμολογήση, ύστερα άπό έπίκαί δέν άποτελοΰσαν έναν διαρκή πει μονη καί έξαντλητική έρευνα, ότι άδυναρασμό θά μπορούσε νά τά παρατήση καί τούσενάπιστέψηδτιήήρωίνη ήταν κρυμ
άναχωρήση αύριο.
μένη μέσα σ’ αύτό τό αύτοκίνητο. Ή τε
λική προπαρασκευή ήταν καί ή πιό σπου
δαία άπό όλες τις προηγούμενες : ένα δεί
Αύτοκίνητο, πλοίο
πνο μέ τόν Μπενοϋτσι καί τόν μόλις άφικαί άεροπλάνο
χθέντα άπό τήν Αμερική φιλοξενούμενο
Έκεΐ τώρα, προτού ό Λεβονιάν θά του ’Ιωσήφ Μπιάνι, ’Αρχηγό τής «οικο
μπροΰσε νά άναχωρήση γιά τήν ’Αμερική, γένειας» τής μαφίας στήν Νέα Ύόρκη.
Προσωπικώς ό Μπιάνι άπέφευγε πάν
άπέμειναν δυό τελικά έργα, τά όποια καί
έπρεπε νά ρυθμισθοΰν. Τό πρώτο άφοροΰ- τοτε νά ένεργή άγοραπωλησίες ναρκωτι
σε στό αύτοκίνητο, πού θά μετέφερε τήν κών καί τούτο γιά νά μήν κινή τις ύποψίες
ήρωΐνη. Μέσω συγγενών του ό Λεβονιάν τών ’Αρχών, έπειδή ήταν προσεσημασμέστή Μασσαλία έπέτυχε νά συναντήση νος κακοποιός. Στό βιβλίο τών ύποπτων
τόν Τόρος Μαλίκ, έναν νεαρό σπουδαστή κυκλοφορίας ναρκωτικών «Who’s who»,
ό όποιος είχε έξασφαλίσει θέσι σέ καράβι, πού έχει καφφέ δερμάτινο κάλυμμα, τό
Γαλλικής γραμμής, πού θά άναχωρούσε γνωστό ώς ό έθνικός κατάλογος τών μεγιάπό τό λιμάνι τής Χάβρης γιά τήν ’Αμε λυτέρων έμπορων ναρκωτικών καί πού
ρική. Δέν θά άρεσε άραγε στό Τόρος νά περιλαμβάνει 437 ονόματα καταχωρημένα
κερδίση έπ’ εύκαιρία τού ταξιδιού του άπό τό Γραφείο Ναρκωτικών καί Επικιν
μερικά χρήματα; Εκείνο, πού, κυρίως, δύνων Φαρμάκων, άναφέρεται καί τό όνο
είχε σημασία γι’ αύτόν, ήταν νά μπορούσε μά του. Ή έγκληματική δράσις τού Μπιά-

νι αρχίζει άπό τό 1932, καθώς προκύπτει
από τό φάκελλό του, περιέχει δέ συλλή
ψεις γιά ληστεία, άπόκρυψι όπλων, έκβιασμούς, παραχάραξι καί κιβδηλεία.
’Αλλά μετά τόν Βον Παγκόσμιο πόλεμο
είχε συγκεντρώσει όλο του τό ένδιαφέρον
στά ναρκωτικά, γιά τήν έγκληματική του
δέ δραστηριότητα στόν τομέα τούτο είχε
καταχωρισθή δεόντως στά ’Αρχεία τής
’Αστυνομίας καί έφέρετο ώς ό μεγαλύτε
ρος ύποπτος. ’Ανεξήγητα, όμως, έξαφανίσθηκε άπό τότε καί δέν έφαίνετο νά άπασχολή τις ’Αρχές. Ή 'Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών διατηρούσε πάντως τό
φάκελλό του, πλήν όμως άπό πολλοΰ είχε
παύσει νά έχη πληροφορίες γιά τό άτομό
του.
’Αλλά ό Μπιάνι δέν είχε χαθή. Φαι
νομενικά ήταν άφαντος, γιατί στήν πρα
γματικότητα είχε άπόλυτη άνάμιξι στά
ναρκωτικά. Είχε άπλώς άποσυρθή άπό τό
κύριο ρεύμα τών άσχολιών. Ζοΰσε στή
Βιργινία, στό ιδιόκτητο κτήμα του, αξίας
250.000 δολλαρίων, καί άπό έκεΐ διατη
ρούσε τόν αυστηρό έλεγχο έπί τού Συνδι
κάτου τής Νέας Ύόρκης, μέ τό νά διαχει
ρίζεται προσωπικώς όλες τις διαπραγμα
τεύσεις, τις σχετικές μέ τήν άγορά τής
ήρωΐνης.· "Οταν ό Μπενούτσι τόν παρεκάλεσε τηλεγραφικώς γιά μιά συνάντησι,
ό ΜπιάνΓάρπαξε τό άεροπλάνο καί πέταξε
στή Μασσαλία.
Στό δείπνο ό Μπενούτσι συνέστησε τό
νέο προστατευόμενό του καί έκανε μιά
δελεαστική προσφορά. Σύμφωνα μ’ αύτήν
ό Λέων Λεβονιάν θά μπορούσε νά τού παραδίνη μιά άπεριόριστη ποσότητα ήρωίνης, άρίστης ποιότητος, άπ’ εύθείας στήν
Ν. 'Υόρκη. Ή τιμή θά ήτο πρός 12.000
δολλάρια τό κιλό. Χωρίς διστακτικότητες
άποδέχθηκε ό Μπιάνι τήν πρότασι. Προ
ηγουμένως είχε ύποχρεωθή νά άγοράζη τήν
ήρωΐνη στόν Καναδά διά μέσου τής μα
φίας, τάς πηγάς τής όποιας ό Μπενούτσι
έφωδίαζε στό Μόντρεαλ. Οί τιμές της
ήταν πολύ υψηλότερες, 16.000 ώς 18.000
δολλάρια τό κιλό.
Ή έπιχειρηματική δραστηριότητα τού
Λεβονιάν στήν Νέα Ύόρκη έπρόκειτό νά
άποβή ένας νέος κλάδος έμπορίου, έξήγησε ό Μπενούτσι, μολονότι οί συνήθεις
άποστολές θά έξακολουθοΰν νά πηγαίνουν
στό Μόντρεαλ. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο θά
μπορούσε ό Μπιάνι νά αύξήση τις πωλήσεις του μέ τά νέα φθηνώτερα έφόδια. "Ο
Λεβονιάν συμφώνησε νά φέρνη τήν ήρωίνη μέ προσωπικούς του κινδύνους καί ύπό
ίδιαν του εύθύνην καί νά καταστήση τό
Μπιάνι άποκλειστικό του πελάτη. Ή
συμφωνία, παρ’ όλο πού δέν διατυπώθηκε
έγγράφως, σχεδιάσθηκε πολύ προσεκτικά.
Ό Λεβονιάν έξασφάλισε τήν τιμή πού
ζητούσε : 10.000 δολλάρια τό κιλό. Ή
προμήθεια τού Μπενούτσι γιά τόν έφοδιασμό τού πελάτου θά ήταν 2.500 δολλάρια.
Ό Μπιάνι έμεινε σύμφωνος νά πληρώνη
τήν παράδοσι τοίς μετρητοΐς καί οί τρεις
τους τέλος δεχθήκανε νά τηρήσουν τήν
συμφωνία τους μυστική άπό κάθε άλλο
συνεταίρο.
Ό ταν λίγες έβδομάδες άργότερα τό
πλοίο τής Γαλλικής Γραμμής έκανε τόν
άπόπλου άπό τή Χάβρη, ό Λεβονιάν είδε
τό Τόρος καί τή Σίμκα του νά έπιβαίνουν
άσφαλεΐς έπάνω στό πλοίο. Κατόπιν πήρε
τό άεροπλάνο γιά τήν ’Αμερική, όπου ό
Τριγγάνο τόν έπερίμενε.

"Ενα oiriTi μέ ντουλάπα
στους «Kew Gardens»
Τό Γαλλικό Μαμμούθ. όδηγούμενο
άπό τρία ρυμουλκά έφερε γύρω στήν άκρη
τής προβλήτας τού Βορείου ποταμού καί
γλύστρησε μέσα στό άγκυροβολιό του.
Στήν άποβάθρα άνάμεσα στό πλήθος, πού
έπερίμενε, παρέμεναν όρθιοι, χωρίς νά
διακρίνωνται, ό Τριγγάνο καί ό Λεβονιάν. Ό νεαρός ’Αρμένιος παρά τήν πλή
ρη αισιοδοξία, πού τόν έχαρακτήριζε,
δέν θά μπορούσε νά τηρήση τήν άπόλυτη
ψυχραιμία του καί νά μήν αΐσθανθή μιά
ύπερδιέγερσι. Οί έπόμενες ώρες, ήξερε,
ότι ήταν, χωρίς νά τό θέλη, οί πιότερο
έπικίνδυνες άπό όλες έκεϊνες τις δύσκολες
στιγμές, πού είχε άντιμετωπίσει, άπό τότε,
πού άνέλαβε αυτή τήν άποστολή στήν
Κωνστα ντι νούπολι.
’Αλλά τό κάθε τι όμως έπρεπε νά συμφωνή μέ τό πρόγραμμα. Ό Τριγγάνο συ
νάντησε τό Τόρος Μαλίκ καί έπερίμενε
μέχρι τήν στιγμή, πού τά πράγματα, μετά
άπό τό ξεφόρτωμά τους άπό τήν μπλέ
Σίμκα, πέρασαν καί άπό τήν τελωνειακή
έπιθεώρησι. Κατόπιν ώδήγησε τό αύτοκίνητο στό ξενοδοχείο, όπου ό Μαλίκ,
σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, έσπευσε νά
περιμένη. ’Εκεί ό Τριγγάνο έπλήρωσε 200
δολλάρια στόν σπουδαστή καί μπαίνον
τας στό Σίμκα άπομακρύνθηκε. Ό Λεβονιάν άκολούθησε τό αύτοκίνητο τού Τριγ-

"Ενας "Ελληνας ναρκομανής. Σωστό αν
θρώπινο κουρέλι περιφέρεται στοάς δρόμονς έπαιτώντας. Πρέπει νά βρή χρήμα
τα. Τον είναι απαραίτητα γιά νά άγοράση
τήν «πρέζα » τον, ή όποια θά τόν όόηγήση
«στοάς τεχνητούς παραδείσους» και βε
βαίως σιγά μά σταθερά στόν πιο νπονλο,
τόν πιο απαίσιο, άργό θάνατο.

γάνο, έχοντας πάντοτε τό νού του, μήπως
τό Σίμκα παρακολουθεϊται. Διέσχισαν μιά
γέφυρα μέσα στό Δήμο τής Βασιλίσσης.
"Υστερα τό Σίμκα έστριψε μέσα σέ μιά
κατοικημένη πλευρά τού δρόμου, πού ή
κίνησις ήταν κάπως περιωρισμένη (μονό
δρομος), στις δυό δέ πλευρές τού δρόμου
ήσαν παρκαρισμένα αύτοκίνητα.
Τώρα ό Λεβονιάν κατέβαινε σιγά-σιγά,
ένώ ό συνεταίρος του, προχωρώντας μέ
ταχύτητα στό μέσον τής όδοϋ έστριψε
στή μακρυνή γωνιά καί έξαφανίστηκε.
Στό σημείο αύτό, έάν τυχόν, κάποιο αύ
τοκίνητο έδοκίμαζε νά άκολουθήση, ό
Λεβονιάν είχε ύπ’ δψι του νά προσποιηθή
βλάβη τού αύτοκινήτου του καί φράσσον
τας έτσι τό δρόμο νά έμποδίση κάθε δυνα
τότητα καταδιώξεως, μέχρις ότου ό συνε
ταίρος του, περνώντας τά λίγα τελευταία
τετράγωνα, θά έφθανε άσφαλής στό δια
μέρισμά του. Αλλ’ εύτυχώς κανένας δέν
άκολούθησε.
Τό μικρό Σίμκα ήρθε νά παρκάρη σ’
ένα ιδιωτικό γκαράζ, πού ό Τριγγάνο είχε
μεριμνήσει νά ένοικιάση. Όταν λίγα λε
πτά άργότερα έφθανε ό Λεβονιάν άτένισε
τό αύτοκίνητο μέ ένα σιωπηλό θαυμασμό.
Δέν έχασε καιρό καί άρχισε τήν έργασία
μέ ένα κατσαβίδι. Χρησιμοποιώντας ένα
μοχλό μπόρεσε μέσα σέ τρία λεπτά νά
άνοιξη τις συναρμολογήσεις, πού είχε
συγκολλήσει στή Μασσαλία. Στό αύτο
κίνητο βρέθηκαν 50 καθαροί πλαστικοί
σάκκοι, πού ό καθένας τους περιείχε άπό
μισό κιλό λευκής κρυστάλλινης σκόνης.
Κατόπιν μετακομίσανε τούς σάκκους σέ
δυό βαλίτσες, έκλείδωσαν τό γκαράζ καί
κατέβηκαν τό τετράγωνο μέ κατεύθυνσι
πρός τό διαμέρισμα τού Τριγγάνο, «έν
πλήρει ήμέρα», μεταφέροντας πεζή ήρωίνη άξίας 250.000 δολλαρίων.
Τό πού μπορεί κανείς νά κρύψη ήρωίνη είναι ένα πρόβλημα τόσο σημαντικό,
όσο καί ή άγορά καί ή πώλησις τού ναρ
κωτικού. Διττός είναι ό κίνδυνος, γιατί
πρέπει νά έξασφαλίζεται τόσο άπό τήν
πλευρά τής ’Αστυνομίας όσο καί άπό τήν
άποψι τών κλεπτών. Ό τοξικομανής, πού
μετρά τό θησαυρό του σέ κλάσματα τού
κουταλιού τού γλυκού, έχει διαθέσιμα
όλα τά είδη τών θέσεων άποκρύψεως : τό
καζανάκι τής τουλέττας, τή φόδρα μιάς
ζακέττας, μιάς κρύπτης στό έξωτερικό
κοίλωμα ένός έπίπλου. Οί τυχοδιώκτες,
πού πωλοΰν ναρκωτικά μέ τήν ούγγιά καί
αύτοί άκόμα έχουν νά άντιμετωπίσουν
έπάνω άπό ένα πρόβλημα, άλλά οί άνθρω
ποι, όμως, πού βρίσκονται στήν κορυφή
τής πυραμίδας τών ναρκωτικών — χον
δρέμποροι, διανεμηταί καί προμηθευταί,
πού διαπραγματεύονται ποσότητες μέ τό
κιλό — είναι άνάγκη νά όργανώσουν μιά
’Επιτελική Υπηρεσία καί ή διευθέτησις
μιας τέτοιας έργασίας, φυσικά, προϋπο
θέτει άσκησι στήν ’Επιμελητεία καί στήν
άγχίνοια.
Ό Τριγγάνο είχε λύσει τό πρόβλημα
μέ έξαιρετική δεξιότητα. 'Εβδομάδες όλόκληρες έψαχνε στά προάστια γιά νά βρή
ένα διαμέρισμα πού νά προσφέρεται στό
σκοπό του, καί έπί τέλους τό έπέτυχε νά
έγκατασταθή σέ ένα τριώροφο οίκημα
στους «Kew Gardens». Οί «Kew Gar
dens» είναι μιά μέσης τάξεως γειτονιά,
πού διακρίνεται γιά τήν χαμηλή της έγκληματικότητα. ’Ενοίκιασε ένα διαμέρι
σμα μέ σαλοτραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια
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καί μιά μικρή κουζίνα μέ 125 δολλάρια τό
μήνα.
’Εκείνο όμως, πού άξιζε περισσότερο
σ’ αύτή τήν έπιλογή του ήταν ή ντουλάπα
στό χώλλ τής εισόδου. Ή σκευοθήκη
αυτή καθίστα τό διαμέρισμα μοναδικώς
κατάλληλο. Γιά κάποιο λόγο ή ντουλάπα
ήταν κακοχτισμένη σέ τρόπο, πού στό
έπάνω μέρος τής δεξιάς πλευράς προείχε
ένα κοίλωμα κατά τό ένα τρίτο τοΰ όλου
μήκους. Τό κοίλωμα είχε ύψος δύο πόδια,
φάρδος δύο πόδια καί βάθος τρία πόδια.
Μέ τήν άδεια τής σπιτονοικοκυράς ό
Τριγγάνο έπένδυσε τήν ντουλάπα μέ ξυ
λεία άπό κέδρο. Τήν συγκατάθεσι γιά τήν
επισκευή τήν έξασφάλισε, άφού προηγου
μένως τής έξήγησε, ότι ήταν άναγκαΐο νά
προστατεύση άπό τήν ύγρασία τά ακριβά
Γαλλικά κοστούμια του. Μέ τήν άνακαίνισι ή έσοχή έξαφανίοθηκε. Ό Τριγγάνο
όμως είχε προβλέψει νά κόψη τά δυό άκρα
τής ράβδου, άπό τήν όποιαν έκρέμοντο
τά ρούχα, ούτως ώστε τό στήριγμα αύτό
(ράβδος) νά μήν βρίσκεται σέ στενή έπα<ρή μέ τόν τοίχο δεξιά καί άριστερά. Κατ’
αύτόν τόν τρόπο γυρίζοντας τήν ράβδο
μισή στροφή θά μπορούσε αύτή νά μπή
μιά ίντσα μέσα στόν άριστερό τοίχο καί
νά έλευθερώση έτσι τό ξύλινο φάντωμα
πρός τά δεξιά. Έ ν συνεχεία τό ένα τρίτο
τοΰ έπάνω δεξιού μέρους τοΰ φατνώματος
θά μπορούσε νά μετακινηθή γιά νά άποκαλύψη τήν κρύπτη τής έσοχής.
Ή έργασία ήτο τόσο έπιμελημένη,
ώστε ή θηλυκωμένη στό φάτνωμα κρε
μάστρα τών ρούχων έκανε τόν τοίχο τόσο
άνθεκτικό, όσο γερή καί στερεά ήταν ή
Ιδια ή ντουλάπα.'Η διαχωριστική γραμμή
τοΰ κέδρινου φατνώματος καί τοΰ τοίχου
έκαλύφθη μέ μιά διακοσμητική αύλακωτή
λωρίδα άπό σανίδα. Ή ξύλινη αύτή διακόσμησις, πού έκάλυπτε, τις τρείς πλευ
ρές τής ντουλάπας έστήριζε στό έπάνω
μέρος ένα ράφι γιά καπελλοθήκη. Παρου
σίαζε στό σύνολό του ένα δεξιοτεχνικό
τμήμα τής ξυλουργικής τέχνης καί έπέτυχε νά συνδυάζη ένα έξαιρετικό έπιπλο
καί μιά τέλεια κρύπτη.
Στό διαμέρισμά τους έκείνη τήν βρα
διά οί δύο Μασσαλιώτες συνεταίροι έθαύ-
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μασαν τήν τέχνη καί άπήλαυσαν τήν έπιτυχία τους. Όπως οί φιλάργυροι, πού
χαϊδεύουν τό χρυσάφι: έτσι καί αύτοί
άδειασαν τούς σάκκους ήρωΐνης άπό τίς
βαλίτσες τους, τούς μέτρησαν μέ προσοχή
καί τούς έκρυψαν στή σκευοθήκη. Ό
Λεβονιάν ήταν τώρα έτοιμος γιά νά ξεκινήση τή δουλειά στήν ’Αμερική.
Ή συνέχεια ε(ς τό έττόμενου.

ΗΡΑΚΛΗΣ Πουαρό, ήρωας τί
άστυνομικών μυθιστορημάτων τί
Άγκάθα Κρίστι, είναι γνωστό πε
δέν ζή πλέον. Πέθανε μέ τό4βιβλίο «*
Πουαρό έγκαταλείπει τήν σκηνή». Άλλ
αύτό τό άστυνομικό μυθιστόρημα π<
κατέρριψε όλα τά ρεκόρ πωλήσεων στ
'Ηνωμένες Πολιτείες καί χάρισε μιά άκόι
μη περιουσία στόν πιό πλούσιο συγγρι
φέα τού κόσμου, άφησε άναπάντητο έι
σωρό έρωτήματα γύρω άπό τήν ζωή τι
δαιμόνιου ηρώα.
Στό βιβλίο « Ό Πουαρό έγκαταλείπ
τήν σκηνή», τελευταίο τής Άγκάθα Κρ
στι, μέ αύτόν τόν ήρωα, ό περίφημε
άστυνομικός άν καί γερασμένος πιά, έξι
κολουθεί νά διατηρή τήν πνευματική τι
διαύγεια. Ό παλιός του φίλος Χάστιγι
διαπιστώνει τήν φθορά τοΰ χρόνου μό\
στίς σωματικές του δυνάμεις. Στό τέλι
τοΰ βιβλίου μάλιστα , ό θάνατος τοΰ Πο
αρό τόν άφήνει άφωνο. Κι όμως άν εί]
κάνει ένα άπλό υπολογισμό θά είχε διι
πιστώσει ότι ό Πουαρό ήταν τό λιγώτερ
117 χρονών. Τό 1914 όταν άνέλαβε τί
πρώτη του ύπόθεσι — τήν μυστηριώέ
ύπόθεσι Στύλς — ήταν ήδη συνταξιούχε
τής βελγικής άστυνομίας. 'Επομένως ήτι
πάνω άπό 65 έτών σύμφωνα μέ τούς τό·
κανονισμούς τοΰ βελγικοΰ κράτους. Κι
τά περίεργο τρόπο καί ή τελευταία τι
ύπόθεσι έκτυλίσσεται όπως ή πρώτη σι
Στύλς Σαίντ Μαίρη.
Ή «Κυρία» Άγκάθα — ό τίτλος τί
Κυρίας τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίι
τής άπενεμήθη άπό τήν βασίλισσα — i
ταν τουλάχιστον 32 χρόνια μικρότερη άι
τόν Βέλγο της ιδιωτικό άστυνομικό, ήτο
δηλαδή 85 χρονών περίπου.
Ή Κυρία Άγκάθα δέν είχε χάσει μ
χρι τή στιγμή τοΰ θανάτου της ούτε τί
αϊσθησι τοΰ χιοΰμορ, οΰτε τήν αϊσθηι
τοΰ μυστηρίου. Πάντα τής άρεσε νά κά>
έκπλήξεις στούς έκδότες της καί στί
πράκτορά της. Ό λοι τους ήταν συνηβ
σμένοι καί δέν πολυπίστευαν στίς δηλ(
σεις της γιά τά μελλοντικά της σχέδι
Πολλές φορές άκόμη ή Άγκάθα έξαφ
νιζόταν χωρίς νά δώση γιά μεγάλο δι
στημα σημεία ζωής. Άπό τό 1915 δημ
σίευσε 85 μυθιστορήματα καί ένα μεγά)
άριθμό άπό νουβέλλες πού άντιπροσι
πεύουν περισσότερα άπό3 50 έκατομμύρ
άντίτυπα, χωρίς νά συμπεριλαμβάνουι
τίς πειρατικές έκδόσεις.
—Μέ τήν Άγκάθα Κρίστι, δηλώνει
διευθυντής τοΰ Μήντ, ό έκδότης της, δι
μπορεί νά είναι κανείς σίγουρος παρά μ
νο γιά ένα πράγμα: ότι θά παίρνη τουλ
χιστον ένα χειρόγραφο τό χρόνο. Κ
τίποτα περισσότερο. Θά μπορούσε '
γράψη τόν ίδιο χρόνο τρείς Πουαρό, δι
γιά τήν Μις Μάρπλ δέν μπορούμε 1
κάνουμε καμμιά πρόβλεψι. Καμμιά φο(
μάς έστελνε χειρόγραφα πού ή ύπόθεσ
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'Επάνω: Ή λήψι ναρκωτικών κατά τήν
έγκνμοσέψη, έχει σάν αποτέλεσμα τή γέννησι παιδιών διανοητικώς και σωματικώς
μή φυσιολογικών. Κάτω: Δισκία Έ λ-Έ ςΝτί.

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ»

ίο

ιηνΣτικο ιο ν

ηρπκλη

πονπρο

Δεν [ό ά πε κάλ υ ι ] ε ή

ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ
3υς δέν έχει τίποτα τό αστυνομικό. Πολύ
ίγοι ξέρουν ότι ή Άγκάθα γράφει καί
ίσθηματικά μυθιστορήματα μέ τό όνομα
Ιαίρη Ούέστμακοτ. Πολλά έργα της
χουν γυρισθή στόν κινηματογράφο. Γενι
ά όμως ή Άγκάθα Κρίστι δέν ένδιαφερόϊν καθόλου γιά τις κινηματογραφικές
ροσαρμογές τών έργων της. Πιστεύει
τι ό κινηματογράφος δέν άποδίδει τό
νεύμα της: μήπως οί κινηματογραφιστές
άποτε δέν έβαλαν σέ κάποιο έργο της
τήν θέσι τού Πουαρό τήν Μις Μάρπλ;
5σο γιά τήν Μάργκαρετ Ράδερφορτν,
ήν ΜΙς Μάρπλ τού κινηματογράφου ή
υγγραφεύς έλεγε: Είναι μιά έξαιρετική
θοποιός, όμως δέν έχει τίποτα τό κοινό
έ τήν δική μου πρωταγωνίστρια. «Τό
ι'κλημα τού Όριάν Εξπρές» (νέα έκδοις) τής άρεσε. Παρευρέθηκε μάλιστα καί
τήν δεξίωση. Ό ένθουσιασμός μέ τόν
ποίο τήν ύποδέχθηκε τό πλήθος τήν
υνεκίνησε. Κατάλαβε πώς ό κόσμος τής
ητά νά γράψη κι άλλα βιβλία. Σύμφωνα
έ τό στενό της περιβάλλον ή Άγκάθα
ν καί 85 χρονών δέν άποφάσισε καθόλου
i σταματήση νά γράφη, παρά τις διαεβαιώσεις της. Καί στό κάτω - κάτω ή
ζέιν Μάρπλ, μόλις πιό μεγάλη στά χρο
ιά άπό τήν ίδια, δέν άνήγγειλε ποτέ
τισήμως ότι έθεσε τέρμα στίς δραστηριόητές της. Μερικοί πιστεύουν άκόμη πώς
5 «δεξί χέρι» τού Πουαρό, ό Χάστιγκς,
ού είναι άκόμη γεμάτος σφρίγος (θύμ
ωνα μέ τούς ύπολογισμούς μας δέν θά
'ναι πάνω άπό 90 χρονών) θά μπορούσε
i ύποκύψη στόν πειρασμό τού άστυνοικοΰ μυστηρίου: στό βιβλίο « Ό Πουαό έγκαταλείπει τήν σκηνή», μερικές
ράσεις ένισχύουν αύτή τήν γνώμη.
Ζήτησαν άπό τήν Άγκάθα Κρίστι
a τούς πή πώς ένοιωσε όταν δημοσιεύηκε ό θάνατος τού πιό άγαπημένου της
ρωα.
—Βαθύ πόνο:
—Ό χι! άπάντησε.
—Κάποια λύπη;
—Πολύ μικρή, είπε καί συνέχισε: «Οί
ίλοι δέν σάς άνήκουν έσεϊς άνήκετε
τούς φίλους σας».
'Η έργατικότης καί ή φιλία έπαιξαν
ρωτεύοντα ρόλο στήν ζωή τής Άγκάθα
αί τών άνθρώπών τού περιβάλλοντός

της. Ποτέ δέν άλλαξε πράκτορα, έκδότη>
γραμματέα. Ο Πουαρό έμεινε γιά πάντα
πιστός στόν φίλο του λοχαγό Άρθουρ Χάστιγκς. Καί μάλιστα ίσως θά έλεγε κανείς
ύπερβολικά πιστός. Άπό τήν στιγμή πού ό
Πουαρό πέθανε, μερικοί Άγγλοι χρονι
κογράφοι — όπως ό Χήτινγκ — δέν δί
στασαν νά καταπιασθοΰν μέ τό μυστήριο
πού έκρυβε ή άπόρρητη ζωή τού ντετέκτιβ. Ό Πουαρό δέν παντρεύθηκε ποτέ
καί άπέναντι τών γυναικών συμπεριφερόταν πάντα μέ κάποια παγωμένη άδιαφορία έκτός τής κόμισσας Ποορκώφ πού
φαίνεται πώς θαύμαζε. Στό στόμα του ή
φράσις «Ιστορίες γιά γυναίκες», έδειχνε
καθαρά τήν όριστική του περιφρόνησι.
Κάποτε δήλωσε άποφθεγματικά: «Οί γυ
ναίκες δέν έχουν καλωσύνη άν καί καμμιά
φορά γίνονται τρυφερές». Στίς γυναίκες
δέν άναγνώριζε παρά μόνο τόν ρόλο τής
μητέρας: στήν δούκισσα ντέ Μέρτον έλε
γε κάποτε: «Καταλαβαίνω τήν μητρική
σας καρδιά» καί στήν λαίδη Γιάρντλεϋ
έκδηλώνει τήν ίκανοποίησί του λέγοντας:
«Είστε μία καλή μητέρα». (Αίγες στιγμές
άργότερα ή Λαίδη Γιάρντλεϋ λιποθυμά
διαπιστώνοντας ότι έξαφανίστηκε τό με
γάλο διαμάντι της καί ό Πουαρό δέν
διστάζει νά τήν χαστουκίση γιά νά τήν
συνεφέρη, πρός μεγάλη άγανάκτησι τού
Χάστιγκς).
Όταν ή Άγκάθα Κρίστι έρωτήθηκε
καί γι' αύτή τήν σκοτεινή πλευρά τής
προσωπικότητας τού ήρωά της, άποκρίθηκε μέ άξιοπρέπεια: « Ό τ ι κάνουν οί
ήρωές μου στά βιβλία μου δέν μέ άφορά».
"Ετσι ό Ηρακλής Πουαρό 117 έτών, ό πιό
όνομαστός ντετέκτιβ τού κόσμου (μετά
τόν Σέρλοκ Χόλμς άλλά πρό τού Μαιγκρέ σύμφωνα μέ τόν άριθμό τών άντιτύπων), πήρε τό μυστικό τής ζωής του, άν
ύπάρχη κάποιο μυστικό στό τάφο του.
Ίσως ή Άγκάθα Κρίστι ήθελε γιά μιά
μόνο φορά νά κάνη τούς άναγνώστες νά
λύσουν αύτοί τό μυστήριο. Ή Άγκάθα
άλλωστε ποτέ δέν θέλησε νά άπαντήση
σέ έρωτήσεις πού είχαν σχέσι μέ τήν ίδια>τική της ζωή. Στόν ‘Ηρακλή Πουαρό,
Βέλγο άστυνομικό, μέ άρκετά έλαττώματα καί άδυναμίες, έδωσε ένα προτέρημα
πού κατά τήν γνώμη της, ήταν καθαρά
βρεταννικό: τήν έχεμύθεια.
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Του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών
κ. κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΙΑ ευλαβής παράδοσις καί
συνήθεια 'Ελληνική, παρακινεί δια
φόρους έπαγγελματικάς τάξεις καί
Συλλόγους καί Σωματεία, νά έπικαλοΰνται τήν προστασίαν κάποιου 'Α γί
ου, τόν όποιον θέλουν νά θεωρούν ώς ιδιαί
τερον αυτών προστάτην. Δεν θά ήτο
δυνατόν νά έξαιρεθή άπό τήν συνήθειαν
αύτήν καί τήν 'Ελληνικήν αυτήν παράδοσιν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Πρό δετίας, κατά τήν πανήγυριν τού
Πολιούχου τών Πατρών ’Αποστόλου Άνδρέου, ήμην προσκεκλημένος, ώς Μητρο
πολίτης τότε Ζιχνών καί Νευροκοπίου καί
μετά τήν ’Εκκλησιαστικήν τελετήν, είς τό
συνήθως παρατιθέμενον έπίσημον γεύμα,
συνέπεσε νά παρακαθήμεθα είς τήν τρά
πεζαν παραπλεύρως μέ τόν τότε ’Αρχη
γόν τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειον
Σακελλαρίου. Συζητούντες ώς συνδαιτημόνες, άνεφέρθημεν είς αυτό άκριβώς τό
θέμα, πώς θά ήτο δυνατόν ή Αστυνομία
Πόλεων νά άναζητήση καί ν ’ άνευρη καί
νά όνομάση τόν προστάτην της Άγιον.
Προσεφέρθην τότε νά βοηθήσω καί
έπειδή εϋγνωμόνως έγινεν άποδεκτή ή
πρότασίς μου έκείνη, ένήργησα ώς έξης:
"Εγραψα ώρισμένας έπιστολάς πρός ειδι
κούς Άγιολόγους, οι όποιοι άκριβώς αύ
τήν τήν άποστολήν έχουν, ν’ άσχολούνται μέ τάς προσωπικότητας καί τήν ζωήν
τών 'Αγίων καί ν ’ άποκαλύπτουν τάς
λεπτομέρειας, τάς χαρακτηριστικάς τής
ζωής καί τής δράσεως αύτών.
Διά τήν Ιστορίαν θ ’ άναφέρω τά 4
όνόματα έκείνων τών Άγιολόγων, πρός
τούς όποίους άπετάθην. 01 δύο ήσαν Κλη
ρικοί, Πρωθιερείς έν Άθήναις, οί Αίδεσιμώτατοι, ’Ιωάννης Ράμφος, Πρωθιερεύς τής
’Ενορίας 'Αγίου Γεωργίου Κυψέλης ’Αθη
νών καί Νικ. Παπαδόπουλος, Πρωθιερεύς τής ’Ενορίας 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση τών ’Αθηνών. *0 τρίτος ήτο συγγε
νέστατος πρός τό έργον τών ’Αστυνομι
κών, διότι ήτο Είσαγγελεύς Έφετών κ.
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, ό όποιος συνη
θίζει νά πλαισιώνη τάς συνήθους του
άσχολίας καί μέ τοιαύτας πνευματικάς
ένασχολήσεις καί . μάλιστα καί έρεύνας
είς τόν τομέα αύτόν τών 'Αγιολογικών
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Στην εικόνα τής απέναντι σελίδας. Ό "Α
γιος Μηνάς ώς στρατιωτικός άγιος. Ή το
αξιωματικός καί επί Αιοκλητιανον καί
Μαξιμιανον, όπηρετονσε είς τό Κοτναε
ον, τήν σημερινήν Κιοντάχειαν είς τά
λεγάμενα τότε Νονμεριανά τάγματα.

καί Ύμνολογικών ζητημάτων τής Εκκλη
σίας· καί ό τέταρτος ήτο ό Όσιολογιώτατος Ύμνογράφος τής μεγάλης τού Χρι
στού ’Εκκλησίας Μοναχός Γεράσιμος
Μικραγιαννανίτης, εύρισκόμενος είς τό
Ά γιον "Ορος.
Τήν έπιστολήν μου, έκείνην, τήν έκοινοποίησα είς τό Άρχηγεϊον τής Αστυ
νομίας καί ύπάρχει είς τόν οίκεΐον Φάκελλον. "Οταν ήλθαν αί άπαντήσεις, τήν λύσιν έδωκεν ό τελευταίος, ό Ύμνογράφος
τής μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλησίας,
Πατήρ Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ό
όποιος, άφού κατέληξεν είς συγκεκριμένον συμπέρασμα, τό άνεκοίνωσε καί είς
τούς άλλους τρεις συνερευνητάς τού θέμα
τος, οί όποιοι μού έγραψαν ότι συμφωνούν
καί αποδέχονται τήν λύσιν καί τήν πρότασιν τού Ύμνογράφου έκείνου, όπότε
ανήγγειλα τό πράγμα έπισήμως είς τόν
Αρχηγόν τής Αστυνομίας, καί ή έπιστολή μου έδημοσιεύθη τότε, τό 1968, είς τό
ύ π ’ άριθ. 378 τεύχος τών «Αστυνομικών
Χρονικών». Διά τής έπιστολής μου έκείνης, έπρότεινα ώς Ά γιον τού Αστυνο
μικού Σώματος τόν Άγιον Μηνάν.
θ ά έρωτήσετε άσφαλώς —καί θά πρέπη νά πληροφορηθήτε—ποϊαι σκέψεις
ώδήγησαν είς τήν ύπόδειξιν τού Αγίου

Μηνά ώς Προστάτου τού Σώματος τής
Αστυνομίας Πόλεων; Κυρίως, βεβαίως
ή σκέψις ότι, ό Προστάτης Άγιος, θά
έπρεπε οπωσδήποτε νά έχη κάποιαν
σχέσιν μέ τό έργον τού Σώματος. Τό άντίστοιχον Σώμα τής Χωροφυλακής, έχει
έπιλέξει ώς Προστάτιδα Αγίαν, τήν Α γ ί
αν Είρήνην καί είναι προφανές ότι άφωρμήθη, άπό τό όνομα τής Άγιας. Διότι,
πράγματι, τό όνομα Ειρήνη, είναι ένα
ώραιότατον σύμβολον, τό όποϊον έκφράζει τήν προσπάθειαν τών όργάνων τής
Τάξεως, νά έμπεδώσουν τήν Είρήνην καί
τήν ήρεμίαν είς τήν κοινωνίαν. Καί έπομένως μία Α γία φέρουσα τό όνομα τούτο,
ήμπορούσε άριστα νά θεωρηθή έκφραστικώτατον σύμβολον τής Ιδέας καί τής προ
σπάθειας αύτής, ή όποία άνήκει είς τό
έργον τών όργάνων τής Τάξεως, καί δεόν
τως καί άρμοδίως νά έπικαλούνται τήν
προστασίαν της καί τάς εύλογίας της.
Αλλά βεβαίως μόνον τό όνομα ένός Αγίου
ή μιας Αγίας, δέν είναι πάντοτε άρκετός
όδηγός καί ικανή ένδειξις διά νά προσδιορίση έκεϊνο τό όποιον άναζητούμεν εις
τοιαύτας περιπτώσεις.
Διότι, έάν έπρόκειτο νά μείνη κα
νείς, κατά τάς άναζητήσεις του, μόνον εις
τό όνομα τού αντιστοίχου Αγίου, θά
ήτο δυνατόν νά έχωμεν καίτά έξής, άσυνήθη καί ίσως περίεργα: νά άκούωμεν
Άγιος Γεώργιος καί νά τόν φανταζώμεθα
προστάτην τής Γεωργίας, ή νά άκούωμεν
Απόστολος Φίλιππος καινά σκεπτώμεθα
τό ιππικόν καί τούς Ιππείς, διότι αύτή
είναι ή έννοια τού όνόματός του. "Επρεπε
λοιπόν νά άναζητηθή κάποια σχέσις
πραγματική, τής προσωπικότητος τού
άναζητουμένου Αγίου, πρός τό έργον
τού Σώματος περί τού όποίου έπρόκειτο,
καί μάλιστα σχέσις σαφής καί όχι αινι
γματική .
Άντιθέτως οί έπιτυχεϊς συσχετισμοί
εις τάς τοιαύτας περιπτώσεις, είναι έκεΐνοι
οι όποιοι παρουσιάζουν έμφανή καί πρό
δηλον τήν συσχέτισιν. 01 Ιατροί, εύλόγως
έχουν ώς Προστάτην των τόν Εύαγγελιστήν Λουκάν, διότι ήτο Ιατρός, καί διότι
ρητώς άναγράφεται μέσα εις τήν Καινήν
Διαθήκην, «άσπάζεται ήμάς Λουκάς ό 1α171
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Λέν λέω οτι δέν φταίξαμε. ’Αλλά οΙ άνώμαλοι τύποι εϊ·
ναι μιά παγίδα γιά τούς νέους. Αυτό γράψτε το στις έφη
μερίδες, μήπως καί γλυτώσουν άλλοι νέοι άνθρωποι πού
είναι έτοιμοι νά κατρακυλήσουν. Γράψετε μέ κεφαλαία
γράμματα : Νέοι μακρυά άπό τούς άνωμάλους. Είναι κα
ταστροφή.
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ΝΑ ΑΠΟ τά ειδεχθέστερα έγκλήματα πού συνεκλόνισε τήν έλληνική κοινή γνώμη τόν τελευταίο
καιρό έξιχνιάσθη, χάρις στήν έργατικότητα καί τήν έπιστημονική κατάρτιση
τών άξ/κών καί των κατωτέρων τής 'Α
σφαλείας 'Αθηνών. Πρόκειται γιά τήν
δολοφονία τού Χρήστου Νικολοπούλου
έτών 55 τμηματάρχου τού Ελεγκτικού
Συνεδρίου, πού έγινε μέσα στό σπίτι τού
θύματος, στήν όδό Χανίων 3 στήν Κυ
ψέλη, τήν 16.1.77. Οί δράστες συνελήφθησαν μετά τήν προσεκτική διερεύνηση
τού χώρου τού έγκλήματος καί τήν άνακάλυψη ένός δακτυλικού άποτυπώματος,
τό όποιο καί έστάθη «μοιραίο» γιά τούς
άδίστακτους δολοφόνους. Τά στοιχεία
ταυτότητάς τους:
1) Κων. Καραγιάννης καί 2) Άναστ.
Κουτσογιάννης. 'Αλλά, άς δούμε τό «Ιστο
ρικό» τής «δράσεως» τών δύο νεαρών,
οί όποίοι «μπλέχτηκαν» όπως είπαν στά
δίχτυα τών άνωμάλων, μέ άποτέλεσμα νά
φθάσουν στό έγκλημα. Παραπέμπουμε
στόν ήμερήσιο 'Αθηναϊκό Τύπο, μερίς τού
όποιου έκάλυψε πλήρως τήν άγωνιώδη
προσπάθεια τής 'Αστυνομίας νά έντοπίση
τούς άγνώστους δολοφόνους καί έν συνε
χείς έχειροκρότησε τήν έπιτυχία της.
Έγραψε στή «ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 19.2.77
ό άστυνομικός συντάκτης τής έφημερίδος
κ. Μαλάτος:
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τού Χρήστου Ν.
Νικολόπουλου. 55 χρονών. τμηματάρχη τού 'Ελεγκτικού Συνε
δρίου, δέν μπόρεσε νά κάνη τό τέλειο έγ

Ο
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κλημα. Αντίθετα άφησε τό πιό άλάθητο
πειστήριο τού φόνου: τ' άποτυπώματά
του!...
Έτσι κατώρθωσαν οί άστυνομικοί τής
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών μέ τήν άποτελεσματική βοήθεια τής Έγκληματολογικής Υπηρεσίας, νά άποκαλύψουν τόν
δράστη. Πρόκειται γιά τόν σεσημασμένο
κακοποιό 'Αναστάσιο (Τάσο) Β. Κουτσόγιαννη, 20 έτών. άπό τό χωριό Μυρώνια Ζαχάρως.
Αύτός σκότωσε, κατά τόν φρικιαστικώτερο τρόπο, τόν άνώμαλο σεξουαλικώς Νικολόπουλο, μέσα στό διαμέρισμα
τού θύματος, στήν όδό Χανίων 3, στις 16
Ίανουαρίου. Τόν σκότωσε καί τόν λή
στεψε. Τόν περιμένει τώρα τό Πενταμελές
Έφετεϊο...
"Ομως ό φονιάς έχει γίνει άφαντος.
'Από τήν περασμένη Δευτέρα, πού έντοπίσθηκε, έχουν χαθή τά ίχνη του. Αν,
πάντως, δέν έχει φύγει γιά τό έξωτερικό,
θά συλληφθή όπωσδήποτε. ΚΓ οί άστυνομικοί πιστεύουν ότι ό Κουτσογιάννης
βρίσκεται στήν Ελλάδα.
Ό καταζητούμενος γιά τό φόνο τού Νικολόπουλου είναι καί ποδοσφαιριστής!
Τήν περασμένη Κυριακή πήγε στήν Ζά
κυνθο μέ τήν τοπική όμάδα τής Ζαχάρως
πού άγωνίσθηκε μέ όμάδα τού νησιού.
Αύτή ήταν καί ή τελευταία έμφάνισί του.
Τήν άλλη ήμέρα, τήν Δευτέρα, πού
άρχισαν νά τόν αναζητούν οί άστυνομικοί, τό έμαθε κι’ έξαφανίσθηκε. Έγινε
γνωστό ότι μετά τό έγκλημα ό Κουτσόγιαννης προσπάθησε νά φύγη γιά τό έξω
τερικό, άλλα δέν τά κατάφερε.

Στις φωτογραφίες μας στιγμιότυ:τα από
τήν αναπαράσταση τοί) στυγερού έγκλύ
ματος. 'Επάνω αριστερά: Ό ’Αναστάσιο„
Κουτσογιάννης κατά τήν προσαγωγή του
στό σπίτι τοϋ εγκλήματος. Κάτω: «Νά
έτσι, λέει ό Κουτσογιάννης εγώ έπαιζα
τάβλι μέ τόν λίκολόπουλο. Τότε τόν κτύπησε ό Καραγιάννης». 'Απέναντι επάνω:
Ψύχραιμος ό Κώστας Καραγιάννης, δεί
χνει στους αστυνομικούς, πώς σκότιοσε
τόν Νικολόπου/Χ). τή στιγμή, πού εκείνος
έπαιζε ανύποπτος τό τάβλι του /ιέ τόν
Κουτσογιάννη.

Μέ τούς γονείς του καί τά τρία αδέλ
φια του ήρθαν άπό τό χωριό στην ’Αθήνα
κι έμεναν στό Αιγάλεω. Πριν δύο χρόνια
ή οικογένεια Κουτσόγιαννη ξανάφυγε
γιά τό χωριό Μυρώνια. Τούς ακολούθησε
καί ό δράστης.
Δέν μπόρεσε όμως νά ζήση στό χωριό
καί έφυγε μόνος του γιά τήν ’Αθήνα καί
πάλι. Κι’ έκτοτε άκολούθησε τό δρόμο
τής κακοποιού δράσεως.
Τόν δράστη δέν τόν είδε κανείς στό
διαμέρισμα τού Νικολόπουλου. Άπό τις
φωτογραφίες, πού έπέδειξαν οί άστυνομικοί, στούς γείτονες τού θύματος, δέν
τόν άναγνώρισαν.
’Εκείνο πάντως πού απασχολεί τούς
άστυνομικούς είναι άν υπάρχουν καί συνεργοί στό έγκλημα. Δέν άποκλείεται να
υπάρχουν —ένας ή περισσότεροι. Αύτό
θά άποδειχθή μέ τήν σύλληψι τού φονηα.
Ό Κουτσόγιαννης καί στήν ληστεία τής
Κέρκυρας δέν «δούλεψε» μόνος του. Είχε
συνεργάτες.
Ό φονηάς έπνιξε τό θύμα του μ’ ένα
άχλάδι πού τού έμπηξε στό στόμα, άφού
προηγουμένως τού κατάφερε 33 πλήγματα
στό πρόσωπο καί τό κεφάλι κι’ αφού
προσπάθησε νά τόν στραγγαλίση μέ τά
χέρια του».
Στή συνέχεια τού ρεπορτάζ τού ίδιου
συντάκτη γιά τό άγριο έγκλημα άναφέρονται μεταξύ των άλλων:

Ε

ΝΩ Σ’ ΟΛΑ συμφωνούν οί δυό
νεαροί γκάγκστερς, πού σκότωσαν
καί λήστεψαν τόν Χρήστο Ν. Νικολόπουλο, 55 έτών, τμηματάρχη τού
’Ελεγκτικού Συνεδρίου, έν τούτοις δέν
θέλουν, ούτε ό ένας, ούτε ό άλλος, νά
μιλήσουν γιά τό άχλάδι!
— Ποιός έβαλε τ’ άχλάδι στό στόμα
τού θύματος;
Ό ένας λέει γιά τόν άλλον κι’ αυτό
γιατί κι’ οί δυό γνωρίζουν ότι τ’ άχλάδι
σκότωσε τό Νικολόπουλο! "Ετσι ό Τά
σος Β. Κουτσόγιαννης, 20 έτών, άπό τή
Μυρώνια Ζαχάρως κι’ ό Κων. Καραγιάννης, 24 έτών, άπ’ τό Μελισσουργό
Άρτας, άνακρίνονται συνεχώς στή Γενι
κή Ασφάλεια Αθηνών, όπου μετήχθησαν
τό Σάββατο τό βράδυ, άπό τόν Πύργο ό
πρώτος κΓ άπό τήν Θεσσαλονίκη ό δεύ
τερος.
Είναι γνωστό ότι οί άστυνομικοί τής
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, ένετόπισαν κατ’ άρχήν τόν Κουτσόγιαννη, ώς
δράστη τού έγκλήματος, άπό τά άποτυπώματα πού άφησε ό δράστης στό δια
μέρισμα τού θύματος.
Αυτός, μέ τήν δημοσίευσι τής είδήσεως καί τής φωτογραφίας του στις έφημερίδες τού Σαββάτου, έσπευσε νά παραδοθή στις άρχές τής Ζαχάρως, όπου έκρύπτετο! Άπεκάλυψε ώς σύνεργό στό έγ
κλημα καί τόν φίλο του Καραγιάννη, πού
ήταν στό μεταξύ κρατούμενος στή Θεσ
σαλονίκη, ώς λιποτάκτης!
ΚΓ οί δυό ώδηγήθηκαν στήν Αθήνα
τό Σάββατο τό βράδυ. Άπό όσα κΓ οί
δυό λένε φαίνεται ότι ή γνωριμία τους μέ
τό Νικολόπουλο, πού ήταν σεξουαλικώς
άνώμαλος, έγινε τυχαία στήν πλατεία
Όμονοίας.
Πρώτος γνωρίσθηκε μέ τό Νικολό-

πουλο ό Καραγιάννης κΓ αύτός στις 7 ή
ώρα τό βράδυ τού Σαββάτου, στις 15
Ίανουαρίου, έσύστισε τό θύμα στόν Κου
τσόγιαννη».
ΤΗΝ 24-2-77 έγινε ή άναπαράστασις
τού έγκλήματος έπί παρουσίμ τών άξ/κών
τής Ασφαλείας (Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Μουντζουρίδη, Αστυνόμων κ.κ. Τζανάκη καί
Φαραντούρη) τού Είσαγγελέως κ. Παπαδάκη καί τού προϊσταμένου τής ’Ιατρο
δικαστικής 'Υπηρεσίας κ. Γιαμαρέλου.
Οί δύο δολοφόνοι άπεκάλυψαν, ότι είχαν
άποφασίσει νά κτυπήσουν οπωσδήποτε
ένα σεξουαλικώς άνώμαλο τύπο, γιά νά
τόν ληστέψουν.
Καί έπειδή άκόμη, τό πρωί τού Σαβ
βάτου, τής 15ης Ίανουαρίου, δέν είχαν
γνωρίσει τόν Νικολόπουλο, έπήγαν γιά νά
«κτυπήσουν» ένα όνόματι Σάλωνα, πού
μένει στά Κάτω Πατήσια. Κ ι’ αύτός έγλύτωσε μέ .30 μόνο δραχμές.
ΚΓ αυτό, γιατί έπήγαν οί δύο κακο
ποιοί τό πρωί στό διαμέρισμα τού Σάλω
να. Έκτύπησαν τό κουδούνι καί έπειδή
δέν τούς άνοιξε κανείς, προσπάθησαν νά
τό διαρρήξουν. Τότε άνοιξε τήν πόρτα ό
Σάλωνας καί τούς παρακάλεσε νά φύ
γουν, γιατί είχε μέσα τόν... άνδρα του!
Οί δύο δράστες δέν έφευγαν καί ό Σά
λωνας τούς έδωσε 30 δραχμές. Τις πήραν
κι’ άναχώρησαν. "Ετσι γλύτωσε ό Σόλων,
γιά νά τό πληρώση μέ τή ζωή του ό Νικολόπουλος.
Πρώτος έκανε τήν άναπαράστασι ό
Κώστας Καραγιάννης, 24 έτών, ένώ ό
άλλος κρατήθηκε έξω άπό τό διαμέρι

σμα. Έπανέλαβε τά όσα είχε πή καί στήν
προανάκρισι. Ό τι δηλαδή:
Έγνώρισαν τόν Νικολόπουλο τό βρά
δυ τού Σαββάτου στήν πλατεία 'Ομό
νοιας καί ότι έπήγαν καί οί τρεις στό
διαμέρισμά του.
"Επεσαν καί οί τρεις στό κρεβάτι, έχον
τας στή μέση τόν Νικολόπουλο.
Τό πρωί τής Κυριακής μαγείρεψαν,
άκουσαν στό ραδιόφωνο τήν περι
γραφή τού ποδοσφαιρικού
άγώνος
ΠΑΟΚ — ΠΑΟ, έπαιξαν τάβλι.
Στις 6 1/2 τό βράδυ τούς έστειλε ό Νικολόπουλος νά άγοράσουν αύγά καί
γιαούρτι. Καί τότε στό δρόμο, άποφάσισαν νά τόν ληστέψουν.
Ό Τάσος θά έπαιζε τάβλι μέ τόν Νικολόπουλο, ένώ αύτός (ό Καραγιάννης)
θά τόν κτυπούσε.
Τόν έκτύπησε πρώτος (ό Καραγιάννης)
συνεπλάκησαν καί ό Τάσος έκτύπησε
τό κεφάλι τού θύματος στό πάτωμα. Ό
Τάσος τόν έδεσε μέ καλώδιο καί τού
έβαλε τ’ άχλάδι στό στόμα. Τόν μετέ
φεραν στό μπάνιο, έψαξαν, άρπαξαν καί
έφυγαν...
Στή συνέχεια τής άναπαραστάσεως
ώδηγήθη στό διαμέρισμα ό Τάσος Κου
τσόγιαννης. 20 έτών, συνοδευόμενος καί
άπό τόν δικηγόρο του κ. Βασιλάκη. Ό
άλλος δράστης κρατήθηκε έξω.
Ό κακοποιός αύτός ήταν άγριος, δέν
άπαντοΰσε άν δέν έρωτάτο καί οί άπαντήσεις του ήταν μονολεκτικές! Σκληρός ό
δράστης, άλλά τήν εύθύνη γιά όλα τήν
έπέρριψε στόν συνεργάτη του...
—"Ο,τι έκανα, τό έκανα μέ έντολή τού
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Κώστα. Αυτός μοΟ είπε νά τά κάνω όλα
αυτά, είπε ό δράστης.
Καί είπε ό Τάσος:
—Έκανα έρωτα στό λουτρό μέ τόν Νικολόπουλο!
Καί πρόσθεσε:
—Καί τό βράδυ πού κοιμηθήκαμε όλοι
μαζί στό κρεβάτι, ό Νικολόπουλος μέ,
χάϊδευε!
Διέψευσε ότι έκτύπησε τό κεφάλι τοϋ
θύματος στό πάτωμα καί είπε ότι αύτός
έβαλε τ' άχλάδι στό στόμα τού Νικολόπουλου μέ έντολή τού Κώστα! Μάλι
στα έπέμεινε ότι δέν ήταν άχλάδι, άλλά
μήλο!
Στό τέλος ή άναπαράστασι έγινε καί
μέ τούς δυό μαζί στό διαμέρισμα. Άλληλοδιαψεύσθησαν καί ό ένας έρριχνε τις
εύθύνες στόν άλλο!
ΑΠΟ τό διαβιβαστικό τής 'Ασφαλείας
’Αθηνών πρός τόν Εισαγγελέα άντιγράφουμε μεταξύ τών άλλων καί τά έξής :
«Άποστέλλομεν Ύμΐν συνοδεία μετά
τής κατ’ αύτών σχηματισθείσης δικο
γραφίας τούς: 1) Σεσημασμένον καί λίαν
έπικίνδυνον κακοποιόν ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΝ ’Αναστάσιον τού Βασιλείου καί
τής 'Ελισάβετ, γεν. τφ 1957 εις Μυρώνια 'Ολυμπίας 'Ηλείας, άεργον, κά
τοικον Ζαχάρως 'Ολυμπίας 'Ηλείας καί
2) Λίαν έπικίνδυνον κακοποιόν ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΝ Κων/νον τού ‘Αθανασίου
καί τής Σοφίας, γεν. τφ 1954 εις Μελισσουργούς "Αρτης, στρατιώτην, ύπηρετούντα εις 702 Τ. Μηχανικού, έδρεύον
εις Σκύδραν ’Εδέσσης, ύπόδικον εις
Στρατιωτικός Φυλακάς Θεσσαλονίκης
διά λιποταξίαν, κατηγορομένους έπί παραβάσει τών άρθρων 45, 380 καί 299 Π.
Κ. «Ληστεία καί άνθρωποκτονία έκ προθέσεως κατά συναυτουργίαν)) καί παρακαλούμεν διά τήν άσκησιν τής ποινικής
τούτων διώξεως.
Διά τόν πρώτον τών είρημένων έχουσιν έφαρμογήν αί διατάξεις τών άρθρων
88 - 89 Π.Κ. «Περί ύποτρόπων έγκληματιών».
Είδικώτερον οΰτοι, συνδεόμενοι φιλικώς άπό 7-1-1977, τήν 20.00 ’ περίπου ώραν
τής 15-1-1977, συνήντησαν εις τήν Πλα
τείαν Όμονοίας τόν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΝ
Χρήστον τού Νικολάου καί τής ’Αναστα
σίας, γεν. τφ 1918 εις Κόρινθον, ύπάλληλον ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτοικον έν
ζωή, όδού Χανιών 3 (Ζ' Α)Τ) καί όμοϋ
μετ’ αύτοΰ μετέβησαν είς τι οίνομαγειρεΐον τής Πλατείας Βάθης, ένθα έδείπνησαν. ’Ακολούθως διά τού αύτ)του τού
άνωτέρω μετέβησαν είς τήν οικίαν του,
κατεκλίθησαν έπί τής αύτής κλίνης καί οι
τρείς καί παρέμειναν έντός τής οικίας του
μέχρι τήν 19.00 ' ώραν περίπου τής 16-1-77.
Έν συνεχείμ έξήλθον οί άνωτέρω δράσται
τού διαμερίσματος πρός άγοράν τροφί
μων. Καθ’ δν χρόνον ούτοι εύρίσκοντο
έκτός διαμερίσματος, συναπεφάσισαν άπό
κοινού νά κτυπήσωσι τόν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΝ καί νά τού άφαιρέσωσι τά
χρήματα. Έπέστρεψαν είς τό διαμέρισμα
καί κατά τό άπό 22.00' έως 22.30' ώρας
χρονικόν διάστημα τής αύτής, δοθείσης
είς αύτούς καταλλήλου εύκαιρίας, έκτύπησαν άπό κοινού τόν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΝ, τόν άναισθητοποίησαν, τού έδεσαν
τάς χείρας όπισθεν τού σώματός του διά
τεμαχίου ύφάσματος καί μετά ταΰτα έδε
σαν τάς χείρας καί τούς πόδας του δπι218

ΜΠΙΡΝΑΡ
ΠΕΣΚΕ
"Ενας
μ εγά λ ο ς ε γ κ λ η μ α τία ς
«"Ετσι έβαλα τό αχλάόι στό στόμα τ nr
Νιχολόπονλον», λέει ό Κοντσόγιαννη;
σθεν διά καλωδίου, ένφ παραλλήλως
άφήρεσεν έκ τής χειρός του ό ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ τό ώρολόγιόν του, μάρκας
SEIKO. Μετά ταΰτα είσήγαγον βιαίως
έντός τού στόματός του άπίδιον (άχλάδιον) καί έθεσαν τεμάχιον ύφάσματος έπί
τού στόματος, τό όποιον περιέδεσαν είς
τό όπίσθιον μέρος τής κεφαλής, άκολούθως δέ τόν μετέφερον έντός τής λεκάνης
τού λουτρού, ένθα τόν άπέθεσαν είς θέσιν πρηνή. Συνέπεια τών κτυπημάτων καί
άποφράξεως τών άεροφόρων οδών έπήλθεν ό θάνατος. Οί ώς είρηται μετά τήν
πραξιν των, τή βοήθεια κατσαβιδιού,
παρεβίασαν ήσφαλισμένην ξυλίνην ντου
λάπαν καί ήρεύνησαν τούς χώρους τού
διαμερίσματος, ένθα άνεΰρον καί άφήρεσαν τά κατωτέρω. 1) Τό χρηματικόν
ποσόν τών (17.100) δραχμών, 2) (1) ραδιοκασσετόφωνον μάρκας SONY μετά
θήκης χρώματος μέλανος, 3) (1) πλαστι
κήν τσάνταν χρώματος μαύρου, 4) (1) ξυ
ριστικήν μηχανήν, μάρκας REMIGTON,
5) (1) μικράν κασσέταν, 6) Διάφορα ξένα
καί Ελληνικά άναμνηστικά νομίσματα,
7) (I) ζεύγος μανικετοκομβίων καί 8)
(2) άναπτήρας ύγραερίου, άγνώστου μάρ
κας».
ΚΑΤΑ τή μεταγωγή τους στόν Εισαγ
γελέα οί νεαροί δολοφόνοι έδειξαν φανε
ρά μεταμελημένοι. Στούς δημοσιογρά
φους πού τούς «ύπεδέχθησαν» δήλωσαν:
Ό Κουτσογιάννης:
Τώρα μετανοιώσαμε γιά όλα. Δέν θέ
λαμε νά τόν σκοτώσουμε. Εϊμεθα μεθυ
σμένοι.
Ό Καραγιάννης προσέθεσε:
Έγώ θέλω νά σάς πώ δυό λόγια, γιά
τούς άνώμαλους τύπους τής ’Αθήνας.
Συναντούν στούς δρόμους τά φτωχά παι
διά. Τά κάνουν παρέα καί τά συνηθίζουν
σέ ένα άλλο τρόπο ζωής. Τούς ύπόσχονται πολλά καί ώραϊα. ’Αργότερα, τά παι
διά αύτά μέ τό κατρακύλισμα πού παίρ
νουν, καταντούν έκεί πού φθάσαμε έμείς
σήμερα. Δέν θέλω νά πώ ότι δέν φταίξαμε.
’Αλλά οί άνώμαλοι τύποι είναι μιά παγίδα
γιά τούς νέους. Αύτό νά γράφετε στις έφημερίδες σας, μήπως καί γλυτώσουν άλλοι
νέοι άνθρωποι, πούναι έτοιμοι νά κατρα
κυλήσουν. Γράψετε μέ κεφαλαία γράμ
ματα: «ΝΕΟΙ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

PIN ΛΙΓΟ καιρό άπεκαλύφθη άπό
τή Γαλλική ’Αστυνομία, ένας άπό
τούς ειδεχθέστερους έγκληματίες
τών τελευταίων έτών. Πρόκειται γιά τόν
Μπερνάρ Πεσκέ, πού σκότωσε έξ άτομα
κατά τόν πιό άπαίσιο τρόπο.
Κοντός, μικρόσωμος, χλωμός ό Μπερ
νάρ Πεσκέ δέν άναποκρίνεται, όπτικά,
καθόλου μέ τό μέγεθος τών έγκλημάτων
του.
Η «σταδιοδρομία» του άρχισε στις
8 Νοεμβρίου τού 1941, στή Ρουέν. ’6
Πεσκέ, ήταν τότε είκοσι μόλις χρονών.
Ένας νέος κοντός, δυνατός, μέ έντελώς
άσημο παρουσιαστικό, χωρίς μόνιμη δου
λειά καί μέ πάντα λίγα λεφτά στήν τσέ
πη του.
Είχε καί ένα άκόμα χαρακτηριστικό:
Οί γυναίκες δέν τόν πολυενδιέφεραν τότε.
Προτιμούσε τις άνδρικές φιλίες.
Καί άκριβώς, ένας άπό τούς στενούς
αύτούς «φίλους» τού Πεσκέ, ό Ζυλιέν
Κουϊμπέλ, ήταν τό πρώτο θύμα του. Ήταν
ένα έγκλημα ξεκάθαρο, ένα έγκλημα ζή
λειας έρωτικής, μέ τό όποιο ή άστυνομία
δέν είχε καί πολύ ν’ άσχοληθή.
Ό Μπερνάρ Πεσκέ, συνελήφθη καί
καταδικάστηκε σέ παραδειγματική ποι
νή: Σέ ίσόβια καταναγκαστικά έργα. Ή
ύπόθεσί του καί ή ζωή του φάνηκε νά
έχουν τελειώσει όριστικά.
’Αλλά έγινε τό «θαύμα». Ό νεαρός
δολοφόνος, πού δέν είχε ούτε σάν προ
σωπικότητα, ούτε σάν ύπόθεσι τίποτα πού
νά μπορεί νά τόν κάνει συμπαθητικό,
άλλαξε ριζικά μέσα στή φυλακή. Έγινε
ένας κρατούμενος — ύπόδειγμα, ένας άν
θρωπος πού έδειξε πραγματικά ότι μετάνοιωσε καί γιά τή προηγούμενη ζωή του
καί γιά τό έγκλημα πού είχε διαπράξει.
Τά χρόνια περνούσαν καί ό Μπερνάρ
Πεσκέ έγινε παράδειγμα πρός μίμησι γιά
όλους τούς καταδίκους, όχι μόνο τής δι
κής του φυλακής, άλλά καί όλων τών φυ
λακών τής Γαλλίας. Έγινε —γιά τήν γαλ
λική σωφρονιστική ύπηρεσία— τό σύμ
βολο τού κρατούμενου, πού, μέσα στή
φυλακή, μπορεί πραγματικά νά μεταμορφωθή, νά γίνη άπό έγκληματίας, χρήσιμος
άνθρωπος. Έ νας πολίτης πού σέβεται
τούς νόμους καί πού διαθέτει όλα τά προ
σόντα γιά νά γυρίση έλεύθερος στήν κοι
νωνία.
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"Ολη αυτή ή διαφημιστική έκστρατεία, πού έξαπολύθηκε άπό τή γαλλική
σωφρονιστική υπηρεσία μέ σύμβολο τόν
Μπερνάρ Πεσκέ, είχε, βέβαια, καί τά
ευεργετικά της αποτελέσματα γιά τόν
ίδιο. Τό 1961, έπειτα, άπό είκοσι χρόνια
καταναγκαστικής έργασίας, ό «άναμορφωμένος δολοφόνος», άποδόθηκε στήν
κοινωνία.
Ο ΓΐΕΣΚΕ έδειξε, άπό τή μεριά του
ότι δίκαια τό γαλλικό κράτος τού έδωσε
τήν έμπίστοσύνη του. 'Εγκαταστάθηκε
σ’ ένα σπιτάκι στό Πιερελάϊγ καί μέ χί
λιες θυσίες έστρωσε μιά μικρή έπιχείρησι
έργολαβίας έλαιοχρωματισμών.
"Υστερα άπό λίγο, ό Μπερνάρ γνω
ρίστηκε μέ μιά όμορφη, ξανθειά κοπέλλα
άπό τήν Βρετάνη, τήν Κριστιάν Ρουώ καί
τήν παντρεύτηκε. "Ολος ό κόσμος όρκιζόταν ότι ό Πεσκέ ήταν ένας θαυμάσιος
άνθρωπος, σύζυγος καί οίκογενιάρχης.
Καί όχι μόνον αύτό. Βοηθούσε πολ
λούς φυλακισμένους πού τέλειωναν τήν
ποινή τους καί βγαίναν άπ’ τις φυλακές.
Ο ίδιος είχε πει στόν δικηγόρο του τόν
μαιτρ Μονβίλ:
«"Εχω βοηθήσει έκατό φυλακισμένους,
μέσα στά δέκα τελευταία χρόνια. Τούς
έδωσα δουλειά, μόλις βγήκαν άπό τή φυ
λακή, ώσπου νά μπορέσουν νά στηθούν
μόνοι τους στά πόδια τους. Έχω μάλιστα
στεφανώσει δεκαεφτά άπ’ αύτούς».

’Επάνω δεξιά: Ό Μπερνάρ Πεσκέ μέ τη
γυναίκα τον Κριστιν σέ αναμνηστική φω
τογραφία την ήμερα των γάμων τους. Κά
τω: Ό «αναμορφωμένος» Πεσκέ, παρά
τήν «αναμόρφωσή» τον, όέν επαψε νά εί
ναι ένας στνγερός και επικίνδυνος εγκλη
ματίας.

Καί γιά νά μήν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία ότι τά λέει αύτά ψέματα γιά νά
έλαφρύνη τή θέσι του, ό Πεσκέ παρέδωσε
στόν μαιτρ έπίσημα έγγραφα τού ύπουργείου Δικαιοσύνης πού πιστοποιούν πραγ
ματικά τούς ισχυρισμούς του.
Έπειτα, ξαφνικά, τόν Νοέμβριο ή
γυναίκα τού Μπερνάρ, ή Κρίστιαν Πε
σκέ έξαφανίστηκε άπό τό σπιτάκι τους
στό Πιερελάϊγ. Ό Μπερνάρ κλείστηκε
στόν έαυτό του, έγινε μισάνθρωπος. Οί
γείτονές του τόν καταλάβαιναν. Ή γυναί
κα του τόν είχε έγκαταλείψει. Τήν άγαποΰσε. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό ν’
άλλάξη έτσι τό φέρσιμό του, ό χαρακτή
ρας του.
Ο Πεσκέ δέν πήγαινε πιά στό ταβερνάκι τής γειτονιάς νά πιή ένα ποτήρι,
συντροφιά μέ τούς γείτονες. Έπαψε νά»
περιπιέται τά λουλούδια τού μικρού του
κήπου —ένα κομμάτι γής 120 μέτρα μήκος
καί 10 πλάτος— πού τώρα γέμισε άγριόχορτα καί τσουκνίδες.
Μιά στό τόσο, τόν έπισκέπτονταν στό
σπιτάκι του, διάφορες «φίλες» μέ ύπο
πτο παρουσιαστικό. ’Αλλά οί γείτονες
δέν έδιναν σημασία, δέν ένοχλιόντουσαν.
« Ό καημένος», έλεγαν «προσπαθεί ό
πως - όπως νά γλυκάνη κάπως τή μοναξιά
του».
Σιγά - σιγά έπαψαν όλοι ν’ άσχολούνται μέ τόν Μπερνάρ Πεσκέ. Καί κανένας,
βέβαια, δέν τόν σκέφθηκε όταν, τόν περα
σμένο ’Ιανουάριο, έξαφανίστηκε άπό τό
σπίτι του στό Νεϊγύ, ένας παλιός μεσίτης
άκινήτων. Ό μεσίτης αυτός όνομαζόταν
Άνρί Φρανκί καί ήταν έβδομηνταπέντε
χρονών... Ήταν γνωστό ότι τού άρεσαν
τά μεγάλα ταξίδια, τώρα πού είχε πιά πα
ρατήσει τή δουλειά του. Έτσι, ή έξαφάνισί του δέν προκάλεσε έκπληξι σέ κανέναν. Στή γειτονιά του μάλιστα κυκλοφό
ρησε ή πληροφορία ότι έφυγε γιά τόν
«γύρο τής ’Αφρικής». Γιατί αύτό έγραφε
ένα μπιλιέτο πού ήταν καρφωμένο μέ μιά
πινέζα στήν πόρτα τού σπιτιού του στό
Νεϊγύ.
«Θά λείψω άρκετό καιρό, γιατί πη
γαίνω στόν γύρο τής ’Αφρικής».
Ό γυιός όμως τού Φρανκί, δέ μπο
ρούσε νά πιστέψη αύτό τό πράγμα. Πώς
ήταν δυνατόν ό πατέρας του νά ξεκίνησε
γιά ένα τόσο μεγάλο ταξίδι χωρίς νά τού

πή τίποτα έκείνου. "Οσο γιά τό μπιλιέτο
στήν έξώπορτα, ό γυιός Φρανκί ύποστήριξε ότι δέν ήταν γραμμένο άπό τόν πατέ
ρα του.
Χωρίς νά χάση καιρό κατήγγειλε
τήν άπουσία τού πατέρα του στήν άστυνομία κεμ ύποστήριξε ότι πρόκειται γιά
έξαφάνισι.
"Αρχισε μιά άνάκρισι, μιά έρευνα, πού
όμως δέν κατέληξε πουθενά. "Υστερα, τόν
περασμένο ’Ιούλιο, ή άστυνομία άνακάλυψε ,στό Νεϊγύ, ένα φρικτό τριπλό έγ
κλημα:
Βρέθηκαν δολοφονημένοι σ?ό σπίτι
τους, ό Έμίλ Μπεργκώ, 76 χρονών, ή
γυναίκα του Έλίζα, 53 χρονών καί ή ύπηρέτριά τους Άλφια Μποτζιόρνι. Καί οί
δύο γυναίκες ήταν ’Ιταλίδες.
Καί τά τρία πτώματα είχαν πυροβοληθεϊ μέ πιστόλι. Τό σπίτι τών Μπεργκώ
ήταν άναστατωμένο καί ήταν φανερό ότι
είχαν κλαπεϊ χρήματα καί κοσμήματα.
Σέ ένα σημειωματάριο τού Έμίλ Μπερ
γκώ, ή άστυνομία βρήκε μιά παράξενη
πληροφορία σημειωμένη. Τήν ήμέρα
άκριβώς πού έγινε τό τριπλό έγκλημα,
έπρόκειτο νά πάει στήν κατοικία τών
Μπεργκώ ό «άναμορφωμένος δολοφόνος»
Μπερνάρ Πεσκέ, γιά νά κανονίση όρισμένα μερεμέτια καί βαψίματα.
Ό έπικεφαλής τής προανακρίσεως
έπιθεωρητής, έσπευσε μέ τούς συνεργά
τες του στό σπιτάκι τού Πεσκέ, στό Πιερελάϊγ. Τόν άνέκρινε. Ό Πεσκέ ισχυρί
στηκε ότι δέν πήγε στό ραντεβού του μέ
τόν Μπεργκώ. ’Αλλά όταν έρευνήθηκε τό
σπίτι του βρέθηκαν, μιά κασσετίνα μέ
κοσμήματα, ένα όλόκληρο λαχείο τής
«Αοτερί Νασιονάλ» καί άρκετά ξένα
κέρματα.
Ή νύφη τών Μπεργκώ άναγνώρισε
τήν κασσετίνα μέ τά κοσμήματα τής πε
θεράς της. Καί όλος ό κόσμος στό Νεϊγύ
ήξερε ότι ό Μπεργκώ άγόραζε λαχεία τής
«Αοτερί Νασιονάλ», σέ κάθε κλήρωσί
της. Ή νύφη τών Μπεργκώ βεβαίωσε έπίσης ότι τά πεθερικά της, πού ταξίδευαν
συχνά στό έξωτερικό, είχαν τή μανία νά
φυλάνε τά ξένα κέρματα πού τούς περίσευαν, όταν γύριζαν πίσω στή Γαλλία.
«Είναι μιά φριχτή μηχανοραφία»,
φώναξε καί ξαναφώναζε ό Πεσκέ, όταν
βρέθηκε μπρός στά άκαταμάχητα πειστή
ρια. «Κάποιος θέλει νά μέ καταστρέψη.
Τό σπίτι μου τό διέρρηξαν τελευταία δύο
φορές. Βάλανε έπίτηδες τά κοσμήματα
γιά νά μέ ένοχοποιήσουν οί έχθροί μου.
Τό λαχείο τής «Αοτερί Νασιονάλ» τό
άγόρασα έγώ. Τά ξένα κέρματα είναι άπό
τήν προσωπική μου συλλογή».
Μόνο πού ό Πεσκέ δέν είχε ταξιδέ
ψει ποτέ έξω άπό τήν Γαλλία.
Ό έπιθεωρητής δέν πείσθηκε όμως
άπό τις διαμαρτυρίες τού «άναμορφωμένου δολοφόνου».
‘Ο Μπερνάρ έξακολούθησε, νά άρνεΐται κάθε άνάμιξί του στό τριπλό έγκλημα
τού Νεϊγύ. Οί άνακρίσεις όμως συνεχί
ζονταν. Καί ό Πεσκέ έπεσε κάποια στιγμή
σέ όρισμένες άντιφάσεις. Καί τά όσα κα
τέθεσε άρχισαν νά δημιουργούν καί άλλες
υποψίες στις άνακριτικές άρχές: Ό τ ι ή
γυναίκα του, ή Κριστιάν Πεσκέ, δέν τόν
είχε έγκαταλείψει...
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Τού Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου
Ι—Γ ΕΞ .4 Ρ Σ Ιί τής βίας και τής τρο1 * μοκρατί ας στις ημέρες μας, αγα
πητοί μον αναγνώστες, ουνιστά αλη
θινή κοινωνική πληγή, πού έχει Αρ
χίσει από καιρό νά μάς ένοχλή καί
νά μάς προβλημάτιζε). Τα. συνεχή
κρούσματα έξτρεμιστικών πράξε
ων, πον σχεδόν καθημερινά δημο
σιεύονται στον τύπο τής χώρας μας,
έκαμαν τους αρμόδιους νά σκεφθοϋν
λύσεις, πον θά μπορούσαν αν όχι νά
εξαλείψουν, τουλάχιστον νά περιο
ρίσουν τήν έκτασι τού κακού αυτού,
εις τρόπον ώστε νά μή κινδυνεύη
τόσο άμεσα ή ησυχία των πολιτών
καί νά μή τραυματίζεται τόσο καί
ρια τό επίπεδο τού πολιτισμού μας.
Αέν πάει πολύς καιρός που από τις
αστυνομικές άρχές έχει άναληφθή
μιά μεγάλη εκστρατεία γιά τον
έλεγχο κάθε ύποπτου τύπον, απ'
αυτούς πού περιφέρονται τις νύκτες
εδώ κι' εκεί στις μεγαλονπόλεις.
Καί έγινε γνωστό πώς κάθε φορά
πού γίνεται μιά τέτοια έξόρμησις ή
Αστυνομία συλλαμβάνει Αρκετά επι
κίνδυνα πρόσωπα, πού μέσα οτήν
Ασυδοσία πού είχαν μέχρι τώρα μά
θει έγίνονταν ήρωες επιθετικών ε
νεργειών εις βάρος τών συνανθρώ
πων τους. Οι εξορμήσεις αυτές καί
γενικά ή έπαγρύπνησις τής Αστυ
νομίας θά περιορίση Ασφαλώς τό κα
κό δσο καιρό θά νπάρχη. ΟΙ άνθρω
ποι δηλ. τής παρανομίας, μόλις Αντι220

ληφθοΰν δτι χαλαρώθηκαν κάπως
τά Αστυνομικά μέτρα θά έπαναλάβονν τό έργο τους. 'Ο φόβος τής
Αστυνομίας επιδρά κατασταλτικά
στά άτομα αυτά μέ τήν εγκλημα
τική δράσι. Είναι σάν τήν Ασπιρίνη,
πού κατεβάζει γιά λίγο τον πυρετό
χωρίς όμως καί νά θεραπεύη τήν
Ασθένεια. Γι' αυτό έχομε τή γνώμη
πώς τά Αστυνομικά μέτρα, δσο εκτε
ταμένα καί μελετημένα κι άν είναι,
δεν είναι επαρκή γιά νά περιορίσουν
στά κατώτατα δυνατά όρια τήν εγ
κληματικότητα, όταν ή κοινωνικέ)
ζωή μιάς χώρας είναι τέτοια πού νά
προκαλή εστίες δημιουργίας άνηθικότητος καί εγκληματικότητας. Τά
μέτρα περιορισμού τής κυκλοφορίας
τών κακοποιών ατούς κόλπους ή καί
τά περιθώρια τής κοινωνίας δέν
επαρκούν, άν δέν συνοδεύωνται καί
Από μέτρα περιορισμού τής παρα
γωγής των. Καί εδώ Ακριβώς είναι
τό σημείο πού πρέπει νά μάς Απα
σχόληση περισσότερο.

Ριζική θεραπεία.
Τό κακό πρέπει νά άντιμετωπισθή στή ρίζα του καί δχι στις εκδη
λώσεις του μόνο. "Αν περιορισθούμε
στο τελευταίο, τότε συνεχώς θά
κλαδεύουμε τις σάπιες εκβλαστήσεις
πού ή ρίζα συνεχώς θά παράγη. Τό
Αποτέλεσμα όμως θά είναι μηδανινό
καί ή Αρρώστεια δέν θά θεραπεύε

ται. Χρειάζεται ριζική θεραπεία.
Καί ή ριζική θεραπεία βρίσκεται κά
που Αλλού, όπως θά δούμε. Βρίσκε
ται στά χέρια τά δικά μας, περισσό
τερο καί δχι τής Αστυνομίας ή τού
νόμου. Βρίσκεται στή διάπλασι τόσο
Απ' τήν οικογένεια καί τό σχολείο,
δσο κι Απ’ τήν εκκλησία χρηστών
χαρακτήρων, πού θά έχουν ορθά
προσανατολισθή προς τόν δρόμο τής
Αληθινής προόδου μέσα στήν κοινω
νία. Καί ας Αρχίσουμε Απ' τήν άνώνυμη κοινωνία πού τήν Αποτελούμε
όλοι μας. ΙΙώς θέλουμε νά έξαλειφθή
τό έγκλημα καί νά σταματήσουν
οι πράξεις τής βίας, όταν πλήθος
παραγόντων τής σύγχρονης κοινω
νικής μας ζωής, συι/ηγοροϋν στο νά
καθίσταται Ιδανικό πολλών νέων Αν
θρώπων τό μεγάλο καί εύκολο κέρ
δος πού Αποκτάται τις περισσότερες,
άν μή όλες τις φορές, μέ τή βία καί
τό έγκλημα; Τά τίμια λεφτά πού
δίνει τό εργατικό καί υπαλληλικό
μεροκάματο δέν επαρκούν γιά τή
μεγάλη καί γλυκειά ζωή πού φιλο
δοξούν νά ζήσουν ένα πλήθος Από
Ανθρώπους τής σύγχρονης εποχής
καί έτσι ή καταφυγή τους στο έγκλη
μα, γιά νά Αποκτήσουν δ,τι ονειρεύ
ονται, Αποτελεί τή μοιραία κατάληξί τους, τήν μοναδική λύση στο
τιρόβλημα τής ζωής τους, έτσι πού
τούς έμαθαν νά τό θέτουν. "Οσο ή
κοινωνία-μας θά δώάσκη μέ τόν τρό-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Π ώ ς θέλουμε νά έξαλειφθή
τό έγκλημα καί νά σταμα
τήσουν οί πράξεις βίας, ό
ταν πλήθος παραγόντω ν τής
σύγχρονης κοινω νικής μας
ζω ή ς, συνηγορούν στο νά
καθίσταται ιδανικό πολλώ ν
νέω ν ανθρώπων τό μεγάλο
καί εύκολο κέρδος πού απο
κτά ται τις περισσότερες, άν
μή όλες τις φ ορές, μέ τή
βία καί τό έ γ κ λ η μ α ;

7to της τούς νέονς νά ζούν μια τέ
τοια ζωή υί έκδηλώσεις βίας θά ανξάνωνται καί θά πληθύνωνται μέχρις
δτον την πνίξουν στο βούρκο καί στο
αίμα.

Ή εύθύνη τοΰ σχολείου.
Κι έρχομαι τώρα σέ πιο συγκε
κριμένα στοιχεία πού συνθέτουν τούς
παράγοντες τής κοινωνικής μας ζω
ής. Τό σχολείο σήμερα καί ή παι
δεία πού προσφέρει ατό παιδί χρειά
ζεται νά υπηρετήσουν την ιδέα τής
θωρακίσεως τών χαρακτήρων μέ τις
ατσάλινες εκείνες άρχές πού αντέ
χουν στη φθοροποιό έπίδραοι τοΰ
περιβάλλοντος. ”Αν ή παιδεία μας
περιορισθή στό νά δίνη στα παιδιά
μας απλώς γνώσεις επιστημονικές
θά άφήση ακάλυπτο τον ηθικό χώρο
μέσα τους'καί εύκολοπρόσβλητο από
τις επιθέσεις τοΰ κακού, πού τό συν
αντάμε κάθε λεπτό στον δημόσιο
βίο μας. Τά Ιδανικά τής παιδείας
μας δέν πρέπει νά είναι αόριστα καί
νεφελοειδή. Στό νέο μας Σύνταγμα
βρέθηκε μιά διατύπωσι γ ι’ αύτά πού
Αντικατέστησε τον δρο «ελληνοχρι
στιανικός πολιτισμός». Συμφωνώ
μέ δσους κατά τό παρελθόν καί σή
μερα είχαν την γνώμη πώς ό δρος
αυτός ήταν σχεδόν απροσδιόριστος
σάν έννοια, μέ αποτέλεσμα νά όδηγή σέ συγχύσεις καί στό τέλος νά μη
σημαίνη πολλά πράγματα. "Αν ή νέα
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διατύπωσι τού σχετικόν άρθρου τον
νέον Σνντάγματος πού θέλει την παι
δεία μας ικανή να δημιουργή ((την
ηθικήν, πνενματικήν, επαγγελματι
κήν και φυσικήν αγωγήν τών 'Ελ
λήνων, τήν άνάπτυξιν τής εθνικής
και θρηακεντικής σννειδήσεως και
τήν διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων
και υπευθύνων πολιτών» θέλει να
πή πώς τα παιδιά στο σχολείο θά
μαθαίνουν νά σέβωνται τον εαυτό
τους και τον διπλανό τους, νά διακρί
νουν τό καλό από το κακό, σύμφωνα
όχι με τις αόριστες κάθε φορά αντι
λήψεις, αλλά με τό αντικειμενικό
κριτήριο πού προσφέρει σέ μάς τούς
χριστιανούς ό λόγος τού Θεού πού
((μένει εις τον αιώνα», νά καλλιερ
γούν μέσα τους τις άρετές κάθε χρη
στού άνθρώπου και νά προσφέρουν
τον εαυτό τους θυσία γιά τό γενικώτερο καλό, τότε είμαστε σύμ
φωνοι πώς αυτή ή παιδεία θά δημιουργήση αληθινούς ανθρώπους, έτοι
μους γιά κάθε προσφορά στο κοινω
νικό σύνολο. "Αν όμως ή άντικατάατασις τού όρου «αρχές τού ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού» σημαίνη αποχρωματισμό τής παιδείας μας
από τις χριστιανικές αρχές και από
τις γνήσιες ελληνικές μας παραδό
σεις, τότε πολύ φοβούμαι πώς θά
χωλαίνη καίρια ή αγωγή τών παι
διών μας και δέν θά πρέπει νά περιμένη κανείς πολλά πράγματα από
μιά τέτοια αγωγή. Δηλ. πιστεύουμε
πώς άν δέν δοθή προτεραιότητα στήν
ψυχική καί πνευματική μόρφωσι
τών νέων μας, δέν θά έχουμε αύριο
ώλοκληρωμένους άνθρώπους δίπλα
μας. Πολλή έμφασι έχει τελευταία
δοθή ατή δημιουργία ελεύθερων καί
ύπεύθυνων πολιτών. Είναι αλήθεια
μεγάλο κατόρθωμα τό νά διαπλάσουμε τέτοιους άνθρώπους πού θά
πιστεύουν στήν ελευθερία καί θά
τήν ύπερασπίζωνται καί πού θά
πολιτεύωνται μέ ευθύνη μέσα στον
κοινωνικό στίβο. "Ομως άν παράλ
ληλα δέν κατορθώσουμε νά διαπλάσουμε αληθινούς, μέ τήν έννοια τού
Ευαγγελίου, άνθρώπους, άν δέν μπο
ρέσουμε νά πλαισιώσουμε τά παιδιά
μας μέ τό άγωνιστικό εκείνο φρό
νημα, πού χαράζει στον άνθρωπο ή
συναίσθησις τής εξελικτικής του
πορείας μέσα στο χώρο καί στο χρό
νο τότε δέν θά κατορθώσουμε νά
χτυπήσουμε στις ρίζες του τό κακό
πού φωληάζει μέσα μας καί δέν θά
σταματήσουν οι εκδηλώσεις του νά
ταράζουν τή ζωή μας.
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ΙΙόσο διαφορετική θά ήταν ή κατάστασι γύρω μας άν άλες οί οικογέ
νειες διαπνέονταν άπό τις ίδιες χρι
στιανικές καί ηθικές άρχές καί έκα
ναν τό διαπλαστικό τους έργο μέ
συνέπεια !

Ή ’Εκκλησία.

'Η οικογένεια.
"Υστερα έρχεται ή οικογένεια πού
καί αυτή χρειάζεται νά διαδραματίση πρωτεύοντα ρόλο ατή διάπλασι
καλού χαρακτήρα γιά τό παιδί της.
"Οταν ή οικογένεια άδιαφορή γιά τις
ηθικές άρχές, όταν κρατάη τό παιδί
μακρυά όσιό τήν ’Εκκλησία καί τή
σώζουσα διδασκαλία της, όταν ή
ίδια είναι διαλελυμένη καί δέν προσ
φέρει θαλπωρή καί ζεστασιά στά
μέλη της, όταν οι γονείς ένδιαφέρωνται μόνο γιά τό πώς θά εξασφα
λίσουν κάθε άνεσι στά παιδιά τους,
πλούτη καί κληρονομιές, καί δέν
νοιάζωνται γιά τήν πνευματική τους
καλλιέργεια, καθόλου άπορο άν τά
παιδιά αυτά σέ λίγο εξελιχθούν σέ
άντικοινωνικά στοιχεία, πού μέ τή
βία καί τό έγκλημα θά εκδικηθούν
τήν κοινωνία καί μέ τον εύκολο τρό
πο θά θελήσουν νά απολαύσουν εκεί
νο πού επιθυμούν. Τό βάρος πού
πέφτει στούς ώμους τής οικογένειας
είναι μεγάλο καί πολλές φορές δυσ
βάστακτο. "Ομως είναι τό πιο ύπεύθυνο καί τό πιο άμορφο. "Οταν
έχης στά χέρια σου τήν άθώα παι
δική ψυχή καί σάν καλλιτέχνης τήν
σμιλεύης λίγο - λίγο μέ τά ίδια σου
τά χέρια καί τήν διαπλάθης δπως
πρέπει, νοιώθης μιάν άνέκφραστη
εύχαρίστησι καί ίκανοποίησι γιατί
δημιουργείς στύλους πού θά στηρί
ξουν αύριο τό κοινό μας σπίτι, πού
λέγεται οικογένεια, άνθρώπους άληθινούς μέ άνθρωπιά καί μέ ήθος.

Καί τέλος είναι καί ή ’Εκκλησία
πού σάν θεματοφύλακας τών αιωνίων
ηθικών άρχών πού άπό τή διδασκαλια τού Χριστού μας προσφέρονται
σέ δλους, έχει τό χρέος νά καλλιεργήση μέ τό παραπάνω μέσα στις
καρδιές τών άνθρώπων καί μάλιστα
τών νέων μας τήν πίστι στον άνθρω
πο πού έξαρτάται άπό τον Θεό καί
στήν αποστολή πού έχει νά έπιτελέση στον κόσμον αυτόν. 'Η Ε κ 
κλησία, στερεώνοντας τον σύνδε
σμο βασικά τού άνθρώπου μέ τον
Θεόν, μπορεί νά δημιουργήση τις
προϋποθέσεις γιά μιά ομαλή κοινω
νική καί άτομική ζωή, εμπνευσμένη
άπό τό πνεύμα τού Αλληλοσεβασμού
καί τού υγιούς άνθρωπισμού, πού
τόσο πολύ λείπουν άπό τήν εποχή
μας. "Ας τό καταλάβουμε δλοι μας.
'Ο άνθρωπος δέν γίνεται άνθρωπος
μέ δλη τήν σημασία τής λέξεως, άν
δέν έλθη σέ επαφή μέ τήν ευαγγε
λική αλήθεια καί δέν άναγεννηθή
άπό τό πνεύμα τού Χριστού.
Σέ τελευταία άνάλυσι τό κύμα
βίας καί τής εγκληματικότητας πού
μαστίζει τις άνθρώπινες κοινωνίες
δέν πρόκειται νά έξαλειφθή, ούτε
κάν νά άντιμετωπισθή θετικά, άν δέν
στρέψουμε δλοι μας τήν προσπάθειά μας στο νά προσφέρουμε στούς
νέους μας ιδιαίτερα, πρότυπα, ήρωες
τού καθήκοντος, τούς ίδιους μας τούς
εαυτούς καί δέν τούς καλέσονμε νά
μάς μιμηθούνε. Οί χριστιανικές άρ
χές πού συχνά έπικαλούμεθα έχουν
μιάν άξίωσι. ’Απαιτούν συνέπεια
άπό δλους μας. Δέν άρκεϊ νά τις εκ
θειάζουμε, δταν παράλληλα δέν τις
εφαρμόζουμε. Καιρός, λοιπόν, νά
θελήσουμε νά γίνουμε πιο ειλικρι
νείς. Πρώτα εμείς καί έπειτα οί
άλλοι άς άρχίσουμε τήν προσπάθεια
για μιά συνειδητή καί υπεύθυνη εκ
στρατεία κάτω από τήν σημαία αυ
τών τών άρχών. Τό αποτέλεσμα θά
άρχίση νά φαίνεται σέ λίγο. Οί άν
θρωποι γύρω μας θά άναγεννηθούν
μαζί μας, καί δλοι σάν μιά οικογέ
νεια θά κυττάξουμε μέ άγάπη καί
ειρήνη τά έργα μας καί θά πυργώ
σουμε τών ελπίδων μας ό καθένας
τά όνειρα.

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΙΑ
+ ΑΓΓΕΑΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ
H ti\s μ α ν τ ε ύ ο μ ε e i s τ η ν ό κ έ μ ι ν τ ω ν
ά ή ί ΐ ω ν — T i t έ η ι η ή α η ον κ ι ν ο ύ ν τ α ι
η η ε φ τ ο ν ν ιϊττο τ η ν θ έ ό ι ν τ ω ν τ η ν
ω μ α το ν θ α ν ά τ ο ν — Τ ι ε ί ν α ι οί ό η α όμοί τον μ ν χ ο ρ ρ α γ ο ν ν τ ο χ
Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ν καί ούτως ε’ιπεϊν
βασικόν και κεφαλαιώδες εκδη
λωτικόν φαινόμενον των υπεράνθρω
πων ιδιοτήτων τής ζωικής Ψυχής,
είναι ή Τηλεπάθεια, δηλαδή ή αυ
τόματη μεταβίβασις τής σκέψεως
από εγκεφάλου εις εγκέφαλον, που
ή πειραματική της μορφή ονομάζε
ται μεταβίβασις τής σκέψεως ή νοομαντεία.
Πράγματι, πολλάκις μεταξύ οι
κείων καί μετά μακράν συμβίωσιν,
μερικοί έχουν όχι μόνον τήν ιδίαν
σκέψιν, αλλά καί τήν Ιδίαν λέξιν εξ
ου καί ή γνωστή έκφρασις: ’Από το
στόμα μου τό πήρες...
"Αλλο παράδειγμα Τηλεπάθειας
είναι τό εξής: Πολλάκις, στον δρό
μο, νομίζομεν ότι βλέπομεν άτομα
που από μακροΰ δεν έχομε συναντή
σει. Πλησιάζομεν, αλλά τότε άντιλαμβανόμεθα ότι ήπατήθημεν. Μό
λις όμως στρίψωμε τον δρόμο, συναν
τά)μεν τό άτομον πού έφαντάσθημεν
ότι εΐδαμεν.

Τό μέντιουμ Καηαάνόρα, τό οποίον έτιμήθη από τήν «'Εταιρεία Ψυχικών ’Ερευ
νών» μέ τό βραβείο τηλεπάθειας μακράς
άποατάσεως.

"Η άλλοτε πάλι τυχαίνει νά φέρωμε στο μυαλό μας ένα ώρισμένο άτο
μον καί εντός ολίγων λεπτών νά
δεχθώμεν την έπίσκεψίν του.
Τό φαινόμενον τής Τηλεπάθειας
σήμερον, χάρις στο έργον τής « Ε τα ι
ρείας Ψυχικών ’Ερευνών», είναι τό
εύκολώτερον προς πειραματικήν άπόδειξιν. "Ολοι οί έπισκεφθέντες τά
γραφεία της, έπείσθησαν μέ τήν
πρώτην δοκιμήν. Σκέπτεσθε π.χ.
εν παρελθόν ή παρόν οικογενειακόν
σας γεγονός πού μόνος σείς γνω
ρίζετε μεταξύ τών παρευρισκομένων εις τό πείραμα. Τό μέντιουμ

συγκεντρώνεται καί σάς τό διηγεί
ται κατά τό μάλλον ή ήττον λεπτο
μερώς.
’Επίσης ή 'Εταιρεία, από τοϋ
1928, έκτελεϊ κατ’ έτος όμοια πει
ράματα Τηλεπάθειας εις μακροτάτας αποστάσεις, μέ τάς αντιστοίχους
Ψυχικός 'Εταιρείας όλων σχεδόν τών
Ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όσοι δέ
τά παρηκολοίθησαν έμειναν κατά
πληκτοι προ τών αποτελεσμάτων.
Ή επιτυχία τών πειραμάτων αυ
τών προκαλεϊ τον θαυμασμόν, διότι
έχει συχνά λεπτομέρειας απίστευ
τους όταν τύχη μερικά από τά μέν
τιουμ τών δύο άνταποκρινομένων
ομάδων ( έξαφνα μεταξύ ’Αθηνών Παρισίων, Βιέννης, Βερολίνου) νά
είναι συντονισμένα μεταξύ των.
Ό μοιας επιτυχίας παρουσίασαν
πολλά τών μέντιουμ τής 'Εταιρείας,
δύο δέ εξ αυτών έλαβον ώς βραβεϊον
άνά εν ένυπόγραφον κύπελλον. Πρώ
τη εις τά 1928 ή Κωνσταντία καί
τό 1932 ή Κασσάνδρα ή όποια καί
έφθασεν εις ακρίβειαν πού κανέν
μέντιουμ ξένης Εταιρείας δέν πα
ρουσίασε έως τώρα.
Διά τήν έξήγησιν τών φαινομέ
νων αυτών, φανερόν είναι ότι αρκεί
νά φαντασθώμεν είδος ασυρμάτου
τηλεγράφου μεταξύ δύο εγκεφάλων
συντονισμένων. *Αν τουλάχιστον ή
έξήγηαις αυτή είναι ικανοποιητική
διά τήν πρώτην περίπτωσιν, διά
τάς άλλας δέν αρκεί. Δέον λοιπόν
νά παραδεχθώμεν μάλλον ότι ή αν
θρώπινη ψυχή προσβάλλεται από
ζωντανός ακτίνας Ραϊντγκεν ( ακτί
νες X ) καί ότι δέν υπάρχει δι αυτήν
άπόστασις.
Α ί σπουδαιότεροι όμως μορφαί
τής' Τηλεπάθειας δέν είναι αύταί
τάς όποιας περιγράψαμεν. ’Ανέκα
θεν ή πείρα τών αιώνων έσημείωσε
μερικά περιεργότατα γεγονότα, τά
όποια άλλοι μέν δέν έπίστευαν κα
θόλου, άλλοι δέ έξέλαβον ώς θαύ
ματα.
”Εξαφνα εν περιπτώσει θανάτου
συγγενούς ή φίλου, ή καί κάποτε
άπλώς γνωστού προσώπου μακράν
ευρισκομένου, ή καί εν περιπτώσει
απλού δυστυχήματος πού έπροξένηαε
ζωηρόν συγκίνησιν ( σύγκρουσις αυ
τοκινήτων κλπ.), ό άποθνήσκων ή ό
κινδυνεύσας εμφανίζεται ώς είδος
οράματος.
Τό όραμα ενίοτε είναι άπλώς τό
εϊδωλον τοϋ άποθνήοκοντος (έμφανιστική μορφή) ή άναπαράστασις
τοϋ δυστυχήματος (άναπαραστατική
223

μορφή) ή και επηρεάζει άντί τής
όράσεως μιαν άλλην αϊσθησιν ( οσ
φρητική—ηχητική—αϊσθησις άφής).
’Ά λλοτε πάλι ή έντνπωσις έκδηλοϋται υπό μορφήν συμβολικήν εις τον
ύπνον ( συμβολικά όνειρα, ώς π.χ. ή
έκρίζωσις όδόντος εν περιπτώσει
θανάτου προσφιλούς ατόμου), ή και
υπό τύπον αναίτιου βαρνθνμίας, τάαεως προς θρήνον κλπ. ( ιμυχοπαθική μορφή) κλπ.

Τά ά ντικείμενα ττοΰ

φεύγουν άττό τή θέση τους
τήν ώρα τοϋ θανάτου
'Η περιεργοτέρα όμως των εκδη
λώσεων αυτών είναι ή όνομαζομένη
Τηλεκινητική, κατά τήν όποιαν τήν
στιγμήν τοϋ θανάτου θρανονται ή
πίπτουν από τήν θέσιν των εικόνες,
φωτογραφίαι ή αντικείμενα άνήκοντα συχνά στον άποθνήσκοντα,
πολλάκις εις μακροτάτας αποστάσεις
και εις τους αντίποδας ακόμη..
Τά φαινόμενα αυτά που θά περιγράψωμεν εν εκτάσει με σχετικά
παραδείγματα εκ τής συγχρόνου
ζωής, έχουν σπουδαιοτάτην σημα
σίαν όταν προέρχονται εκ ψυχορραγούντων, οπότε ιός γνωστόν ολα
τά οργανικά συστήματα και προπάν
των ό εγκέφαλος που αποθνήσκει
πρώτος, εύρίσκονται εις κατάστααιν
εαχάτης εξαντλήοεως προδρόμου τοϋ
θανάτου.
'Ο φυσιολογικός θάνατος είναι
εντελώς ανώδυνος. Μία βαθμιαία
έξασθένησις κατσλήγονσα εις βνθι-

Συμβολική παράσταση λατρείας τον πνεύ
ματος νεκρού. Κατά τήν στιγμήν τού θά
νατοι·, έκόηλοννται οί τελευταίοι σπαμοί.
οί όποιοι καί τρομοκρατούν τούς παρισταμένονς. Οί σπασμοί αυτοί είναι απλά
μηχανικά ανακλαστικά φαινόμενα, τά ό
ποια όέν αισθάνεται πλέον ό άποθνήσκιον.

σιν καί νάρκην, κατά τό διάστημα
τής όποιας επέρχεται τό τέλος.

Τί είναι oi σπασμοί
τοϋ ψυχορραγοϋντος
Οί τελευταίοι σπασμοί πού τρο
μοκρατούν τούς παρισταμένους, εί
ναι άπλά μηχανικά ανακλαστικά φαι
νόμενα, τά όποια δεν αισθάνεται πλέ
ον ό άποθνήσκων.
Φυσικόν λοιπόν είναι, έάν όλα
ήσαν νλη εις τον οργανισμόν, όλα
απολύτως νά έξασθενοϋν μαζ'ι, και
νά έτέλειωναν με τον θάνατον. Εις
την περίπτωσιν όμως αυτήν βλέπομεν ακριβώς τό έναντίον.
Κατά την στιγμήν τοϋ θανάτου, αί
εκδηλώσεις τοϋ ψυχοδυναμισμού εί
ναι έντονώταται. Α ί έντονώτεραι
των όσων έσημείωσε κατά τήν πάρο
δον των αιώνων ή λαϊκή πείρα.
Τό φαινόμενον διενεργεϊται, ωσάν,
μέ τον θάνατον τοϋ ένσυνειδήτου εις
τον έγκέιγάλον, ό ψυχοδυναμισμός
τοϋ θνήσκοντος ν' ανακτά υπεράν
θρωπους Ιδιότητας και νά έκδηλώνη τήν παρουσίαν του εις τούς ίδικούς του, όπως μπορεί καλλίτερον.
Πάντως ή ποικιλία των έκδηλώαεων αυτών φανερώνει ότι ό ψυχο
δυναμισμός δεν μπορεί νά έκδηλώνη τήν παρουσίαν του και τό δυστύ
χημα όπως θέλη, αλλά διά τοϋ τρό
που πού παρουσιάζει τήν μικροτέραν άντίστασιν. "Αλλοτε δι απλής
έμφανίσεως, άλλοτε διά συμβολικού
ονείρου, άλλοτε διά θραύσεως ή μετακινήσεως εικόνων τον, φωτογρα
φιών του κ.λπ.
'Ακόμη δέ, όχι καί εις όλα τά
Άτομα. Δ ι’ αυτό καί τά φαινόμενα
αυτά δεν είναι συχνά. Πρέπει ό δέ
κτης νά έχη διαισθητικός ιδιότητας.
Δηλαδή, όπως είπωμεν, νά είναι
ζωντανόν ρόδιον ( μέντιουμ) καί νά
ενρίσκεται υπό συνθήκας καταλλή
λους. Ή βασική αυτή συνθήκη είναι
κάθε μείωσις τοϋ ένσυνειδήτου, διό
τι λογικόν ένσυνείδητον και ψυχικά
φαινόμενα φαίνονται άντ αγωνιζόμενα. Δι αυτό καί τά ένστικτα είναι
πολύ έντονώτερα εις τά ζώα όπου
τό ένσυνείδητον είναι έντελώς πρω
τόγονον.

Περίεργα φαινόμενα
τηλεπάθειας
Παραδείγματα
Τηλεπάθειας ή
«’Εταιρεία Ψυχικών έρευνών» έξηκρίβωσεν εις μέγαν αριθμόν, καθη
μερινώς δέ λαμβάνει όμοιας ανακοι
νώσεις παρά φιλεπιστημόνων έπιθυμούντων νά υποβοηθήσουν τήν έρευ

ναν τών καταπληκτικών αυτών φαι
νομένων.
"Απαντα τά έξακριβωθέντα διά
μαρτύρων κατετέθησαν εις τά αρ
χεία της καί έδημοσιεύθηααν εις τό
περιοδικόν της « Ψυχικαϊ έρευναι».
Θά δημοσιεύσωμεν λοιπόν κατά
σειράν παραδείγματα όλων τών μορ
φών Τηλεπάθειας, τάς οποίας άναφέρομεν, μέ τάς σχετικός έξηγήσεις
των.
Ό καθηγητής τοϋ Γυμνασίου κ.
Σπυρίδων Κ. Γεωργίου, διωρισμέ
νος τό 192ό εις τό Γυμνάσιον Νεαπόλεως Κρήτης, διέμενεν έκεϊ μαζί
μέ τήν μητέρα του, όταν μίαν Παρα
σκευήν πρωί ή τελευταία, ξύπνησε
πολύ ταραγμένη έξ αιτίας αύτοϋ τοϋ
ονείρου: Είχεν ίδή στον ύπνον της
πολλούς μαζί πεθαμένους συγγενείς
των, ντυμένους έορτάσιμα νά πηγαί
νουν ατό σπίτι τοϋ πατέρα της κατοικοϋντα ό() χιλιόμετρα μακρά δή
θεν δι’ έπίσημον γεγονός. Μόνη έξήγησε τότε τό όνειρον αυτό ώς βέβαιον
σημείο ν θανάτου τοϋ πατέρα της.
Ό κ. Γεωργίου προσεπάθησε
νά τήν καθησυχάση, τονίζων ότι άν
ουνέβαινε τίποτε δυσάρεστον, θά
είχαν ε’ιδοποίησιν.
Τήν επομένη ν όμως, δεύτερον όνε ιρον έπέτεινε τήν ταραχήν καί τήν βε
βαιότητά της, διότι είδε τον πατέρα
της στολισμένοι’ νά τής πιάνη τό χέρι
καί νά τήν φιλά στο στόμα λέγων:
—Φεύγω, παιδί μου!...
Τήν φοράν αυτήν πλέον τίποτε
δέν μπορούσε νά τήν καθησυχάση.
—Λέγε ό,τι θέλεις... έπέμεινε στον
υιόν της. Είμαι βέβαια ότι ό πατέ
ρας απίθανε.
Ό κ. Γεωργίου, έπηρεασμένος
καί αυτός άπά τά όνειρα καί τήν βε
βαιότητά της άπεσύρθη στο δωμά
των του καί έσημείωσε τάς ημερο
μηνίας.
’Όντως μετά τρεις ημέρας, μιά
έπιστολή τοϋ θείου του ανήγγειλε
τον θάνατον τοϋ πάππου του συμ
βάντα τό Σάββατον, τήν νύκτα δηλ.
τοϋ δευτέρου ονείρου. Ή έπιστολή
αυτή έτόνιζεν ότι ό άποθανών δέν
έπαυσε ζητών τήν ηόρην του, τήν
όποιαν ’ιδιαιτέρως αγαπούσε.
Εις τήν περίπτωσιν λοιπόν αυτήν
έχομεν δύο Τηλεπάθειας άντιστοιχούαας προς τά δύο όνειρα, τήν πρώτην συμβολικής μορφής καί τήν δευτέραν έμφανιστικής.
Κατά τήν πρώτην, τό Υποσυνεί
δητον ( Ψυχή) τής κ. Γεωργίου διησθάνθη τηλεπαθικώς, ίσως από τούς
ιατρούς τοϋ άποθνήακοντος, τήν

απελπιστικήν κατάστασίν του καί τό
προσεχές τέλος. ’Ίσως όμως ή έντνπωσις νά προεκλήθη καί από τάς
απαισιόδοξους σκέψεις τοϋ γέροντος,
φοβούμενου ότι θ’ άποθάνη. Πάντως
ό έγκέφαλός της έσυμβόλισε τήν
έντύπωσιν μέ τό όνειρον τών πεθα
μένων συγγενών, έρχομένων εις προϋπάντησιν τοϋ μελλοθανάτου. Πρά
γματι δέ, υπάρχει εις όλον τον κό
σμον ή πίστις ότι οί προαποθανόντες
συγγενείς έρχονται τήν ώραν τοϋ
θανάτου νά υποδεχθούν καί νά πα
ραλάβουν τούς δικούς των.
Τό δεύτερον όνειρον, είναι, ώς εϊπομεν, έμφανιστική Τηλεπάθεια, αλ
λά καί πάλιν συμβολικού τύπου, συμ
βολίζοντας τον απότομον θάνατον
μέ ταξίδι καί άναχώρησιν.

Ή περίπτωσις Λεβίδη
Ό τότε πολιτευτής καί πρώην
' Υπουργός Νικόλαος Λεβίδης, άφηγήθη εις τον γράφοντα, τήν κάτωθι
Τηλεπάθειάν του:
Ευρισκόμενος έν 'Ελβετία κατά
τό 1912, είδε κατά τάς 2 τό πρωί
όνειρον ότι ό μεσημβρινός έξώστης
τών παλαιών ’Ανακτόρων, όπου
ήσαν διαμερίσματα τοϋ βασιλέως
Γεωργίου τοϋ Α' ήτο γεμάτος από
κόσμον πενθούν τα, καί μεταξύ αυτών
διέκρινε τούς κυριωτέρους τότε ζώντας πολιτεντάς.
’Αφυπνιοθείς καί κοιμηθείς πά
λιν, ξαναεϊδε ώς συνέχειαν τό ίδιον
όνειρον, τό οποίον καί τον έξέπληξε
διά τήν ζωηρότητά του.
Τό πρωΐ έλαβε τηλεφώνημα έκ
Ζυρίχης παρά τοϋ έκεί παρεπιδημοϋντος έμπορου κ. Σωτηριάδου,
πού τοϋ Ανήγγειλε τήν δολοφονίαν
τοϋ βασιλέως έν Θεσσαλονίκη, ή ο
ποία είχε γίνη άκριβώς τήν προηγουμένην.
Καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν
πρόκειται πάλιν περί Τηλεπάθειας
συμβολικής μορφής, καθ’ ήν ο Λ ε
βίδης έχρησίμευσεν ώς δέκτης παρά
προσώπων πού έγνώριζαν τήν δο
λοφονίαν, πιθανώς δέ παρά τοϋ ίδιου
τηλεφωνήσαντος κ. Σωτηριάδου.
Σημειωτέον ότι καί εις τάς δύο
άναφερθείο'ας περιπτώσεις οί δέκται ευρίσκοντο υπό ευνοϊκός συν
θήκας: Εις «μείωσιν ένσυνειδήτου»
ένεκα τοϋ ύπνου, συνθήκην απαραί
τητον, ώς εϊδομεν, προς έκδήλωσιν τών Ψυχικών φαινομένων.
Διά τούτο Άλλωστε καταφεύγομεν πειραματικώς καί είς τον υπνω
τισμόν προς πρόκλησιν όμοιας ψυ
χικής καταστάσεως.
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τρός ό Αγαπητός μου», καί έπετέλεσε 6Γ
έμέ Ιδιαιτέραν χαράν όταν μέ αυτήν τήν
σκέψιν συνέβαλλα νά καθιερωθούν είς
τάς ’Αθήνας δύο Ναοί Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων είς τό όνομα τοϋ Εύαγγελιστού
Λουκά. ‘Ο Ναός, τοϋ Ιδιαιτέρως γνωστού
είς ύμάς. Νοσηλευτικού Ιδρύματος, (ό
πρώτος Ναός), καί ό Ναός τού Ίπποκρατείου Νοσοκομείου.
Πασίγνωστος δέ είναι ή έορτή τών
Τριών ' Ιεραρχών ώς προστατών τής παι
δείας και τών γραμμάτων, διά τά ‘Ελλη
νοχριστιανικά Ιδεώδη των.
Κατ’ αυτήν τήν πρόδηλον συσχέτισιν
όταν προχωρή ή έπιλογή είναι ή Αντι
στοιχία προφανής καί έπιτυχής καί κατ’
αυτήν τήν συσχέτισιν ό στρατός έπικαλεΤται ώς Προστάτην του τόν "Αγιον Γε
ώργιον, διότι ό "Αγιος Γεώργιος ήτο
στρατιωτικός.
Τό Ναυτικόν έπικαλεϊται ώς Προστά
την του τόν Ά γιον Νικόλαον, διότι ό
Άγιος Νικόλαος έθαυματούργησε είς
περίπτωσιν κινδυνώδους ταξιδιού του,
όταν ή τρικυμία του ήπείλησε καταποντι
σμόν τού σκάφους καί Ιδική του προσευχή
καί παρέμβασις άνέστειλε τής τρικυμίας
τήν βιαιότητα καί έξησφάλισε τήν γαλή
νην καί τήν σωτηρίαν τών κινδυνευσάντων.
Τό Πυροβολικόν έπικαλεϊται ώς Προστάτιδα τήν Α γίαν Βαρβάραν, εύλόγως
καί πρεπόντως, διότι καθ’ δν χρόνον
έμαρτύρει ή Α γία Βαρβάρα, καί μάλιστα
έκακοποιεΤτο θανασίμως ϋπό αυτού τού
πατρός της, έπεσε πύρ έκ τού Ουρανού καί
κατέκαυσε τόν δράστην καί δήμιον έκεϊνον πατέρα. Καί έπομένως είναι πάλιν
φανερά ή σχέσις τής προσωπικότητος τής
Αγίας Βαρβάρας πρός έκεΐνην τήν ύλην
τήν όποιαν χειρίζεται τό Πυροβολικόν,
όταν καλήται δι ’ αυτής νά σπείρη τόν θά
νατον είς τόν έχθρόν.
‘Η Αεροπορία, εύλόγως καί πρεπόν
τως, έπικαλεϊται ώς Προστάτας αύτής
τούς Αρχαγγέλους, διότι Ανέκαθεν είς τήν
’Εκκλησιαστικήν μας παράδοσιν έσυνηΘΙσαμε , άνθρωποπαθώς βεβαίως, νά τούς
παριστάνωμεν μέ πτερά, διά νά έκφράσωμεν τήν ταχύτητα τής διακινήσεώς
των, ϊνα εύρίσκωνται παρόντες όπου
άν τό θέλημα τού Κυρίου τούς Αποστέλ
λει καί όπου άν αί άνάγκαι τών Ανθρώπων
τούς χρειάζωνται.
Καί Ιδού λοιπόν πώς έχει τώρα τό
πράγμα έν σχέσει πρός τόν "Αγιον Μηνάν
καί τό Σώμα τή Αστυνομίας Πόλεων.
Κατ’ άρχήν, ό "Αγιος Μηνάς είναι ένας
έκ τών στρατιωτικών Α γίων. "Ητο στρα
τιωτικός. Ύπηρετούσεν έπί τής έποχής
τού Διοκλητιανού καί τού Μαξιμιανού
είς τό Κοτύαιον, τήν σημερινήν Κιουτάχειαν, είς τά λεγάμενα τότε Νουμεριανά τάγματα' καί μάλιστα ήτο έπιτυχών
στρατιωτικός· καί ήσαν άριστοι οι οΙωνοί
διά τό μέλλον του, διά τήν έξέλιξίν του,διά
τήν σταδιοδρομίαν του, ότι δηλαδή θά
άνέβαινεν είς ύψηλούς βαθμούς.
’Εκείνος όμως Αντιμετώπισε πρόβλημα
συνειδήσεως, διότι τότε ή στρατιωτική
έξουσία, είς τήν όποίαν ήτο έντεταγμένος,
έλάμβανε διαταγάς, τώρα μέν άπό τόν
Διοκλητιανόν, έπειτα δέ άπό τόν Μαξιμιανόν, νά διώξη τούς Χριστιανούς. Ό
Μηνάς δέν ήτο δυνατόν νά συμπράξη.
Δέν ήτο δυνατόν είς αύτόν ούτε νά τό
άνεχθή. Έθεώρει έπιβεβλημένον διά τόν
έαυτόν του νά διαμαρτυρηθή καί νά δια

χωρίση τήν θέσιν του. Καί άπεχώρησεν
άρχικώς καί άπεσύρθη έκ τού στρατεύ
ματος- καί έπεζήτησεν τήν ήσυχίαν είς ένα
έρημικόν τόπον, κυρίως όμως όχι τήν
ήσυχίαν καθ’ έαυτήν, άλλά τήν περισυλ
λογήν καί τήν προετοιμασίαν τήν ψυχι
κήν διά τήν θέσιν τήν όποίαν θά έλάμβα
νε καί διά τήν συγκεκριμένην τοποθέτησίν του Απέναντι αύτού τοΰ μεγάλου
ζητήματος.
Καί όταν έκρινεν ότι ώρίμασε μέσα του
ή σκέψις καί ή άπόφασις καί ήρωϊκή διάθεσις νά ύπερμαχήση τών άδικουμένων
καί καταδιωκομένων Χριστιανών, κατέρ
χεται έκ τού όρους τού έρημικού έκείνου.
έμφανίζεται έντός τής κοινωνίας· καί ένώπιον τών έκπλήκτων τέως συναδέλφων
του καί τού λαού, ύψώνει φωνήν διαμαρ
τυρίας κατά τών διωγμών καί τών διω
κτών καί ύπερμαχεΐ τού δικαίου τών Χρι
στιανών. Φυσικά συνελήφθη, έδικάσθη,
κατεδικάσθη, έμαρτύρησε. ’Εν τέλει, μετά
τόν διά ξίφους θάνατον, κατεκαύθη τό
σώμα του, άλλά οΐ Χριστιανοί περισυνέλλεξαν τά λείψανά του, τά περιετύλιξαν
είς συνδόνας καί τά έφόρτωσαν είς μίαν
κάμηλον, διά νά τά μεταφέρουν άπό τό
Κοτύαιον (Κιουτάχειαν) εις τόν τόπον τής
καταγωγής του, τής γενετείρας του, ή ο
ποία ήτο ή Αίγυπτος. Καί μετεφέρθησαν
είς τό Νότιον τμήμα τής πόλεως Αλεξάν
δρειάς, έκεΐ δέ κατά κάποιον περίεργον
τρόπον έσταμάτησεν ή κάυηλος. ή μεταφέρουσα τά λείψανά του, καί δέν είχε διάθεσιν νά συνέχιση τό βήμα της.
ΕΙς τόν τόπον έκεϊνον έθεωρήθη ότι ήτο
μία ύπόδειξις ούρανία, ΐνα ένταφιασθή καί
ένεταφιάσθη. ΕΙς τόν τόπον δέ έκεϊνον
κατόπιν ό Αύτοκράτωρ, ό Μέγας Κων)νος
άνήγειρε Ναόν πρός τιμήν τού Αγίου
Μηνά, έπί τών ήμερών τής Πατριαρχείας
τού Α γίου Αθανασίου, ώς Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς. Δύο δέ κατόπιν Αύτοκράτορες, ό Άρκάδιος περί τό τέλος
τού 4ου αίώνος καί ό Ζήνων περί τό τέ
λος τού 5ου αίώνος, άνήγειραν ό πρώτος
Μονήν πέριξ τού Ναού έκείνου, ό δέ δεύ
τερος κτίσματα πολλά μέ τά όποια άπετελέσθη μία μικρά κοινωνία, μία μικρά πό
λις, πού περιέβαλε τόν τάφον καί τόν
Ναόν καί τήν Μονήν τού Αγίου Μηνά.
Λείψανα δέ, αύτής τής πόλεως τού
Αγίου Μηνά, ύπάρχουν μέχρι σήμερον
καί τά ήρεύνησεν ειδική Αποστολή ύπό
τόν Αρχαιολόγον Κάουφμαν. Παραμένει
δέ, μέχρι σήμερον άπήχησις τού όνόματος τού Αγίου Μηνά, εις τόν τόπον έκεΐνον, μέ τόν γνωστόν Αραβικόν τύπον
Έλ Άλά Μέϊν, πού σημαίνει τόπος τού
Μηνά. Καί εις τόν τόπον έκεϊνον, τόν τό
σον γνωστόν έκ τού Βου Παγκομίου π ο 
λέμου, έπραγματοποιήθη ή πρώτη καί
μεγάλη ήττα τών Ναζιστικών στρατιών
τού Ρόμελ, τών μέχρι τής ώρας έκείνης
άηττήτων, καί έπηκολούθησαν τά εύχάριστα Αποτελέσματα τής λυτρώσεως τής
Ανθρωπότητος Από τόν Ναζισμόν καί τόν
όλεθρον τόν όποιον έκεϊνος έσκόρπιζε.
Καί έθεωρήθη όχι άσχετος ή νίκη έκείνη,
καί ή εύεργεσία έκείνη πρός τήν Ανθρωπό
τητα, —όχι άσχετος— πρός τήν προσω
πικότητα καί τήν εύλογίαν τού Αγίου
Μηνά, είς τόν φερώνυμον τόπον τού
ΕΛ ΑΛΑ ΜΕ Ι Ν (τόπος τού Μηνά).
Καί μέχρις έδώ μέν, τά όσα διηγήθην,
άπλώς ιστορούν ότι, ό Άγιος Μηνάς ήτο
ένας έκ τών στρατιωτικών Αγίων. Εί
ναι όμως έκπληκτικά αύτά τά όποια θά

' Επάνω: Ό "Αγιος Μήνας έμφανιζόμενος έφιππος. Απέναντι επάνω: Ό "Αγιος
όπως τόν φιλοτέχνησε 6 ζωγράφος Δημήτριος Λίτπας (Φορητή εικόνα). 'Απέναντι
κάτω: Ό "Αγιος Μηνάς ιός στρατιώτης.
Ό "Αγιος Μηνάς τιμάται άπό ολόκληρη
τή Χριστιανοσύνη. Ίόιαιτέρως όμως γνω
στός είναι στην Α ίγνπτο καί σ' ολόκληρη
τήν 'Αφρική, ιϊφον άλλιοστε ό "Αγιος κατήγετο από τήν Λ ίγνπτο. Γεννήθηκε στύ
Νίκιο, τό σημερινό Κάιρο.
διηγηθώμεν συνεχεία, διότι θά τόν παρουσιάσωμεν ένεργούντσ κατά τρόπον
οίονεί Αστυνομικόν.
Συνέβη, κάποιος εύλαβής προσκυνη
τής νά ταξιδεύη, φέρων μαζί του βαρύτι
μον χρυσούν Αφιέρωμα διά τόν Άγιον
καί κατευθυνόμενος πρός τόν τόπον έκεΐνον τού μαρτυρίου τού Α γίου Μηνά. Μέ
τά μέσα τής έποχής έκείνης τό ταξίδιόντου
δέν ήτο δυνατόν αύθημερόν νά όλοκληρωθή. Τόν κατέλαβεν ή νύκτα καί άνεζήτησεν ένα πανδοχεών, διά νά διέλθη τήν
νύκτα. Εύρέθη είς τήν οδόν ένα πανδο
χεών καί τού παρεχωρήθη τόπος διά νά
διανυκτερεύση. Άλλά ό πανδοχεύς διέκρινε τό χρυσούν Αφιέρωμα τό όποιον είχε
μαζί του ό προσκυνητής καί ήτο τόσον
κακοποιός καί τόσον Αδίστακτος ώστε
δέν έδίστασε νά τόν κακοποιήση καί νά
τόν φονεύση, διά νά τού Αποσπάση τό
χρυσίον, τό όποιον έκόμιζεν ώς Αφιέρωμα
είς τόν Άγιον.
Δέν ύπήρχε μάρτυς τού έγκλήματος.
Ό κακοποιός περισυνέλλεξε τό πτώμα,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΣΟ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ
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Επάνω: Ό Ά γγλο ς Ντάνναν Σάντνς. Έδωσε τό πένθημη για την άπογείωσι τον 571 άεροπλάνον μέ στόχο τό 11εενεμιψτε. Κάτω:
II μοναδική βόμβα VI, πον διατηρείται στο Αντοχρατορικό Μονσεϊο Πολέμον τον Λονδινον. "Εχει μήκος H μέτρων.

"Ενα άπό τά πιό περιπετειώδη κεφάλαια τοϋ Β' Παγκο
σμίου Πολέμου υπήρξε ό άγών τών συμμάχων εναντίον
τών Ιπταμένων Γερμανικών βομβών, τών περιφήμων VI.
Τολμηροί πράκτορες τών βρεταννικών μυστικών υπηρεσιών
άνεκάλυψαν μετά άπό πολλές περιπέτειες τΙς πίστες έκτοξεΰσεως αυτού τοϋ καταστρεπτικού όπλου.

ΜΥΣΤΙΚΕΣ μας ύπηρεσίεςέπαι
ν έ ν ^ /ξ α ν ένα ρόλο ζωτικής σημασίας»
«γράψε ό Ούίνστον Τσώρτσιλ
στά άπομνημονεύματά του άναφερόμενος στό θέμα τών τηλεκατευθυνόμενων
γερμανικών όπλων. «Οι λεπτομέρειες
σχετικά μέ τά όπλα αύτά καί μέ τήν λει
τουργία τους, καθώς καί ή κλϊμαξ τής έπιθέσεως τήν όποια έσκόπευε νά έξαπολύση ό Χίτλερ, μάς γνωστοποιήθηκαν έγκαίρως. Μέ τόν τρόπο αύτό κατορθώ
σαμε νά έτοιμάσωμε τά καταδιωκτικά
μας. Οί βάσεις έκτοξεύσεως καί οί άποθήκες έντοπίσθηκαν καί τά βομβαρδι
στικά μας κατόρθωσαν νά έπιβραδύνουν
τήν έπίθεσι καί νά άμβλύνουν τήν βιαιότητά της. Μεταχειρισθήκαμε όλα τά
μέσα γιά νά έξασφαλίσωμε πληροφορίες.
Αποδίδω φόρο τιμής σέ όλους τούς πλη
ροφοριοδότες μας. Πολλοί άπό αύτοΰς
άντιμετώπισαν φοβερούς κινδύνους. Υ 
πάρχουν καί άλλοι πού τά όνόματά τους
θά μείνουν γιά πάντα άγνωστα».
Πραγματικά ή βροχή τών ιπταμένων
βομβών, τών περιφήμων V1 (τά γράμ
μα V προέρχεται άπό τήν γερμανική λέξι
«Vergeltung»: έκδίκησις) προκάλεσε έκπληξι στάν πληθυσμό τοϋ Λονδίνου,
όχι όμως καί στις μυστικές ύπηρεσίες
καί στήν άνωτάτη στρατιωτική διοίκησι
τών Βρεταννών. Πρίν άκόμη έκραγή ό
πόλεμος ήταν γνωστό ότι οί Γερμανοί
έκτελοϋσαν πειράματα μέ πυραύλους
στήν βάσι τού Πεενεμύντε (γνωστή καί
ώς Πεενεμοϋντε). Ή Ίντέλιτζενς Σέρβις
γνώριζε άπό τά 1941 ότι οί Γερμανοί
μελετούσαν ένα νέο όπλο, πιθανώτατα
έναν πύραυλο. Αργότερα, πράκτορες
διαφόρων έθνικοτήτων πρόσφεραν πολ
λές πληροφορίες γιά τά νέο όπλο, γιά
τά έργοστάσιο πού τά παρήγε, καθώς καί
γιά τίς βάσεις άπό τίς όποιες θά έκτοξευόταν μέ στόχο τήν Αγγλία.
ΟΙ άφηγήσεις γύρω άπό τήν βάσι
τοϋ Πεενεμύντε έλαβε συχνά μυθιστο
ρηματική ύφή. Στ' άλήθεια, ή δράσις
τών κατασκόπων πού άγωνίσθηκαν
στήν ύπηρεσία τών Συμμάχων γιά νά
έκμηδενίσουν τά μυστικό όπλο τών ναζί,
έχει όψεις τόσο μυθιστορηματικές, ώστε
νά είναι περιττή κάθε προσφυγή στήν
φαντασία. Ή δράσις αύτή άρχισε στά
τέλη τοϋ 1942 καί έγινε έντονώτερη
μέ τήν πάροδο τών έβδομάδων καί τών
μηνών. 'Εληξε μέ τόν τρομακτικό βομ
βαρδισμό πού κατέστρεψε τήν πειρα
ματική βάσι τών Γερμανών.
Ή πειραματική βάσις τοϋ Πεενε
μύντε δημιουργήθηκε τά 1936. "Εξη
χρόνια νωρίτερα ό Βάλτερ Ντορνμπέρ-

γκερ, έρευνητής τών πυραύλων, είχε
κληθή νά συνεργασθή μέ τά τμήμα πει
ραματικής άναπτύξεως πυραύλων τοϋ
ύπουργείου 'Εξοπλισμών. Ό Ντορνμπέργκερ είχε τήν έντολή νά προωθήση τίς
έρευνες γύρω άπό τούς πυραύλους. (Ό
έπιστήμων αύτός, μετά τόν πόλεμο,
έγινε ένας άπό τούς διευθυντάς τών
βιομηχανικών έγκαταστάσεων τής άμερικανικής έταιρίας Μπέλ Αϊαρκραφτ).
Τά 1934 ό Ντορνμπέργκερ άρχισε
τήν κατασκευή τοϋ πυραύλου Α4, τήν
οποία διέκοψε γιά ν' άφιερωθή στήν με
λέτη ένός πυραύλου μεγαλυτέρας στα-

ΜΙΣΕΛ ΟΛΛΑΡ.
Είναι ό πράκτωρ, που κατόρθωσε νά εισδύση στη βάσι τοϋ Όφφέ.
θερότητος. 'Αργότερα έπανήλθε στον
Α4. Ή ταχύτης τών έρευνών καί τών πει
ραμάτων ήταν άνάλογη μέ τά διαθέσιμα
μέσα. Ή έπιτάχυνσις ή ή έπιβράδυνσις
τής προπαρασκευής τοϋ νέου όπλου έξηρτάτο έπομένως άπό τίς πολιτικές άρχές.
Ή πολιτική εξουσία όμως ήταν έξαιρετικά διηρημένη έπάνω στό θέμα τών
πυραύλων. Ό Άδόλφος Χίτλερ είχε έπισκεφθή τήν βάσι τοϋ Πεενεμύντε τά 1939
καί είχε κατατοπισθή λεπτομερώς έπάνω,
σέ όλα τά σχέδια. Ή άντίδρασίς του τότε
ύπήρξε άπογοητευτική. Έδειξε μέτριο
ένδιαφέρον καί φάνηκε ψυχρά εύγενής.
Ό στρατάρχης Γκαϊρινγκ, ύπερήφανος γιά τά «Στούκας» πού διέθετε ή
Λουφτβάφφε του, άντετίθετο στήν έπένδυσι κεφαλαίων στά σχέδια τοϋ Ντορνμ-

πέργκερ πού τά θεωροϋσε άφελή καί
παράλογα. Ό ύπουργός Τόντ, πού είχε
τήν εύθύνη τής παραγωγής πυρομαχικών
έτάσσετο πρόθυμα μέ τήν γνώμη τοϋ
Φύρερ, καί ό ύπουργός 'Εξοπλισμών Άλμπερτ Σπέερ, παρ' όλο πού δέν συμφω
νούσε γιά τήν συνέχισι τών πυραυλικών
έρευνών, δέν τολμούσε νά έκφράση από
ψεις άντίθετες τοϋ Χίτλερ.
Ό Ντορνμπέργκερ, διευθυντής τών
πειραμάτων, συνέχισε τίς μελέτες του
παρ' όλες τίς έγκυρες άντίθετες γνώμες.
'Από τόν άρχικό πύραυλο Α4 έπρόκειτο
άργότερα νά γεννηθή ή ίπταμένη βόμβα
V2. Πρίν όμως τά σχέδια πάρουν τήν τε
λική τους μορφή, έπρόκειτο νά ύποστοΰν
έξήντα πέντε χιλιάδες μετατροπές. Κά
ποια άποτυχία είχε προκαλέσει τήν βαρειά ειρωνεία τοϋ Γκαϊρινγκ καί είχε έπιτείνει τόν σκεπτικισμό τοϋ Χίτλερ. "Οταν
γιά πρώτη φορά άντίκρυσε τούς πρώ
τους πυραύλους μέ ύγρά καύσιμα, στό
στρατόπεδο πυροβολικού τοϋ Κούμμερσντορφ, ό Χίτλερ παρέμεινε άτάραχος. Οί δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν οί
έπιστήμονες ένίσχυαν τήν πεποίθησί
του γιά τήν μέτρια χρησιμότητα τών
πυραύλων.
Παρ' όλα αύτά στις 3 'Οκτωβρίου
1942 έξετοξεύθη στις άκτές τής Βαλτι
κής ένας πύραυλος Α4 σέ άπόστασι 192
χιλιομέτρων. Έπληξε τόν καθορισμένο
στόχο καί έπιβεβαίωσε τήν άκρίβεια τών
ύπολογισμών τοϋ Ντορνμπέρκγερ. Στό
μεταξύ, σέ ένα άλλο τμήμα τής πειραμα
τικής βάσεως, έπιστήμονες καί τεχνι
κοί στήν ύπηρεσία τής άεροναυτικής,
συμπλήρωναν τήν κατασκευή ένός μι
κρού άεροπλάνου χωρίς πιλότο, μέ
άεριωθούμενο κινητήρα, πού θά έκσφενδονίζετο άπό έναν καταπέλτη. Έπρόκειτο
γιά ένα είδος βλήματος μέ πτερύγια, μή
κους όκτώ μέτρων, πού μπορούσε νά μεταφέρη μιά ποσότητα 800 έως 1.000 χιλιογράμμων έκρηκτικών ύλών σέ άπόστασι 250 έως 370 χιλιομέτρων. Τά όνο
μα πού έδόθη στό όπλο αύτό ήταν
«Fi 103». Άργότερα όνομάσθηκε διαδο
χικά: «FZL76», «Krahe» («κουρούνα») καί
«Hirschkern» («κουκούτσι κερασιού»), Ή
τελική του όνομασία ήταν όμως V1, δη
λαδή «VergeItungswaffe Nr. 1»: «"Οπλο
έκδικήσεως ύπ' άριθ. 1».
Ή κατασκευή τών νέων όπλων άπαιτοϋσε, όπως ήταν φυσικό, ειδικά μέσα
καί προπαντός μεγάλο άριθμό τεχνικών,
μηχανικών, χημικών, φυσικών, ειδικευ
μένων σέ διαφόρους τομείς, καθώς καί
«ίδικές πρώτες ύλες, πού ή έξασφάλισίς
τους δέν ήταν πάντοτε εύχερής. Πολλές
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ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ VI
'Αριστερή: Μίιι ίπτάμενε/ βόμβα VI πάνω
από τό Λοί’όϊτο. Σε λίγο θά σκορπίση τι)
φρίκη καί τό θάνατο. Η φωτογραφία είναι
τον Ίονλίον τον 1944. 11 πρώτε) ιπτάμε
νη βόμβα επληξε τήν 'Αγγλία στις 13 Ίοννίον 1944. Δεξιά: 'Αξιωματικοί τον Γερ
μανικοί' Γεν. ' Επιτελείον παρακολονθονν.
μιά πειραματική εκτόξευση πνρανλον τόν
Μάιο τον 1943. 'Ανάμεσα τονς με τό
σκούρο κοστούμι ό Βέρνερ Φόν Μπράονι·

φορές δέν ήταν δυνατόν νά διαφύγουν
τής προσοχής έπιστημόνων πού είχαν
άσχοληθή στό παρελθόν μέ τό θέμα αύ·τό. Ιδιαίτερα δέν μπορούσαν νά διαφύ
γουν τής προσοχής τού καθηγητοϋ 'Αντρέ Χαίλμπρόνερ καί τού δόκτορος
"Αλφρεντ Έσκενάζυ, oi όποιοι, πριν έκραγή ό πόλεμος, είχαν έκτελέσει πυραυλι
κές έρευνες γιό λογαριασμό τού γαλλικού
στρατού. Καί οι δυό αύτοί έπιστήμονες
ήσαν Εβραίοι. Παρέμειναν στήν Γαλλία
μετά τήν είσβολή τών Γερμανών καί
έντάχθηκαν στήν όμάδα άντιστάσεως
«Μάρκο Πόλο», πού όροΰσε στήν γαλ
λική πρωτεύουσα ύπό τήν καθοδήγησι
τού Πιέρ Μοντρόζ καί τού Ζάκ Μπερζιέ.
Εκθέσεις μέ διαρκώς περισσότερες λε
πτομέρειες έφθαναν στό Λονδίνο. Δέν
ύπήρχε άμφιβολία ότι οί Γερμανοί έτοίμαζαν ένα νέο όπλο στήν πειραματική
βάσι τού Πεενεμύντε. Τά συμμαχικά άεροπλάνα άρχισαν τις άναγνωριστικές
πτήσεις τους.
Τόν Φεβρουάριο τού 1943 ό άρχηγός τής Επιτροπής Άπελευθερώσεως
τής 'Ολλανδίας Κοΰς Βόρινκ, ζήτησε μέ
τόν άσύρματο άπό τήν Υπηρεσία Ειδι
κών 'Επιχειρήσεων τού Λονδίνου νά
στείλη ένα άεροπλάνο γιά νά παραλάβη
κρυφά τόν κύριο Βάν Τίγιεν, διευθυντή
τής άεροναυτικής βάσεως φόκκερ. Ό
ΤΙγιεν ήταν κάτοχος έξαιρετικά ένδιαφέροντος υλικού. Είχε πληροφορίες, φω
τογραφίες καί μικροφίλμ σχετικά μέ
τά άεροσκάφη καί τις βόμβες - πυραύ
λους V1, καθώς καί πολυπληθή στοιχεία
γιά τις βάσεις έκτοξεύσεως αύτών τών
όπλων, πού ή κατασκευή τους είχε άρχίσει στήν Ολλανδία.
Δυστυχώς ή έπικοινωνία μέ τό Λον
δίνο τελούσε ύπό τόν πλήρη έλεγχο τής
Γκεστάπο. Ό κατάσκοπος τών Γερμα
νών Άντον Βάν ντέρ Βάαλς, πού είχε
είσχωρήσει στις γραμμές τών άγωνιστών άντιστάσεως, διεβίβασε τήν πλη
ροφορία στούς Γερμανούς. Τήν.νύκτα
τής 19ης Μαρτίου ό Βάν Τίγιεν συνε-
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λήφθη στό Ζάανταμ, ένώ έτοιμαζόταν νά
μεταβή στό Ένκουίζεν, άπό όπου θά τόν
παρελάμβανε βρεταννικό ύδροπλάνο, γιά
νά τόν μεταφέρη στήν Αγγλία.
Στό μεταξύ άλλες τέσσερις έκθέσεις
είχαν φθάσει στό Λονδίνο, άναφορικά
μέ τήν κατασκευή μυστικών όπλων άπό
τούς Γερμανούς, καί όλες άνεφέροντο
στήν βάσι τού Πεενεμύντε. Οί φωτογρα
φίες, πού είχαν ληφθή στήν διάρκεια
τής άναγνωριστικής πτήσεως, δέν ήσαν
ιδιαιτέρως άποκαλυπτικές έκ πρώτης δψεως. Προσεκτικώτερη όμως έξέτασις
προκάλέΟΐ πολλές σκέψεις. Τό έξασκημένο μάτι διέκρινε ένα πολύ έπιτήδειο
καμουφλάζ. 'Επομένως ύπήρχε έκεΐ κάτι
πού έπρεπε νά παραμείνη μυστικό. Ή
βάσις τού Πεενεμύντε έβρυθε κυριολε
κτικούς άπό Γερμανούς άστυνομικούς.
'Ανάμεσα σ' έκείνους πού' μελέτησαν τις
φωτογραφίες τού Πεενεμύντε ύπήρξε
κάποιος πού πρόσεξε κάτι τό ιδιαίτερο
στήν γερμανική βάσι. Ήταν ό Ούίλλιαμ
Ούάρουίκ Κόρκοραν, κάποιος τυχοδιώ
κτης, πού στό παρελθόν είχε έργασθή
ώς δημοσιογράφος στόν «Ταχυδρόμο
τής Ούάσιγκτον», είχε καταταγή στήν
Λεγεώνα τών Ξένων, καί στήν πατρίδα
του, στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πρα
γματοποιήσει μιά έντονη άντιναζιστική
έκστρατεία,ποϋ τόν είχε καταστήσει
άρκετά δημοφιλή. "Ενα όρισμένο διά
στημα είχε ύπηρετήσει ώς πρόξενος στή
σουηδική πόλι Γκέτεμποργκ, άπό όπου
παρακολούθησε μέ τήν μεγαλύτερη προ
σοχή όσα συνέβαιναν στήν Γερμανία λίγο
πριν άπό τήν έκρηξι τού πολέμου. Όταν
ό πόλεμος έξερράγη στήν Εύρώπη, ό
Κόρκοραν έγινε πράκτωρ τής 'Αμερικα
νικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιά ίδιότης πού τού έπέτρεψε νά έξετάση τις
φωτογραφίες πού είχαν ληφθή πάνω
άπό τό Πεενεμύντε. "Εκανε μιά Ιδιαίτερα
έξυπνη παρατήρησι: Γιατί άραγε οί διά
δρομοι τού Πεενεμύντε ήσαν τόσο φαρδεϊς; Τό φάρδος τους ήταν μεγαλύτερο
άπό δ,τι απαιτούσαν τά συνηθισμένα

φορτηγά αύτοκίνητα. Στήν βάσι έπρεπε,
έπομένως, νά κυκλοφορούν τεράστια
όχήματα, μέ πολύ βαρύ φορτίο, σέ ση
μείο ώστε οί τροχοί τους ν' άποτυπώνωνται βαθειά στό έδαφος.
Καί κάποιος άλλος είχε παρατηρήσει
κάτι τό περίεργο σ' έκεϊνες τις άεροφωτογραφίες. Ήταν ή Κόνστανς Μπάμπινγκτον, ή ωραία άξιωματικός τού Γυναι
κείου Βοηθητικού Σώματος τής ’Αερο
πορίας. Παρετήρησε μιά άσπρη κηλίδα
σέ σχήμα Τ καί μιά παράξενη σκιά. Ει
δοποίησε άμέσως τούς άνωτέρους της
γιά τήν παρουσία «μή άναγνωρισίμων
άντικειμένων». Ίσως ή ύπόθεσις νά ήταν
έσφαλμένη. Δέν έπρεπε όμως νά μή έξετασθή ή ύποψία ότι πιθανόν νά ήσαν πί
στες έκτοξεύσεως καί συσκευές πού
έμοιαζαν μέ μικρά άεροπλάνα.
'Ενώ στό Λονδίνο συνεχιζόταν ή
μελέτη τών φωτογραφιών, άρχισαν καί
στήν Βαρσοβία νά άνησυχοϋν γιά τό τί,
πραγματικά, συνέβαινε στήν γερμανική
βάσι τής Βαλτικής. Ή πολωνική μυστική
ύπηρεσία, πού διατηρούσε έπαφή μέ τήν
εξόριστη κυβέρνησι στό Λονδίνο, προσ
πάθησε νά έπιτύχη περισσότερες πλη
ροφορίες. Μιά κοπέλλα, πού έργαζόταν
ώς πράκτωρ, έπεβεβαίωσε ότι στό Πεε
νεμύντε κατεσκευάζοντο «νέα όπλα».
Ή κοπέλλα συνεδέετο φιλικά μέ έναν
ύπαξιωματικό τών Ές Ές στήν Βαρσο
βία. "Οταν έπέστρεψε μέ άδεια στήν Βαρ
σοβία, ό Γερμανός έπληροφόρησε τήν
φίλη του ότι είχε άποσπασθή σέ μιά
πολύ σημαντική ύπηρεσία καί πρόσθεσε
ότι, χάρις στά νέα τρομερά όπλα πού
έτοίμαζε, ή Γερμανία θά άνάγκαζε σύντο
μα όλους τούς έχθρούς της νά συνθηκο
λογήσουν.
Όταν ή κοπέλλα μετέδωσε τά στοι
χεία αύτά στούς άνωτέρους της, τής μυ
στικής άντιστασιακής πολωνικής όργανώσεως, έλαβε έντολή ν' άνακαλύψη άν ό
φίλος της ύπαξιωματικός τών Ές Ές ύπηρετούσε σέ βορεινή περιοχή κοντά
στήν θάλασσα καί άγ ύπήρχε κάτι τό
ιδιαίτερο στήν βάσι του. Ή άπάντησις
ήταν ότι ή βάσις ήταν κοντά στήν θάλασ
σα, ότι ύπήρχαν έκεϊ ειδικές έγκαταστάσεις, γιά τις όποιες ό ύπαξιωματικός δέν
μπορούσε νά μιλήση, καί ότι έπραγματοποιοΰντο σημαντικά πειράματα. "Ολα
έδειχναν ότι έπρόκειτο γιά τήν βάσι τού
Πεενεμύντε.
Στήν Βαρσοβία ή μυστική πολωνική
ύπηρεσία πληροφοριών άνεκάλυψε καί
άλλα άσφαλέστερα ίχνη. Ή ύπηρεσία
διατηρούσε πράκτορες σέ όλους τούς
τομείς τής παραγωγής καί έγνώριζε ποιές
ύλες ζητούσαν καί χρησιμοποιούσαν οί
Γερμανοί. Διαβάζεται μιά έκθεσις: ένας
πράκτωρ άνεκάλυψε ότι όρισμένα ύλικά έπρεπε νά σταλούν στό Πεενεμύντε
άπό ένα πολωνικό έργοστάσιο. Μετά άπό
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μιά σύντομη έρευνα άνεκαλύφθη ό συν
τάκτης τοϋ καταλόγου τών ύλικών αύτών.
Ηταν ένας Πολωνός μηχανικός, μέλος
άντιστασιακής όργανώσεως. Ό μηχανι
κός δέχθηκε πρόθυμα νά προσφέρη τις
υπηρεσίες του. Έπρεπε όμως νά βρεθή
τρόπος νά μεταβή ό 'ίδιος στήν μυστική
βάσι τοϋ Πεενεμύντε, όπου, ώς μηχανι
κός, θό μπορούσε νά άποκομίση σημαν
τικά στοιχεία. Τό πολύτιμο δικαιολογητικό βρέθηκε: ό μηχανικός ίσχυρίσθηκε
ότι έπρεπε νά παραστή ό ίδιος στήν συναρμολόγησι τοϋ ύλικοϋ πού παρέδιδε
τό έργοστάσιό του, γιατί ή εργασία ήταν
λεπτή καί άπαιτοϋσε μεγάλη προσοχή.
Ό Πολωνός μηχανικός συνοδέυσε,
μέ ειδική άδεια τοϋ γραμματέως τοϋ
Γκαϊρινγκ, τά μηχανήματα ώς τή βάσι
τοϋ Πεενεμύντε. Εκεί, δυστυχώς, δέν
κατόρθωσε ν' άντιληφθή πολλά πρά
γματα. 'Οπλισμένοι φρουροί τόν παρα
κολουθούσαν διαρκώς καί οί άλλοι τε
χνικοί, μέ τούς όποιους συνεργάσθηκε
μέσα στήν βάσι, ήταν έξαιρετικά λιγομίλητοι. 'Οπωσδήποτε ή χρήσις τών μη
χανημάτων πού είχαν σταλή άπό τήν
Πολωνία έδειχνε άτι ή μυστηριώδης πα
ραγωγή έπρεπε νά βρίσκεται σέ προ
χωρημένο στάδιο καί μάλιστα νά έκτελήται «έν σειρά».
Οί πληροφορίες όμως αύτές δέν
ήσαν άρκετές. Τό Λονδίνο χρειαζόταν,
σαφέστερα στοιχεία, γιά νά μπορέση
νά λάβη τά άνάλογα άμυντικά μέτρα.
Κάποιος έπρεπε νά ίδή τά μυστηριώδη
άντικείμενα. Οί μυστικές πολωνικές ύπηρεσίες άνέθεσαν τήν αποστολή αύτή σέ
δυό άπό τούς καλύτερους πράκτορές
τους. Ήσαν δυό άνδρες τολμηροί καί
έμπειροι, πού είχαν εισχωρήσει στήν όργάνωσι Τόντ. Μιλούσαν άριστα γερ
μανικά καί γνώριζαν στήν έντέλεια τήν
νοοτροπία τών Ές Ές. Τό σχέδιο δράσεως προετοιμάσθηκε μέ εξαιρετική
προσοχή. Μιά λανθασμένη λέξις ή χει
ρονομία άρκοϋσε γιά νά όδηγήση τούς
δυό πράκτορες στά βασανιστήρια τής

Γκεστάπο καί στόν θάνατο.
Σέ μικρή άπόστασι άπό τήν Βαρσο
βία, δυό Πολωνοί «έργάτες» ύπέστησαν
μιά έκπληκτική αλλαγή: Μεταμορφώθη
καν σέ δυό νεαρούς αξιωματικούς τών
Ές Ές. Τά πιστοποιητικά τους έδειχναν
οτι ύπηρετοϋσαν στήν κεντρική στρα
τιά τοϋ μετώπου καί ότι μετέβαιναν στις
ακτές τής Βαλτικής, γιά νά διαλέξουν μιά
περιοχή κατάλληλη γιά στρατόπεδο άναπαύσεως τών μαχητών τοϋ ρωσικοϋ
μετώπου. Φυσικά έπρεπε νά παρουσιασθοϋν καί στόν διοικητή τής ζώνης τοϋ
Πεενεμύντε, ώστε τό μέρος πού θά διά
λεγαν νά τυγχάνη καί τής δικής του έγκρίσεως. Έφ’ όσον έπρεπε νά διαλέξουν
μιά τοποθεσία, ήταν φυσικό νά έχουν
μαζί τους μιά φωτογραφική μηχανή,
ώστε νά μπορούν νά δείξουν στούς άνωτέρους τους τά αποτελέσματα τής έργασίας τους.
Οί δυό Πολωνοί πράκτορες δέν
συνάντησαν δυσκολίες στό ταξίδι τους.
Ή στολή τους καί ή χαρακτηριστική γιά
άνδρες τών Ές Ές άλαζονεία τους απο
τελούσαν άριστο διαβατήριο. "Οταν όμως
έφθασαν κοντά στό Πεενεμύντε ή κατάστασις άλλαξε. Παρ' όλο τόν βαθμό τους,
οί δυό άξιωματοϋχοι τών Ές Ές χρειά
ζονταν ειδική άδεια καί λεπτομερή δικαιολογητικά γιά όλες τις μετακινήσεις
τους. Οί δυό πράκτορες έπεσκέφθηκαν
τότε τόν διοικητή τής παρακτίου άμύνης καί ζήτησαν, μέ όση περισσότερη
αύθάδεια διέθεταν, νά τεθή στήν διάθεσί
τους μιά μοτοσυκλέττα. Δέν μπορούσαν
νά τριγυρνοϋν πεζή τις άκτές τής Βαλτι
κής, γιά νά διαλέξουν τήν τοποθεσία πού
ζητούσαν. Εξασφάλισαν μιά μοτοσυ
κλέττα καί δελτία γιά τόν ανεφοδιασμό
τους μέ βενζίνη καί ξεκίνησαν. Ή μο
τοσυκλέττα τους όμως έπαθε βλάβη
σέ μικρή άπόστασι άπό τήν πειραματική
βάσι τοϋ Πεενεμύντε. Γιά νά μπορέσουν
νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους, ήσαν αναγ
κασμένοι νά έπικοινωνήσουν μέ τούς
άξιωματικούς τ^ής βάσεως. 'Οπωσδήποτε

θά ύπήρχε έκεϊ ένα εργαστήριο γιά νά
γίνη ή έπιδιόρθωσις. Ή μοτοσυκλέττα
μεταφέρθηκε στό έσωτερικό τής βάσεως,
άλλα οί δυό πράκτορες έμειναν απ' έξω,
άφοϋ πρώτα τούς άφαιρέθηκε ή φωτο
γραφική μηχανή. Ήταν άδύνατο νά
προσπαθήσουν νά πλησιάσουν περισσό
τερο, γιατί ή βάσις έφρουρεϊτο άπό όλες
τις πλευρές. Μεγάλα φορτηγά κυκλοφο
ρούσαν στούς μεγάλους διαδρόμους
τής βάσεως, κάτω άπό τό βλέμμα τών
όπλισμένων φρουρών. Αύτή ήταν ή μόνη
παρατήρησις πού οί δυό πράκτορες
κατόρθωσαν νά κάνουν. Ή μόνη λύσις
πού τούς άπέμενε ήταν νά πλησιάσουν
τήν βάσι άπό τήν πλευρά τής θαλάσσης.
Οί δυό πράκτορες συνδέθηκαν φιλικά
μέ ένα ναυτικό, άπό τόν όποιο δανείσθηκαν μιά βάρκα. Κωπηλατώντας, έφθασαν
μπροστά στήν βάσι. Από τήν βάρκα
διέκριναν καθαρά τό έσωτερικό τής
βάσεως. Κάτω άπό ένα θαλαμίσκο άντελήφθησαν μιά τεράστια οβίδα, πού έμοια
ζε μέ μικρό άεροπλάνο. Ήταν τοποθε
τημένη πάνω σέ σιδηροτροχιά, πού θύ
μιζε πίστα έκτοξεύσεως. Αύτό ήταν λοι
πόν τό μυστικό όπλο πού θά κατέστρεφε
τήν Αγγλία!
Οί δυό Πολωνοί έπέστρεψαν στήν
ξηρά, παρέλαβαν τήν μοτοσυκλέττα τους,
τήν όποια παρέδωσαν στόν διοικητή τής
παρακτίου άμύνης, καί χωρίς καθυστέρησι έπέστρεψαν στήν Βαρσοβία. Τήν
έπομένη τής άφίξεώς τους έλήφθη στό
Λονδίνο ή λεπτομερής έκθεσίς τους.
Τό ίδιο έκείνο διάστημα ένας μη
χανικός καί έφεδρος λοχαγός, στήν Γαλ
λία, ό Μισέλ Όλλάρ, άνεκάλυψε τις βά
σεις έκτοξεύσεως τών νέων όπλων καί
ειδοποίησε έγκαίρως τό Λονδίνο. Γιά
τήν ήρωική πράξι του τοϋ άπενεμήθη τό
«Παράσημο Διακεκριμένων Υπηρεσιών»,
μέ τήν ακόλουθη γραπτή έπεξήγησι: «Τόν
Ιανουάριο τοϋ 1942 οργάνωσε καί διηύθυνε έπί δυό χρόνια, μέ θαυμαστή πείρα
καί άποφασιστικότητα, μιά ύπηρεσία
πληροφοριών στήν Βόρειο Γαλλία, πού
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υπήρξε εξαιρετικά αποτελεσματική για
τούς Συμμάχους. Μέ μεγάλο κίνδυνο κα
τόρθωσε νά άνακαλύψη πολλές μυστι
κές βάσεις έκτοξεύσεως V1 καί νά ύποβάλη έκθέσεις τόσο σαφείς καί πλήρεις
ώστε νά καταστή δυνατή ή κατασκευή
άναγλύφων προτύπων αύτών τών βά
σεων. Μέ βάσι τά άνάγλυφα αυτά πρό
τυπα έξετελέσθησαν άκριβεΐς καί άποτελεσματικοίβομβαρδισμοί. Τό θάρρος του,
ή προσήλωσίς του ατό καθήκον, ή άκάματος δραστηριότης του ύπήρξαν συνε
χές παράδειγμα γιά τούς άνδρες τής
άμάδος του. Θύμα προδοσίας, συνελήφθη
τόν Φεβρουάριο τοΰ 1944 καί έξετοπίοθη
στήν Γερμανία. Ύπέστη σοβαρώτατες
στερήσεις καί υπεβλήθη σέ βασανιστή
ρια χωρίς νά μιλήση».
Από τήν εποχή τής συνθηκολογήσεως τής Γαλλίας, ό Όλλάρ είχε σχημα
τίσει μιά όμάδα άντιστάσεως πού τήν
άποτελοϋσαν ίκανώτατοι πληροφοριο
δότες. ’Ηταν τό δίκτυο «Άζίρ». Μετε'φερε
ό ίδιος στους Άγγλους πράκτορες στήν
Ελβετία τίς πληροφορίες πού κατόρθωνε
νά συγκεντρώση. 98 φορές διέβη τά
γαλλοελβετικά σύνορα παρ' όλη τήν
αύστηρή φρούρησί τους.
Μιά συζήτησις πού παρακολούθησε
τυχαία στήν Ρουέν ένας πράκτοράς του,
ό Ντωντεμάρ, όδήγησε τάν Όλλάρ στά
ίχνη τών βάσεων έκτοξεύσεως πυραύ
λων. Δυό έργολάβοι συζητούσαν μετα
ξύ τους γιά τίς παράξενες κατασκευές τών
Γερμανών στόν νομό τού κάτω Σηκουάνα.
'Απαιτούσαν τεράστια ποσότητα ύλικών καί έπρεπε νά έχουν ένα ιδιαίτερο,
άκριβή προσανατολισμό. Ό Όλλάρ,
σύμφωνα μέ τήν συνήθειά του, άνέλαβε μιά προσωπική έρευνα. Έπεσκέφθη
τήν Ρουέν ώς έκπρόσωπος μιας φιλαν
θρωπικής προτεσταντικής όργανώσεως
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καί κατόρθωσε νά μάθη τό μέρος όπου
έργάζονταν οί Γάλλοι οικοδόμοι γιά λο
γαριασμό τών Γερμανών. Υπήρχε κάτι
τό περίεργο σ' αύτές τίς κατασκευές τών
κατακτητών, καί ό Όλλάρ πίστευε ότι
άξιζε τόν κόπο νά έρευνήση τήν άόριστη καί μυστηριώδη εΐδησι πού τοΰ είχε
διαβιβάσει ό πράκτωρ του.
Συνάντησε τό πρώτο έργοτάξιο σΐ
άπόστασι λίγων χιλιομέτρων άπό τό
Όφφέ. Μερικές έκατοντάδες έργατών
δούλευαν μέ ταχύ ρυθμό. Τό ίδιο έντατικά έργάζονταν τά γεωτρύπανα καί οί
μπετονιέρες. Γερμανοί φρουροί προστά
τευαν τά έργα άπό τά βλέμματα τών πε
ριέργων. Ό Όλλάρ δέν δίστασε. Κυ
λώντας ένα χειράμαξο μπήκε στο έργο
τάξιο χωρίς νά κινήση ύποψίες. Άρχισε
νά έργάζεται μέ τούς άλλους έργάτες,
μετά γέμισε τό χειράμαξο μέ τούβλα καί
έκανε τόν γύρο τού έργοταξίου. Ση
μείωσε προσεκτικά στά μυαλό του τό κάθε
τι πού είδε άλλά δέν κατόρθωσε ν' άντιληφθή τήν χρησιμότητα τών κατασκευών
πού ύψώνονταν γύρω του: Ήσαν έξέδρες άπό μπετόν μήκους πενήντα περί
που μέτρων, καί δεκάδες μονόροφοι θά
λαμοι. Παρετήρησε ένα σχοινί μέ μεταλ
λικούς δίσκους τεντωμένο έπάνω σέ μιά
έξέδρα πρός μιά όρισμένη κατεύθυνσι.
Τό καλύτερο πού είχε νά κάνη, σκέφθηκε,
ήταν νά σημείωση στά μυαλό του όλα τά
άνεξήγητα κτίσματα πού έβλεπε καί νά
τά διαβιβάση στά Λονδίνο, όπου χωρίς
άλλο οί μυστικές ύπηρεσίες θά κατέλη
γαν σέ χρήσιμα συμπεράσματα.
Τό ίδιο βράδυ, στά Παρίσι ,ό Όλλάρ
κατόρθωσε ν' άνακαλύψη, μέ τήν βοή
θεια ένός γεωγραφικού χάρτου καί μιας
πυξίδας τόν προσανατολισμό τών έξεδρών πού είχε παρατηρήσει στά Όφφέ.
Δέν ύπήρχε άμφιβολία ότι οί έξέδρες

ήσαν προσανατολισμένες πρός τό Λον
δίνο. Οτιδήποτε καί νά έκτοξευόταν άπό
τίς έξέδρες αύτές θά είχε ώς στόχο τήν
βρεταννική πρωτεύουσα. Οί Γερμανοί
έχτιζαν σέ διάφορα άλλα σημεία κατα
σκευές, όμοιες μέ έκεϊνες τού Όφφέ: στήν
Τότ, στήν Ύερβίλ, στά Άμπεμόν, στά
Μπρανκετουί, στο Λέ Μπόσκ - Μελέ,
στά Βαάστ ντύ Βάλ... Ό Όλλάρ έκανε
τήν άναφορά του στόν Άγγλο πράκτορα
στήν 'Ελβετία (ή Λωζάννη ήταν ή πόλις
τών συναντήσεών τους) καί έπιθεώρησε τό καθ' ένα άπό τά μέρη αύτά μό
νος του ή συνοδευόμενος άπό τόν πιό
έμπιστο συνεργάτη του. Χωρίς άμφιβολία όλες οί έξέδρες ήσαν προσανατο
λισμένες πρός τό Λονδίνο.
Στήν άγγλική πρωτεύουσα γνώρι
ζαν τά μυστικά όπλα πού κατεσκεύαζαν
οί Γερμανοί στήν βάσι τοΰ Πεενεμύντε.
Στά Λονδίνο είχαν ήδη άρχίσει οί προε
τοιμασίες γιά τήν εισβολή στήν Εύρώπη
καί οί μυστικές ύπηρεσίες μελετούσαν
μέ μεγάλη προσοχή τίς έκθέσεις τοΰ
Όλλάρ.
Εκείνο πού άγνοοϋσε τό Λονδίνο
ήταν ότι τόν Ιανουάριο τοΰ 1943 ό Χίτλερ
είχε μιά σύντομη συζήτησι μέ ένα νεαρό
έπιστήμονα, τόν Βέρνερ φόν Μπράουν.
Ή Γκεστάπο κράτησε τά πρακτικά τής
συζητήσεως τήν όποια καταχώρησε στά
άρχεΐα της μέ ήμερομηνία 29 Ιουνίου
1943. Τόν Μάιο τοΰ ίδιου έτους ό φύρερ, παρ' όλο πού τά έπιχει ρήματα τοΰ
φόν Μπράουν δέν τάν είχαν πείσει,
παρακολούθησε μιά ταινία μικρού μή
κους πού έδειχνε τήν έκτόξευσι ένός
πυραύλου Α4. Ό φύρερ ένθουσιάσθηκε
τόσο πολύ μέ τό θέαμα (όσοι τόν είδαν
περιέγραψαν τήν κατάστασί του ώς «ύστερική κρίσι»), ώστε διέταξε,άμέσως
νά έπιταχυνθοϋν οί έργασίες κατασκευής
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Αριστερά: Στο χάρτη αυτό φαίνεται ή στρατηγική θέση τον Πεενεμύντε στη Βόρειο
Ι:νρωπη. Αεξια: 7μήμα απο την αίθουσα σνναρμολογήσειος τών γερμανικών πυραύλων
στο Πεενεμύντε. Κάτω: Μεγέθννσις μιας αεροφωτογραφίας τής βάσεως τον Πεενεμύντε.
7 ο γράμμα .4 δείχνει μιά ακάλυπτη βόμβα VI.
τών πυραύλων καί νά αύξηθή ή Εκρηκτικότης τους. Κάλεσε τόν καθηγητή ΝτορνμπΕργκερ, Επιστημονικό διευθυντή τού
Πεενεμύντε, καί ζήτησε συγγνώμη γιό
τόν σκεπτικισμό πού είχε δείξει γιό τΙς
εργασίες του στό παρελθόν. Ό Φύρερ
Επιθυμούσε νό Εχη στήν διάθεσί του άποτελεσματικούς πυραύλους όσο τό δυνα
τόν ταχύτερα, καί Εθεσε στήν διάθεσι τού
ΝτορνμπΕργκερ άφειδώς τεχνικό μΕσα
καί οικονομικούς πόρους.
Ό Ενθουσιασμός όμως τού Χίτλερ
δΕν Επρόκειτο νό κρατήση πολύ. Στις
άρχΕς 'Ιουνίου ό "Αλμπερτ ΣπΕερ άνΕλαβε νό μετριάση τόν ζήλο τού καθηγητοϋ
ΝτορνμπΕργκερ. Τόν κάλεσε στό γραφείο
του κα ί σΕ παγερό ύφος τόν πληροφόρησε
ότι «ό Φύρερ όνειρεύθηκε ότι τό μυστικό
όπλο είχε χρησιμοποιηθή Εναντίον τής
Αγγλίας χωρίς άποτελΕσματα... ΈπομΕνως ό Φύρερ δΕν ΕνΕκρινε νό δοθή στήν
άνάπτυξι αύτού τού όπλου μιό μεγαλύ
τερη προτεραιότης». "Οσο καί αν αύτό
φαίνεται Εκπληκτικό, τό όνειρα τού Χί
τλερ ΕπηρΕαζαν όλες τις αποφάσεις πού
είχαν ζωτική σημασία γιό τήν Γερμανία
τών ναζί. 'Οπωσδήποτε, παρ' όλη τήν
διακοπή τής προτεραιότητος, τό σχΕδιο
ΝτορνμπΕργκερ είχε πιά σχεδόν πραγματοποιηθή. ΣΕ λίγο θά Εκτοξεύονταν οί
ιπτάμενες βόμβες του, παρ' όλα τό «κακά
όνειρα» τού Φύρερ.
Στό μεταξύ, στήν Γαλλία οί πράκτο
ρες τού Όλλάρ είχαν άνακαλύψει Επάνω
άπό Εξήντα τοποθεσίες όπου οί Γερμανοί
κατασκεύαζαν μΕ μεγάλη μυστικότητα

πίστες Εκτοξεύσεως. Οί πίστες αύτΕς
σχημάτιζαν Ενα δίκτυο μήκους περίπου
320 χιλιομΕτρων, παράλληλο μΕ τις άκτΕς
τής Μάγχης. Ό Όλλάρ άνΕθεσε σ' Ενα
νεαρό φοιτητή, τόν ΆντρΕ Κόμπ νά
διερευνήση τό μυστήριο αύτών τών κα
τασκευών. Ό Κόμπ κατόρθωσε νά προσληφθή ώς σχεδιαστής στό Εργοτάξιο τού
Μπουά ΚαρρΕ. Μετά άπό δυό Εβδομά
δες είχε στήν κατοχή του τό πλήρες σχΕδιο τών κατασκευών. Τό είχε άφαιρΕσει άπό τήν τσΕπη Ενός Γερμανού μη
χανικού. Φυσικά ό νεαρός φοιτητής άγνοοϋσε ότι είχε στά χΕρια του τά σχΕδια
μιας βάσεως Εκτοξεύσεως ίπταμΕνων
βομβών V1. ΜΕσω Λωζάννης τά σχΕδια
δΕν άργησαν νά φθάσουν στό Λονδίνο.
Στήν Κάσσελ, στό Εργοστάσιο «φίζελερ», πού Εκτελοΰσε παραγγελίες γιά
τό Πεενεμύντε, οί Εργάτες πού άνήκαν
σΕ άντιστασιακΕς όργανώσεις ΕξετΕλεσαν άποτελεσματικΕς πράξεις σαμποτάζ
καί Επεβράδυναν σημαντικά τήν παρα
γωγή. 'Αργότερα, άκολουθώντας τις
οδηγίες τών άντιστασιακών οργανώσεων,
βρεταννικά βομβαρδιστικά Επληξαν βαρύ
τατα τό Εργοστάσιο αύτό. 'Επίσης στό
Εργοστάσιο ΜπορλΕτι τού Μιλάνου Επι
βραδύνθηκε ή παραγωγή. "Ανδρες τού
12ου γαριβαλδινοϋ λόχου άφήρεσαν τά
πολύτιμα καλούπια πού χρησίμευαν γιά
τήν κατασκευή τεμαχίων άκριβείας τών
M2.

Στις 16 Ιουλίου 1943 ό Ντούους
Χάνσεν, Ενας Δανός πράκτωρ τών βρεταννικών μυστικών ύπηρεσιών. Ελαβε
άπό τό Λονδίνο Εντολή νά Ερευνήση τις
Εγκαταστάσεις άσυρμάτου τής νήσου
Μπόρνχιλμ, στήν Βαλτική. 'Η νήσος
Εφρουρείτο πολύ αύστηρά καί ήταν κυ
ριολεκτικά άποκομμΕνη άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο. Ό Χάνσεν άνΕθεσε αύτήν
τήν άποστολή στόν Κρίστιαν Χάσαγκερ
Κρίστενσεν, Ενα πρώην άξιωματικό τού
δανικού ναυτικού. Ό Κρίστενσεν Εφθασε
στήν νήσο μΕ μιά ψαρόβαρκα, άποβιβάσθηκε, φωτογράφησε όλες τις Εγκατα
στάσεις καί ΕξετΕλεσε Ενα προσεκτικό
τοπογραφικό σχΕδιο τής περιοχής. Μετά
Επιβιβάσθηκε στήν ψαρόβαρκα καί ΕπΕστρεψε στήν Κοπεγχάγη, όπου μετΕδωσε
τό πολύτιμο ύλικό στόν Χάνσεν. Υ 
πήρχε στενή σχΕσις άνάμεσα στις Εγκα
ταστάσεις τής νήσου Μπόρνχολμ καί
στήν βάσι τού Πεενεμύντε.
Τό Λονδίνο είχε τώρα στοιχεία καί
πληροφορίες πού θά τό βοηθούσαν νά
πάρη μιά άπόφασι. Μιά άπόφασι άμεση
γιατί κάθε μΕρα πού περνούσε άποτελοΰσε κΕρόος γιά τόν Εχθρό. Ό Χίτλερ είχε
όρίσει ώς ήμερομηνία τόν ΔεκΕμβριο
τού 1943: ή Επιθυμία του όμως δΕν
πραγματοποιήθηκε λόγψ άνωτΕρας βίας.
Τήν νύχτα τής 17ης πρός τήν 18η
Αύ γούστου, κατόπιν συστάσεως τού
κοινοβουλευτικού γραμματΕως τού ύπουργείου 'Ανεφοδιασμού Ντάνκαν Σάντυς πρός τόν Τσώρτσιλ, 571 βρεταννικά
βομβαρδιστικά πΕταξαν Επάνω άπό τις
άκτΕς τής Βαλτικής καί Ερριξαν στό Πεε

νεμύντε βόμβες περίπου δυό χιλιάδων
τόννων προκαλώντας τεράστιες ζημιΕς
καί τόν θάνατο 750 άνδρών τής γερμα
νικής πειραματικής βάσεως. Ό μεγά
λος αύτός βομβαρδισμός προκάλεσε
μιά καθυστΕρησι δΕκα μηνών στήν Εκτόξευσι τών VI ( ή πρώτη ίπταμΕνη βόμβα
V1 Εκτοξεύθηκε στις 13 'Ιουνίου 1944)
καί Εξη μηνών στήν Εκτόξευσι τών M2.
Μετά τις 25 Δεκεμβρίου ήρθε ή σειρά
τών βάσεων Εκτοξεύσεως πού είχε άνα
καλύψει στήν Γαλλία ό ΜισΕλ Όλλάρ.
Ή καταστροφή τους συμπληρώθηκε μΕ
τόν τρομακτικό βομβαρδισμό τής 15ης
Φεβρουάριου.
Οί Γερμανοί ύποχρεώθηκαν νό συνεχίσουν τις Εργασίες τους σΕ άλλη τοπο
θεσία, όσο διάστημα διήρκεσε ή Επανόρθωσις τών ζημιών στό Πεενεμύντε. Στό
μεταξύ όμως δΕν κατόρθωσαν νά χρησι
μοποιήσουν τις ιπτάμενες βόμβες τους
Εναντίον τών άγγλικών λιμΕνων καί τών
στρατευμάτων πού είχαν συγκεντρωθή
Εκεί γιά νά Επιβιβασθοΰν στά πλοία πού
στις 6 'Ιουνίου 1944 Επρόκειτο νά ΕκτελΕσουν τήν μεγαλύτερη άποβατική Επιχείρησι τής ιστορίας.
Ό ίδιος ό στρατηγός Άιζενχάουερ
παραδΕχθηκε τήν σημασία πού είχε ή
καθυστΕρησις στήν χρήσι τών V1 καί
V2 Εκ μΕρους τών Γερμανών. «Είναι πι
θανόν», Εγραψε, «άν οί Γερμανοί κατόρ
θωναν νά προετοιμάσουν καί νά χρησι
μοποιήσουν τά νΕα αύτά όπλα Εξη μήνες
νωρίτερα, ή εισβολή μας στήν Εύρώπη νά
ήταν πολύ πιό δύσκολη, ίσως καί άδύνατη. Είμαι βΕβαιος ότι άν είχαν κατορ
θώσει νά χρησιμοποιήσουν τις ιπτάμενες
βόμβες τους Εξη μήνες νωρίτερα, διαλΕγοντας ιδιαίτερα ώς στόχο τήν περιοχή
Πόρτσμουθ - Σάουθαμπτον, θά είχε σημάνει τό τΕλος τής ύπεροχής μας».
Α.Λ.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΑΡΑΦΟΡΑ
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Ο 1816 έγινε στά Γιάννενα ένας
άταίριαστος γάμος.
Ό
Αλής
Τεπελενλής, 72 χρόνων, έκανε σύ
ζυγό του τήν Βασιλική Κίτσου. Πολλοί
τότε έναντιώθηκαν: Μιά χριστιανή νό
πάρη έναν άπιστο 'Αρβανίτη! Καί τί 'Αρ
βανίτη; 'Αληθινό θηρίο!
Ή γυναίκα δμως αύτή έπαιξε ένα
μεγάλο ρόλο μεσολαβητοϋ άνάμεσα στόν
σκληρό άντρα της καί στους ραγιάδες.
Ποτέ δέν άλλαξοπίστησε καί ώς τό τέλος
τής σύντομης ζωής της βοήθησε μέ κάθε
τρόπο τούς "Ελληνες. "Οπως σωστό γρά
φει ένας βιογράφος της, «ή κόρη αϋτη
τής Πλησιβίτσης έμελλε ν’ άποβή, ώς
άλλη Έσθήρ, παρήγορος άγγελος, προστάτις καί εύεργέτις όλοκλήρου τού καταδυναστευομένου λαού».
Ποιά όμως ήταν ή ζωή τής Βασιλικής
ώς τήν ήμέρα τού γάμου της;
Γεννήθηκε στήν Πλησίβιτσα τής
'Ηπείρου καί ήταν κόρη τού άρχοντα Κί
τσου Κονταξή. Γιά τά παιδικά της χρό
νια δέν είναι δυνατόν νά λεχθούν πολλά
πράγματα, γιατί σέ πολύ μικρή ήλικία μπή
κε στό χαρέμι τού τρομερού πασά των
Ίωαννίνων. Στό σημείο αύτό ύπάρχουν
δυό έκδοχές. Ή μιά εΤναι τού Pouquevil,
πού είναι ίσως καί ή πιό σωστή, γιατί
ό Γάλλος διπλωμάτης καί λογοτέχνης
έμεινε στόν Άλή άρκετό καιρό. Ή σχε
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τική άφήγησις τού Pouquevil είναι κάπως
ρομαντική. Τό 1805 — διηγείται — ό Άλής κάνει πλιάτσικο στήν Πλησίβιτσα,
γιατί είχε μάθει πώς έκεΐ κυκλοφορούσαν
κάλπικα νομίσματα. Καίει καί σκοτώνει
δίχως φραγμό καί έλεος. Μά, πριν προλάβη νά τελειώση τήν καταστροφή του,
μιέι μικρή πέφτει στά γόνατά του καί τόν
παρακαλεί τρέμοντας:
—’Αφέντη μου, μείναμε άπροστάτευτοι. Τόν πατέρα μου τόν σκότωσαν. Δέν
κάναμε τίποτε άσχημο γιά νά τιμωρηθού
με άπό τόν κακό πασά. Προστάτεψέ μας
έσύ, καί έγώ θά έλθω δούλα στό σεράι
σου.
Ό Άλής τήν κοίταξε. "Ηταν πολύ
όμορφη, καί τής άπάντησε:
—Μή φοβάσαι, έγώ είμαι ό κακός
πασάς.
Μά έκείνη έξυπνα τού λέει:
—"Οχι, έσύ είσαι ό καλός μου άφέντης.
"Ετσι, χάρις στήν έξυπνάδα καί στήν
ομορφιά της, δέν σώζει μόνο τούς δικούς
της, άλλά καί τό χωριό της. Κι άπό τότε
μπαίνει στό χαρέμι τού 'Αλή.
Ή δεύτερη μαρτυρία είναι τού 'Αραβαντινού, βιογράφου τού 'Αλή, πού τήν
δέχεται καί ό ποιητής Βαλαωρίτης. Σύμ
φωνα μέ αύτή, ό Βασιλική μπήκε στό
χαρέμι μόλις δέκα χρόνων. Παρά τις

προφυλάξεις πού είχαν πάρει οί γονείς
της γιά νά κρύψουν τήν όμορφιά της, μιά
συγγενής της, ή Μαρίνα Τσάτσενα, τήν
μαρτυρά στόν 'Αλή. Κι αύτός, όπως όλοι
οί πασάδες, θέλοντας νά πλουτίση τό χα
ρέμι του μέ όμορφες γυναίκες, τήν άρπάζει, παιδούλα άκόμη, στά δέκα της χρόνια.
"Ετσι ή Βασιλική κλείνεται στόν γυναικωνίτη τού πιό σκληρού βεζύρη, γιά νά
μείνη έκεΐ πρώτα σόν εύνοουμένη καί
έπειτα σάν γυναίκα του. 'Εκτός δμως άπό
τήν όμορφιά της είχε κι άλλα χαρίσματα,
πού δχι μόνο τράβηξαν τόν Άλή, μά καί
τόν έκαναν νά τήν έρωτευθή καί νά τής
έχη μιά μεγάλη άδυναμία. Τό 1816 τήν
παντρεύεται. Ή έπίσημη άλλωστε γυ
ναίκα του, ή Έμινέ Χανούμ, είχε πεθάνει
πριν άπό 16 χρόνια, τό 1800.
Είναι άλήθεια πώς ή κυρά - Βασιλική
είχε μεγάλη έπιρροή έπάνω στόν 'Αλή.
Πολλές φορές κατάφερε νά τού άλλάξη
γνώμη καί νά σώση πολλούς χριστιανούς
άπό μαρτύρια καί θάνατο. Οί "Ελληνες
συχνά «τήν μετεχειρίζοντο καί εις έπιτυχίαν πολλάκις πολιτικών σκοπών ύψίστης έθνικής σημασίας καί ένδιαφέροντος».
Πολλοί μωαμεθανοί προσπάθησαν
νά πείσουν τόν 'Αλή Πασά νά έπιβληθή
στήν γυναίκα του γιά νά άλλαξοπιστήση.
Δέν τά κατάφεραν δμως. Ή κυρά - Βα-

Ο ΠΟΛΥΣ ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ

'Αριστερά: Τά 'Ιωάννινα, ή θρυλική πρωτεύονοα τής Ήπειρον, δπως ήταν τά χρό
νια τον Ά λ ή Πασά. ’Επάνω: Τό «θηρίο
τής Ήπειρον» σέ μια χαρακτηριστική
προσωπογραφία τον. ' Ερωτεύθηκε καί
παντρεύτηκε την Βασιλική Κίτσον, τήν
μετέπειτα «Κνρά Βασιλική». Δεξιά: Διά
φορα προσωπικά ενθύμια τής Κΐ'ρά-Βασι
λικής, πού φυλάσσονται στο 'Εθνικό Ισ το 
ρικό Μουσείο. Στο μέσον όιακρίνεται ή
φωτογραφία της.

ι^ιλι Kfi
σιλική λάτρευε τήν θρησκεία της μέσα
στό σεράι, καί όταν κάποτε τυχαία βρήκε
μιά είκόνα στά υπόγεια, παρακάλεσε τόν
άφέντη της νά τής παραχωρήση ένα ιδιαί
τερο δωμάτιο γι' αύτή, 'Εκείνος όχι μόνο
τής τό έδωσε, άλλά καί τής χάρισε ένα
ξύλινο προσευχητάρι. Έκεΐ, σ' αύτό τό
δωμάτιο, μεταλάβαινε άπό καλογέρους
πού, γιά νά μήν προκαλοϋν τούς Τούρ
κους, έκρυβαν τήν μετάληψι σέ καλά
θια μέ φρούτα. Μάλιστα λέγεται πώς
συχνά έφερναν τήν κάρα τού «Πατροκοσμά» γιά νά τήν προσκυνούν. "Ολα αύτά
άποτελοΰσαν μιά ξεχωριστή τιμή, πού
έκανε ό Άλής, στόν μοναδικό άνθρωπο
πού σεβόταν, τόν Κοσμά τόν Αίτωλό.
Μιά άλλη άπόδειξις πώς ή Βασιλική
έμεινε πιστή στήν χριστιανική θρησκεία
είναι καί ή έκκλησία τού Αγίου Νικόλα,
στό χωριό Βοεβόδα, πού έγινε άπό δική
της συνδρομή. Μιά έπιγραφή έκεί τό
βεβαιώνει.
'Εκτός όμως άπό τις έπιθυμίες της,
πού πάντα ικανοποιούνταν, ή άδυναμία
τού Άλή μεταφραζόταν καί σέ μιά μεγέιλη
περιουσία. Τά κοσμήματα καί τά χρυ
σοκέντητα φορέματα (ένα άπό αύτό σώ
ζεται σήμερα στό 'Εθνικό Ιστορικό Μου
σείο) ήσαν μεγάλης άξίας. φτάνουν τό
18 έκατομμύρισ γρόσια. Σπίτια, ζώα,
άγροτικά κτήματα, άκόμη καί ένα σωστό

παλάτι τής είχε χτίσει στήν Πλησίβιτσα,
καί ένα όλόκληρο χωριό δικό της γιά χτή
μα: τό χωριό Βοεβόδα, κοντά στό Τρί
καλα, πού σήμερα φέρνει τό όνομά της.
'Ακόμη, καί άλλα σπίτια στό Κουρτίνι
τών Τρικάλων καί στήν Σαρακίνα τής
Καλαμπάκας.
Τήν άδυναμία του αύτή σωστό χαρα
κτηρίζει ό βιογράφος του: «Ό Άλής
έτρώθη ύπό άληθοΰς έρωτος καί, ώς
άλλος 'Ηρακλής εις τούς πόδας τής Όμφάλης, προσέπεσε καί οΰτος εις τούς πό
δας τής ώραίας, θελκτικής γυναικός, γέ
ρων ήδη ,καί έμαλάχθη ύπό τών θελγήτρων αύτής ό σκληροτέραν καί χάλυβος
έχων καρδίαν».
Μά είναι άλήθεια πώς ή Βασιλική
ήτσν μιά ώραία γυναίκα. "Οσοι τήν γνώ
ρισαν ,τό λένε. Ό Pouquevil γράφει: «Τό
μάτια της ήσαν ίδια μέ τό άστέρια πού
λάμπουν τις καλοκαιριάτικες νύχτες».
Κι ό Jeraume de la Lauce, στήν περι
γραφή του γιό μια λιτανεία τού Κοσμά,
λέει: «Έξαφνα είδα τόν Άλή νά προχωρή,’έχοντας στό πλευρό του μιάν ώραία
ξεσκέπαστη γυναίκα. "Ηταν ή κυρα -Βα
σιλική».
Ή ώραία όμως αύτή γυναίκα σπάνια
έκανε δημόσιες έμφανίσεις. Τήν κρα
τούσε ζηλότυπα άπό τά μάτια κι αύτών
άκόμη τών έμπιστων του. Ό σφραγιδο-

φύλακάς του Θανάσης Λιδωρίκης γράφει:
«Τήν άπέκρυπτεν άπό παντός δμματος, ώ 
στε καί έγώ ό τοσοϋτον έμπιστευμένος
ούδέποτε ήξιώθην ϊνα τήν ϊδώ». Άλλό
καί ή ίδια τού ήταν πιστή. "Οταν, τό 1822,
ό Άλής φτάνη καταδιωγμένος στό μονα
στήρι τού Αγίου Παντελεήμονα, αύτή
μένει μαζί του καί τόν περιποιείται ώς τίς
τελευταίες ώρες του. Άπό έκεί, όταναύτός πεθαίνη, τήν φέρνουν γιά λίγες μέρες
στήν Βονίλλα, μαζί μέ τόν Βάγια. Αιχμά
λωτη πιά, τήν πάνε στήν Πάλι, μαζί μέ
τήν δημευμένη κινητή περιουσία της.
Έκεί μένει γιά δυό χρόνια μέ έξοδα τού
Πατριαρχείου, πού σιγά - σιγά τά ξε
πληρώνει, παίρνοντας πίσω ένα μέρος
τής περιουσίας της. Καθώς φαίνεται άπό
διάφορα περιστατικά, ή κυρα-Βασιλική
είναι έδώ οικονομικό άνεξάρτητη καί έτσι
μένει ώς τό τέλος τής ζωής της, παρ' όλα
τά άντίθετα πού γράφουν παλιοί ιστο
ρικοί.
Τό 1828 φεύγει άπό τήν Πάλι, εξό
ριστη, γιό τήν Προύσα, όπου μένει 18
μήνες. Γιό τήν παραμονή της έκεί ό δε
σπότης Άθηναγόρας γράφει: «Ή Βασι
λική έπεδείξατο διαγωγήν άνταξίαν τής
φήμης καί τής ύπολήψεώς της». Τόν
Οκτώβριο τού 1829, μέ τίς ένέργειες τού
Πατριαρχείου, άφήνει τόν τόπο τής έξορίας της. Μά δέν έρχεται στά τουρκοκρα-
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'Αριστερά: Ό Ά λ ή Πασάς μέσα στο σα
ράι του, καθισμένος Κστανροπόϋι», όπως
συνηθιζόταν τότε. Κάτιο άπό τόν θρόνο
τον είναι τοποθετημένος ένας ναργιλές,
ο! όέ αυλικοί γύρω τον τον κάνουν όιάφυρες αναφορές καί παίρνουν τις όιαταγές
τον, ο! όποιες συνήθως ήταν άνέκκλι/τες.
Ή «έλαστικότης» ήταν σπάνια σέ αυτόν.

Δεξιά: Ί'νπος ~Ι.λ/.ηνος τών Ίωαννίνων
τής έποχής τοϋ Ά λή Πασά. Στην όμορφη
πόλη έζησε. όίπλα στον Ά λή, ή ΚυράΒασιλική, ή όποια παρά τό ότι ήταν γυ
ναίκα τοϋ ισχυρότερου μετά τό Σουλτά
νο αρχοντος τής Τουρκικής αυτοκρατο
ρίας, όέν άλλαξοπίστησε, ειλλά έμεινε πι
στή στη θρησκεία τον Ναζωραίου.
τούμενα Γιάννενα, Ισως γιά λόγους γοή
τρου. Η άλλοτε σκλάβα καί κυρά ένός
τυράννου δέν θέλει νά μείνη στήν πατρί
δα της. φθάνει στήν Θεσσαλία, στό τσι
φλίκι της Βοεβόδα, άλλά τήν διώχνουν.
Τδ Ιδιο κι άπό τό Ναύπλιο, δπου πήγε
δυό φορές, ζητώντας άπό τόν κυβερνήτη
Καποδίστρια προστασία. Τό μόνο πού
τής μένει είναι ή Αιτωλία. Στό Μεσολόγγι
ζή ό άδελφός της, παλιός άγωνιστής,
Γιώργος Κίτσου, καί καταφεύγει σ' αύτόν. Μένει γιά λίγο κοντά του καί κατόπιν
πηγαίνει στήν Κατοχή. Είναι ένα άκαρνανικό καμποχώρι στήν δεξιά μεριά τοϋ 'Αχε
λώου. ΈκεΙ μένει τέσσερα χρόνια, άπό
τό 1831 ως τό 1834. Ό θάνατος τήν
βρίσκει τό 1834 στό Αίτωλικό, δπου
πήγαινε συχνά. Καθώς λέει ό Γιώργος
Κίτσου, ό δισέγγονος τοϋ άδελφοϋ της,
ή κυρα-Βασιλική πέθανε στά χέρια τής
καπετάνισσας τής Βγενούλας Γιάννη Κί
τσου, στό άρχοντικό τών Κιτσαίων. στό
Αίτωλικό.
"Ολοι δσοι έγραψαν γι’ αύτή, μάς
λένε πώς πέθανε τόν 'Απρίλη τοϋ 1835.
Μά άπό αίτωλικό κώδικα, πού δημοσιεύ
τηκε άπό τόν Κ. Κώνστα, ή ήμερομηνία
τοϋ θανάτου της είναι άλλη. Σ' αύτόν δέν
φανερώνεται μόνον ή άρρώστια της, μά
καί ή ήλικία της. Άφοΰ λοιπόν πέθανε 45
χρόνων, θά πρέπει νά γεννήθηκε τό
1789 καί δχι τό 1793, πού λέει ό Pouqueνίί. Τό κείμενο αύτό γράφει: «Άπέθανεν
ή κυρα-Βασιλική Κίτσου άπό δυσεντε
ρία, ήτο ή άσθένειά της, ετών 45, μετασχών τών άχράντων μυστηρίων τής θείας
μεταλήψεως καί κατ' άδειαν τοϋ έπιτρόπου τοϋ 'Αγίου 'Ακαρνανίας καί ύπό τοϋ
έφημερίου τών Ταξιαρχών έτάφη κατά τήν
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συνήθη εκκλησιαστικήν τάξιν έν τή έκκλησίρ τών Ταξιαρχών.
Έν Αίτωλικόν τή 11 Δεκεμβρίου 1834
Μελέτιος Ίερεύς»
Αλλά πώς έζησε ή κυρα - Βασιλική
στήν γή τής Αιτωλίας ώς τήν ημέρα τοϋ
θανάτου της; Αύτό είναι ένα θέμα παρεξηγημένο. Γιατί πολλοί βιογράφοι της,
δπως ό Στ. Ξένος, καί ό Σπ. Άραβαντινός,
γράφουν πώς ή κυρά τών Ίωαννίνων πα
ραδόθηκε στήν μέθη, γιά νά ξεχάση τά
περασμένα της μεγαλεία. Νά τί γράφει ό
δεύτερος: «Είχε δέ καταστή άγνώριστος
ή έξοχος εκείνη καλλονή καί τό άγγελικόν
της πρόσωπον είχε άπολέσει τήν στιλπνό
τητα καί τήν διαφάνειαν τής έπιδερμίδος,
διαυλακωθείσης εκ τών ρυτίδων προώ
ρου γήρατος ένεκα τοϋ πάθους τής οινο
ποσίας». Καί άλλοι άκόμη έγραψαν πώς ή
Βασιλική έφτασε νά είναι τόσο φτωχή,
σέ σημείο πού νά ύποφέρη. "Ολα δμως
αύτό είναι δίχως βάσεις. Ξεκινοϋν άπό
άνεύθυνες παραδόσεις καί ιστορίες. Για
τί ή κυρα - Βασιλική δέν ήταν μέθυση οϋτε καί ύπέφερε οικονομικά. Ό μητροπο
λίτης Άθηναγόρας, σέ μιά ερευνά του γι'
αύτή, διαλύει κάθε ύποψία.
Ανεξάρτητη λοιπόν οικονομικά ώς
τό τέλος της, ή Βασιλική έκανε δωρεές.
Γνωστή ήταν ή καμπάνα, πού σήμερα δέν
ύπάρχει πιά, στό Αίτωλικό, στήν εκκλη
σία τών Ταξιαρχών, φτιαγμένη άπό άρκετή ποσότητα άσημιοϋ, έγραφε: «Ζήτω "Οθων Βασιλεύς τής Ελλάδος 1834.
Βασιλική Κίτσου».
'Ακόμη, στό Μεσολόγγι, ή Μαρία Παλαμά είχε κοσμήματά της μεγάλης άξίας

πού πουλήθηκαν μετά τόν θάνατό της.
Μάλιστα ύπάρχει ένα έγγραφο μέ τήν
ύπογραφή τοϋ άδελφοϋ της Γιώργου
Κίτσου. πού παρακαλεί τις άρχές νό
φροντίσουν νά άνακαλύψουν πολύτιμα
πράγματα άπό αύτά πού έκλεψαν τις ήμέρες τοϋ θανάτου της.
Γνωστά είναι τά χρηματικά δώρα πού
έδινε σέ δσους πήγαιναν νά τής τραγου
δήσουν κάτω άπό τήν κούλια της (άγροτικός πύργος) στήν Κατοχή, τις πα
λιές της δόξες.
Καθώς φαίνεται, ή κυρα - Βαισλική
είχε, πεθαίνοντας, μεγάλη περιουσία, μά
καί καλή φήμη. Τό πέρασμά της άπό τήν
Νότια Αιτωλία άφησε πλούσιες σέ ποιό
τητα άναμνήσεις. Τήν θυμούνται, ώραι'α
σάν αρχαία θεά, σπλαχνικιά καί άρχοντογυναίκα, νοικοκυροπούλα καί άρχόντισσα. 'Επάνω άπό δλα δμως στάθηκε πάν
τα μιά άγνή Έλληνίδα. Δικαιολογημένα
ό Παλαμάς τής άφιέρωσε αύτούς τούς
στίχους:
Γλυκειά Έλληνοπούλα, μεγαλόκαρδη.
τοϋ φοβερού Βεζύρη σκλάβα καί κυρά,
άς μήν είπεϊ κανένας πώς παρέδωκες
στήν άγκαλιό τοϋ Τούρκου τ' άρχοντόκορμο,
άς πεί πώς γιά τό γένος έμαρτύρεψες.
Είναι άλήθεια πώς ή Βασιλική ήταν
μιά άξιόλογη γυναίκα, μέχρι τό τέλος τής
ζωής της. Έμεινε, δπως τής ταίριαζε, ή
άρχόντισσα τών Ίωαννίνων, πού σάν
«κρίνος άνθιζε στό χείλος τής άβύσσου».
Μιάς άβύσσου μέ τό όνομα Άλής.
ΑΘΗΝΑ ΑΑΠΠΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

έντός ένός σάκκου, καί τό έκρέμασεν είς
τό έσώτερον δώμα τού πανδοχείου καί
ήρχισε νά παρατηρή τήν όδόν, μήπως
ύπάρχει κανείς άνεπιθύμητος καίάπροσδόκητος διαβάτης, ώστε νά έξασφαλίζη
τήν άπουσίαν παντός βλέμματος τό όποι
ον θά ήτο δυνατόν νά διακρίνη τήν έγκληματικήν του πράξιν. ‘Οπότε σταμα
τά έμπρός είς τήν θύραν τού πανδοχείου
ένας έφιππος στρατιωτικός, ό όποιος
μέ όλον τό θάρρος καί μέ όλην τήν στρα

τιωτικήν όρμητικότητα, είσήλθεν είς τό
πανδοχεΐον, ώς έξουσίαν έχων, καί έρωτάπού είναι ό ταξιδιώτης; Πού είναι ό προ
σκυνητής; Δέν ξέρω, έλεγεν ό κακοποιός.
Αλλά άπήτησεν νά γίνη έρευνα ό έφιπ
πος έκεΐνος, όταν είσήλθεν είς τό πανδο
χεΐον· καί χωρίς νά ζητήση καμμίαν άλ
λην άδειαν έπροχώρησε μόνος νά έρευνήση τό έσώτερον τού πανδοχείου. Καί
όταν διέκρινε τόν σάκκον άνηρτημένον
είς τό έσώτερον δώμα, έπιτιμητικώς έ
ρωτά, τί είναι αύτό; άνοιξέ το. Καί φυσι
κά εύρέθη πρό τού πτώματος. ' Η όλη
του δέ παρουσία ήτο τόσον έπιβλητική
καί είχε κάτι τά έκτακτον, ώστε καί αύτός
ό κακοποιός δέν έδυσκολεύθη νά άντιληφθή ότι δέν είναι συνήθους άνθρώπου
παρουσιαστικόν αύτό. Άντελήφθη ότι
κάτι τό έξαίρετον συνέβαινε καί έπεσε στά
πόδια του ζητών έλεος. Αλλά ή κατάπληξις ήταν άκόμη μεγαλυτέρα όταν, έκεΐ
νος, —καί άντιλαμβάνεσθε ότι ήτο ό Ά 
γιος Μηνάς, είς τού όποιου τόν Ναόν κατευθύνετο ό προσκυνητής— έκαμε χρήσιν τής θείας δυνάμεως (τήν όποιαν δέν
παρέλειψεν ό Κύριος νά έμπιστευθή είς
τούς ίδικούς του, όταν έλεγεν είς τούς μαθητάς του, σύν τοϊς άλλοις, τό «νεκρούς
έγείρετε») καί θαυματουργικώς άνέστησε
τόν νεκρόν, τόν φονευθέντα. Καί είς έκεΐνον μέν ήρκέσθη νά τού εϊπη: πορεύου
τήν όδόν σου, δηλαδή συνέχισε τήν πο
ρείαν σου, διά νά φθάσης είς τό προσκύ
νημά σου, άφού έν τώ μεταξύ άπέσπασεν, άπό τάς χεΐρας τού κακοποιού, τό
χρυσούν άφιέρωμα. Αλλά ό κακοποιός, ό
φονεύς, ό δράστης, έντρομος άνέμενε τάς

ίδικάς του συνέπειας. Καί ό "Αγιος απλώς
έπέτρεψε νά τοϋ συμβή ένα πλήγμα, τό
όποιον τόν έκανε νά αίσθανθή όχι απλώς
τόν πόνον, άλλα καί κάποιο σημάδεμα εις
τόν έαυτόν του, πού νά τού μείνη εις
άνάμνησιν. Καί όταν έκεΐνος πλέον συντε
τριμμένος, περιδεής, έζήτει έλεος, ό "Αγιος
τόν συνεβούλευεν, ήρχισε νά τόν κατηχή,
νά τόν διδάσκη περί τοϋ θεοϋ, περί τοϋ
Νόμου τοϋ θεού, περί τής δικαιοσύνης
τοϋ θεού, περί τών συνεπειών τών κακώ
πράξεων, καί έφθασε νά τόν συγκινήση τό
σον, ώστε εις τά μάτια, αυτού τού κακο
ποιού νά άναβλύσουν δάκρυα μετά τών
όποιων νά ζητή τό έλεος καί τήν θείαν
συγνώμην.
Καί δέν έδίστασεν ό Άγιος έν τέλει
νά θεώρηση άρκετόν τό συγκλονιστικόν
έκεϊνο πλήγμα, τό όποιον τού άφέθη ώς
σημεΐον όλης αυτής τής περιστάσεως.
Δέν έδίστασε νά τού δώση τήν συγνώ
μην, καί άμέσως έξηφανίσθη καί αυτός καί
ό ίππος του. Ασφαλώς αυτή ή ένέργεια
ή όποια λεπτομερώς άναγράφεται έν
έκτάσει εις τό συναξάριόν του είναι ένέργεια καθ’ έαυτό, θά έλεγε κανείς. Αστυ
νομική, δηλαδή ή άναζήτησις τού έγκληματίου, ή διερεύνησις τού έγκλήματος καί
ή μετ' έξουσίας ένέργεια τής έρεύνης έκείνης καί τής διαδικασίας, όπως τήν περιεγράψαμεν.
Άναφέρεται εις τό συναξάριόν καί
δεύτερον περιστατικόν. Τό περιστατικόν
τούτο έχει σχέσιν μέ δύο φίλους έκ τών
όποιων ό ένας ήτο Χριστιανός, ό δέ δεύ
τερος όχι. Ό δεύτερος έπραγματοποίει
συχνά ταξίδια καί άποδημίας, διά τάς
έμπορικάς του έργασίας, καί κατά τόν
χρόνον τής άπουσίας του ένεπιστεύετο
εις τόν φίλον του τά ύπάρχοντά του,
τό βαλάντιόν του, καί τακτικώτατα κατά
τήν έπιστροφήν του ό φίλος τού άπέδιδε
τήν παρακαταθήκην.
Κάποτε όμως ένέδωκεν είς τόν πειρα
σμόν νά Ιδιοποιηθή τήν παρακαταθή
κην, καί δέν άπέδιδεν είς τόν έπιστρέψαντα τό βαλάντιόν, προφασιζόμενος ότι
δέν τού είχε δώσει, πρός φύλαξιν, αΰτήν
τήν φοράν τίποτε .Καί ύστερα άπό πολλήν συζήτησιν καί διαφιλονίκησιν έδέχθησαν καί οί δύο νά έκκαθαρισθή ή ύπόθεσις
μέ ένα όρκον, έάν δέχεται νά όρκισθή ό
πρώτος έμπρός είς τήν είκόνα τού Αγίου
Μηνά καί μέσα είς τόν Ναόν τού Αγίου
Μηνά ότι, πράγματι δέν έλαβε τό βαλάντιον αύτήν τήν φοράν νά τό φυλάξη. Καί
δυστυχώς άπετόλμησεν αύτήν τήν ψευ
δορκίαν ό άνθρωπος έκεινος.
Αλλά τό έπεισόδιον δέν έληξε ,διότι
άναχωρήσαντες διά νά έπιστρέψουν είς
τά Ιδια, καί ένώ διήνυον μακράν όδόν,
έφιπποι κατ’ άνάγκην, λόγω τής άποστάσεως, συνέβη είς ένα σημεΐον τής όδού
όπου ύπήρχε μία βρύση καί έπρόκειτο
νά ποτίσουν τά ζώα, ν ’ άγριέψη τόσον
πολύ ό Ιππος τού άδίκου άνθρώπου, ώστε
νά τόν καταρρίψη είς τήν γήν καί ένώ
έπιπτεν έκ τού Ιππου, έξέπεσαν άπό τήν
τσέπην του τό μανδήλι του καί τά κλει
διά του.
Κατόπιν ήρέμησεν ό Ιππος, έτιθασεύθη
καί συνέχισαν τό ταξίδιον. Αλλά μόλις
έξεκίνησαν, παρουσιάζεται άπροσδοκήτως καί κατά τρόπον άνεξήγητον έμπρός
των ό ύπηρέτης του ό όποιος τού παραδίδει τό μανδήλιόν του καί τά κλειδιά του
καί συγχρόνως τό βαλάντιόν τού φίλου
του, ό όποιος έβεβαιώθη διά τήν άδικίαν
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Στήν επανάσταση τοϋ 1821 έπαι
ξε αποφασιστικό ρόλο ή ψυχική
δύναμη. Καί τήν ψυχική αυτή δύ
ναμη τήν έδωσαν δυο παράγον
τες : ό Ελληνισμός και ό Χρι
στιανισμός. Στον έπαναστατημένο ραγιά ή άρχαία Ελλάδα
του εδινε τήν φιλοδοξία και
τό ονειροπόλημα. Ό Χριστια
νισμός τοϋ εδινε τήν πίστη καί
τή δύναμη.
Γράφει ό ΚΑΘ ΗΓΗ ΤΗ Σ
κ. Α ΤΣΙΡ ΙΝ ΤΑ Ν Η Σ

ΟΙ1ΙΟΝ, ποιος έκανε την'Επα
νάσταση τοϋ 1821; Το ερώ
τημα διατυπώνεται, φυσικά, έπειτα
•bin την ’Επανάσταση κι επειτα από
τη νίκη. Άλλοιώ ς, αν ή ’Επανάστα
ση είχε άλλην έκβαση ( φρικίαση σέ
πιάνει και να τό σκεφθής μόνο)... μά
εδώ θυμάμαι τά λόγια τον Γάλλου
στρατάρχου Joffre υστέρα από τη
μάχη τοϋ Μάρνη στον Α ’ παγκόσμιο
πόλεμο. Ι/ολ.λο'ι τότε βρέθηκαν νά
τοϋ αμφισβητήσουν ότι αυτός έφερε
τη νίκη στη μάχη αυτή πού έσιοσε
την ελευθερία όλου τοϋ κόσμου. Και
βρέθηκαν μερικοί νά τον ρωτήσουν,
ποιος έκέρδισε την μάχη τοϋ Μάρνη.
Και ό Joffre τους απάντησε: «Λεν
ξέρω ποιος έκέρδισε τη μάχη, ξέρω
όμως ποιος θά την είχε χάοει». "Αν
ή 'Επανάσταση τοϋ 1821, χανόταν,
πολλοί θιί δακτυλοδεικτοϋσαν σάν
τρελλούς και προδότες εκείνους πού,
τώρα που ή 'Επανάσταση ένίκησε,
πάνε νά τούς αμφισβητήσουν την πα
τρότητα τής Έπαναστάσεως. Προ
τού, λοιπόν, αντιμετωπίσουμε τό
ερώτημα, ποιος έκανε την 'Επανά
σταση τοϋ 1821, άς έπιτραποϋν λίγες
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γραμμές γιά θέματα καθαρής εντιμό
τητας δταν κανείς γράφει ιστορία.
Λοιπόν, δεν είναι καθόλου σωστό
καί δεν συμβιβάζεται καθόλου με την
εντιμότητα, νά γράφεις ιστορία a
priori, νά έχεις σάν βάση (ορισμένα
σχήματα ανεξάρτητα από τά γεγο
νότα καί κατόπιν, αντιγράφοντας
τον περίφημο εκείνον Προκρούστη,
νά υποχρεώνεις τά γεγονότα νά συμ
μορφωθούν μέ τό σχήμα πού έχεις
κάνει άκολουθ(όντας μιά κοσμοθεω
ρία, αλλά προτοϋ αντιμετωπίσεις
καθόλου τά γεγονότα.
Και γιά νά τά πούμε ακόμη πιο
καθαρά καί ακόμη πιο ξάστερα. \έν
συμβιβάζεται καθόλου μέ την εντι
μότητα νά λές δτι την ’Επανάσταση
την έκαναν οι κατώτερες λαϊκές τά
ξεις μόνο, άντίθετα προς τούς προκρί
τους καί τούς εύπορους καί τούς άρ
χοντες, πού ήσαν μέ τό μέρος των
Τούρκων. Καί νά πεις δηλαδή, ότι
ο Άνδρέας Μιαούλης ή 6 Κωνσταν
τίνος Κανάρης ήσαν ή μούτσοι ή συν
εργάτες τών Τούρκων. Καί παλαιότερα στά Όρλωφικά ότι ο Αασκαλογιάννηςπού ήταν πλούσιος καραβοκύ-

ρης καί πολύ γραμματισμένος ( τον έ
λεγαν Αασκαλ,ογιάννη γιά τή μόρφω
σή του καί όχι πόας ήταν στ’ αλή
θεια δάσκαλος) ότι ήταν σύμμαχος
τών Τούρκων καί γ ι’ αυτό οι Τούρκοι
τον έγδαραν ζωντανό. Καί ακόμη
δεν στέκει ούτε στην εντιμότητα
ούτε στην στοιχειώδη, πιά, λογι
κή, είναι δλότελα εξωφρενικό νά
πεις ότι οι έμποροι πού ενημετρού
σαν στη Ρωσία έκαναν τήν «Φιλική
'Εταιρεία» καί έδωσαν όλο τους τό
βιός, έμειναν κυριολεκτικά στήν
ψάθα, θυσίασαν ό,τι είχαν καί δεν
είχαν ( Σέκερης), γιά τήν προετοι
μασία τής Έπαναστάσεως, ήσαν
... συνεργάτες τών Τούρκων καί
εχθροί προς τον λαό ποί> επαναστά
τησε !
Τά a priori σχήματα δέν έχουν
θέση στήν ιστορία. Ή ιστορία γρά
φεται a posteriori. "Υστερα δηλ.αδή
από μιά απροκατάληπτη, επιμελη
μένη κί όσο γίνεται πιο διονυχιστική
έρευνα τών γεγονότων.
Καί τώρα, αφού τά ξεκαθαρίσαμε
αυτά, μόνο τιάρα μπορούμε νά άντιμετωπίαωμε τό ερώτημά μας. Ποιος
έκανε τήν ’Επανάσταση τοϋ 1821;

Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο;
Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο μή
πως; Οχι. Αυτό δέν τήν ήθελε τήν
’Επανάσταση καί ό Πατριάρχης τήν
άφώρισε. Βρέθηκαν μερικοί νά πουν

πώς τάχα ό τρομερός άφορισμός ή
ταν εικονικός, έγινε μόνο για νά ξε
γελάσει τους Τούρκους. Δεν μπορού
με νά τό πιστέψουμε αυτό. "Οταν ό
άφορισμός ήλθε και στον Μωρία και
ήθελε νά δέσει τά χέρια τού Θεο
δώρου Κολοκοτρώνη, θά μπορούσε,
βέβαια ό Πατριάρχης νά είχε κατά
κάποιο τρόπο διαμηνύσει, στον λαό
νά μην πάρουν στά σοβαρά τον άφορισμό. Τέτοιο πράγμα όμως δεν
έγινε γιατί, άπλούστατα, ό άφορισμός ήταν αληθινός καί «σπουδαί
ος». ’Έ γινε στά σοβαρά, σοβαρώτατα.
Γιατί όμως έγινε ό άφορισμός;
Τάχα γιά νά εξυπηρετήσει τον Σουλ
τάνο, γιατί ό Πατριάρχης ήταν τσι
ράκι του καί υπηρέτης των θελη
μάτων του; Μά τότε, τρελλός λοι
πόν ήταν ό Σουλτάνος Μαχμούτ ο
Β' γιά νά κρεμάσει σε τέτοια κρί
σιμη στιγμή ένα τόσο πιστό υπη
ρέτη κφί πράκτορα καί συνεργάτη
τον; Ποιος μπορεί στ’ αλήθεια, μά
στ’ άλήθεια, νά πιστέψει τέτοια πρά
γματα; Τό σκοινί πού μ ’ αυτό έκρέμασαν τον Πατριάρχη είναι ή pro-
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batio probatissim a (ή απόδειξη
των άποδείξεων) ότι τέτοιες εικα
σίες δεν έχουν την παραμικρή βάση
στήν άλήθεια.
Η αλήθεια είναι άλλη. Ό ΙΙατριάρχης δεν ήθελε τήν ’Επανάσταση
γιατί δεν πίστεψε σ’ αυτήν. Έ πίστεψε, άντίθετα, ότι ή ’Επανάσταση χω
ρίς κανένα ξένο φίλο καί σύμμαχο
μάλιστα, θά κατέληγε σε άποτνχία
καί μ ’ αυτήν στον ολοκληρωτικό
μαρτυρικό θάνατο ολοκλήρου τού
Γένους. Αυτό έπίστευε ό Πατριά
ρχης καί γ ι’ αυτό έκανε τον άφορισμό. Τά γεγονότα, βέβαια, ευτυ
χώς, τον έβγαλαν πλανεμένο. ’Α λ
λά, άν είναι νά κατηγορήσωμε τον
Πατριάρχη γιατί δεν ήταν προφή
της, γιατί όταν έβγαζε τον άφορισμό δεν είχε προβλέψει τήν ...ναυ
μαχία τού Ναυαρίνου... έ, προτού νά
τον λιθοβολήσωμε ας τον κοιτάξωμε
καλά-καλά στήν άγχόνη, κι’ άς
θυμηθούμε πάλι τον ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη: «Μήν λησμονήτε τό σχοι
νί, παιδιά, τού Πατριάρχη».
Μά άν ή ’Επανάσταση δεν οφεί
λεται ατό Οικουμενικό Πατριαρχείο,

δεν οφείλεται ,βέβαια, ούτε καί σε
κείνους πού ήθελαν νά φέρουν ώς
τήν ’Ελλάδα τις ιδέες τών Γάλλων
’Εγκυκλοπαιδιστών, τού Βολταίρου, μόλο πού καί ή Γαλλική ’Επα
νάσταση, σάν ξεσηκωμός, έπαιξε
σημαντικώτατο ρόλο.
"Ομως ή Ελληνική ’Επανάσταση
δεν ήταν έργο τών λογιών τής Διαφωτίσεως καί τών νέων ιδεών. Τήν
’Επανάσταση δεν τήν έκαμε, είπαμε,
ούτε ό Πατριάρχης, άλλά ούτε καί
ό Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, ό κήρυκας
τών «νέων ιδεών». "Αν όσιό τον Κορυδαλλέα έπεριμέναμε... άκόμη θά
είμαστε ραγιάδες!

Καθιερώθηκε ή 25η Μαρτίου
Ή 25η Μαρτίου 1821 έχει καθιερωθή ( άνεξάρτητα άπό διαφωνίες γιά
τήν άκριβή ήμερομηνία) νά θεωρήται ώς ή ήμέρα όπου έξέσπασε ή
'Ελληνική ’Επανάσταση, εναντίον
τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Καί
όμως ό ^αγώνας άρχισε πολύ νωρί
τερα. Ένείνη τήν ήμέρα τού 1814,
όταν στήν ’Οδησσό τρεις έμποροι,
"Ελληνες, άλ.λά κάθε άλλο παρά

Εις τήν απέναντι πελίόα κάτω: ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός, ενλογε i το λάβαρο τι'ις
έπαναστάσεως την 25η Μάρτιον τον 1821
Ή ημερομηνία αυτή εχει καθιερωθή νά
θεωρήται, ώς ή ημέρα πού ξέσπασε ή Ελ
ληνική 'Επανάσταση, εναντίον τής 'Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας.
Αεξιά : Ό Κεφάλας υψώνει τή σημαία

. :·■' t

στο Κάστρο τής Τριπολιτσάς.

ραγιάδες, ό Σκουφάς, ό Τσακάλωφ
καί ό Ξάνθος, έκαναν τον πόνο από
φαση καί τον στεναγμό σχέδιο για
νά όργανωθή ό ξεσηκωμός. Καί τό
σχέδιο έγινε έργο. Καί επειδή έγινε
έργο, έγινε επανάσταση.
Αυτό ήταν τό ξεκίνημα για τον
ξεσηκωμό τοϋ ραγιά. Καί εδώ όσο
καί νά πασχίσεις μέ σχήματα a p rio 
ri δεν μπορείς νά χιάσεις τις ταξικές
διακρίσεις, διότι, άπλούστατα ή προ
σπάθεια τής Φιλικής 'Εταιρείας δεν
περιωριζόταν σέ (ορισμένη κοινιονική τάξη. Ή τα ν ένα ξεκίνημα αλη
θινά πανελλήνιο. ’Από την ’Οδησσό
ροβόλησε ώς τις νότιες εσχατιές τής
'Ελλάδος καί αγκάλιασε όλο τό δού
λο Γένος. Αυτή είναι ή αλήθεια... άν
βέβαια ένδιαφερόμαστε γιά την α
λήθεια !
Καί στην επανάσταση αυτή έπαιξε
ρόλο αποφασιστικό ή ψυχική δύναμη.
Καί τήν χρυχική αυτή δύναμη τήν
έδωσαν οι δυο παράγοντες πού μάς
απασχολούν σέ τούτη τή σειρά των
άρθρων. Ό 'Ελληνισμός καί ό Χρι
στιανισμός.
"Ας άρχίσωμε άπ’ τον Χριστια
νισμό. 'Η επανάσταση έγινε... μά
χριστιανοί καί όχι άθεοι ή θρησκευ
τικά αδιάφοροι τήν έκαμαν. ’Απ’
αυτή τή χριστιανική ΙΙίστη παίρνανε
δύναμη αλλά καί καρτερία καί αυτή
ή χριστιανική ΙΙίστη, άν δέν έσβηνε
τις μικρότητες, δέν τις άφηνε όμως
νά σβήσουν τήν ’Επανάσταση.
"Ομως ή χριστιανική αυτή Πίστη
έτόνωσε τό δούλο, αλλά έπαναστατημένο Γένος, συνταιριασμένη μέ
τήν ονειροπόληση τοϋ αρχαίου 'Ελ
ληνισμού. Ό έπαναστατημένος ρα
γιάς ήταν πιά "Ελληνας. Θυμόταν
πάντα τον Μαρμαρωμένο Βασιληά,
τόν τελευταίο αύτοκράτορα τοϋ Βυ
ζαντίου, καί πίσω από αυτόν, τήν
σειρά των βυζαντινών αύτοκρατόρων καί πίσω από αυτούς (ονει
ρευόταν τήν αρχαία 'Ελλάδα, όσο
λίγο κι άν τήν ήξερε. Ό Χριστιανι
σμός του έδινε τήν ΙΙίστη καί τήν
δύναμη. Ή ’Αρχαία 'Ελλάδα τον

Στην Επανάσταση του 1821 ξαναφάνηκε ή σύνθεση
Χριστιανισμού και Ε λληνισμού. Τό Γένος πού άγωνίστηκε ήταν Γένος των Χριστιανών και ήταν Γένος τών
Ε λ λ ή ν ω ν . Καί τά δύο αύτά ήταν ένωμένα τόσο στε
ρεά, ώστέ οί περιπέτειες τής Έπαναστάσεως έσφυρηλατοΰσαν τήν ενότητα, δέν τήν πείραζαν καθόλου.

239

έδινε τήν φιλοδοξία και το ονειρο
πόλημα. Κι όταν ή ’Επανάσταση
τελείωσε, ό ραγιάς πού δεν ήταν
πια ραγιάς, άναπνέοντας τον αέρα
τής ελευθερίας πού ήταν «απ’ τά
κόκκαλα βγαλμένη τών 'Ελλήνων
τά ιερά», ένοιιοθε την ελευθερία αυτή
σαν ελευθερία να είναι χριστιανός
και ελευθερία νά είναι "Ελληνας.

«Έν όνόματι
τής Ά για ς Τριάδος...»
Τώρα μένει και κάτι άλλο πον
πρέπει νά ξεκαθαρίσομε. Βέβαια, το
είπαμε και παραπάνω, ή ’Επανάστα
ση τον 1821 έπήρε πολλά από τη
Γαλλική ’Επανάσταση τον 1789.
Έπήρε πρώτα τήν ενθάρρυνση γιά
τον ξεσηκωμό κατά τοϋ Τυράννου,
τον Σουλτάνου, πον, όπως και νά τό
κάνεις, ήταν ασύγκριτα χειρότερος
άπό τον Λουδοβίκο 1ΣΤ’ τής Γαλ
λίας. Έπήρε έπειτα κύρος γιά νά
σπρώξει προς τον φιλελληνισμό τών
φιλελευθέρων στοιχείων τής Ευρώ
πης. Φυσικά, έλεγαν ότι άφοϋ ήταν
απόλυτα δικαιολογημένος ό ξεση
κωμός κατά τοϋ Λουδοβίκου τής
Γαλλίας, ασύγκριτο πιο δικαιολογη
μένος ήταν ό ξεσηκωμός κατά τοϋ
Σουλτάνου. Και ακριβώς κατά τοϋ
Σουλτάνου έζήτηαε νά ξεσηκώσει
όλους τους λαούς τής Βαλκανικής ό
Ρήγας Φεραϊος, στήν προκήρυξη πού
έβγαλε τό 1797.
"Ομως, προσοχή στή μεγάλη, τήν
τεράστια διαφορά. 'Ο τύραννος πού
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λεγόταν Λουδοβίκος ΙΣ Τ ’ τής Γαλ
λίας, είχε τον τίτλο «ή Αυτού Χριστιανικωτά τη Μεγαλείο της» ( Sa
M a jesti tres chretienne) καί ήταν
φυσικό στον πόλεμο κατά τοϋ τυ
ράννου αντοϋ τά βόλια νά παίρνουν
καί τον Χριστιανισμό. 'Ο τύραννος
όμως πού λεγόταν Σουλτάνος ήταν
ό άντίχριστος. 'Ο αγώνας, λοιπόν,
κατά τοϋ Σουλτάνου, ήταν ταυτό
χρονα καί αγώνας κατά τοϋ αντί
χριστου. Γ ι αυτό, όσο καί άν ή λό
για μερίς τοϋ δούλου γένους είχε
αρχίσει νά διαποτίζεται κι’ άπό τις
ιδέες τών εγκυκλοπαιδιστών καί
τοϋ Βολταίρου, όμως πρώτα-πρώτα
ένα άπειροστό μόνο μέρος τοϋ ελ
ληνικού γένους έπήρε είδηση άπό
όλ’ αυτά καί πάλι εδώ ή επίδραση
ήταν δημοκρατία, ελευθερία, ίσότης, αδελφότης ( βλέπε καί τήν επι
γραφή στήν διακήρυξη τοϋ Ρήγα)
καί όχι, ποτέ άντι χριστιανισμός.
"Ας τολμήσω νά πώ ότι ό Βολταίρος
ήλθε στήν Κωνσταντινούπολη έκχριοτιονισμένος. Έβοήθησε, βέβαια,
νά φύγουν πολλές στενοκεφαλιές καί
νά έπικρατήσει μιά φιλάνθρωπη εύρύτης αντιλήψεων, άλ.λά όλα αυτά (ο
δηγούσαν όχι σε μιαν άρνηση άντι’Επάνω: Σκηνή άπό τον επικό αγώνα τών
'Ελλήνων εναντίον τών Τούρκων. Κάτω:
Ό πρωτεργάτης τής νίκης Θεόδωρος Κο
λοκοτ ρώνης, <5 δοξασμένος «Γέρος τον
Μορηα».

χριστιανική, άλλά σ’ ένα χριστιανικό
ανθρωπισμό.
Αυτά όλα τά βλέπομε καί στά συν
τάγματα πού έδωσαν στο έπαναστατημένο γένος οι έθνικές συνελεύσεις
τής Έπιδαύρου (1821), τοϋ "Αστρους (1823),τής Τροιζήνος (1827).
Τά συντάγματα αυτά ήσαν πέρα γιά
πέρα δημοκρατικά, ήσαν τό up to
date τής δημοκρατικής έξελίξεως,
αλλά άρχιζαν όλα «Έ ν όνόματι τής
'Αγίας καί αδιαιρέτου Τριάδος...»
καί αυτή ή έπίκληση κάθε άλλο παρά
κατά συνθήκην ήταν.
Καί κάτι άλλο. Γιά νά ορίσουν τά
συντάγματα καί τό πρώτο κι όλας
σύνταγμα τής Έπιδαύρου τής 1ης
’Ιανουάριου 1822, γιά νά ορίσουν,
λοιπόν, ποιοι είναι "Ελληνες, ορί
ζουν, στήν παράγραφο β' · «όσοι
αύτόχθονες κάτοικοι τής έπικρατείας τής Ελλάδος πιστεύουσιν εις
Χριστόν είσίν "Ελληνες». Καί αυτο
λεξεί τό ίδιο, ή παράγραφος β' τοϋ
«Όργανικοϋ Νόμου τής Έ πιδαύ
ρου» τοϋ 1823 ( Δευτέρα Εθνική
Συνέλευσις τοϋ 1823 ατό *Αστρος)
καί άρθρον 6 παράφραφος α τοϋ
«Πολιτικού Συντάγματος τοϋ 1827»
τής Τροιζήνος.
Καί πάρα πέρα. Στά συντάγματα
αυτά βλέπεις τήν ψυχικήν ενότητα,
τήν ψυχική στροφή τοϋ άγωνιζομένου
έθνους προς τό Βυζάντιο. 'Η § Ν η
τοϋ Συντάγματος τής Έπιδαύρου
λέει ότι· «άχρι τής κοινοποιήσεως
τών είρημένων κωδίκων, αί πολι
τικοί καί έγκληματικαί διαδικασίαι
βάσυν έχουσιν τούς νόμους τΰνν αει
μνήστων ημών αύτοκρατόρων». Τό
ίδιο «οί νόμοι τών αειμνήστων χρι
στιανοί αύτοκρατόρων» εις τό άρ
θρον π' τοϋ «Νόμου τής Έπιδαύ
ρου» τοϋ 1823 ( Συνέλευσις “Αστρους
(Βλέπε καί τό γνωστότατο Αιάταγμα τής ’Αντιβαοιλείας τής 23 Φε
βρουάριου - 7 Μαρτίου 1835 «Περί
Πολιτικού Νόμου»).
’Έτσι, στήν Επανάσταση τοϋ
1821 ξαναφάνηκε ή σύνθεση Χρι
στιανισμού καί Ελληνισμού. Τό
Γένος πού αγωνίστηκε ήταν Γένος
τών Χριστιανών καί ήταν Γένος τών
Ελλήνων. Καί τά δύο αυτά ήταν
ενωμένα τόσον στερεά, ώστε οί περι
πέτειες τής Έπαναστάσεως έσφυρηλατοϋσαν τήν ενότητα, δεν τήν
πείραζαν καθόλου.
Μ ’ αυτό τό πνεύμα συνεχίσθηκε
ή έπανάστάση ώς τή νίκη, ώς τήν
ίδρυση καί διεθνή αναγνώριση τοϋ
ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους.

ΠΟΙΗΤΗΣ Λορέντζος Μαβίλης
τήν έκαμε γνωστή στούς Νεοέλ
ληνες μέ τό όμώνυμο ποίημά του.
Καί τήν άνέδειξε. Διαφορετικά ή Καλλιπάτειρα θά έμενε θαμμένη ίσως στις
έγκυκλοπαιόεΐες. Τό ίδιο θά συνέβαινε
καί στόν πατέρα της, τόν Διαγόρα, τόν
Ρόδιο, όν δέν τόν ύμνοϋσε ό Πίνδαρος.
Ή Καλλιπάτειρα ήταν θυγατέρα τοΰ Δια
γόρα τοϋ Ροδίου, πού έζησε τόν 5ο αι
ώνα π.Χ. Ό Διαγόρας καταγόταν άπό
ήρωική γενιά. Ή μητέρα του ήταν θυγα
τέρα τοϋ Μεσσηνίου ήρωος Άριστομένους. πού ξεσήκωσε τούς Μεσσηνίους
έναντίον τών Λακεδειμονίων. Διηγούνται
δτι ή μητέρα του πήγε μιά μέρα σέ ένα
ιερό τοϋ Έρμοϋ, πού βρισκόταν μέσα
σέ ένα άλσος. Ή γυναίκα, άπό τήν όδοιπορία, κουράσθηκε τόσο πολύ, πού αναγ
κάσθηκε νά ξαπλώση κάτω άπό ένα δέν
τρο. Στήν στάσι αύτή τήν πήρε ό ϋπνος.
'Αθόρυβα πήγε τότε κοντά της ό 'Ερμής.
Καί ή γυναίκα δέν κατάλαβε ούτε πότε
πήγε ούτε πότε έφυγε ούτε τί έγινε. "Υστε
ρα άπό κάμποσο καιρό δμως αίσθάνθηκε
πώς ήταν έγκυος. Από τέτοια ένωσι γεν
νήθηκε ό Διαγόρας. Μόνο έτσι μπορού
σαν νά έξηγήσουν οί άρχαίοι τήν κατα
πληκτική σωματική δύναμι πού είχε ό
Διαγόρας. Γρήγορα έγινε πύκτης, δηλα
δή πυγμάχος, καί πάντοτε ήταν τό φό
βητρο τών άντιπάλων του. Γρήγορα έγινε
έπίσης πολυνίκης. Πήρε μέρος καί στούς
τέσσερις πανελληνίους άγώνες, στούς
Ολυμπιακούς, στούς Πυθιακούς, στούς
Νεμεακούς καί στούς Ισθμιακούς, καί
νίκησε πολλές φορές. ΓΓ αύτό λεγόταν
πολυνίκης (πλειστονίκης). Λεγόταν καί
περιοδονίκης, έπειδή νίκησε στούς άγώνες πού έτελοϋντο κατά περιόδους. 'Αλλά
δέν έλειψε καί άπό τοπικούς άγώνες.
Πήρε βραβεία άπό άγώνες στήν Ρόδο,
στήν Αθήνα, στό "Αργος, στήν Αρκα
δία, στήν Βοιωτία, στις Θήβες, στήν Πελλήνη, στήν Αίγινα, στό Μέγαρα...
"Ολη ή 'Ελλάδα δονήθηκε άπό τήν
φήμη τοϋ καταπληκτικού πρωτοπυγμάχου. Είχε δίκιο λοιπόν έκείνος πού τοϋ
φώναξε στό Στάδιο τής 'Ολυμπίας:
«κάτθανε πλέον, ώ Διανόραί».
Ήταν πιά γέρος.Είχε πάει στούςΌλυμπιακούς ’Αγώνες σόν θεατής τώρα. ’Εκεί
ήταν δμως οί τρείς γιοί του, ό Δαμάγητος,
ό Άκουσίλαος καί ό Δωριεύς, πού ήσαν
έπίσης ξακουστοί πυγμάχοι. Στούς άγώνες αύτούς νίκησαν πολλές φορές καί
όταν στεφανώθηκαν άπό τούς έλλανο
δικές, πήραν τόν πλειστονίκη πατέρα
τους στό χέρια καί τόν περιέφεραν στό
γεμάτο άπό θεατός, άπό όλες τις έλληνικές χώρες, στάδιο. Κανείς δέν μπορούσε
ποτέ νά φαντασθή πιό ένδοξο θρίαμβο.
Καί τότε ό άγνωστος θεατής, έκφράζοντας άσφαλώς τήν γνώμη όλων τών Ελλή
νων, φώναξε στόν Διαγόρα: «Κάτθανε».
Δέν θό μπορούσε νά ύπάρξη πιό μεγάλη
εύτυχία γιά έναν γέροντα « πλήρη ήμερών», παρά νά τόν βρή ό θάνατος στήν
πιό ένδοξη στιγμή τής ζωής το υ!
Δέν όνομάσθηκε άδικα λοιπόν ή κό
ρη του Καλλιπάτειρα, δηλαδή αύτή πού
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Μ Ο ΡΦ ΕΧ ΤΗ Χ Α Ρ Χ Α ΙΑ !
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η !

ΙΧ Τ Ο Ρ Ι Α Ι

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
‘Υπήρξε κόρη πυγ
μάχου τοΰ Διαγόρα
τοΰ Ροδίου καί μη
τέρα καί άδελφή
Ό λυμπιονικώ ν.

«Ν ά μέ άφήσετε
πρ έπει, έλλανοδίκες κι έγώ νά κα
μαρώ σω μέσ’ τά ω 
ραία κορμιά πού
γιά τό ά γρ ίλ ι τοΰ
Ή ρ α κλ έα
π α λεύ
ο υν, θαυμαστές ψυ
χές άντρίκ ιες. Μέ
τις άλλες γ υ ν α ί
κες δ έν είμαι ό
μοια. Στόν αιώ να
τό σ ό ϊ μου θά φ αν
τ ά ζε ι μέ τής άντριά ς τά άμάραντα π ρ ονό μ ια ...»

έχει ένδοξο πατέρα. Προηγουμένως όνομαζόταν φερενίκη, δηλαδή έκείνη πού
φέρει νίκες. Κι αύτή ή μετονομασία δέν
ήταν καθόλου άστοχη. Ή ίδια είχε άθλητικό παράστημα. Πριν μείνη χήρα — ό
άνδρας της, πού λεγόταν Άκουσίλαος,
ήταν κι αύτός έπίσης όλυμπιονίκης —
γέννησε ένα άγόρι, τόν Πεισίροδο. Ό
γιός της έγινε κι αύτός όλυμπιονίκης. Είχε
λοιπόν πατέρα, άδέλφια, γιό όλυμπιονΐκες! Είχε άκόμη όλυμπιονίκη καί έναν
«άνεψιό, τόν Εύκλέα», πού ήταν γιός τής
άδελφής της. Άρα μέ τό δίκιο της σκέφθηκε νά παραβή «μιά συνήθεια άρχαία»,πού
άπαγόρευε σέ κάθε γυναίκα νό μπή μέσα
στό στάδιο καί νό παρακολουθήση τούς
άγώνες. Καί δχι άπλώς αύτό. Απαγορευ
όταν άκόμη καί νά «προσπελάση» στήν
περιοχή τής Ολυμπίας κάθε γυναίκα τις
ήμέρες πού έτελοϋντο οί άγώνες. Ή τι
μωρία ήταν άρκετά σκληρή: ή παραβάτις
θά κρημνιζόταν άπό τό Τυπαΐον όρος,
ένα βουνό βραχώδες καί άπότομο, πού
βρίσκεται έκεί κοντά.
Αλλά ή φερενίκη θά ήταν ή Καλλιπάτειρα, άν δέν έκανε κι αύτή κάτι θαυ
μαστό; Καί τί γυναίκα; Τό τίμημα τοϋ
τολμήματος βέβαια ήταν ένας φοβερός
θάνατος. Αλλά καί ό γυναικείος πόθος
όταν γίνη πάθος... Μασκαρεύθηκε λοι
πόν σέ προπονητή καί συνόδευσε τόν γιό
της στούς άγώνες. Πρώτη φορά στήν
ζωή της έβλεπε τέτοιο μεγαλείο. Ή κό
ρη, άδελφή, μάνα καί θεία όλυμπιονικών
νόμιζε πώς ζοϋσε τήν εύτυχία τοϋ Όλύμπου. Αλλά έως τήν στιγμή πού ήλθε ή
σειρά τοϋ άγωνίσματος τοΰ γιοϋ της.
"Οταν είδε τόν σκληρό άγώνα πού έκανε
τό παιδί της στό πυκτίον, δηλαδή στό
ρινγκ πού λέμε σήμερα, δέν μπόρεσε νό
συγκρατηθή. Ό ήρωισμός είχε ύποχωρήσει καί είχε ξυπνήσει ή μητέρα. "Εβλεπε
τό μονάκριβο παιδί της νά δέχεται φοβερό
γρονθοκόπημα. Ό άντίπαλος ήταν άρκετά
σκληρός. Αύτή τήν φορά ό Πεισίροδος
κινδύνευσε νά νικηθή...
Τότε ή Καλλιπάτειρα δρμησε στό
περίφρακτο πυκτίον, καί πέρασε δρασκελώντας τό περίφραγμα. Καί δλοι είδαν
πώς ήταν γυναίκα! Βαθειά σιγή διαδέ
χθηκε τό πανδαιμόνιο άπό τις φωνές τών
θεατών, μέ τις όποιες ένεθάρρυναν τούς
πύκτας. Καί ή άπαγόρευσις; Καί ή σκληρή
τιμωρία; Ό ποιητής Μαβίλης δίδει άριστοτεχνικά τήν πιθανή άπολογία τής
ήρωικής γυναίκας:
«...Νά μέ άφήσετε πρέπει, ελλανο
δίκες, κι έγώ νά καμαρώσω μέσ'
στά ώραϊα κορμιά, πού γιά τό ά
γρίλι τοϋ Ήρακλέα παλεύουν, θαυ
μαστές ψυχές άντρίκιες. Μέ τές
άλλες γυναίκες δέν είμαι δμοια.
στόν αιώνα τό σόι μου θά φαν
τάζει μέ τής άντριάς τά άμάραντα
προνόμια...»
Οί έλλανοδίκες άναγνώρισαν τό προ
νόμιο τής Καλλιπάτειρας καί δέν τήν τι
μώρησαν. Άπό τότε όμως έγινε πρόσθε
τος νόμος: οί άθληταί δχι μόνο άγωνίζονταν γυμνοί, άλλό καί έμπαιναν στό στά
διο γυμνοί.
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Ιεξιά : αθάνατος τις τό δωμάτων
(Eduard Munch 1863-1944) 'Ε
θνική Πινακοθήκη “Οσλο. Κάτω :
Παράσχασις άπό την Βίβλον των
Νεκρών τον Hunefer (1300 n.X .)
δεικνιίονσα τήν κρίσιν τών ψυχών.
Μόλις ό νεκρός συμπληρώσει έπιτυχώς την δοκιμασίαν, δύναται νά
είσέλθη εις τόν Παράδεισον καί
νά απόλαυση αυτόν ίν ειρήνη.
Άνω , είκονίζονται μερικοί έκ τών
42 κριτών παρακολουθούντες την
διαδικασίαν. Κάτω, έξ Αριστερών
πρός τά δεξιά, βλέπομεν τόν νε
κρόν όδηγονμενον έντός υπό τον
Άνονβιδος. τήν στάθμισα1τής καρ
διάς τον, τόν Θώθ λαμβάνοντα την
άπόφασίν του, καί τόν Ώρον παρονσιάζοντα τόν νεκρόν, δστις έκρίθη δεκτός ύπό τών δικαστών, εις
τόν Όσιριν, τόν άρχοντα τον άλ
λον κύαμον (μή είκονιζόμενον εν
ταύθα). Κατά τήν πορείαν τής
ανακρίαεως ό νεκρός λέγει τά έξης,
τά όποια είναι γεγραμμένα δι ιε
ρογλυφικών : «Αέν έβλαψα άνθρω
πο... δεν έκαμα κακό σε κανένα
ξώον... ούτε έβλαιτφήμησα τόν
Θεόν...»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠγνίΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ κ. Κ. SIMPSON

Η TPOmEPH
ς τ ιγ ιυ ιη
/ Λ Θ ΑΝΑΤΟΣ, είναι το άναπόφευ^ κτον τέρμα εις την ζωήν κάθε άν
θρωπον. 'Ορίζεται ώς ή «τελική παύσις τών ζωικών λειτουργιών».'0 Μίλτων έγραψε: «’Από πάνω τους θρι
αμβευτής ό Θάνατος έκράδαινε τό
δόρυ τον, άλλ’ αργούσε να χτνπήση».
’Αλλά πάτε, πράγματι, είναι ή στι
γμή τον κτυπήματος;
’Επί αΐώινας, ή παΰσις τών καρδια
κών παλμών, τής αναπνοής, τών άντανακλαστικών και τής άντιδράσεως
εις τά ερεθίσματα— τόσον ενδεικτικά
σημεία τού τέλους— υπήρξαν τά κρι
τήρια τον θανάτου: ή πτώοις τής
σιαγόνος, τό παγωμένον βλέμμα, ό
καθρέπτης δστις παραμένει αμετά
βλητος προ τον στόματος, δλα έδικαιολόγονν τήν κάλνψιν τού προσώ
που υπό τού σινδονίον. τον εργολά
βον κηδειών, τήν ταφήν. Α'ι ύπηρεσίαι τον ιατρού φαίνεται νά τελειώ
νουν εις τό αημειον αυτό.

τον b b n b t o v

σχόλησε τον άνθρωπον. 'Ο W iertz,
ο ζωγράφος τών Βρυξελλών, απει
κόνισε μίαν μακαβρίαν ύπόμνησιν
τής πιθανότητος αυτής με τον πίνα κά του ό όποιος παρουσιάζει τήν
πτωματικήν χεϊρα ενός θύματος τής
χολέρας ( «θάνατος — πιστοποιηθείς
παρ’ ημών τών ιατρών») άνυψώνουσαν, έκ τών έσω, τό κάλυμμα τού
φερέτρου καί άποκαλύπτουσαν έν
κατεσκαμμένον πρόσωπον νά κρυφό-

κοιτάζη με φρίκην. Είναι δυνατόν;
Συνέβη ποτέ; 'Η άπάντησις, δεν
δυνάμεθα νά τό άρνηθώμεν, είναι
καταφατική.
Τό 1957, 78έτις χήρα δικηγόρου
εύρέθη νεκρά, ώς έφαίνετο, κενόν δε
φιαλίδιον υπνωτικού πλησίον της
συνηγορεί υπέρ τής εκδοχής τής αυ
τοκτονίας· μετεφέρθη εις τό νεκρο
τομεϊον οπού, εξ ώρας βραδύτερον, ό
έπιληφθείς τής ύποθέσεως νεαρός

Φ όβος προώ ρου
ά ν α γ γ ε λ ία ς
Έ ν τοντοις, ό φόβος τής προώρου
αγγελίας τού θανάτου, άνέκαθεν άπη-

. δικαστική έρευνα έπί βίαιου θανάτου.
Σύνεδρος : Ό άνθρωπος αυτός είναι ζων
τανός κύριε όικαατά, άνοιξε τό ένα τον
μάτι. Δικαστής : Κύριε σύνεδρε, ό Ιατρός,
από όΐ’ο ωρών ήδη. ίπιστοποίηαε τον θά
νατόν τον καί συνεπώς πρέπει νά θεωρήται νεκρός, διά τούτο οφείλω νά προχωρήσοι είς τήν διαδικασίαν.
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αστυνομικός την εύρεν άποπνέουσαν.
Καί ,τό 1956, εις Μελβούρνην, μία
γυνή ήγέρβη καί ('ομίλησε εις τον
αστυνομικόν ό όποιος είχεν άναλάβει την ερευνάν διά την έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς της, διότι είχε
μεταψερθή εις το νεκροτομεϊον. Ή
γυνή) αντη έπέζησε διά νά διηγήται
την ιστορίαν της.
Βρέφη άγωνιζόμενα μέ ελάχι
στος δυνάμεις νά έπιζήσουν, τών ό
ποιων ή ζωή μόλις πτερυγίζει, ασθε
νείς βαρέως πάσχοντες, Άτομα παρουσιάζοντα νεκροφάνειαν μετά η
λεκτροπληξίαν, Άτομα έν καταλήψια
ή υπνώσει ή καί υπό την έπίδρασιν
φαρμάκων, πιθανόν νά δίδουν την
έντύπωσιν νεκρών, τότε είναι έξόχως δύσκολον διά τον ιατρόν νά ανί
χνευση, ακόμη καί μέ τό στηθο
σκοπίου, τά πτερύγια ματ α τής ζωής
τά όποια ίσως εναπομένουν. Οι
οπουδασταί τής ιατρικής προειδο
ποιούνται διά τον μέγαν κίνδυνον τον
όποιον ενέχει καί ή παραμικρά απρο
σεξία περί την διαπίστωσιν τών ση
μείων θανάτου, σπανίως όμως απο
κτούν εμπειρίαν τής «στίγμής του θα
νάτου» κατά την νοσοκομειακήν των
εκπαίδευαιν. Πράγματι είναι δυνα
τόν νά μη έχουν ιδεϊ Άνθρωπον νά
αποθνήσκει, όταν αρχίζουν νά ασκούν
την ιατρικήν. Σήμερον, αί αξιοση
μείωτοι πρόοδοι εις τάς μεθόδους
άνανήψεως, ή ηύξημένη δραστικότης τών αναληπτικών φαρμάκων καί,
ακόμη αί τεχνικοί μέθοδοι διά τών
οποίων ό χειρουργός καί ό άναισθησιολόγος δύνανται νά περιορίσουν
αίσθητώς τάς μετάβολικάς άνάγκας
διά τής υποθερμίας, νά διατηρήσουν
την ζωτικότητα τής καρδίας δι
άρδεύσεως τών στεφανιαίων ή νά
άποκαταστ ήσουν τον ρυθμόν της
δι’ άπινιδωτοΰ ή βηματοδότου καί νά
υποβοηθήσουν την πνευμονικήν λει
τουργίαν διά τεχνητού πνεύμονος.
"Ολα αυτά έδημιούργησαν νέα προ
βλήματα ιός προς την διαπίστωσιν
τής στιγμής τού θανάτου.
’Ηθικοί συνέπειαι. ' Υπό τάς προ
ϋποθέσεις αυτάς, δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν ιστούς διά τεχνικών μέ
σων εις κατάστασιν ζωής, επί τώ
σκοπώ θεραπείας ή μέ την ελπίδα
βελτιώσειος ή όποια θά έπιτρέψ η
την διενέργειαν χειρουργικής επεμβάσεως, ακόμη καί όταν τό σώμα
δέν διαθέτη πλέον μηχανισμούς έπιβιώσιω; εάν άφεθή μόνον. Πότε, λοι
πόν, πρέπει κανείς νά άναγγείλη τον
θάνατον: ”Οταν τό πρώτον ή καρ244

Τό ^ε^ονός ιοΰ
θανάτου πρέπει
νά μείνη εκτός
άμφιοβητήβεων.
Ή οπ^μη τοϋ
θανάτου άιιοιελεϊ
την
έκπυρβοκρότηοιν
διά την έναρξιν
τοϋ άφωνος προς
οωτηρίαν ιός
ζωής
δία πανη νά πάλλη μετά την κυκλο
φορικήν σΰμπτωσιν ή κατά τήν Ανα
κοπήν λόγω ανασταλτικής δράσεως
τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος ή τοϋ πνευ
μονογ αστρικοϋ; *Π όταν, μετά πρόσ
καιρου άναβίωσιν διά τεχνικών μέ
σων, έξέλιπε πάοα έλ.πίς νά άνανήψη, νά συνέλθη, ή νά ζήση άφ’ εαυ
τού ό Ασθενής, εάν άφεθή Άνευ ύποστηρίξεως διά τεχνικών μέσων;
Αί εφημερίδες συχνάκις περι
γράφουν τάς περιπτώσεις διαφόρων
ατόμων τά όποια «άπέθανον» επί
τής εγχειρητικής τραπέζης καί άνένηψαν τι συμβαίνει όμως μέ εκεί
νους οί οποίοι ((αποθνήσκουν» και
τών όποιων οί ιστοί διατηρούνται
έν ζωή διά τεχνικών μέσων: Ποιος
είναι εις θέσιν νά άποφασίση πότε
θά άποσυρθώμεν, πότε θά άφήσωμεν τον θάνατον νά όλοκλ ηρωθή
μέχρις ότου καί τά κύτταρα άποθάνουν; Δύναται ό χειρουργός, ή ό
άναισθησιολόγος νά άποφανθή ότι τό
μέλλον είναι χωρίς ελπίδας; Εχει ό
ιατρός, ό όποιος αισθάνεται τό βά
ρος τοϋ Ιπποκρατικού του "Ορκον,
τό ηθικόν δικαίωμα νά διακόψη τήν
αγωνιώδη προσπάθειαν προς άναζωογόνηαιν;
Προ δύο ετών, ό Prof. Hoy Cai
ne, Καθηγητής τής Χειρουργικής
εις τό Καίμπριτζ, έγραψε: ιιΕίναι
σύνηθες εις μίαν ανακοπήν τής καρ
διακής λειτουργίας ήτις λαμβάνει
χώραν εις νοσοκομείου νά άποκαθισταται ό ρυθμός διά μαλάξεων τής
καρδίας. ’Εάν ύφίσταται ένδειξις
βαρείας εγκεφαλικής βλάβης, τότε

συνηθίζεται νά μή έπιχειροϋνται
περαιτέρω καρδιακοί μαλάξεις, εάν
λάβη χώραν καί δευτέρα ανακοπή
τής καρδιακής λειτουργίας». Καί
συνεχίζει, πλέον έμφαντικώς: «’Εάν
μετά τι χρονικόν διάστημα δέν υφίσταται ένδειξις άνακτήσεως τής
ζωτικότητος τοϋ εγκεφάλου, συνη
θίζεται νά άποσυνδέσωμεν τήν συ
σκευήν καί «νά άφήνωμεν τούς Ασθε
νείς νά άποθάνουν». ( ’Αμφότεραι αί
υπογραμμίσεις είναι τοϋ συγγραφέως).
Φυσικά σημεία τοϋ θανάτου. ’Επί
πόσον διάστημα πρέπει νά άναμεί
νη κανείς προτού άναγγείλη τον θά
νατον καί ποια σημεία πρέπει νά άναζητήση ό ιατρός προτού εγκατάλει
ψη τον ασθενή; Τον σφυγμόν; Σνχνάκις ούτος είναι τόσον άσθενής ώ
στε δέν δύναται κανείς νά είναι βέ
βαιος ότι δέν τον ψηλαφεί. Τον καρ
διακόν παλμόν; Συχνάκις είναι δυ
σχερέστατου νά γίνη ακουστός εάν
είναι λίαν άσθενής- δυνατόν εξ Άλλου
νά πρόκειται περί διαλείποντος ή μό
λις Ακουστού. Τήν Αναπνοήν; Πολύ
άβέβαιον σημείου. Τά ερυθρά αιμο
σφαίρια τά όποια συναθροίζονται εις
σωρούς ή σχηματίζουν κυλίνδρους εν
τός τών άγγείων τοϋ Αμφιβληστρο
ειδούς; Πολύ δύσκολον νά τά ϊδη κα
νείς, εκτός εάν είναι εξησκημένος εις
τήν όφθαλμοσκόπησιν. Τήν άντίδρασιν τών κορών; Πιθανόν νά είναι
καθηλωμένοι λόγω φόβου, φαρμά
κων, ή κακώσεως. Τά Αντανακλα
στικά; Είναι δυνατόν νά παρατηρη
θούν πολύ μετά τον θάνατον, ώς κατά
τήν νεκροψίαν, πλέον τής μιας ώρας
μετά δικαστικήν έκτέλεαιν. Ή λεκτροκαρδιογραφικώς; ή δι’ ήλεκτροεγκεφαλογραφήματος; ’Αλλά συνή
θως οί ιατροί δέν φέρουν μαζί των
τά πολύπλοκα αυτά μηχανήματα.
Είναι προφανώς άναγκαίον νά
συνεχίσωμεν τήν άκρόασιν μέ τό
στηθοσκόπιον επί τινα λεπτά, άλλ’
άκόμη καί ή σιγή δέν σημαίνει ορι
στικόν θάνατον. ’Επί υποθερμίας ή
βαθέος φαρμακευτικού κώματος, ό
καρδιακός παλμός δυνατόν νά καταστή τόσον άσθενής, ώοτε νά μή άνιχνεύεται επ’ άρκετάς ώρας, μολο
νότι ύφίσταται ζωή. Εις περιπτώ
σεις πραγματικής άμφιβολίας, ή ει
σαγωγή εις νοοοκομείον καί δή εις
τμήμα άνανήψεως μέ τούς ηλεκτρι
κούς άνιχνευτάς οί όποιοι σημειοϋν
καί τήν πλέον άνεπαΐσθητον Ανα
λαμπήν ζωής, άποτελεϊ τό μόνον
άσφαλές καταφύγιου. Εις τό Γενι-

κόν Νοσοκομείου Μασσαχουσέτης
εις την Βοστώνην όιά την πιστοποίησιν τον θανάτου άπαιτεϊται ίσοηλεκτρικόν εγκεφαλογράφημα, εν πολλοϊς όιά νά Ικανοποιηθή ό νόμος, αλ
λά και τό κοινόν, τό όποιον παρασύρεται άπό τον σκανόαλοθηρικόν τύ
πον.

'Ε λλείπο υ ν ζώ ν τε ς δόται
Προβλήματα εν τη πράξει. Ή τα
χεία πρόοδος ε'ις την χειρουργικήν
ε'ιαήγαγε την δυνατότητα τής μεταμοσχεύσεως άπό θανόντας προ ολί
γον εις άτομα εχοντα ανάγκην «νέων
οργάνων», βαλβίδων καρδίας, τενόν
των, κερατοειδοϋς, νεφρών — και
ίσως σνντόμως ολοκλήρων καρδιοπνενμονικών παρασκευασμάτων. Ό
ενθουσιώδης χειρουργός, ευρισκό
μενος προ τής φυσικής έλλείφεως
(ζώντων) εθελοντών δοτών, αντιμε
τωπίζει τώρα τό πρόβλημα νά λάβη τους καταλλήλους ιστούς ή ολό
κληρα όργανα άπό νεωστ'ι θανόντας
— προτού έπέλθονν έκφυλιστικάί αλ
λοιώσεις. Τούτο απαιτεί λεπτομερή
κατάστ ρωσιν σχεδίου: δότης και
δέκτης πρέπει νά ενρίσκωνται πλη
σίον, κατά προτίμησιν εντός τού
ίδιου κτιρίου, διά λόγους ταχείας
μεταφοράς τού μοσχεύματος. Ό
χειρουργός καί οι βοηθοί του πρέπει
νά είναι έτοιμοι, καθώς ή ώρα τού
θανάτου πλησιάζει· οι συγγενείς πι
θανόν νά χρειασθή όπως πεισθούν
διά νά συμφωνήσουν ό ιατροδικα
στής (εις περιπτώσεις θανάτων εκ
κακώσεων ή εκ μή φυσιολογικών
αιτίων) πρέπει νά δώση τήν συγκα
τάθεση' του — παραλλήλως ούτος
δύναται νά άσκήση εξουσίαν μόνον
όταν ό θάνατος έχη ήδη έπέλθει. ΟΙ
δικηγόροι πιθανόν νά. παρέμβουν καί
αυτοί μέ τά ειδικά προβλήματά των.
"Ολα αυτά καταναλίσκουν χρόνον —:
ζωτικόν χρόνον — καί προσδίδουν
εις τό εγχείρημα μεγαλυτέραν αβε
βαιότητα ώς προς τήν επιτυχίαν.
Ύπεράνω όλων, τό γεγονός τού
θανάτου πρέπει νά μείνη έκτος άμφισβητήσεων ή στιγμή τού θανάτου
άποτελεΐ τήν έκπυρσοκρότησιν διά
τήν έναρξιν τού άγώνος προς σωτη
ρίαν τής ζωής. Τό νά πιστοποιήσωμεν τον θάνατον εις μίαν στιγμήν καί
νά χειρουργήσωμεν διά τήν άφαίρεσιν ιστών ή οργάνων, ή απώλεια τών
όποιων δεν θά ωφελεί τον δότην, ση
μαίνει βιαίαν πράξιν. Πράγματι, τού
το είναι δυνατόν νά έπισπεύση τον
θάνατον — καί λέγεται δτι συνέβη —-

"Ενα τραγικό ΘΓ'/ια τής χολέρας.

εις ατομον τό όποιον ήδύνατο Ισως
νά έπιζήση.
Ό νόμος αποτελεί τον φύλακα
τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τί θά
συμβή όταν άνακύψουν περιουσιακά
ή ασφαλιστικά προβλήματα; 'Ο κα
θορισμός τού χρόνου θανάτου εις
τοιαύτας περιπτώσεις δύναται νά
έχη μεγίστην σπονδαιότητα διά τάς
φορολογικάς άρχάς ή τους κληρο
νόμους.

Π ρότασις
π ρ ο ς συζήτησιν
Τό μέλλον. Τό 1966, εις τήν Κοπεγχάγην, εις έν διεθνές συνέδρων,
ένεκρίθη δπως προταχθή εις τήν
συζήτησιν μία πρότασις ή όποια κατ’
εμέ θά ήδύνατο νά συντελέση εις τήν
άποφυγήν μερικών εκ τών μεγαλυτέρων δυσκολιών, at όποίαι προέκνψαν εις τά θέματα, τής μεταμοσχεύσεως ιστών καί οργάνων. Ή
πρότασις ήτο δπως μή λαμβάνη χώραν παράνομος ενέργεια κατά τήν
άφαίρεσιν υλικού διά θεραπευτικούς
σκοπούς είτε μετά θάνατον είτε καί
καθ’ δν χρόνον οι ιστοί διατηρούνται
(τεχνητώς) εις «κατάστασιν ζωής».
Τούτο έγένετο δεκτόν ώς βάσις εργα
σίας, κατανοηθέντος δτι υπήρχε δια
φορά μεταξύ τού νά είναι κανείς ζών
( υπό τήν έννοιαν νά δύναται νά έπι
ζήση, νά άναπνεύση καί νά διατηρήση τήν κυκλοφορίαν άνευ τεχνι
κών μέσων), καί τού νά διατηρήται
τώ σώμα του ( όργανα καί Ιστοί) ζών
διά τεχνικών μέσων. Ή τελευταία
αυτή κατάστασις ισοδύναμεί μέ τήν
διατήρησιν μοσχευμάτων. 'Π πα
λαιό έννοια τής απλής λέξεως «θά
νατος» ήτο σκόπιμος: έσήμαινε τον
«θάνατον» ώς έπιστοποιεϊτο υπό
τών ιατρών επί αιώνας — τον Ε λ 
ληνικόν σωματικόν θάνατον καί δχι

τον κυτταρικόν, τον βιοχημικόν,
τον ένζυματικόν έσήμαινεν αυτό τό
όποιον ό W . Congreve ήννόει «νε
κρός οριστικά, τελείως, γιά πάντα
νεκρός».
« Ό άνθρωπος», έγραψεν ό R o
bert Browning, έχει μόνον μίαν ζω
ήν, καί ένα θάνατον» — εάν είναι
θάνατος. Καί συνήθως είναι, άρκεϊ νά
διατεθή επαρκής χρόνος καί νά καταβληθή φροντίς διά νά βεβαιωθώμεν δτι ή ζωή έσβησε. Λάθη διαπράττονται όταν ή έξέτασις διενεργήται υπό συνθήκας αντίξοους, εις
ένα θορυβώδη δρόμον ή πλησίον μη
χανών, μέ τούς όλοφυρομένους συγ
γενείς δίδοντας διέξοδον εις τήν λύ
πην των μέ διαφόρους εκδηλώσεις ή
όταν λαμβάνεται άπόφασις χωρίς νά
καταφύγη τις εις τά σωστικά μέσα,
ενώ υπάρχει σκιώδης διατήρησις
τού νήματος τής ζωής. ’Εάν τό σώ
μα άνεσύρθη κάτω άπό έν φορτηγόν
αυτοκίνητου, έξετινάχθη υπό τού
ηλεκτρικού ρεύματος ή έπεσεν άπνουν εντός τού λεωφορείου καί δεν
αντιδρά εις τήν συνεχή προσπάθειαν
άνανήψεως, αλλά παραμένει ακίνη
τον καί καθίσταται ψυχρόν καί άκαμπτον, δεν νφίσταται αμφιβολία.
Ό θάνατος πιστοποιείται όταν τά
έντέχνως έφαρμοσθέντα μέτρα άποκαταστάσεως δέν αποδώσουν καί
τελικώς έγκαταλειφθούν ό θάνα
τος δύναται βεβαίως νά έχη έπέλθει άπό τής πρώτης στιγμής, άλλ’
αυτό είναι άδιάφορον.
Οι ιατροί δέν πρέπει νά χειρίζωνται τό θέμα ύπό τον φόβον κατακρίσεως ή δίκης. Ή ένάσκησις τής
ιατρικής είναι πλήρης ευθυνών at ό
ποιοι πρέπει νά άναλαμβάινωνται
μέ αποφασιστικότητα. Ούδείς ια
τρός δύναται νά άναμένη δτι θά παραμείνη έκτος κριτικής· τό σπου245

καί τό ψεύδος καί τήν ψευδορκίαν τού
τοιαύτης ττοιότητος φίλου t o w . Ό δέ άποκαλυφθείς έρωτούσεν έκπληκτος· πώς
βρέθηκες έδώ; Καί έλαβε τήν καταπλη
κτικήν άπάντησιν: Ένας έφιππος στρα
τιώτης τταρουσιάσθηκε είς τήν κυρίαν
μου καί τής έδωσε αυτό τό μανδήλι καί
αυτά τά κλειδιά· καί μετά τό σημάδι αυτό
τής άναγνωρίσεως —μέ τό μανδήλι σου
καί μέ τά κλειδιά σου— τής έδωκε τήν
έντολήν νά μού παραδώση τό βαλάντιο
νά τό φέρω έδώ όπου εΰρίσκεσθε.
Άντελήφθησαν καί οί δύο περί τίνος
έπρόκειτο καί ποιος ήτο ό έφιππος στρα
τιώτης. Ποίος άλλος, παρά έκεινος ένώπιον τής είκόνος τοϋ όποίου είχε ψευ
δορκήσει πρό όλίγου; Καί έπεσαν είς τά
γόνατα, ό μέν ένας διά νά ζητήση τήν
συγνώμην καί τό έλεος τοϋ ‘Αγίου, ό δέ
άλλος που δέν ήτο χριστιανός διά νά δηλώση ότι τώρα πιστεύει, ύστερα άπό τό
θαύμα πού είδε, καί ότι θέλει νά βαπτισθή
καί νά γίνη Χριστιανός.
‘Υποθέτω ότι δέν χρειάζονται άλλαι
λεπτομέρειαι διά νά γίνη σαφές πόσον
έπιτυχής είναι ή συσχέτισις τής άγίας
προσωπικότητος τοϋ ‘Αγίου Μηνά μέ τό
έργον τών ’Αστυνομικών όργάνων, έφ’
όσον έκ τών ένεργειών του, τάς όποίας
άδρομερώς σάς περιέγραψα, φαίνεται ότι
όντως ένήργησε κατά τρόπον άντίστοιχον καί άνάλογον πρός τάς ίδικάς σας
μεθόδους.
"Οταν πρό δετίας, όπως είπα έν άρχή, άνεκινήθη τό θέμα καί έδόθη αύτή ή
συνέχεια περί τής όποίας σάς ώμίλησα,
μαζί μέ τήν άνακοίνωσιν πρός τό Άρχηγεϊον τής ’Αστυνομίας Πόλεων είχα
έτοιμάσει καί τήν είκόνα τοϋ ‘Αγίου Μηνά,
διά νά δοθή ώς πρώτη εύλογία καί νά παραμένη είς τό γραφείου τοϋ ’Αρχηγού, ίνα
κατόπιν καί αί είκόνες πολλαπλασιασθούν καί ή γενικωτέρα τιμή πρός τόν
Ά γιον συνεχισθή καί ό έορτασμός πραγματοποιηθή.
Είς έπίμετρον τών όσων άνέπτυξα
θεωρώ άπαραίτητον νά κατακλείσω τήν
παρούσαν μέ δύο παρατηρήσεις. Αί
παρατηρήσεις αύταί άφορούν είς τήν ση
μασίαν τήν όποίαν έχει ή καθιέρωσις έν
γένει προστατών διά τά έττί μέρους Σω
ματεία καί έπαγγελματικάς τάξεις καί
Σώματα ‘Υψηλού έπιπέδου.
Ή σημασία είναι διπλή. Πρώτον
κάθε άνθρωπος, όποιοδήποτε έργον καί άν
άσκή, όποιοδήποτε έπάγγελμα καί άν
έχη, είναι καί πρέπει νά αισθάνεται ότι
είναι πρώτα Χριστιανός καί ύστερα λει
τουργός τοϋ οίουδήποτε έργου. ‘Υπάρχει
ή άποψις, ότι δήθεν δέν είναι όλα τά έργα
καί όλα τά έπαγγέλματα κατάλληλα διά
νά συμπορεύωνται μέ τήν θρησκευτικό
τητα τών άνθρώπων, καί ότι δήθεν ύπάρχουν έργα καί έπαγγέλματα τά όποια έκ
τής φύσεώςτων άπομακρύνουν τόν άνθρω
πον άπό τήν εύλάβειαν καί τήν πίστιν
καί τόν προσκολλούν μόνον είς τό έργον
του καί μόνον είς τάς συνήθεις καί τρεχούσας έπιδιώξεις του. θεωρείται δ ’ ότι
ύπάρχουν καί έργα ώς έκ τής φύσεώς των
μή έναρμονιζόμενα δήθεν πρός τήν ήθικήν έκείνην κατεύθυνσιν είς τήν όποίαν
άποβλέπει ή θρησκεία καί ή θρησκευτικότης.Έν όίντιθέσει πρός αύτήν τήν άποψιν, ή όποία πρέπει νά θεωρηθή άπαράδεκτος, ή θρησκεία καί ή θρησκευτικότης
είναι καθολικό φαινόμενον καί καθολική
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άνάγκη. Κάθε άνθρωπος δηλαδή καλεί
ται ίνα τά βιώματα τά θρησκευτικά όχι
άπλώς μή τά παραμελή καί μή τά έκτοπίζη έκ τής ζωής του άλλά άντιθέτως νά
τά καλλιεργή καί νά τά άναζωογονή. Καί
είς άναζωπύρωσιν αύτών τών θρησκευ
τικών βιωμάτων καί καλλιέργειαν τοϋ
θρησκευτικού συναισθήματος συμβάλλει
άριστα είς οίονδήποτε έργον ή καθιέρωσις έορτών καί ή προσεπίκλησις τών
Αγίων.
ΟΙ Ά γιοι, καί ή θρησκευτικότης έν
γένει, έχουν σκοπόν νά έμπνέουν, νά
προβληματίζουν, νά καθοδηγούν, θά
καταλήξω δέ καί θά τερματίσω τόν λό
γον άναφερόμενος είς τό παράδειγμα
ένός Αγίου, τού Ίωάννου τού Προδρό
μου τού Βαπτιστού, πρός τόν όποιον,
παρά τάς δχθας τού Ίορδάνου, προσήρχοντο, κατά τήν ώραιοτάτην περιγρα
φήν τού Εύαγγελιστού Λουκά, διάφοροι
τάξεις άνθρώπων καί τού ζητούσαν νά
τούς χαράξη γραμμήν, νά τούς δώση ένα
μήνυμα, νά τούς ύποδείξη ένα τρόπον καί
ένα δρόμον, τόν όποιον πρέπει νά άκολουθήσουν είς τήν ζωήν των καί είς τό
έργον των.
01 πρώτοι οί όποιοι τόν έπλησίασαν
καί τόν ήρώτησαν περί τού πρακτέου
έλαβον γενικής φύσεως συμβουλάς: «ό
έχων δύο χειτώνας μεταδότω τώ μή
έχοντι καί ό έχων βρώματα όμοίως ποιεί
ται», έλαβον δηλαδή τό σύνθημα τής
άλληλεγγύης, τής άγάπης, τής πρός τόν
πλησίον έξυπηρετικής προσφοράς. Οί
δεύτεροι οί όποιοι έξήσκουν ένα έργον,
θά έλεγα δημοσιοϋπαλληλικόν, έπιτετραμμένοι είς τήν είσπραξιν τών φόρων, ήκουσαν παρ’ αύτού: «μηδέν πλέον παρά τώ
διατεταγμένον ύμϊν πράσσετε», νά έχετε
ώς γνώμονα τό ότι δέν επιτρέπεται νά ζητήτε νά είσπράξητε τίποτε παραπάνω
άπό έκεϊνο τό όποιον είναι διατεταγμένον καί άποτελεΐ τό δίκαιον μή τό ξεπερ
νάτε, διά νά εύρίσκεσθε είς τήν όρθήν έξάσκησιν τού έργου σας. Καί οί τρίτοι, οί
όποιοι ήσαν συγγενέστεροι πρός ύμάς,
διότι ήσαν στρατιωτικοί, όταν ήρώτη
σαν «καί ήμεΐς τί ποιήσωμεν», ήκουσαν
παρ’ αύτού, «μηδένα διασείσητε μηδέ
συκοφαντίσητε καί άρκεϊσθε τοΐς όψωνίοις ύμών», προσέξατε στό έργον σας νά
μή γίνεσθε τυραννικοί, καταδυναστικοί,
καταπιεστικοί, ποτέ νά μή υπερβάλλε
τε, ποτέ νά μή άδικήσητε· ποτέ νά μή
θελήσητε είς τό έργον σας νά κάμετε κάτι
πού χαρακτηρίζεται ώς ύπέρβασις έξουσίας, «καί άρκεϊσθε τοϊς όψωνίοις ύμών»
άρκεϊσθε είς τά νόμιμα δικαιώματά σας
καί μή θελήσετε ποτέ άπό τό έργο σας
νά άποκομίσητε άνομα κέρδη, άδηλα καί
κρύφια.
Τό παράδειγμα αύτό τό τελευταίον
είναι έκφραστικόν. ’Εκφράζει πρό παντός
τούτο τό μήνυμα, ένας Άγιος, —έν προκειμένω, δι’ ύμάς, ό Άγιος Μηνάς— θά
άποτελέση τό έμβλημά σας καί τό άξιομίμητον πρότυπόν σας, καί θά σάς παρακινή είς εύορκον καί εύσυνείδητον έκπλήρωσιν τού καθήκοντος· είς καλλιέργειαν
τής θρησκευτικότητός σας- είς σταθεροποίησί σας είς τάς ήθικάς άρχάς καί είς
τά Ιδανικά έκεΐνα μάλιστα τά ύψηλά τής
Χριστιανικής μας πίστεως· καί θά σάς
άναδείξη άξιους τού λειτουργήματος φο
ρείς, άξιους καί τής έξουσίας καί τής τιμής
ή όποία σάς έμπρέπει καί σάς άνήκει.

ΤΝΕΠΛΗί’ΩΘΗΣΑΝ 156 χρόνια
άπό τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας τοϋ
1821 καί ή χρονολογία αύτή άπετέλεσε, αποτελεί καί θά άποτελή Φωτεινόν
όρόσημον, δχι μόνον διά τήν 'Ελληνικήν,
άλλά καί τήν Παγκόσμιον ’Ιστορίαν.
Ή 'Ελλάς ένεφάνισε πρώτη είς τήν
Ιστορίαν της άνθρωπότητος τήν ήθικήν
έννοιαν τής φιλοπατρίας. Τούτο δέ τό σύν
θημα παρέμεινεν φλογερώτερον πάσης άλ
λης ιδέας καί παραμένει μέχρι σήμερον
καί μετεδόθη παντοΰ, όπου πάλλουν εύγενεΐς καρδίαι.
Ή 'Ελλάς ύπέστη άπιστεύτους δοκι
μασίας έν τή ιστορική αύτής σταδιοδρομία.'
Είναι πιθανόν δτι ούδείς άλλος λαός τόσον
όλιγάριθμος καί κατοίκων χώραν τόσον
πτωχήν ήθελε δυνηθή νά έπιζήση.
Έξηφανίσθησαν διά παντός έκ τής σκη
νής τής ‘Ιστορίας πολύ μεγαλύτεροι λαοί.
Ή Ελληνική φυλή ζή ήδη τρεις χιλιάδας
συναπτά έτη ‘Ιστορικού βίου, διελθοϋσα
διά χειμώνων, ών ούδείς άλλος λαός ήθελε
κατορθώσει νά άνθέξη.
Τρεις χιλιάδες χρόνια! Είναι άριθμός
δυνάμενος νά προξενήση ίλιγγον ύπερηφανείας. Είμεθα τό άρχαιότερον τών ‘Ιστο
ρικών έθνών τής γηραιάς Εύρωπαϊκής
’Ηπείρου. Δικαιούμεθα νά θεωρήσωμε
τό παρελθόν τοϋτο, ώς έγγύησιν σπανίας
ήθικής άξίας καί νά συναγάγωμεν έξ αύ
τής λογικώς τό χαρμόσυνον συμπέρασμα:
Ή ‘Ελλάς έάν δέν άπομακρυνθή τής
παραδόσεώς της, θά ζήση καί είς τό μέλ
λον ! Διότι αί έθνικαί παραδόσεις άποτελοϋν τάς ρίζας τής έλληνικής φυλής.
Λόγοι κενοί, δέν είναι τό Εύαγγέλιον
τής ‘Ελληνικής φυλής. "Εν ταχύτατον
βλέμμα διά μέσου τής ‘Ιστορικής μας στα
διοδρομίας δύναται νά μάς δείξη δτι ή
σφυρηλάτησις τής ‘Ελληνικής ψυχής διά
τών ιδεωδών, ύπέρ πατρίδος,ύπέρ πίστεως,
ύπέρ έλευθερίας έδημιούργησε τάς συνθήκας, πρός άνάπτυξιν τής ειδικής νοοτρο
πίας, ήτις χαρακτηρίζει πάσαν ‘Ελληνι
κήν ψυχήν. Ή προσήλωσις τών ‘Ελλήνων,
πρός τό παρελθόν, πρός τήν παράδοσιν,
πρός παν δ,τι καλόν ώραϊον καί εύγενές
έδημιούργησαν οί πρόγονοι ήμών, άπετέλεσε κολοσιαίας σημασίας έθνικόν δε
σμόν, τόν όποιον δέν θά εϊχομεν λέξεις

Σ

Λάιον είναι νά προβλέπη κανείς τάς
πιθανότητας καί νά σχεδιάζη τό πώς
θά τάς πλησιάση, άλλως θά άκολουθήση καταστροφή. Τό 1963 6 Κεν
τρικός Ιατρικός Σύλλογος τής Σου
ηδίας έκήρυξεν ενα ιατρόν ένοχον
a) διά παράλειψιν θεραπείας (διέ
κοψε την ενδοφλέβιον χορήγησιν ή
όποια διετήρει εις την ζωήν μίαν
γραίαν ηλικίας 80 ετών μέ εγκεφα
λικήν αιμορραγίαν)· καί β) διότι
έζήτησε προς τούτο τήν σνναίνεσιν
τών συγγενών — τήν όποιαν καί έ
λαβε. Είχεν, ώς προέκυψε, ζητή
σει παρομοίαν άδειαν καί εις μίαν
άλλην περίπτωσιν. Τήν φοράν αυτήν
όμως, ό πληαιέστερος συγγενής, εις
εκ τών υιών τής ασθενούς, έζήτησε
βοήθειαν «διότι έφοβεϊτο άτι οι ια
τροί έσκόπευον νά φονεύσουν τήν μη
τέρα του».

ΘΕΜΑΤΑ
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II ΑΓΝΟΙ
M l IΕΟΟΧΗ ΜΑΙ
Ί. Άνδρεοττουλου
Ύγειον. ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'

Ίκανότης και κρίσις
Τό ερώτημα είναι εάν οι άσθενείς
αυτοί θά άπέθνησκον διότι εάν πρά
γματι τούτο έγίνετο, τό νά συνεχισθή ή θεραπεία, ή όποια δεν προσέφερε τίποτε, θά ήτο άσκοπον: τό νά
διακοπή βεβαίως δεν δυνάμεθα νά τό
άποκαλέσωμεν «φόνον». Είναι α
πλώς όρος τού Ιπποκρατικού "Ορ
κου: «Θά ακολουθώ τό σύστημα θε
ραπείας τό όποιον, συμφώνως προς
τήν 'ικανότητα καί τήν κρίοιν μου,
θεωρώ ώς τό καλλίτερον προς όφε
λος τών ασθενών μου». Τό νά έπιτρέψωμεν εις τήν ζωήν, ή όποια α
πέρχεται, νά φθάση εις τό τέλος της
όσον τό δυνατόν ήρέμως καί άνωδύνως σημαίνει «νά άπέχωμεν» ( κα
θώς 6 "Ορκος συνεχίζει) «άπό δ,τι
δήποτε δηλητηριώδες καί βλαπτι
κόν». Τοιουτοτρόπως, δταν ό Καθηγ.
Caine γράφη δτι «είναι σύνηθες νά
άποσυνδέωμεν τήν συσκευήν καί νά
άφήνωμεν τούς άσθενείς νά άποθάνουν», τούτο δεν αποτελεί έννοιαν
αντίθετον προς τον ανθρωπισμόν ή
τον ηθικόν καιδικα τού ιατρού.
Ή στιγμή τού θανάτου δυνατόν
νά έχη σπουδαίας νομικάς καί ίατρικάς συνέπειας, άλλά ή πικρά αλή
θεια σπανίως άμφιαβητεϊται. 'Οσά
κις συμβαίνει τούτο, ολίγος κοινός
νούς καί καθαρά σκέψις δίδουν τήν
λύοιν. Πρέπει δμως νά προστεθή εν
ταύθα δτι τίποτε δεν θά κάμη τούς
νομικούς νά δρουν τάς διαφωνίας των
ούτε οίοσδήποτε ορισμός θανάτου εί
ναι εις θέσιν νά διαλύοη τάς άμφιβολίας, αί όποϊαι εξακολουθούν νά διατνπδινωντ αι.

ΠΟΥ

Τό άγχος είναι ενα είδος νευρώσεως. Καί νευρώσεις είναι ψυχικώς
προκαλούμεναι διαταραχαί αί όποϊαι μπορεί νά έκδηλώνονται ώς καθαρώς ψυχικαί, δπως ή κατάθλιψις, ή δυσθυμία, ή φοβία, ή ύπερέντασις καί αλλαι.
ΙΝΑΙ πράγματι σχεδόν της μόόας
θά έλέγαμε νά αποδίδουμε διά
φορα σωματικά καί ψυχικά ένοχλήματα στό άγχος.
Πιστεύω δτι είναι ελάχιστοι οί εύτυχείς στην εποχή μςς πού δέν έχουν
δοκιμάσει αύτό τό πνιγηρό συναίσθημα
πού σέ κάνει νά βλέπης άβέβαιο ή φοβε
ρό τό μέλλον, άνούσιες τις χαρές τής

Ε

ζωής, άπειλητικό τό φάσμα τής άρρώστειας καί του θανάτου καί καμμιά φορά
έπιθυμητό τόν ίδιο τό θάνατο.
Τό άγχος εΤναι ένα είδος νευρώσεως.
Καί νευρώσεις είναι αί ψυχικώς προκαλούμεναι διαταραχαί αί όποϊαι μπορεί
νά έκδηλώνονται ώς καθαρώς ψυχικαί,
δπως ή κατάθλιψις, ή δυσθυμία, ή φοβία,
ή ύπερέντασις καί πολλαϊ άλλαι, ώς ψυχο-

σωματικοί, δπως ή άνορεξία, ή ναυτία,
ό τρόμος, οί σπασμοί καί πολλές φορές
ώς καθαρώς σωματικοί, δπως ή ήμικρανία, τό γαστρικόν έλκος ή κολΐτις καί
άλλαι.
Σημασία έχει δτι ή αίτια της νευρώσεως είναι πάντοτε ψυχική καί ποτέ σω
ματική.
"Οταν λέγωμεν ψυχικήν αιτίαν έννοοϋμεν τήν έκ τής διαταραχής τής προ
σωπικότητας προερχομένην. Δέν έννοοΰμεν τήν ψυχήν τήν όποιαν μας έχάρισεν
ό Θεός καί τήν όποιαν κάποτε όφείλομεν
νά παραδώσωμεν όγνήν καί πλέον προηγμένην είς 'Εκείνον, κατά τήν Χριστια
νικήν άντίληψιν, άλλά τό σ,ύνολον τών
πνευματικών λειτουργιών αί όποίαι συν
τίθενται έκ τών κληρονομικών καταβο
λών, έκ τής διαμορφώσεως τοϋ «έγώ»
καί άπαραιτήτως έκ τοϋ κοινωνικοϋ περι
βάλλοντος.
Άλλό δς έξετάσωμεν κάπως μεθο
δικό τήν σύνθεσιν τής ύπάρξεως.
Κατά τήν έπικρατεστέραν θεωρίαν
τοϋ Freud διακρίνονται τρία κυρίως τμή
ματα τής προσωπικότητος.
Ά ς σημειωθή παρεμπιπτόντως έδώ,
δτι οί διάφοροι ψυχολόγοι καί ψυχαναλυταί έλάχιστα διαφέρουν ώς πρός τήν
σύνθεση τής ύπάρξεως καί τήν διαμόρφωσιν τής προσωπικότητος, διαφέρουν
όμως βασικά ώς πρός τήν ποσοτικήν
έπίδρασιν έπ' αύτής τών κληρονομικών
καταβολών, τοϋ περιβάλλοντος κ.λπ.
Διακρίνομεν λοιπόν τρία τμήματα τής
προσωπικότητος.
1ον. Τό «προεγώ» τό όποιον περι
λαμβάνει τάς κληρονομηθείσας ένστικτικάς τάσεις αί όποίαι εύρίσκονται άσυστηματοποίητοι έντός τοϋ άνθρωπίνου ψυχι
κού όργάνου.
Καθ' δλην μας τήν ζωήν τό «προεγώ»
αποτελεί τήν άποθήκην τών ένστίκτων,
τών όρμών καί τών άσυνειδήτων τάσεων
τοϋ άνθρώπου.
2ον. Τό «έγώ» άποτελεϊ τήν συστηματοποιημένην περιοχήν τής προσωπικό
τητος είναι ό κρίκος μεταξύ τοϋ προεγώ
καί τοϋ έξω κόσμου, περιλαμβάνει τό
σύνολον τών γνωρισμάτων τοϋ πνευμα
τικού άνθρώπου, διαγράφει τόν χαρα
κτήρα τοϋ ατόμου καί διαμορφώνεται
ανάλογα μέ τήν μόρφωσιν, τήν άντίλη
ψιν καί τό κοσμοθεωριακά «πιστεύω»
ένός έκάστου.
3ον. Τό «ύπερεγώ» άποτελεϊ προέκτασιν τοϋ έγώ καί περιλαμβάνει τάς ήθικάς άρχάς, είναι τό κομμάτι τοϋ Θεού
μέσα μας, ή «φωνή τών γονέων έν ήμίν»
ή καλουμένη συνείδησις.
Ό άνθρωπος ζή ώς πνευματικόν καί

'Αριστερά: "Ενας άπό τον; /ινλον; τή;
γραφικής Μνχόνον. ’Επάνω: Σΰγχροντ)
πόλη μέ τις πολνκατοικίες π ον φθάνονν,
λίγα μέτρα μακρνά από τήν πλάζ. Τά ση
μερινά μέσα και ό σύγχρονος πολιτισμός,
αντί νά ήρεμήσονν τόν άνθρωπο, τον στέ
ρησαν τήν ηρεμία και τή γαλήνη τής ψνχήζ·

κοινωνικόν δν, τών άνωτέρω τμημάτων
εύρισκομένων έν ίσορροπίρ.
Όταν άπωθημένη παρόρμησις έκ
τής περιοχής τοϋ «προεγώ» έπιδράση καί
έπηρεάση τό «έγώ», τόν χαρακτήρα,
έρχεται είς σύγκρουσιν μέ τό «ύπερεγώ»
τάς ήθικάς άξίας καί τότε γεννάται ή νεύρωσις, τό άγχος. Αρχίζει μέσα μας ή πάλη
τοϋ καλού καί τοϋ κακοϋ, τοϋ δικαίου
καί τοϋ συμφέροντος, τοϋ ήθικοϋ καί
τοϋ ήδονικοϋ, τοϋ νομίμου καί τοϋ εύκόλου, τοϋ Θείου καί τοϋ διαβολικού
κατά τήν Χριστιανικήν άντίληψιν.
Σύμφωνα μέ τις νεώτερες άντιλήψεις τής ιατρικής τής λεγομένης ιατρικής
τής προσωπικότητος, ό άνθρωπος ώς
άσθενής δέν είναι ένας έλαττωματικός
όργανισμός, μιό χαλασμένη μηχανή, άλ
λά πάσχει ώς ΰπαρξις ώς οργανικόν,
ήθικόν καί κοινωνικόν δν.
Καί έτσι πρέπει νά άντιμετωπίζεται
άπό τόν λογικόν ιατρόν, ώς πάσχων άν
θρωπος καί δχι ώς περίπτωσις άσθενείας.
Καί είναι άπειρα τό παραδείγματα θε
ραπείας όργανικών νόσων ή όποια έπετεύχθη δταν ό ιατρός ήθέλησεν νά διεισδύση είς τόν ψυχοσωματικόν κόσμον,
είς τόν χαρακτήρα, νά γνωρισθή μέ τόν
άρρωστο, νά γίνη φίλος του, ν' άνοιξη
έκεϊνος τήν καρδιά του, νά πάρη κουρά
γιο καί νά καταλάβη ότι δέν πάσχει τό
έπί μέρους δργανον, τό στομάχι ή τό συ
κώτι, άλλό ό Ιδιος σόν σύνολον, σόν
προσωπικότης.
Γιατρέ μου —λέει συχνά ό άρρωστος
— ήρθε ό τάδε συνάδελφός σου, μέ κοί
ταξε βιαστικά, μοϋ έδωσε κάτι φάρμακα,
νά, έκεϊ τά έχω, δέν μοϋ έξήγησε τίποτα
καί είμαι στήν Ιδια κατάσταση!
Αύτό τό «νά, έκεϊ τά έχω τό φάμακα»,
σημαίνει δτι ό άσθενής δέν έπείσθη, δέν

έδόθη στό γιατρό του. Καί συνεχίζει:
’Εσύ γιατρέ μου μέ ρώτησες, μοϋ μί
λησες, μοϋ έξήγησες, μέ έπεισες καί τώρα
νοιώθω κι' δλας καλύτερα.
Φυσικά, ή διάγνωσις καί ή θεραπεία
τοϋ πρώτου καί τοϋ δευτέρου ίατροϋ,
ούσιαστικά δέν διαφέρουν.
Διαφέρει δμως ό τρόπος άντιμετωπίσεως. Ή στάσις αύτή τοϋ γιατροϋ τόν
κάνει νά μή μεταχειρίζεται όλους τούς
άνθρώπους κατά τόν Ιδιον τρόπον καί
νό μή θεωρή τόν πάσχοντα σάν μιό περί
πτωση κάποιας νόσου, άλλά νά θεωρή κά
θε περίπτωσιν διαφορετικήν τής άλλης
καί νά άντιμετωπίζη τόν ζώντα όργανισμόν, τό σύνολον τοϋ άνθρώπου, τήν
πάσχουσαν προσωπικότητα, τόν άνθρω
πο καί δχι τήν χαλασμένη μηχανή.
Αύτό έχει ιδιαίτερη σημασία στό θε
σμό τοϋ οικογενειακού ίατροϋ, πού όσο
πάει καί έξαφανίζεται, τοϋ φίλου καί
προστάτου τής οικογένειας, πού θό γνωρίζη καί μυστικό άκόμη τής οικογένειας
ή καί τών μελών αύτής έναντι τών άλλων,
τό μυστικό τοϋ γυιοϋ ή τής κόρης ή τοϋ
συζύγου ή άλλων.
Είναι άλλη ή έπίδρασις έπί τής θερα
πείας μιας νόσου τοϋ φίλου οικογενεια
κού ίατροϋ, καί άλλη τοϋ ξένου τοϋ πε
ραστικού, έστω κι άν αύτός είναι τι
τλούχος, ύφηγητής ή καθηγητής.
Τό Ιδιο συμβαίνει πολλές φορές είς
τά μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα, δπου
ό γιατρός έργάζεται πάντα μέ τό έργαστήριο πρό όφθαλμών, δπου ξετινάζουν
τόν άρρωστο σέ παντός είδους έξετάσεις, δπου γίνεται πειραματόζωο καί στό
τέλος έξέρχεται μέ τή διάγνωση τών νευροφυτικών διαταραχών.
Έκεϊ Ισχύει τό λεγόμενον δτι «ώραία
θά ήταν ή ιατρική δν δέν ύπήρχαν οί
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άρρωστοι!»
Πόσοι γιατροί μεγάλων νοσοκομείων
έμειναν κοντά στό κρεβάτι τοϋ άρρωστου,
ώρες εκτός τής έπισκέψεως καί τόν ρώτη
σαν ποϋ είναι καί πώς περνά ή οίκογένειά του; "Αν έχη προσωπικά ή οικογε
νειακά προβλήματα; Ποϋ άφησε τά παι
διά της ή άρρωστη μητέρα; "Αν τά εισο
δήματα τοϋ πατέρα φθάνουν γιά τά νοσήλεια; "Αν πέρασε κάποιος φίλος, ή
συγγενής νά τόν ίδή, νά τόν παρηγορήση,
νά τοϋ δώση δύναμη;
Αλλά όπωσδήποτε δέν μιλάμε γιά τις
συνήθεις μικροασθένειες.
Μιά γρίππη, μιά γαστρίτιδα, μιά
οσφυαλγία, ένας μικροτραυματισμός θά
περάσουν εύκολα καί μέ τή συνταγή τής
καλουπωμένης ιατρικής τοϋ τύπου Ι.Κ.Α.
καί τών παρομοίων ταμείων.
'Υπάρχουν δμως καί βαθύτεροι καί
χρόνιοι καταστάσεις νοσημάτων, δπως
ό χρόνιος άρθριτικός ρευματισμός, ή
χρονιά βρογχίτις, ή φυματίωσις, τά
έλκος τοϋ στομάχου, αί ήπατοπάθειαι, ή
έπίμονος σπαστική κολϊτις, αί νόσοι τοϋ
νευρικοϋ συστήματος, αί καρδιοπάθειαι
καί πολλαί άλλαι.
Εις αύτάς τάς περιπτώσεις κάθε έπίσκεψις τοϋ γιατρού πρέπει ν,ά είναι καί
ένα είδος ψυχαναλύσεως. Νά είναι διείσδυσις εις τά ένδότερα τής ψυχής ώστε
νά βρεθή κάποια βαθυτέρα αιτία ή όποια
προκαλεϊ τήν νόσον.
Τότε ό ασθενής θεραπεύεται συντομώτερα καί σιγουρώτερα γιατί ό Ιδιος
πιστεύει στή θεραπεία του' πιστεύει στό
γιατρό του' πείθεται στά φάρμακα ή στή
δίαιτα ή στήν δσκησιν τοϋ σώματος.
Σ' αύτό τόν βοηθά ασφαλώς καί ή
πίστις του στή ζωή, στό Θεό, στήν άνάγκη
τής άρρώστειας.
Πρέπει νά σκεφθή: Γιατί, έγώ δέν
έπρεπε ν' άρρωστήσω;
Δέν είναι κοινή ή μοίρα τών άνθρώπων; Είναι χιλιάδες οί άρρωστοι πού βογγοΰν νύχτα - μέρα στά νοσοκομεία· γιατί
έγώ θ' άποτελοϋσα εξαίρεση;- Καί τότε, μέ τήν δύναμη τής ψυχής
του, τής πίστεώς του στόν προορισμό του
ώς προσωπικότητος καί άτόμου, τής πίστεως δτι ό γιατρός του δέν είναι έκεΐνος πού περιμένει τήν άμοιβή γιά νά φύγη, άλλά ό φίλος, ό συμπαραστάτης του,
ό βοηθός του στή δύσκολη ώρα, ό θερα
πευτής τοϋ πόνου, θά περάση τήν όδύνη, θά έκμηδενίση τόν πόνο, θά άποφύγη
τά άγχος. Θά θεωρήση τήν παθολογική
του κατάσταση σάν μιά φυσιολογική
περιπέτεια τοϋ συνόλου τής ζωής του καί
σχεδόν σάν κάτι άπαραίτητο γιά τήν σω
στή έκτίμηση τής ύγείας, τοϋ πολυτιμωτέρου πράγματι άγαθοϋ τοϋ άνθρώπου.
Άλλά άς προχωρήσουμε τώρα στή
σημασία τής έπιδράσεως τοϋ νευροψυ
χικού παράγοντος έπί τής σωματικής
ύγείας.
Είναι γνωστόν εις τόν καθ' έναν ή έπίδρασις τών συναισθημάτων έπί τών
άργανικών λειτουργιών.
Ά ς άρχίσουμε άπό τό άπλόν κοκκί
νισμα τής ντροπής.
"Οταν βρισκόμαστε μπρος σέ άνώτερα πρόσωπα ή σέ όποιαδήποτε δύσκο
λη θέση, αισθανόμαστε βορβορυγμούς
τών έντέρων, ταχυκαρδία καί καμμιά φορά
έπειξιν πρός οϋρησιν.
Ό θυμός προκαλεϊ έρυθρότητα τοϋ
προσώπου, σήκωμα τών τριχών καί
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άφθονον έκκρισιν σιέλου.
Ή λύπη προκαλεϊ ξηρότητα τοϋ στό
ματος, ήμικρανία, άνορεξία, καρδιακά
άλγη, έφιδρώσεις καί πολλές φορές έκδήλωση διαφόρων άργανικών νοσημά
των.
Θά προσέξατε δτι στό συναίσθημα
τής λύπης, πού περιλαμβάνει κάθε δυσά
ρεστο, δπως ό θυμός, ή στενοχώρια? ό
πόνος, ό αιφνιδιασμός, ή αϊσθηση τής
άδικίας, άνέφερα περισσότερα συμπτώ
ματα.

Ή θλιβερή αλήθεια
Καί έδώ είναι ή θλιβερή αλήθεια. Ή
άλήθεια τής έποχής μας.
Ή ψυχική αύτή κατάστασις αρχίζει
άπό τήν άπλή λύπη γιά τό άτύχημα γνω
στού μας προσώπου, είναι μεγαλύτερη
αν τό συμβάν αύτό έχει έπιπτώσεις εις
τά συμφέροντά μας, γίνεται στενοχώρια
άν καλούμεθα νά έξέλθουμε άπό μιά δύ
σκολη περίσταση, γίνεται κατάθλιψις
άν νιώσουμε δτι είναι δύσκολο νά βγούμε
χωρίς θυσίες άπ' αύτή, καταντά μελαγ
χολία, ή όποια πλέον διαγράφεται εις τό
πρόσωπον, εις τάς κινήσεις καί εις κάθε
έκδήλωσιν τής ζωής, πλήν δέν παραδεχό
μαστε ότι είμαστε άρρωστοι καί τέλος
μετά άπό σειρά κλιμακώσεων τής ασθέ
νειας καί ποικιλία συμπτωμάτων καταντά
εις τήν άγχώδη νεύρωσιν κατά τήν όποιαν
πλέον ό πάσχων παραδέχεται τήν ήττα
του1 γνωρίζει δτι πάσχει καί καταφεύγει
όχι στό γιατρό του άλλά εις σειράν ιατρών
άναζητά τό χαμένο του δρόμο, αρχίζουν
οί διάφορες όργανικές άνωμαλίες καί συ
νήθως πιστεύει δτι είναι άνίατος.
Τά τελευταϊα χρόνια φυσικά έχει
προστεθή καί ένας ακόμη παράγων σέ
γιατρούς καί ασθενείς, δικαιολογημένος
άλλωστε, ή καρκινοφοβία.
Τό πρώτο πού θά σκεφθοϋμε σέ κάθε
ύποπτο σύμπτωμα είναι μήπως είναι
καρκίνος; Καί πράγματι ή πρώτη σκέψις
τοϋ γιατροϋ είναι νά άποκλείση πρώτα
τόν καρκίνο γιά νά προχωρήση ϋστερα
στή σωστή διάγνωση καί θεραπεία.
Καί ή πρώτη έρώτηση τοϋ αρρώστου
είναι «μήπως έχω τό κακό;»
"Οσο ή έπιστήμη προχωρεί στήν
έρευνα, δλο καί περισσότερες άρρώστιες
θεωρούνται ψυχογενείς.
Όπως τό έλκος τοϋ στομάχου πού
συνήθως θά τό συναντήσουμε σέ νευ
ρικά καί εύερέθιστα άτομα, άλλά καί σέ
άτομα μέ αίσιόδοξον θά έλέγαμε χαρα
κτήρα, λόγω τών άπωθημένων εις τό
ύποσυνείδητον ψυχικών κακώσεων. Ή
σπαστική κολϊτις — μοντέρνα καί αύτή
νόσος — ή όποια ώς νόσος αρχίζει άπό
τούς μικρούς κοιλιακούς πόνους ή τήν
ανωμαλίαν τών κενώσεων καί φθάνει μέχρις άνηποφόρου καταστάσεως, έντο
νου τυμπανισμού, άλγους, άκαταπαύστου διάρροιας ή άντιθέτως δυσκοιλιότητος, έν συνεχείρ αύτά φέρνουν ιλίγ
γους, ήμικρανίες, αιμορροΐδες καί εύαισθητοποιοϋν τό έδαφος σέ κάθε άλλη
ασθένεια.
Οί καρδιοπάθειες, ή στηθάγχη, τό
έμφραγμα, ή ύπέρτασις, άγγειακαί κεν
τρικοί ή περιφερικοί βλάβαι είναι άσφαλώς ψυχογενείς νόσοι.
Χωρίς νά ύπάρχουν σαφείς έργαστηριακές ή κλινικές αποδείξεις πολλές
άσθένειες οί όποιες τόν τελευταίον και
ρόν παρουσιάζουν έξαρσιν, πρέπει νά

θεωρηθούν ώς άποιέλεσμα τοϋ άγχους
τής ζωής.
.—
Είναι άνεξήγητος ή ιδιοπαθής ύπέρτασις εις νεαρά άτομα, δπως καί ή σπονδυλαρθροπάθεια ή ή δισκοπάθεια είς
άτομα τά όποία διάγουν κανονικήν ζωήν.
Είναι φυσικόν ένας φορτοεκφορτωτής νά
πάθη δισκοπάθεια τί φταίει δμως δταν
άναγκάζεται νά μένη στό κρεββάτι λόγψ
δισκοπάθειάς ή έκφυλιστικής σπονδυλαρθροπαθείας άτομον 20 έτών, μέ κανονι
κόν σωματικόν βάρος, καλήν διατροφήν
καί σχετικήν γυμναστικήν; Άλλά καί ό
καρκίνος, γιά τόν όποίον μιλήσαμε, έκτός
τών άγνώστων αίτιων καί σπανίων γνω
στών, δπως τό κάπνισμα, τά προϊόντα τής
πίσσης ή τοϋ άμιάντου καί άλλα, άσφαλώς άποδίδεται καί είς τό άγχος, τήν ψυ
χικήν αύτήν κάκωσιν.
"Ετσι κάθε ήμέρα καί περισσότερες
οργανικές άσθένειες θεωρούνται ψυχο
γενείς μέ πρώτας βέβαια τάς νόσους τοϋ
κυκλοφορικού καί τοϋ νευρικού συστή
ματος.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ό έγκέφαλος είναι τό γενικόν έπιτελείον δλων
τών λειτουργιών τοϋ όργανισμοϋ.
"Οτι κάθε δργανον ή τμήμα όργάνου έχει έντός τοϋ έγκεφάλου τήν άντίστοιχον έπιτελικήν μονάδα.
Καί άφοϋ κάθε ψυχική κάκωσις καί
ιδιαίτερα τό άγχος έχει άμεσον έπίδρασιν έπί τοϋ νευρικοϋ κυττάρου, τοϋ κέν
τρου δηλαδή τής σκέψεως καί τής βουλήσεως καί κάθε όργανικής καί ψυχικής
έκδηλώσεως, τί τό άπλούστερον νά πιστέψωμεν δτι καί κάθε άρρώστεια έκδηλώνεται, δταν καταστροφή ή άπλώς θιγή
τό άντίστοιχον έπιτελικόν κέντρον;
Καί φθάνομεν είς τό σημείον οί κλι
νικοί πρακτικοί Ιατροί τούλάχιστον, δπως
άλλοτε έρωτούσαμεν τόν άσθενή άν πέ
ρασε παιδικές άρρώστειες ή φυματίωσιν
ή πλευρίτιδα ή βρογχίτιδα, νά έρωτώμεν:
Πέρασες ή έχεις καμμιά στενοχώ
ρια: ή σέ άπασχολεΐ τίποτα δύσκολο;
Αδικήθηκες στή δουλειά σου; "Ε
χεις ειρήνη στήν οϊκογένειά σου; Τά έ
χεις καλά μέ τή συνείδησί σου;
Καί ή άπάντησις έρχεται καταφατική
σχεδόν πάντοτε αμέσως ή κατόπιν έπιμονής τοϋ ίατροϋ.
Παροξυσμός, έλκους ή γαστρορρα
γία γιατί τό παιδί του δέν πήγε καλά στό
σχολείο.
Ισχιαλγία γιατί ό προϊστάμενος έκα
με άδικη παρατήρηση.
Παροξυσμός άσθματος γιατί ό σύ
ζυγος δέν έχει ή δέν θέλει νά έχει δου
λειά.
Γαστρορραγία, έμετοι, ήμικρανία,
γιατί έμπλεξε μέ κακούς οικοδόμους μόδα καί αύτό τής έποχής.
Υστερικοί κρίσεις, ίδίρ κοριτσιών
στήν προσπάθειά τους νά σπάσουν τά
δεσμά τών γονέων πού δέν τ' άφήνουν
νά γίνουν τραγουδίστριες ή ήθοποιοί...
Καί άπειρες άλλες περιπτώσεις πού
τις ζοϋμε καθημερινώς είτε ώς πάσχοντες είτε ώς ίατροί.
Τό περίεργο είναι δτι οί διάφορες αύτές καταστάσεις δέν είναι άνάλογοι μέ
τό ψυχικόν αίτιον τό όποίον ένήργησεν
άλλά άνάλογοι μέ τήν ευαισθησίαν τοϋ
έδάφους καί ίδίρ μέ τις άπαιτήσεις τοϋ
άτόμου.
Δέν βλέπει κανείς εκείνο πού έχει
άλλά στενοχωριέται γιά έκείνο πού έχασε.

ΤΟ Α ΓΧ Ο Σ ΚΑΙ Η ΕΠ Ο ΧΗ ΜΑΣ
Τί είναι όμως έκεΐνο που έπιδρά τόσο
δυσμενώς, ώστε οί διάφοροι νευρώσεις,
οί σπλαχνονευρώσεις καί ιδιαίτερα οί
αγχώδεις νευρώσεις νδ αυξάνονται με
τήν πρόοδο τοϋ πολιτισμού;
Τί φταίει καί ξυπνώ μέ βαρύ κεφάλι;
Τί μέ κάνει ευερέθιστο; Τί δέν αφήνει
τόν ύπνο νά μέ ξεκουράση;

Ό σκοπός τής
μηχανικής προόδου
Ό σκοπός της μηχανικής προόδου
είναι νά μάς κάνη τή ζωή πλέον άνετη
καί εύχάριστη καί δέν ύπάρχει αμφιβο
λία, άτι άπό πλευράς ανέσεων, όλοι ζοΰμε καλύτερα άπό τήν παιδική μας ήλικία
καί τά παιδιά μας καλύτερα άπό έμάς.
Ό άγρότης διαθέτει μηχανικά μέσα
καλλιέργειας καί φθάνει στό κτήμα του
μέ τό τρακτέρ ή τό φορτηγάκι του καί
όχι μέ τό γαϊδουράκι. Ό έργάτης δέν
σηκώνει πιά τό τσουβάλι στόν ώμο.
Ό ύπάλληλος άμοίβεται καλύτερα
καί ζή σέ πιό άνετο περιβάλλον. Στό
περισσότερα σπίτια ύπάρχει θέρμανσις
καί δλοι είναι ντυμένοι καλύτερα.
Τό μικρό παιδί δέν πεινά γιά ένα κομ
μάτι ψωμί, δέν τρέμει άπό τό κρύο, δέν
περπατά ώρες κι' ώρες γιά τό σχολείο
του.
Ή διατροφή είναι καλύτερη, ή κα
τοικία άνετώτερη, οί οτποστάσεις έκμηδενίζονται, ή έκπαίδευσις συγχρονίζε
ται, τό νοσοκομεία έχουν όψι ξενοδο
χείων πρώτης κατηγορίας, ή πρόνοια
προοδεύει, ή ύγεία προστατεύεται πλέον
άποτελεσματικά, οί διασκεδάσεις ξεπέρασαν κάθε φραγμό.
Καί όμως. Ή ψυχή τοϋ άνθρώπου
πάσχει.
Τό άτυχήματα πλΐ)θύνονται, οί άνίατες άρρώστιες χτυπούν όλο καί πιό
μικρές ήλικίες.
Ή φθορά τής ύγείας έρχεται ένωρίτερα καί αίσθάνετει κανείς, γέρος άπό τά
τριάντα του χρόνια.
Καί τό σπουδαιότερο, πάσχουν όλων
μας τά νεύρα. Δέν είναι κανείς εύχαριστημένος άπό τήν παρούσα του κατάσταση
κι' άναζητά κάτι άλλο; καί τό χορταίνει
καί άναζητά άλλο’ καί τό άηδιάζει καί
άλλάζει πορεία- καί τή βαρυέται καί γυρί
ζει πίσω' καί μετανοιώνει καί προχωρεί
μπροστά καί κουράζεται. Καί χάνει τήν
ψυχική του γαλήνη καί πέφτει πάλι στό
άγχος.
Τί φταίει λοιπόν; πσιό δηλητήριο χύνε
ται σ' όλες αύτές τις άνέσεις καί τις κάνει
έπικίνδυνες γιό τήν ύγεία;
Γιατί δέν συμβαδίζει ή μηχανική
πρόοδος καί ό πολιτισμός μέ τό γαλήνεμα
τής άνθρώπινης ψυχής;
Αλλά άς προσπαθήσουμε νά μπούμε
πιό βαθειό σ' αύτή τήν ταλαίπωρη ψυ
χή, νό τήν ρωτήσουμε- τί παράπονο έχει;
γιατί στενάζει; γιατί κλαίει; γιατί πάσχει;
ΚΓ ίσως τήν άκούσουμε νά μάς άπαν
τά: «Δέν έχω συντροφιά».
Μέ τίς άπαιτήσεις τής ζωής, τίς
πολλές άσχολίες, τή δημιουργία μεγαλουπόλεων, τήν έργασία πολλών μελών
τής οικογένειας, τόν άγώνα γενικώς τής
έπιβιώσεως έχει μειωθή εις τό έλάχιστον τό αίσθημα τής φιλίας καί τής άγάπης.
Υπάρχουν, συνάδελφοι, συνεταίροι.

'/ / μηχιινιχή γτοοο<)ο~, αποτελεί ίηιοζ μία από τις χεριώτερες αιτιεζ, οί όποίεζ αυξάνουν
το άγχος στήν εποχή μας.
κία, παίρνει καί αύτοκίνητο, καί τώρα τί
γείτονες, συνεργάτες, δέν είναι όμως φί
γίνεται; τί άλλο μένει, γιατί θ' άγωνιστώ;
λοι.
"Ετσι έρχεται ή πλήξις, ή προσπάθεια
Δέν μένει χρόνος γιό τή φιλία, γιατί
φιλία είναι τό άνοιγμα τής καρδιάς- ή νά γεμίση ή ψυχή μέ νόμιμες ή παράνο
συμμετοχή στό πρόβλημα τού άλλου- ή μες διασκεδάσεις, μέ άποτέλεσμα πάλιν
τήν διατάραξη τής ισορροπίας τής άνάναπόληση τών παλιών ή τά όνειρα τού
θρωπίνης προσωπικότητος καί τέλος τό
μέλλοντος.
Καί ή ψυχή τού άνθρώπου, ώς κοινω άγχος.
'Εκείνος πού τό έχει όλα άγωνίζεται
νικού όντος, είναι πλασμένη νά ζή μέ
συντροφιά, μέ αγάπη. "Οχι άπλώς μέ ει γιό περισσότερα.
Στό τέλος πλήττει καί άηδιάζει. 'Ε
ρηνική συνεργασία άλλα μέ τό άγγιγμα
κείνος πού έχει λιγώτερα άγωνίζεται
τών ψυχών.
νό φθάση τόν πρώτον.
"Ας σκεφθοΰμε γιά μιά στιγμή πόσον
Ή άμιλλα βέβαια στήν κοινωνία είναι
καιρό έχουμε νά ίδοϋμε άγαπητούς μας
απαραίτητος παράγων προόδου. Είναι
φίλους; καί γιατί δέν τούς είδαμε;
Νά, λοιπόν, μία πρώτη παρέκκλισις τό κίνητρο γιά κάθε καινούργια κατάκτηση τεχνική ή έπιστημονική.
άπό τού φυσιολογικού καί μιά αιτία τού
Είναι άλλο όμως ή πλεονεξία. Ή δίψα
άγχους. Είναι τό. αίσθημα τής μονώσεως
τής άνασφαλείας. Τό αίσθημα τής μονα τοϋ χρήματος, τοϋ πλουτισμού, τής
άποθηκεύσεως. Ή μανία τής έπιδείξιάς κΓ ά'ς βρίσκεται άνάμεσα σέ άνθρώπους. Γιατί καθ' ένας κοιτάζει μπρο ξεως, ή προσπάθεια αύξήσεως διαρκώς
τού εισοδήματος καί τό κυνήγι τοϋ χρυ
στά μέ σκοπό τό δικό του συμφέρον.
σού.
Ακόμη καίμέταξύ τών συζύγων Ισως
"Ας παρατηρήσουμε ένα όποιοδήδέν ύπάρχει ή άπόλυτη ψυχική έπαφή,
άφ' ένός έξ αιτίας τής έργασίας τής γυ ποτε άτομο. Ά ν είναι έργάτης όνειρεύεται όχι σπίτι νό μπή, άλλα μοτοσακό
ναίκας καί τής άπομακρύνσεώς της άπό
νά τρέχη. "Αν τό άποκτήση, γρήγορα θά
τό φυσικό της περιβάλλον, άφ' έτέρου
τόν δήτε μέ αύτοκίνητο, ίσως παλαιό
άπό τόν κορεσμό τών άγαθών πού άφαιστήν άρχή, καινούργιο άργότερα.
ρεϊ άπό τό ζευγάρι τό γνώρισμα τοϋ
’Αλλά καί ποιος άπό τούς κατέχοντες
άγωνιστοΰ. Αλλά τό αίσθημα τού κορε
αύτοκίνητο δέν όνειρεύεται νά τό άντισμού γενικώτερα είναι μία έπί πλέον
καταστήση μέ καλύτερο;
αιτία τής δημιουργίας τού άγχους.
Τί νό πούμε καί γι' αύτούς πού έχουν
Τά έχει όλα καί δέν τόν εύχαριστεί τί
αύτοκίνητο πού άξίζει όλόκληρη περιου
ποτα. "Εχτισε πολυτελή κατοικία, άνέσία;
βηκε έπαγγελματικώς, τού περισσεύουν
( Ή συνέχεια στό επόμενο)
τά εισοδήματα, φτιάχνει καί άλλη κατοι
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ΠΑΝΘΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ πρό
οδος τής τεχνικής έπιστήμης,
έπεκταθεΐσα ταχέως, σχεδόν, είς
όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητος καί έπιλύσασα πολλά προ
βλήματα, δέν ήδύνατο νά άπουσιάση άπό
τόν τομέα τής ρυθμίσεως κυκλοφορίας
πεζών καί όχημάτων, είς τά μεγάλα άστικά κέντρα.
Πράγματι, τό προκύψαν, έκ τής συνε
χούς αύξήσεως τού άριθμοΰ τών, πάσης
φύσεως, όχημάτων, (αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων, ποδηλά
των, γεωργικών μηχανημάτων, μηχανη
μάτων έργων κ.λ.π.), πρόβλημα τής ρυ
θμίσεως κυκλοφορίας, πρό πολλού άνέλαβεν νά αντιμετώπιση ή τεχνική έπιστήμη διά τής χρήσεως τών λεγομένων φω
τεινών σηματοδοτών.
Δέν στερείται άξίας τό γεγονός, ότι αν
άναδράμωμεν εις τό παρελθόν, θά ίδωμεν
τήν τεχνικήν νά έμφανίζεται δειλά - δει
λά είς τόν τομέα ρυθμίσεως κυκλοφορίας,
δι’ έγκαταστάσεως φωτεινών σηματοδο
τών, λειτουργούντων ούχί αύτομάτως, ώς
σήμερον, άλλά διά τού Τροχονόμου.
Διά τήν ίστορίαν θά πρέπει νά λεχθή,
ότι έν Έλλάδι, τό πρώτον σύστημα ρυθμί
σεως κυκλοφορίας, διά φωτεινού σηματο
δότου, δεικνύοντος τά τρία σήματα - χρώ
ματα (πράσινον, κίτρινον καί έρυθρόν),
έγκαινιάσθη όλίγον πρό τού τελευταίου
πολέμου, έγκατασταθέντος έν Άθήναις
τού πρώτου σηματοδότου καί είς τήν διασταύρωσιν Σταδίου - Πεσμαζόγλου. Ή
λειτουργία του έπραγματοποιεϊτο δι’
ένός μηχανισμού, Εγκατεστημένου εις
τήν οικοδομικήν γραμμήν καί τιθεμένου
εις λειτουργίαν, διά μοχλού ύπό τού Τρο
χονόμου, πού ίστατο είς τό πεζοδρόμιου
ή έκάθητο έπί σκοπιάς. Μετέπειτα ήρχισε
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μέ γοργόν ρυθμόν, όχι μόνον ή έπέκτασις
όμοιων σηματοδοτών, άλλά καί ή συνε
χής βελτίωσις, ήτις κατέλαβε τήν σημε
ρινήν της θέσιν.
Σήμερον, οί φωτεινοί σηματοδόται.
λειτουργούν κατά κανόνα αύτομάτως,
βάσει προδιαγεγραμμένου, έναλλασσομένου χρόνου, πρασίνου, κίτρινου ή
έρυθροΰ, είτε διά κέντρων σηματοδοτήσεως, είτε διά συσκευών συντονισμού,
είτε ώς ανεξάρτητοι. Ή χρήσις τών σημα
τοδοτών αύτών, είχε καί έχει άναντιρρήτως ικανοποιητικά άποτελέσματα, είς
τήν καθ' όλου ρύθμισιν τής κυκλοφορίας,
άπήλλαξεν τόν Τροχονόμον άπό ένα με
γάλο μέρος τής πολυπλεύρου άποστολής
του καί τόν συνέδραμε έν γένει είς τό
έργον του.
Τό όλον όμως πρόβλημα τής ρυθμίσε
ως κυκλοφορίας, ώς έμφανίζεται μάλιστα
σήμερον, είς τά μεγάλα άστικά κέντρα,
καθιστάμενου, όλονέν καί όξύτερον, δέν
δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν, ότι οί σημε
ρινοί αύτόματοι φωτεινοί σηματοδόται,
έπέλυσαν λυσιτελώς. Καί όχι μόνον δέν
τό έπέλυσαν, άλλά συχνάκις, έπιφέρουν
άντίθετα, άπό τό προσδοκώμενα, άποτελέ
σματα. 'Αντί νά ρυθμίζουν άποτελεσματικώς καί έπωφελώς τήν κυκλοφορίαν, k u i
ούτω διευκολύνουν τόν άνθρωπον, όδηγόν, έπιβάτην ή πεζό, πρός ταχείαν μετάβασιν είς τόν προορισμόν του, τουναντίον
οί ίδιοι, διά τού τρόπου λειτουργίας των,
πολλές φορές, γίνονται έμπόδια είς τήν
εύρυθμίαν τής κυκλοφορίας, άδυνατοΰντες
νά προλάβουν τάς κυκλοφοριακάς συμ
φορήσεις, τά λεγόμενο «μποτιλιαρίσμα
τα», πού προξενούν τόσα δυσμενή, είς
τόν άνθρωπον, έπακόλουθα, τά κυριώτερα
τών όποιων είναι , αί ζημίαι έκ τής καθυστερήσεως καί άπωλείας πολυτίμου χρό

νου. ζημίαι έκ τής λειτουργίας τών κινη
τήρων καί καταναλώσεως καυσίμων τών
όχημάτων κατά τάς άναμονάς, ζημίαι έκ
τής βραδείας κινήσεως τών όχημάτων ή
τής συνεχούς τροχοπεδήσεως ή άλλαγής
ταχύτητος, οί έκνευρισμοί, αί άντεγκλήσεις, αί μικροσυγκρούσεις, αί άσκοποι
χρήσεις τών ήχητικών όργάνων, ή μόλυνσις περιβάλλοντος έκ τών καυσαερίων
κ.λ.π.
Ή τεχνική έπιστήμη, όπως καί είς άλ
λους τομείς έφαρμογής της, παράλληλα
μέ τά παρεχόμενα, είς τόν άνθρωπον,
πολλαπλά ώφελήματα, δέν είναι άπηλλαγμένη τελείως, άπό κινδύνους καί προ
βλήματα, καί φέρει μαζί της καί άνεπιθυμήτους ζημίας. Όμως, ώς μας διδάσκει
ή ιστορία τής τεχνικής, πιστεύεται, ότι
ή περαιτέρω τελειοποίησις τών φωτεινών
σηματοδοτών, πού άποτελεί έπιταγήν τής
προόδου, δέν θά βραδύνη, ώστε νά έξουδετερώση πολλά μειονεκτήματα καί έπαυξήση τις ώφέλειες τού άνθρώπου.
Ή δη, ώς είναι καί είς ύμάς γνωστόν,
πολλές έφευρέσεις καί έπιτεύγματα. γύ
ρω άπό τούς φωτεινούς αηματοδότας, βλέ
πει κανείς είς τήν ρύθμισιν κυκλοφορίας,
πολλών άλλων προηγμένων λαών. Δέν
ύπολείπεται, παρά καί ή παρ’ ήμϊν έφαρμογή των.
Ούσιώδες χαρακτηριστικόν γνώρισμα,
τών έν χρήσει σήμερον έν "Ελλάδι φωτει
νών σηματοδοτών, είναι, ότι ό παρεχόμε
νος παρ' αύτών χρόνος, είναι σταθερός,
είναι ό ίδιος, ό προδιαγεγραμμένος χρό
νος. ό άντίστοιχος τού έν χρήσει προ’ 4τιέναντι. '/Ελικόπτερο τής Γαλλικής ’Α 
στυνομίας. Τό ελικόπτερο μπορεί νά χρηαιμοποιηθή αποτελεσματικά στήι· κυκλο
φορία.

γράμματος καί όχι ό άρμόζων εις τάς
κυκλοφοριακάς απαιτήσεις τής έποχής,
τού μηνός, τής έβδομάδος, τής ήμέρας,
τής ώρας καί τής στιγμής.
Τό άδιαφιλονίκητον τοΟτο γεγονός,
άποτελεΐ κορμόν βλαστήσεως, πολλών
έπί μέρους, περαιτέρω, άδυναμιών καί
τήν βασικωτέραν άδυναμίαν τών σηματο
δοτών,πού άποβαίνει εις βάρος τής κυκλο
φορίας.
’Ασφαλώς δέν θά άπετέλει άδυναμίαν,
άν ό άριθμός τών κυκλοφορούντων, εις
τόν αυτόν τόπον καί χρόνον, όχημάτων,
ήτο καί αυτός σταθερός. Είναι όμως βέ
βαιον, ότι ό άριθμός αυτός τυγχάνει μετα
βλητός, έξαρτώμενος άπό διαφόρους πα
ράγοντας ή γεγονότα, άπρόβλεπτα συνή
θως, πού έπηρεάζουν σοβαρώς τόν κυκλοφοριακόν φόρτον εις τάς όδούς, καί τόν
ρυθμόν όχηματικής κυκλοφορίας.
’Εμπόδια πάσης φύσεως, άτυχήματα
γενικώς, φθοραί καί όλισθηρότης όδοστρώματος, έλλειψις όρατότητος, έορταί,
πορείαι καί συγκεντρώσεις άτόμων, ηύξημένη έμπορική κίνησις, σύμπτωσις ένάρξεως καί λήξεως ωραρίου έργασίας δη
μοσίων καί ιδιωτικών ύπηρεσιών, είναι
οι κυριώτεροι παράγοντες, πού άσκούν
δυσμενή έπηρεασμόν εις τήν κυκλοφοριακήν Ικανότητα τών όδών καί τήν σχη
ματικήν ροήν.
’Απόρροια τού άνωτέρω χαρακτηρι
στικού γνωρίσματος τών σηματοδοτών
είναι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, αί άλλαι
έπί μέρους άδυναμίαι, πού παρουσιάζουν
οί χρησιμοποιούμενοι έν Έλλάδι σή
μερον σηματοδόται, εις τήν ρύθμισιν τής
κυκλοφορίας καί τή ν άντιμετώπισιν ιών
έμφανιζομένων κυκλοφοριακών προβλη
μάτων. 'Αναπόφευκτοι συνέπειαι τών άδυ
ναμιών αύτών, είναι αί δημιουργούμεναι
εις τήν κυκλοφορίαν, συμφορήσεις, κα
θυστερήσεις καί συγχύσεις.

Α'. ΚατπΥορίαι Φωτεινών
Σηματοδοτών
Ενταύθα, πριν μνημονεύσωμεν τάς
κατηγορίας τών φωτεινών σηματοδοτών,
κρίνεται σκόπιμον νά δώσωμεν τόν ορι
σμόν αύτών.
Φωτεινοί σηματοδόται κυκλοφορίας,
είναι μηχανισμοί, λειτουργοΰντες δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί ρυθμίζοντες τήν κυ
κλοφορίαν πεζών καί όχημάτων εις δια
σταυρώσεις ή άλλα σημεία τών όδών, διά
τής άφής τών φωτεινών σημάτων.
Οί φωτεινοί σηματοδόται διακρίνονται
]. Εις σηματοδότας διασταυρώσεων,
εις τούς όποιους ή έναλλαγή τών φωτεινών
σημάτων, γίνεται εις προκαθωρισμένον
χρόνον, ώς προελέχθη. Ό χρόνος αύτός
ύπολογίζεται, κατόπιν καταμετρήσεων
τών όχημάτων, έκτιμήσεως τών όδικών
συνθηκών καί κυκλοφοριακών Ικανοτή
των, καί άξιολογήσεως τών συλλεγέντων
στοιχείων, ύπό τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας
τού Υπουργείου Δημοσίων έργων.
Μέ βάσιν τά έξακριβωθέντα στοιχεία,
καταρτίζονται καί τίθενται εις χρήσιν τά
διάφορα προγράμματα, άναλόγως τής κινήσεως καί τών παρουσιαζομένων άναγ-

κών κυκλοφορίας. Ό προβλεπόμενος ύπό σουν μίαν πλάκα, εύρισκομένην έπί τού
τών προγραμμάτων αύτών χρόνος, κυμαί οδοστρώματος τής όδοΰ καί είς μικράν
νεται συνήθως, μεταξύ 60 έως 120 δευτε άπόστασιν έξ αύτών. Ή πλάκα αύτή, το
ποθετείται έπί τού οδοστρώματος, παρό
ρολέπτων κατά φάσιν. 'Η κατηγορία αύτή
τών σηματοδοτών, περιλαμβάνει κατά δων μηδαμινής όχηματικής κινήσεως, πού
κανόνα, σηματοδότας συνδεομένους μέ διασταυροΰνται μέ όδούς πυκνοτάτης κυ
τά κέντρα σηματοδοτήσεως. Μερικοί κλοφορίας, καί λόγω τής μεγάλης καί συ
όμως σηματοδόται, εις τινας διασταυ νεχούς όχηματικής ροής των, δέν παρέ
ρώσεις, δέν συνδέονται μέ τά κέντρα χεται εύχέρεια διελεύσεως, έκ τής διασταυρώσεως, τών όχημάτων τής παρόδου.
αυτά, άλλά λειτουργούν ώς άνεξάρτητοι.
Ούτοι λειτουργούν, ώρολογιακώς, εις Κατ’ ακολουθίαν τό ρεύμα τής παρόδου
άνοίγει μόνον όταν άφιχθή όχημα. Έάν
χρόνον έπίσης προκαθωρισμένον.
Πλέον αύτών, ύπάρχει μία κατηγορία δέν ύπάρχη όχημα, τό ρεύμα είναι κλει
σηματοδοτών, πού δέν έξαρτώνται άπό τά στόν, ένώ είς τήν κάθετον, μεγάλης κινήκέντρα σηματοδοτήσεως, ούτε είναι άνε- σεως, όδόν είναι διαρκώς άνοικτόν.
β. Είς ήλεκτρονικούς σηματοδότας,
ξάρτητοι. Ούτοι άποτελοΰν μία όμάδα
έξ 9 -1 0 διασταυρώσεων, λειτουργούν οί όποιοι έπηρεάζονται, άπό τήν ύπαρξιν
καί πυκνότητα τών διερχομένων όχημά
έπίσης βάσει προκαθωρισμένου χρόνου
καί συντονίζονται μεταξύ των δι’ ειδικής των, καί αύτομάτως ύπολογίζουν καί πα
ραχωρούν, είς έκαστον ρεύμα κυκλοφο
συσκευής.
2.
Εις σηματοδότας διασταυρώσεων,ρίας, τόν άναγκαϊον πράσινον χρόνον. Οί
είς τούς όποιους ή έναλλαγή τών σημά σηματοδόται ούτοι, οϊτινες λειτουργούν
των, έξαρτάται άπό τήν έπενέργειαν ένός πρό πολλοΰ είς άλλα προηγμένα κράτη,
έξωτερικοΰ παράγοντος. Ό έξωτερικός είναι οι πλέον τέλειοι καί ένδείκνυται
αύτός παράγων, δύναται νά είναι είτε ει ή έγκατάστασις καί λειτουργία των, είς
δικοί μηχανισμοί, λεγόμενοι «άνιχνευ- πολύπλοκους διασταυρώσεις, όπου ή
ταί όχημάτων», είτε διάφορα κομβία πιέ κυκλοφορία έμφανίζει πολλάς διακυμάν
σεις, μή δυναμένη έκ τών προτέρων νά
ζομενα ύπό πεζών.
Διά τήν έναλλαγήν συνεπώς, τών ση ύπολογισθή καί άντιμετωπισθή, διά τών
μάτων τών σηματοδοτών τής δευτέρας άλλων σηματοδοτών τής πρώτης κατη
αύτήζ κατηγορίας, άπαραιτήτως πρέπει γορίας, δύνανται δέ οί σηματοδόται αύνά έπενεργήσουν έπί τών φωτεινών σημα τοί νά χαρακτηρσθοΰν «ώς οίονεί σκέτοδοτών οί, εις άπόστασιν τινά, άπό τόν πτόμενοι καί ένεργοΰντες καλοί Τροχο
σηματοδότην, τοποθετούμενοι μηχανι νόμοι».
3. Είς σηματοδότας λειτουργοΰντας
σμοί ή τά κομβία.
Οί σηματοδόται, τών όποιων ή έναλ μεμονωμένως, διά τήν προειδοποίησιν
λαγή τών σημάτων πραγματοποιείται διά κινδύνου, παραχώρησιν προτεραιότητος
τής έπενεργείας τών μηχανισμών, διακρί- είς διασταυρώσεις κ.λπ. Ούτοι έκπέμπουν
πάλλον - άναβοσβήνον κίτρινον ή έρυνονται περαιτέρω:
α. Είς σηματοδότας, πού αλλάζουν θρόν σήμα.
4. Είς σηματοδότας σιδηροδρομικών
σήμα, όταν οί τροχοί ένός όχήματος, πιέ
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Λεξιά: 'Αστυφύλαξ, ρυθμιστής τής Τροχαίας κινήσεως. ΓΙολλάκις οί φωτεινοί σηματο
δότες καί κυρίως είς διασταυρώσεις πολύπλοκους δεν μπορούν νά αντιμετωπίσουν έπαρκώς, τη παρουσιαζόμενη έκάστοτε αντιξοότητα. Στην περίπτωση αυτή, ή παρουσία τρο
χονόμων κρίνεται απαραίτητη. Αεξιά επάνω: Ά/ξκός, χειριστής τού τηλεοπτικού δι
κτύου, παρακολουθήαεως τής κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα. 'Η συμβολή του δικτύου
αυτού, ύπεβοήθησε τά μέγιστα τό έργο τής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας. ’Απέναντι κάτω,
«θύμα» του απρόσεκτου οδηγού, 6 ίδιος ό σηματοδότης.

διαβάσεων. Ούτοι έπίσης διακρίνονται:
α. Είς σηματοδότας τιθεμένους είς λει
τουργίαν διά κομβίου, υπό τοΟ φύλακος
σιδηροδρομικών γραμμών. "Αμα τή προσ
εγγίσει τοΟ συρμοϋ, ό φύλαξ, παράλληλα
μέ τήν χρήσιν τών δρυφράκτων, πού δια
κόπτουν τήν κυκλοφορίαν τών όχημάτων είς τάς ίσοπέδους όδούς, πιέζει τό
κομβίον πού εύρίσκεται είς τό φυλάκιον
του καί οί σηματοδόται τής διασταυρώσεως δεικνύουν τό έρυθρόν σήμα. Μετά
τήν διέλευσιν τού συρμού, έπαναλαμβάνει τήν πίεσιν τού κομβίου καί έπαναλειτουργοΰν κανονικώς οί σηματοδόται.
Τοιοΰτοι σηματοδόται λειτουργούν
είς τάς διασταυρώσεις Κωνσταντινου
πόλεως - Άχιλλέως καί Κωνσταντινου
πόλεως - Ίερδς όδοΰ, τών ’Αθηνών.
β. Είς σηματοδότας ήχοφωτεινών ση
μάτων τών σιδηροδρομικών διαβάσεων.
Ούτοι τίθενται είς λειτουργίαν, αύτο~
μάτως, όταν ό συρμός πλησιάση είς άπό”
στάσιν 700- 1.000 μ. άπό τήν διάβασιν.
'Εγκαθίστανται είς τάς άφυλάκτους καί
φυλλασσομένας σιδηροδρομικός διαβά
σεις, πού διασταυρούνται μέ ίσοπέδους
όδούς. Είς τήν άπόστασιν τών 700 έα>ς
1.000 μ., άπολήγει ήλεκτροφόρον καλώδιον, τό όποιον είναι καταλλήλως προσηρμοσμένον είς τάς σιδηροτροχιάς τού
σιδηροδρόμου καί θέτει είς λειτουργίαν
τόσον τόν έρυθρόν σηματοδότην, όσον
καί τόν ύπάρχοντα είς τήν διάβασιν κωδωνίσκον, εύθύς ώς έλθουν είς έπαφήν οί
τροχοί τού συρμού μέ τό άκρον τού κα
λωδίου τούτου.
Μετά τήν διέλευσιν τού συρμού, παύει
έπίσης αύτομάτως ή λειτουργία τού φω
τεινού σηματοδότου καί ή ήχώ τού κωδωνίσκου καί έλευθερούται ή κάθετος οδός.
Τά τελευταία χρόνια έλειτούργησαν καί
έν Ελλάδι τοιαΰτα ήχοιρωτεινά σήματα
μέ εύνοϊκά άποτελέσματα.
Περαίνοντες τήν άρίθμησιν τών φωτει
νών σηματοδοτών, θά άπετέλει παράλει
ψήν, νά μή μνημονεύσωμεν καί τούς λεγο
μένους διδύμους σηματοδότας. Οί σηματοδόται ούτοι είναι οί τής πρώτης περιπτώσεως πού άναφέραμεν καί τοποθετούν
ται άνά δύο είς τάς μεγάλος διασταυρώ
σεις, πρός διαχωρισμόν τού χρόνου κινήσεως τών οχημάτων είς διαφόρους κατευ
θύνσεις. Συνεπεία τούτου είναι ότι έκα
στος οδηγός, άνάλογα μέ τήν κατεύθυνσιν
πού έπιθυμεί νά άκολουθήση, πρέπει νά
καταλαμβάνη τήν κατάλληλον λωρίδα
είς τό όδόστρωμα καί συμμορφοΰται πρός
τάς ένδείξεις τού άντιστοίχου σηματοδό
του.

Β'. Σήματα Σηματοδοτών
καί σημασία αυτών
Αν καί είναι γνωστά τά έκπεμπόμενα,
ύπό τών σηματοδοτών, φωτεινά σήματα,
έν τούτοις κρίνομεν ώφέλιμον νά τά μνη
μονεύσωμεν.
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Τά φωτεινά αύτά σήματα καί ή άντίστοιχος σημασία των είναι:
1. Τό στρογγΰλον καί σταθερόν πρά
σινον σήμα, πού σημαίνει πορείαν - κίνησιν πρός οίανδήποτε, μή άπηγορευμένην δι’ άλλης σημάνσεως, κατεύθυνσιν.
2. Τό στρογγΰλον καί σταθερόν κίτρινον, πού σημαίνει προετοιμασίαν διά
στάσιν. Τό όμοιον διά τήν προετοιμασίαν
έκκινήσεως σήμα έχει καταργηθή.
3. Τό στρογγΰλον καί σταθερόν έρυ
θρόν, πού σημαίνει ύποχρεωτικήν στάσιν.
4. Τό στρογγΰλον, άναβοσβήνον, ή
πάλλον κατ’ άλλην όνομασίαν, κίτρινον,
πού σημαίνει αϋξησιν τής προσοχής καί
μείωσιν τής ταχύτητος πρό διασταυρώσε.ως καί παραχώρησιν προτεραιότητος
είς τό όχήματα τής άλλης όδοΰ.
5. Τό στρογγΰλον, άναβοσβήνον έρυ
θρόν, πού σημαίνει ύποχρεωτικήν στάσιν
πρό τής διασταυρώσεως καί παραχώρησιν προτεραιότητας είς τά όχήματα τής
άλλης όδοΰ.
6. Τό σταθερόν, πράσινον σύμβολον
πεζού, ό Γρηγόρης όπως λέγεται άπό
πολλούς, πού σημαίνει, ότι οί πεζοί έπιτρέπεται νά περάσουν διά τής αντιστοί
χου διαβάσεως.
7. Τό σταθερόν, έρυθρόν σύμβολον πε
ζού, ό Σταμάτης ό λεγόμενος πού σημαί
νει, ότι οί πεζοί άπαγορεύεται νά περά
σουν, διά τής αντιστοίχου διαβάσεως.
8. Τό άναβοσβήνον, πράσινον σύμ
βολον πεζού, πού σημαίνει, ότι οί πεζοί
δύνανται νά περάσουν μετά προσοχής
καί ύπό ίδιαν των εύθύνην, χωρίς νά έμποδίσουν τά στρέφοντα καί έχοντα προ
τεραιότητα όχήματα.
Τήν άληθινήν σημασίαν τού σήματος
τούτου, ώς καί τού αμέσως έπομένου, α
γνοούν πολλοί πεζοί καί οδηγοί. Ή άγνοι° τής προτεραιότητος είς τάς περιπτώσεις
αύτάς, οδηγεί συχνάκις είς άντεγκλήσεις
καί έπεισόδια μεταξύ πεζών καί όδηγών.
9. Τό άναβοσβήνον κίτρινον βέλος,
πού σημαίνει, ότι οί οδηγοί οχημάτων,
δύνανται μετά προσοχής νά κινηθούν
πρός τήν κατεύθυνσιν τού βέλους, χωρίς
όμως νά έμποδίσουν τυχόν κινουμένους,
έπί τής διαβάσεως καί έχοντας προτεραιό
τητα, πεζούς.
10. Τό σταθερόν πράσινον βέλος, πού
σημαίνει κίνησιν, πορείαν πρός τήν κατεύθυνσιν πού δεικνύει τό βέλος.
11. Τό σταθερόν κίτρινον βέλος, τό
όποιον σημαίνει, ότι ό οδηγός, πού έπιθυμεϊ νά κινηθή πρός τήν κατεύθυνσιν
τού βέλους, όφείλει νά προετοιμασθή διά
στάσιν πρό τού σηματοδότου.
12. Τό σταθερόν έρυθρόν βέλος, πού
σημαίνει, ότι ό οδηγός πρέπει νά σταματήση έφ’ όσον έπιθυμεί νά κινηθή πρός
τήν κατεύθυνσιν πού δεικνύει τό βέλος.

Γ'. Ά δ υναμ ίαι Σηματοδοτών
καί άντιμετώπισίς των
Οί χρησιμοποιούμενοι σήμερον, έν

Ελλάδι, φωτεινοί σηματοδόται, έχοντες
χαρακτηριστικόν των γνώρισμα, ώς προανεφέραμεν, τόν προκαθωρισμένον χρό
νον, παρουσιάζουν, κατά τήν λειτουρ
γίαν των, είδικώτερον, τάς έξής άδυναμίας:
I.
Αδυναμία ρυθμίσεως κυκλοφορίας
καί άποφυγής συμφορήσεως, έν ώρα
αιχμής κυκλοφορίας, άνευ συμβολής ή
έπεμβάσεως τού Τροχονόμου. Έν ώρα
αιχμής κυκλοφορίας, παρατηρείται ηύξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, είς με
ρικός νευραλγικός όδούς καί ηύξημέναι
άναμοναί οχημάτων πρό τών σηματοδο
τών. Ενίοτε ή αϋξησις αύτή, παρατηρεΐται είς όλας τάς όδούς μιάς διασταυρώσεως. Ό άριθμός τών άναμενόντων οχημά
των, δέν άπορροφάται είς έκάστην πρασίνην φάσιν καί άνερχόμενος διαρκώς,
οδηγεί είς τό λεγόμενον λίμνασμα τών
οχημάτων, τήν συμφόρησιν.
Αιχμή είς τήν κυκλοφορίαν, παρουσιά
ζεται ώρισμένα χρονικά διαστήματα, κατά
τά οποία ή διακίνησις τού κοινού είναι
άσυνήθης, είναι μεγάλη. Ή άσυνήθης
αύτή διακίνησις, κατά κανόνα, σημαίνει
καί άσυνήθη - μεγάλην όχηματικήν κυ
κλοφορίαν, λόγω τής εύρυτάτης χρήσεως
τών οχημάτων.
’Ενίοτε όμως αιχμή, είς τάς όδούς έμφανίζεται, ούχί άπό μεγάλην διακίνησιν
τού κοινού, αλλά άπό μετατόπισιν τών
κυκλοφοριακών φόρτων, ένεκα άποκλεισμοΰ ώρισμένων όδών. Ο άποκλεισμός
αύτός έπιβάλλεται λόγω πυρκαϊών, καθι
ζήσεων καί ατυχημάτων γενικώς, διελεύσεως έπισήμων προσώπων, έορτών
κ.λ.π.
Ή παρατηρουμένη έκάστοτε, αιχμή
τής κυκλοφορίας, είναι συνέπεια πολλών
παραγόντων. Οί παράγοντες αύτοί, άλλο
τε είναι έκ τών προτέρων γνωστοί καί άλ
λοτε είναι άγνωστοι - απρόβλεπτοι όπως
λέγομεν.
Χαρακτηριστικόν είναι, ότι διά τούς
γνωστούς παράγοντας, ώς είναι ή σύμπτωσις τού ώραρίου ένάρξεως καί λήξεως
έργασίας τών Δημοσίων ή ιδιωτικών Υ
πηρεσιών καί καταστημάτων, αί πορεΐαι,
αί συγκεντρώσεις, αί διάφοροι έορταστικαί έκδηλώσεις, αί άθρόαι - μαζικοί άνα-

χωρήσεις ή άφίξεις κατά τάς ημέρας αρ
γίας ή παραμονάς αύτών κ.λπ.. αί έμπλεκόμεναι .εις τήν ρύθμισιν κυκλοφορίας,
Ύπηρεσίαι, γνωρίζουν τόν τόπον καί χρό
νον έμφανίσεώς των καί λαμβάνουν, έκ
τών προτέρων, τά ένδεικνυόμενα μέτρα
άποκλεισμοΰ ή περιστολής τών φθοροποι
ών, έπί τής κυκλοφορίας, έπιδράσεων, ένώ
διά τούς αγνώστους "παράγοντας, τά μέ
τρα λαμβάνονται ευθύς ώς έμφανισθή τό
άπρόβλεπτον γεγονός, πού θά προκαλέση
αίσθητώς τήν διατάραξιν τής κυκλοφο
ρίας ή μετά t iv u χρόνον, άπό τής έμφανίσεως τής διαταράξεως ή ούδόλως λαμβάνονται εις τάς Ελαφρός διαταράξεις,
αί όποίαι παρέρχονται μόναι.
Ή λήψις μέτρων εις τά άπρόβλεπτα
γεγονότα, έξαρτάται άπό πολλούς λό
γους. Έξαρτάται άπό τόν τόπον καί χρό
νον πού έσημειώθη τό γεγονός καί έπηρέασε δυσμενώς τήν κυκλοφορίαν, άπό
τήν σοβαρότητα αυτού, άπό τήν έπιδεκτικότητα ταχείας ή βραδείας άντιμετωπίσεώς του, τήν ύπαρξιν καί διάθεσιν καταλ
λήλων μέσων ή έπαρκούς καί έμπειρου
δυνάμεως υπαλλήλων ή εργατών, πρός

νομικός προϋποθέσεις, πού πρέπει νά συντρέχη διά τήν έγκατάστασιν τού σηματο
δότου, είναι ή έξασφάλισις λειτουργίας
του άνευ Τροχονόμου.
β. Η διοχέτευσις ώρισμένων κυκλοφοριακών φόρτων εις άλλας όδούς, δυναμέ
νας νά υποδεχθούν συμπληρωματικούς
φόρτους.
’Αναμφισβήτητα, ή κατασκευή νέων
όδών, ή διαπλάτυνσις καί βελτίωσις ύπαρχουσών, έφ’ όσον είναι δυνατή, έξυπηρετεΐ τά μέγιστα τήν κατάστασιν.
γ. Ή άπαγόρευσις διελεύσεως, ώρι
σμένων κατηγοριών οχημάτων, καθ’ δλον
τό 24ωρον ή ώρισμένας μόνον ώρας π.χ.
φορτηγών, μοτοσυκλεττών,γεωργικών μη
χανημάτων, μοτοποδηλάτων κ.λπ.
Ή μή διέλευσις τών οχημάτων αύτών,
άραιώνει, μέχρις ένός σημείου, τόν κυκλοφοριακόν φόρτον τών όδών καί διευ
κολύνει τήν κυκλοφορίαν.
δ. Η άπαγόρευσις φορτοεκφορτώσεων
σταθμεύσεων ή στάσεων, καθ’ δλον τό
24ωρον ή ώρισμένας ώρας πυκνής κυκλο
φορίας. Είναι γνωστή ή άνωμαλία πού
προκαλεϊται άπό τάς στάσεις ή σταθμεύ
σεις οχημάτων.
ε. Ή αύξομείωσις λωρίδων κυκλοφο
άντιμετώπισίν του κ.λπ.
Φυσικόν είναι, ότι τά άπρόβλεπτα ρίας, σύμφωνα μέ τάς άνάγκας τής κυ
γεγονότα, εύρίσκουν πολλές φορές άπρο- κλοφορίας. Ή αύξομείωσις αύτή, προ
ετοιμάστους τάς 'Υπηρεσίας, καί οί έπη- σωρινού χαρακτήρος, διά τοποθετήσεως
ρεασμοί των, άποβαίνουν δυσμενέστεροι έλαστικών κώνων, είναι άρκούντως έξυπηρετική, κατά τάς έκτεταμένας όχημαδιά τήν κυκλοφορίαν.
Τοιαΰτα γεγονότα άπρόβλεπτα, δύναν- τικάς εισόδους ή έξόδους μιας Πόλεως.
ται νά θεωρηθούν αί πυρκαϊαί, αί καταρ π.χ. κατά τήν έναρξιν ή λήξιν έργασίας
ρεύσεις, αί καθιζήσεις, αί πλημμύραι, αί 'Υπηρεσιών, τήν είσοδον όχημάτων εις
φθοραί καί έπισκευαί όδών, τά τροχαία έορτάζουσαν πόλιν κ.λπ.
στ. Ή ταχεία άποκατάστασις, άνωατυχήματα, τά πάσης φύσεως έμπόδια
μαλιών τής όδικής έπιφανείας καί άποκ.λ.π.
Παρουσιαζόμενα τά γεγονότα αυτά, μάκρυνσις παντός κινητού έμποδίου. π.χ.
κατά τάς αίχμάς κυκλοφορίας, έπιφέρουν άποκατάστασις τομών τού όδοστρώματος,
μεγαλυτέραν άναστάτωσιν εις τήν κυκλο άπομάκρυνσις οικοδομικών ύλικών κ.λπ.
ζ. Ή αύστηρά δίωξις τών παραβά
φορίαν. Ή άναστάτωσις έπέρχεται διότι
πολλοί δρόμοι, έν ώρα αιχμής κυκλοφο σεων, πού προκαλούν άνασχέσεις εις κυ
κλοφορίαν, όπως είναι αί παράνομοι στά
ρίας, καθίστανται πλέον «εύαίσθητοι»,
σεις, σταθμεύσεις, στροφαί, κινήσεις πε
έλλείψει περιθωρίων άνοχής, μή έπιδεχόμενοι, άδιαταράκτως, έμπόδια. Αξί ζών κ.λπ.
η. Ή διάθεσις τεχνικών - μηχανικών
ζει νά λεχθή, ότι μερικές φορές ενα έμπόδιον, μία παράνομος στάθμευσις ή ακόμη μέσων. Ώ ς τοιαΰτα, δυνάμενα νά ύποβοημία καθυστερημένη έκκίνησις όδηγού, θήσουν τήν ρύθμισιν καί ομαλήν διεξα
γωγήν τής κυκλοφορίας, είναι:
άρκεΐ διό νά έπέλθη ή διατάραξις.
I.
Τά άσυρματοφόρα όχήματα γενιΚατά τάς αίχμάς λοιπόν, οί φωτεινοί
σηματοδόται, πολλάκις καί κυρίως εις νικώς, χρησιμοποιούμενα ύπό τών Υπη
διασταυρώσεις πολύπλοκους καί βαρείας ρεσιών Τροχαίας. Εις αύτά συμπεριλαμκυκλοφορίας, δέν δύνανται νά άντιμετω- βάνονται τά άνακριτικά, τά γερανοφόρα,
πίσουν έπαρκώς τάς παρουσιαζομένας πλήρως έξωπλισμένα ώς καί αί μοτοσυκλέτται. Τινά έξ αύτών, πρέπει νά είναι
άντιξόους κυκλοφοριακάς καταστάσεις
καί νά ρυθμίσουν άποτελεσματικώς τήν έξωπλισμένα μέ όργανα έλέγχου ταχύκυκλοφορίαν, μολονότι ή λειτουργία των τητος, θορύβων κ.λπ., ώς είναι τά ραν
δέν πάσχει, καί άφεύκτως προκαλούνται τάρ, τά θορυβόμετρα κ.ά.
Διά τών όχημάτων Επιτυγχάνεται, τασυμφορήσεις.
Ώ ς τρόποι άντιμετωπίσεως τής πα- χυτέρα μετακίνησις τών ύπαλλήλων καροόσης άδυναμίας ύποδεικνύονται, έν- άντιμετώπισις τών κυκλοφοριακών προί
βλημάτων, εύρύτερος τροχονομικός Ελεγ
δεικτικώς ,οί έξής:
α. Ή διάθεσις Τροχονόμου, όστις χος καί συνεχής έπικοινωνία μεταξύ τών
άνάλογα μέ τάς παρουσιαζομένας κατα ύπαλλήλων καί κέντρου, έκ τού όποιου
στάσεις, δέον νά έπεμβαίνη πρός πρόλη- Εκπορεύονται αί Διαταγαί καί παρέχον
ψιν καί καταστολήν τών συμφορήσεων. ται όδηγίαι.
Είδικώτερον αί μοτοσυκλέτται, ένεκα
Εις τινας περιπεπλεγμένος διασταυρώσεις
άπαιτεΐται διάθεσις καί δευτέρου Τρο τής εύελιξίας καί τού όγκου των, κινού
μενοι εύχερέστερον άκόμη καί εις όδούς
χονόμου. Πώς καί πότε θά έπεμβαίνη καί
ένεργή ό Τροχονόμος, θά άναφέρωμεν πυκνής κυκλοφορίας, καί άσκοΰσαι μέ
τήν έμφάνισίν των, εύνοϊκήν έπίδρασιν
κατωτέρω.
Εύνόητον τυγχάνει, ότι ό Τροχονόμος, έπί τών όδηγών, προσφέρουν εις τήν έν
δέον νά διατίθεται μόνον εις περιπτώσεις γένει κυκλοφορίαν Εξαιρετικήν Υπηρε
σίαν.
μή δυναμένας νά άντιμετωπισθοΰν δι
2.
Οί φορητοί άσύρματοι. Οί Τροχο
έτέρων μέτρων. Καί τούτο, διότι δέν πρέ
πει νά παραβλεφθή, ότι μία άπό τάς οικο νόμοι πού διατίθενται κυρίως εις έπί-
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καιρα σημεία, πρέπει νά φέρουν φορη
τούς άσυρμάτους, ϊνα δύνανται νά Επι
κοινωνούν μέ τό κέντρον καί συντονίζουν
μεταξύ των τάς προσπάθειας. Διά τών
άσυρμάτων οί Τροχονόμοι, ειδοποιού
μενοι έγκαίρως καί λαμβάνοντες άριθμούς
καί χαρακτηριστικά στοιχεία ύπόπτων όχημάτων, προβαίνουν ένίοτε εις συλλή
ψεις διαφυγόντων δραστών άτυχημάτων
ή κακοποιών.
3. Τά έλικόπτερα. Σήμερον ή προσφο
ρά τών έλικοπτέρων εις τήν κυκλοφορίαν
είναι σημαντική. Τά έλικόπτερα, προσφέρονται διά τήν ταχυτέραν καί έκτενεστέραν παρακολούθησιν τών όδών, πού
είναι συμφορημέναι ή παρουσιάζουν πυ
κνήν κυκλοφορίαν καί βραδείαν ροήν
ή άλλων όδών, δυναμένων νά άπορροφήσουν μέρος έκ τών όχημάτων τών προη
γουμένων, τόν έντοπισμόν τυχόν παρεμβαλλομένων, εις τά όχηματικά ρεύματα,
έμποδίων, τήν έλλειψιν καί άνάγκην διαθέσεως τροχονόμου εις σημεία τινά, δι’
άνάλογον έπέμβασιν καί τήν, δι’ άσυρμάτου, μετάδοσιν τών διαπιστώσεων αύτών εις τήν ραδιοφωνίαν καί Τροχαίαν
πρός λήψιν τών άπαραιτήτων μέτρων.
’Ιδιαιτέρα άξια έχει, ή παρακολούθη
σ ή τής κυκλοφορίας άπό άέρος, νά γίνε
ται παρ’ έμπειρων ’Αξιωματικών τής
Τροχαίας.
4. 'Η έγκαιρος ένημέρωσις τών όδη- Ή παραβίαση τον φωτεινόν σηματοόότον.
είχε σαν αποτέλεσμα, το ατνχημα τή;
γών, έπί τών μεταβολών τής κυκλοφορίας
φωτογραφίας μας.
καί τών έπικρατουσών όδικών συνθηκών.
Ή ένημέρωσις πρέπει νά λαμβάνη χώραν
διά τού τύπου, τής τηλεοράσεως καί τού
ραδιοφώνου. Αί μεταβολαί εις τήν κυκλο διέλευσιν αύτών, άλλά έλλείπει καί ή
φορίαν, έπιβάλλονται μερικές φορές καί παρουσία πεζών.
έκτάκτως, ένεκα άπροβλέπτων γεγονό
Φυσικόν λοιπόν είναι, ό παρεχόμενος
των. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, λόγιρ δια- πράσινος χρόνος, όστις παραχωρείται
θέσεως ραδιοφώνων, ύπό τών περισσοτέ εις μή ύπάρχον όχηματικόν ρεύμα, νά
ρων αύτοκινήτων, έπιβάλλεται ή κατατό- άποβαίνη εις βάρος τών άναμενώντων ό
πισις τών όδηγών μέσω ραδιοφώνου.
χημάτων τής άλλης όδοΰ. Οί άναμένονΉ ένημέρωσις δέον νά άφορμ, εις
τες εις τήν άλλην όδόν όδηγοί άδημονοΰν,
τήν έπικρατοΰσαν όδικήν κατάστασιν,
βλέποντες, ότι ή άναμονή των είναι άσκο
καί τήν προτροπήν λήψεως ύπό τών όδη πος καί άδικαιολόγητος καί πολλάκις,
γών μέτρων, ώς είναι ή χρήσις άντιολι- άν δέν παρευρίσκηται τροχονόμος, παρα
σθητικών άλυσίδων, ή μείωσις τής ταχύβιάζουν τό έρυθρόν φώς τού σηματοδό
τητος ή άλλαγή κατευθύνσεως, ή αϋξη- του.
σις προσοχής κ.λ.π.
Τό τελευταίον τούτο, δύναται νά ύπο’Ενταύθα, πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέ στΓΙρίξτ) κανείς, ότι τύποις μόνον άπορως, ή άξια τής εύρυτέρας ένημερώσεως τελεϊ παράβασιν, καί δή σοβαρόν, ένώ
τού κοινού έπί τών κυκλοφοριακών προ ούσιαστικά άνταποκρίνεται εις τήν έξυβλημάτων. Η κυκλοφορία περιπλέκεται πηρέτησιν, όχι μόνον τού παραβιάσαντος
περισσότερον καί τά ζημιογόνα, έξ αύτής,
τό σήμα, οδηγού, άλλά καί τής γενικωάποτελέσματα αύξάνουν, όταν τό κοινόν τέρας κυκλοφορίας. Δέν στερείται άξίας,
δέν ένημερώνεται.
καί είναι σύμφωνον μέ τήν κρίσιν τού
2.
’Αδυναμία άποφυγής άσκοπου άνα-άνθρωπίνου λογικού, μιά πού ή πρόβλε
μονής όχημάτων εις μίαν όδόν, όταν εις ψής καί ό νοΰς τού άψύχου σηματοδότου,
τήν κάθετον, δέν ύπάρχουν όχήματα.
δέν άντιλαμβάνεται τήν πραγματικήν κα’Εάν εις άλλας περιπτώσεις, αί λει τάστασιν καί άνάγκην τής κυκλοφορίας.
τουργικοί άδυναμίαι τών φωτεινών σημα
Οπωσδήποτε, ή παραβίασις τού έρυ
τοδοτών, έμφανίζονται κατά τάς κυκλο θροΰ σήματος ύπό τών όδηγών, πλέον
φορίας, πού είναι,κατά κάποιον λόγον,
τής τυπικότητος τής παραβάσεως, ένέδικαιολογημένοι, εις τήν παρούσαν περί- χει πολλάκις κινδύνους προκλήσεως άτυπτωσιν, έμφανίζονται εις χώρους καί χρό χημάτων, είτε κατά τών διερχομένων πε
νους πολύ άραιας κυκλοφορίας. Ή άδυνα- ζών, είτε κατά διερχομένου, καταφθάσονμία αύτή, έξικνείται πολλάκις μέχρι ση τος, έν τώ μεταξύ μέ άνεπτυγμένην τα
μείου, εις μίαν όδόν, όπου ό σηματοδότης χύτητα, ώς συνήθως συμβαίνει, όχήματος.
δεικνύει πράσινον σήμα, νά μή άναμένη
Εις τήν τελευταίαν αύτήν περίπτωσιν, ό
ή διέρχεται κανένα άπολύτως όχημα, ένώ παραβιάσας τό έρυθρόν σήμα όδηγός,
εις τήν άλλην ή άλλας όδούς, πρό τού δέν άντιλαμβάνεται έγκαίρως, τό έπερέρυθροΰ σήματος τού σηματοδότου, νά χόμενον όχημα ή ύπολογίζει σφαλερώς
άναμένουν άσκόπως, άλλοτε λίγα καί τήν ταχύτητά του.
άλλοτε πολλά όχήματα.
Κατόπιν τών άνωτέρω, δυνάμεθα νά
’Εάν παρετηρήτο άναμονή πεζών, θά εϊπωμεν, ότι εις τάς διασταυρώσεις, ένθα
ήδύνατο κανείς νά ύποστηρίξη τήν άναγ- παρατηρείται πολύ άραιά κυκλοφορία
καιότητα τού πρασίνου σήματος, πρός όχημάτων, δέν ένδείκνυται ή έγκατάστα-
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σις φωτεινού σηματοδότου. Δέν ένδείκνυται, διότι τοιουτοτρόπως άποφεύγεται
ή έπιζημία καθυστέρησις καί ό διαρρέων
χρόνος άξιοποιεϊται ύπό τών όδηγών καί
έπι βατών.
’Εγειρόμενοι άπαιτήσεις τινών, περί
έγκαταστάσεως φωτεινών σηματοδοτών,
εις διασταυρώσεις μέ άραιάν κυκλοφο
ρίαν, ύπό τήν δικαιολογίαν μόνον, ότι
έπεσυνέβησαν άτυχήματα, δέν πρέπει
όπωσδήποτε νά ίκανοποιώνται, άνευ παρακολουθήσεως καί μελέτης τών έπικρα
τουσών, εις κάθε διασταύρωσιν, κυκλοφοριακών καί τοπικών συνθηκών, μή παραβλεπομένης καί τής κινήσεως πεζών.
Καί τούτο, διότι άτυχήματα έπισυμβαίνουν καί εις σηματοδοτουμένας διασταυ
ρώσεις.
Εξ άλλου ό Κώδιξ όδικής κυκλοφο
ρίας, (Ν.Δ. 4233/62) έν άρθρω 79, ρυθμί
ζει λυσιτελώς τήν κυκλοφοριακήν προ
τεραιότητα εις τάς διασταυρώσεις, ένθα
δέν λειτουργούν σηματοδόται, είτε διά
σημάνσεως (όριζοντίου ή καθέτου) είτε
άνευ σημάνσεως, δτε ή προτεραιότης,
έξαιρέσει έλαχίστων περιπτώσεων, άνήκει εις τόν, έκ δεξιών, έρχόμενον, άρκεί
οί όδηγόί νά τηρούν καί σέβωνται τήν
διάταξιν αύτήν.
Μόνον ένας σύγχρονος ήλεκτρονικός
φωτεινός σηματοδότης, έρεθιζόμενος αύτομάτως έκ τής έμφανίσεως καί πυκνότητος όχημάτων, ούτως ώστε ό παρεχό
μενος χρόνος εις τάς φάσεις νά ποικίλλη
καί άξιοποιήται πλήρως, άνάλογα μέ τάς
πραγματικός κυκλοφοριακάς άνάγκας, θά
ήτο ό ίδανικώτερος τρόπος ρυθμίσεως κυ
κλοφορίας, εις τάς διασταυρώσεις πού
παρουσιάζουν άραιάν κυκλοφορίαν.
3.
Αδυναμία πλήρους καί ταχείας
προσαρμογής τών σηματοδοτών εις τάς
πραγματικός άνάγκας.
Ούσιώδης είναι αύτή ή άδυναμία, διό
τι ή μή προσαρμογή τών έκπονουμένων
προγραμμάτων, πρός τά πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όδηγεί εις κυκλοφοριακάς άνασχέσεις καί συμφορήσεις.
’Επειδή αί κυκλοφοριακαί συνθήκαι,
διαρκώς μεταβάλλονται, πρέπει συνεχώς
νά παρακολουθώνται υπό τών αρμοδίων
τεχνικών καί οί σηματοδόται νά άναπροσαρμόζωνται τό ταχύτερον δυνατόν.
"Οταν λέγωμεν προσαρμογή τών σημα
τοδοτών, αύτονόητον είναι, ότι έννοοϋμεν τήν έπιβαλλομένην αύξομείωσιν, τού
παρεχομένου εις τάς φάσεις χρόνου.
Ό κυκλοφοριακός φόρτος εις τάς
όδούς μεταβάλλεται, αύξομειοΰται συνε
πείς πολλών παραγόντων καί ό άπροσάρμοστος σηματοδότης, άνταποκρινόμενος
άνεπαρκώς, ρυθμίζει πλημμελώς τήν κυ
κλοφορίαν. Η άλλαγή προγράμματος δέν
λύει τό πρόβλημα τούτο.
Παράγοντες πού αύξομειώνουν τόν
κυκλοφοριακόν φόρτον, εις τάς όδούς,
καί έπιβάλλουν τήν προσαρμογήν τών
σηματοδοτών εις τά νέα δεδομένα, είναι
ή αύξησις ή μείωσις τών διερχομένων έκ
τής διασταυρώσεως όχημάτων. Ή αύξατ
μείωσις αύτη, δύναται νά έπέλθη, διά
κατασκευής νέων κόμβων ή όδών, διά
βελτιώσεως ή έπεκτάσεως τής ύφισταμένης όδικής έπιφανείας, διά μονοδρομήσεως όδών, δι’ άπαγορεύσεως διελεύσεως
ώρισμένων κατηγοριών όχημάτων έκ
τινών όδών κ.λπ. Ώ ς έκ τούτου, ή αύξησις πυκνότητος τών όχημάτων εις μίαν
όδόν, δέν σημαίνει όπωσδήποτε, αϋξησιν

τοΟ συνολικού αριθμού τών τιθέμενων είς σεις είς τήν κυκλοφορίαν καί οόχί σπανίως συμφορήσεις.
κυκλοφορίαν, όχημάτων.
Ή εύχέρεια έπιταχύνσεοις ή έπιβραΟΙ άναπροσάρμοστοι είς τήν κυκλο
φορίαν σηματοδόται, διακρίνονται άπό δύνσεως τής όχηματικής ροής, παίζει
σπουδαΐον ρόλον είς τήν κυκλοφορίαν.
τήν αδυναμίαν πλήρους άπορροφήσεως,
έντός τής πράσινης φάσεως, τών όχη Ή έπιτάχυνσις μάχεται τήν κυκλοφοριαμάτων ένός ρεύματος. Ό παρεχόμενος κήν συμφόρησιν, ένώ ή έπιβράδυνσις τήν
πράσινος χρόνος, είναι δυσανάλογος πρός υποθάλπει.
"Οσον ταχυτέρα καί άπρόσκοπτος
τάς αληθείς άνάγκας τών όχηματικών
είναι ή όχηματική ροή, τόσον περισσό
ρευμάτων. "Αλλοτε είναι άνεπαρκής είς
τό ένα ρεύμα καί άλλοτε πλεονάζων είς τό τερον διευκολύνεται ή κυκλοφορία καί
προλαμβάνονται αί συμφορήσεις, χωρίς
άλλον. Παρέχουν μερικοί σηματοδόται
τόν αύτόν πράσινον χρόνον είς τά ρεύ βεβαίως νά παροραται, έν προκειμένω, καί
ματα φερ’ είπεΐν δύο διασταυρωμένων τό στοιχεϊον τής έπικινδυνότητος. Ή
όδών, καθ' ήν στιγμήν, ό κυκλοφοριακός συνεχής αύξησις τών κυκλοφορούντων
φόρτος τής μιάς, διαφέρει τού φόρτου τής όχημάτων, μή συμπορευομένη μέ άνάάλλης. Ή διαφορά αύτή δέν πρέπει νά λογον έπέκτασιν ή βελτίωσιν τής όδικής έπιφανείας, άξιοι αϋξησιν τού όρίου
είναι προσωρινού, άλλά μονίμου χαρακτήρος. Διότι προσωρινή διαφοροποίη ταχύτητος.
Είς πολλάς περιπτώσεις έπιβραδύνσ ή τής πυκνότητος τών ρευμάτων, ύπάρχει πολλές φορές, χωρίς νά άπαιτήται σεως, έκ διαφόρων λόγων, τής ροής τών
όχημάτων, ώς είναι ή βλάβη όχήματος, ή
προσαρμογή τού σηματοδότου.
Ή άναπροσαρμογή τού χρόνου τών καθυστερημένη έκκίνησις, ένα προσωρι
σηματοδοτών, φυσικόν είναι, ότι πρέπει νόν οίονδήποτε έμπόδιον κλπ., έάν δέν
νά συσχετίζεται καί μέ τήν έξυπηρέτησιν μεσολαβήση έγκαίρως ό τροχονόμος καί
τών διερχομένων έκ τών διαβάσεων πε προσωρινώς απευθύνει έπιταχυντικά σή
ματα, άναποφεύκτως, όδηγούμεθα είς
ζών.
4.
’Αδυναμία έπιτεύξεως πλήρους συνσυμφορήσεις.
Αύτονόητον είναι, δτι ή έπιτάχυνσις
τονισμού μεταξύ τών φωτεινών σηματο
δοτών. Πλέον τής μικρός καθυστερήσεως, τής όχηματικής ροής, δέον νά έπιβάλπού δημιουργείται είς τήν κυκλοφορίαν, λεται μόνον, δταν ύπάρχη άπορροφητική
ίκανότης τών όχημάτων είς τήν όδόν πρός
έκ τής συνεχούς έναλλαγής τών σημάτων
τών σηματοδοτών καί άπωλείας πολυτί τήν όποιαν κατευθύνονται, τά δέ έπιταχυν
μου χρόνου, έχομεν καί τήν προκαλουμέ- τικά σήματα, ό τροχονόμος νά άπευθύνη,
νην, έκ τής έλλείψεως πλήρους συντονι μετά τήν άπομάκρυνσιν, τυχόν ύπάρχοντος έμποδίου.
σμού τών σηματοδοτών, καθυστέρησιν.
Τό δτι έκ τής μεσολαβήσεως τού τρο
Ίνα οί σηματοδόται άνταποκρίνων- χονόμου, δημιουργοΰνται πολλές φορές
ται πλήρως είς τήν άποστολήν των, πρέ συγχύσεις ή άλλαι έπικίνδυνοι καταστά
πει νά έχουν άπόλυτον συντονισμόν ή σεις, ούδείς άντιλέγει. Αί συγχύσεις όμως
έναρμόνισιν μεταξύ των. Τούτο όμως δέν καί αί καταστάσεις αύταί, αποκλείονται
συμβαίνει πάντοτε, καί κυρίως μεταξύ
σηματοδοτών, ύπαγομένων είς τά κέν
τρα σηματοδοτήσεως ή λειτουργούντων
βάσει συσκευών συντονισμού καί άνε"Ενας ακόμα νεκρός έβρεξε με τό αίμα τον
ξαρτήτων τοιούτων.
τήν Αθηναϊκή άσφαλτο. Αίτια ή παραβία
Ή έλλειψις άπολύτου συγχρονισμού,
δέν έξασφαλίζει προοδευτικήν άνταπό- ση τον σηματοόότον.
κρισιν μεταξύ τών σηματοδοτών. Αί κα
ταβαλλόμενοι ένίοτε, ύπό τής άρμοδίας
τεχνικής Υπηρεσίας, προσπάθειαι έναρμονίσεως τών σηματοδοτών, δέν άποδίδουν πάντοτε τά άπαιτούμενα αποτελέ
σματα. Ή προκειμένη, άδυναμία ύποχρεώνει τούς όδηγούς νά σταματούν πολ
λές φορές, κατά μήκος τής διαδρομής
των. πρό τού έρυθροΰ σήματος. Δέν παραβλέπεται βεβαίως, ότι είς μερικάς όδούς, έχει έπιτευχθή τοιαύτη ρύθμισις τών
σηματοδοτών ώστε, ό βαίνων, κατά μή
κος μιάς όδοΰ, μέ τήν προβλεπομένην τα
χύτητα, όδηγός, ούδόλως νά υποχρεώνε
ται πρός στάσιν. Είς τήν τελευταίαν τού
την πλεονεκτικήν περίπτωσιν ισχύει τό
λεγόμενον «Πράσινο κύμα», τό όποιον
έξασφαλίζει πράγματι όχηματικήν ρο
ήν, άνευ διακοπών καί καθυστερήσεων.
5.
'Αδυναμία έπιταχύνσεως τής όχηματικής ροής. Τά διάφορα προγράμματα
ρυθμίσεως κυκλοφορίας ύπό τών σηματοτών, έκπονούνται μέ βάσιν ένα δριον ταχύτητος. Τό δριον αύτό τής ταχύτητος,
δύναται νά μεταβληθή μόνον διά τής άλλαγής καί χρήσεως άλλου προγράμματος.
'Εάν προσωρινοί κυκλοφοριακαί άνάγκαι,
έπιβάλλουν τήν έπιτάχυνσιν τής όχηματικής ροής, τούτο είναι άδύνατον, καί έκ τής
αίτιας ταύτης, δημιουργοΰνται ανασχέ

ή περιορίζονται είς τό έλάχιστον, δταν
ό τροχονόμος είναι, ώς θά ίδωμεν κατω
τέρω, άξιος καί γνώστης τής αποστολής
του.
6.
’Αδυναμία συγκρατήσεως τών όχη
μάτων, πρό τής διασταυρώσεως, δταν ή
διασταύρωσις είναι συμφορημένη ή πρό
κειται νά συμφορηθή.
Συχνάκις, μία διασταύρωσις όδών,
συμφορείται καί διακόπτεται ή όχηματι
κή ροή, είς δλας τά διασταυρουμένας όδούς, διότι τά όχήματα είς ένα ρεύμα, πρό
τού πρασίνου σήματος τού σηματοδότου,
δέν διακόπτουν τήν κίνησιν, έν δψει συμφορήσεως τής όδοΰ πρός τήν όποιαν κατευθύνονται, μέ άποτέλεσμα νά άκινητοποιώνται, είς τό κέντρον τής διασταυρώσεως καί άποφράσσουν τήν διέλευσιν
είς τά κάθετα ρεύματα.
Βεβαίως διά τήν περίπτωσιν ταύτην,
έχει έκδοθή ύπό τού 'Αρχηγείου ή ύπ’
άριθ. 5 διάταξις, ίσχύουσα είς άπάσας
τάς Αστυνομικός Διευθύνσεις, ήτις άπαγορεύει τήν κίνησιν τών όχημάτων, πρός
τήν διασταύρωσιν, οσάκις τά προπορευόμενα όχήματα έχουν άκινητοποιηθή,
έστω καί άν ύπάρχη πράσινον, τού ση
ματοδότου, σήμα.
Είς τήν διάταξιν δμως αύτήν, κατά κα
νόνα, δέν πειθαρχούν οί όδηγοί, δταν
μάλιστα δέν παρίσταται τροχονόμος.
Τοιουτοτρόπως, παρατηρεΐται τό φαινόμενον, πολλές φορές, τά όχήματα τής
καθέτου όδοΰ, πού έχουν πράσινον σήμα,
νά άκινητοποιώνται λόγω άποφράξεως
τής διασταυρώσεως, καίτοι ή όδός πρός
ήν κατευθύνονται είναι έλευθέρα.
Πλέον τούτου, οί σηματοδόται, άδυνατοΰν νά έκτρέψουν τόν ροΰν ένός ρεύ
ματος, δταν τούτο είναι έφικτόν καί έπιβάλλεται, πρός πρόληψιν ή καταστολήν
συμφορήσεως.
'Αδυνατούν επίσης, νά έμποδίσουν νό
μιμον ή παράνομον άριστερόστροφον
κίνησιν τών όχημάτων, άναμενόντων είς
τήν άριστεράν λωρίδα ή τό άριστερόν μέ
ρος τής όδοΰ, ένίοτε είς διπλήν σειράν,
πού καθηλώνουν πολλάκις άριθμόν όχη
μάτων, προτιθεμένων νά κινηθούν εύθυγράμμως.
’Αλλά καί τάς διαφόρους παραβάσεις,
είς τάς διασταυρώσεις ή έγγύς αύτών,
δέν δύναται νά άντιπαρέλθουν,άζημίως, οί
σηματοδόται καί έξασφαλίσουν άπρόσκοπτον όχηματικήν ροήν είς τά ρεύματα.
Μόνος τρόπος άντιμετωπίσεως τών άνωτέρω κυκλοφοριακών άντιξοοτήτων, πα
ραμένει ή, παραλλήλως τού σηματοδό
του, σωτηρία παρέμβασις τού τροχονό
μου.
7.
’Αδυναμία σβέσεως τών φωτεινών
σηματοδοτών, είς μίαν διασταύρωσιν, καί
ρύθμισιν τής κυκλοφορίας ύπό τού τρο
χονόμου. Ώ ς καί κατωτέρω θά άναπτύξωμεν? ό τροχονόμος πολλάκις παρίσταται
ανάγκη, νά έπεμβαίνη είς τήν λειτουργίαν
τών σηματοδοτών καί ρυθμίζη διαφοροτρόπως τήν κυκλοφορίαν, μολονότι ή
έπέμβασις αύτή δημιουργεί συγχύσεις
καί κινδύνους.
Αί συγχύσεις καί οί κίνδυνοι, θά άπεκλείοντο ή περιορίζοντο είς τό έλάχιστον,
άν παρείχετο ή δυνατότης σβέσεως τών
σηματοδοτών, πριν τής έπεμβάσεως καί
άφής των μετά τήν έπέμβασιν.'Η δυνατό
της δμως αυτή, ισχύει δι’ έλαχίστους μό
νον σηματοδότας καί δή σηματοδότας
λειτουργοΰντας, ούχί είς νευραλγικά,
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άρκετάς διά νά χαρκτηρίσωμεν, ώς προς είργάσθησαν Στρατιώται, ώς ό Μιλτιά
τά Ιστορικά του έπακόλουθα. Πρέπει δέ δης, ό Κίμων ή ό ’Αγησίλαος! ’Ασφαλώς
νά τονισθή τοϋτο ιδιαιτέρως διότι εύρέ- ό κόσμος θά εΐχεν σήμερον άλλην μορφήν
θησαν μεταξύ ήμών έλάχιστοι τινές διά καί άλλην ψυχήν καί ό Πλανήτης μας σή
μερον θά ούρανοπόρει άλλοίους αιθέριους
νοιαι., παράδόξως στρεβλαί καί ανελλή
’Ωκεανούς!
νιστοι, αΐτινες δεν έδίστασαν, έπεκτείΠόσον είναι λυπηρόν ότι άντί τού
νουσαι τήν πολεμικήν των πρός παν Πανελ
λήνιον Ιδανικόν νά κηρύξωσι καί τήν προ ύπερόχου τούτου προορισμού, δι’ δν θεό
σήλωσή τοϋ "Ελληνος πρός τό παρελθόν θεν ή Μοίρα εΐχεν προορίσει τόν Ελλη
του, ώς κατάραν! Κατάρα, τά υψηλότερα νικόν Πολιτισμόν, κατετρίβη τό άνθος
ιδεώδη παντός εύγενοϋς έθνους! Ά λλ’ ό τών Ελλήνων είς άνωφελεΐς στενωτέρας
Πανεθνικός παλμός ούδέποτε άπέβλεψεν διαμάχας. Οί σημερινοί "Ελληνες δέον
εις άλλο τι ή εις άποκατάστασιν, έλευθε- νά αίσθανθώμεν τό δίδαγμα παρά ποτέ
όδυνηρότερον. "Ας μοΰ έπιτραπή δέ νά
ρίας, τιμής καί έθνικής ένότητος.
Ταΰτα είναι δικαιώματα ιερά πάσης διαπιστώσω τούτο μέ έν άπλοΰν δίδαγμα:
ΟΙ τριακόσιοι καί ό Αεωνίδας οί όποιοι
φυλής καί ούχί αυθάδης άξίωσις εις βά
ρος γειτόνων αλλοφύλων καί άλλοθρη- έπεσαν διά τήν κοινήν 'Ελλάδα έναντίον
τ-ΰ ξένου είσβολέως, άνεδείχθησαν έκτοσκων. Δύνανται πλείονες αυτοί πρός ολί
γους νά μάς μισούν, νά μάς κατηγορούν καί τε είς Ιδανικά πρότυπα ένός θρύλου παγ
νά προφητεύουν τήν άπόσβεσίν μας άπό κοσμίου. ’Ολίγα έτη βραδύτερου μία
προσώπου τής γής εις τούς εθνικούς των άλλη όμάς, έτεροι τριακόσιοι άδάμαστοι
τής Σπάρτης, μέ ένα ένδοξον ηρώα έπιύμνους.
Έχομεν έκλεκτήν θέσιν μεταξύ των κεφαλής, τόν Άρίμνηστον —είναι έκεΐμικρών έθνών τής γής καί δέν σκεπτόμεθα νος ό όποιος είς τάς Πλαταιάς έφόνευσεν
νά άναμείξωμεν ούτε τό αίμα μας, ούτε ίδιοχείρως τόν Μαρδόνιον— έπεσαν καί
τά πεπρωμένα μας μετ’ άλλων. Μή έκπλα- έκεϊνοι μέχρις ένός έπί τού πεδίου τής
Μάχης. Ά λλ’ ούδείς ενθυμείται τήν θυσίαν
γή ό άναγνώστης αν θά προστρέξω εις τι
ρητόν ένός φίλου καί συμμάχου μας ’Αξιω των. Διατί; Διότι έπεσαν είς άδελφοκτόματικού Νεοζηλανδοϋ, πολεμήσαντος και νον άγώνα πρός τούς Μεσσηνίους.
Κάθε περίοδος τής Ελληνικής 'Ιστο
συνδεθέντος μεθ’ ήμών, ώς άδελφοΰ, κατά
τόν 2ον Παγκόσμιον πόλεμον. Έλεγεν λοι ρίας έχει έν φαινόμενου, έν ιστορικόν γε
πόν ούτος, θαυμάζων τήν πολεμικήν αρε γονός τό όποιον κατά καιρούς έπαναλαμβάνεται μέ τάς αύτάς λέξεις δπερ ακρι
τήν τών 'Ελλήνων καί γνωρίζων καλώς
βώς πιστοποιεί τήν ίεράν τού έθνους παράτήν Ελληνικήν ιστορίαν:
δοσιν. Είς τάς Θερμοπύλας πέμπει καί
«Εύγενής άνθρωπος, άπό άρχοντικό
αίμα δέν χάνεται ποτέ μέσα είς τόν ό ζητεί ό Ξέρξης τά δπλα τών ήρώων καί ή
άπάντησις είναι: Μολών λαβέ! Αί Θερχλον».
μοπύλαι έπεσον. Ή Ελληνική ψυχή ούχί.
Ποία θά ήτο λοιπόν ή μορφή τού κό
σμου αν ή 'Ελλάς, είς τόν κολοφώνα τοϋ
'Η "Αλωσις τής έθνικής δόξης σφυλΐεγαλείου της κατώρθωνεν ήνωμένη νά ρηλατεϊται έκτοτε, χωρίς κενά είς τήν
δημιουργήση τήν πνευματικήν κοσμοκρασύνδεσιν τών κρίκων. Ό 'Ιερός λόχος είς
τορίαν, τήν όποιαν συνελάμβανον διάνοιαι τήν Χαιρώνειαν πίπτει καί ά νικητής Φί
ώς ό Ισοκράτης, ή ό Πλάτων, δι’ ήν λιππος ό Μακεδών, ένδακρυς, ψιθυρίζει
τόν αίνον τών ήρώων.
Ό Μωάμεθ ζητεί τάς κλείδας τής
Βασιλιδίδος τών Πόλεων. Ή άπάντησις
τού τεταγμένου έπικεφαλής τών άπέλπιδων είναι γνωστή, γνωστός ώσαύτως καί
Τά κατορθώματα τών ηρώων το ν '21 τά
ό έπικήδειος τής άποφάσεως. «Δέν υπάρ
όποια έξέπληξαν ολόκληρον τήν ανθρω
χει έδώ κανείς Χριστιανός διά νά λάβη
πότητα (ΐιόήγηααν εις τήν ανεξαρτησίαν
τήν κεφαλήν μου:». Καί έπεσεν ό Αυτο
τον γένονς.
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τής κυκλοφορίας, σημεία, πού κρίνεται
ΤΟ Κ ΙΝ Η Μ Α Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Ε Ω Σ Σ Τ Η ΡΩ ΣΙΑ
αναγκαία ή έπέμβασις .τού τροχονόμου,
αλλά είς άπόκεντρα συνήθως σημεία.
8.
Αδυναμία βλάβης των σηματοδο
τών καί δημιουργίας ανωμαλίας καί συγχύσεως. Ή βλάβη δύναται νά είναι γενι
κή, ότε άφορά £ίς όλους τούς συματοδότας ένός κέντρου, μερική, ότε άφορά είς
(ορισμένους σηματοδότας καί άτομική ή
μεμονωμένη, ότε άφορά άποκλειστικώς
ένα καί μόνον σηματοδότην. Αί γενικοί
καί μερικοί βλάβαι, όφείλονται είς δια
κοπήν ήλεκτρικοΟ ρεύματος ή είς άπρόβλεπτους βλάβας τών μηχανισμών, ότε
έμφαίνονται είς τό πλάνο τού κέντρου
σηματοδοτήσεως, έπισημαίνονται κατά
κανόνα άμέσως άπό τόν τεχνικόν τού κέν
τρου καί άποκαθίστανται. Ή άποκατάσταοις τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος ή τής βλά
βης, πολλάκις συντελείται, μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος διαστήματος, καί ως
έκ τούτου, αί διαταραχαί καί άνωμαλίαι
είς τήν κυκλοφορίαν είναι άναπόφευκτοι.
Εάν αί προαναφερθείσαι εύρύτεραι
Του Γενικού Έ πιθεω ρητοΰ Μέσης Έ κπ α ιδεύ σ εω ς
βλάβαι τών σηματοδοτών, προκαλοΰν
έπαχθεϊς διαταραχάς είς τήν κυκλοφο
κ. Σόλωνος Ν ινίκα
ρίαν, δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν. ότι δέν
προκαλοΰνται διαταραχαί καί άπό τάς
μεμονωμένος βλάβας τών σηματοδοτών,
αί όποϊαι, μέ τάς συγχύσεις πού δημιουρ
Ρώσοι κληρικοί, ττού εις την ουσίαν είνα ι π ρ ά κ το ρ ες
γούν, όδηγοΰν άκόμη καί εις τροχαία
άτυχήματα.
με ράσα κμκλοφορουν εις τον ελεύθερον κόσμον
Ως μεμονωμένοι βλάβαι θεωρούνται,
καί δ ιη γο ύ ν τα ι μύθους σ χετικ ώ ς με
αί έπερχόμεναι είς ένα σηματοδότην, αι
τία καταστροφής συνήθως τών λαμπτή
την δήθεν θρησκευτικήν ελευθερίαν
ρων. Πόσες φορές έσημειώθησαν άτυ
χήματα, πού είχον ώς αίτιον τήν μή ένπου ύφίσταται είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν.
δειξιν τού έρυθροϋ σήματος, λόγω φθο
ράς τού άντιστοίχου λαμπτήρος! Καί τό
πλέον έπιζήμιον ένταΰθα, είναι, ότι αί
ΧΕΤΙΚΩΣ μέ τήν ’Εκκλησιαστικήν
Παραθέτομεν κατωτέρω μερικάς άπό
μεμονωμένοι αύταί βλάβαι, δέν έμφαίκατάστασιν είς τήν σημερινήν
τάς μαρτυρίας τού Ντ. Πανίν, πού έχουν
νονται είς τά κέντρα σηματοδοτήσεως, καί
Ρωσίαν έχομεν καί ώρισμένας συν σχέσιν μέ τόν Σολζενίτσιν καί τήν ’Εκ
ή έπισήμανσις ώς καί ή άποκατάστασίς
τόμους μέν άλλά πολυτίμους μαρτυρίας
κλησίαν τής Ρωσίας.
των ένίοτε βραδύνει ύπερμέτρως.
τού ρώσου Ντιμίτρι Πανίν. Ούτος είναι
Κατά τήν διάρκειαν ένός πνευματικού
Οί φωτεινοί σηματοόόται πρέπει νά στενός φίλος τού Σολζενίτσιν καί τόν συμποσίου, πού έλαβε χώραν είς τάς Βρυαναφέρει ό διάσημος συγγραφέας είς τό ξέλλας άπό 18-20 Δεκεμβρίου 1972, καί
παρακολουθώνται συνεχώς ύπό ειδικών,
βιβλίον του, « Ό πρώτος κύκλος» ύπό τό
τόσον πρός διαπίστωσιν τού βαθμού
πού ήτο άφιερωμένον είς τήν 55ην έπέόνομα Σολογκτίν. (Ίδε έφημ. Άκρόπολις
τειον τής ίδρύσεως τής Σοβιετικής Ένώέξυπηρετήσεως, όσον καί πρός έπισήμαν— MATCH, 16.6.74).
σιν τυχόν βλάβης ή φθοράς αύτών καί
σεως, ό Ντ. Πανίν είπε τά έξής άξιόλογα
Ό Πανίν δέν είναι τυχαϊον πρόσωπον
άμεσον άποκατάστασίν των.
σχετικώς μέ τήν πνευματικήν προσφοράν
Είναι μηχανικός τό έπάγγελμα καί ξεχω τού Σολζενίτσιν πρός τόν ρωσικόν λαόν
Πριν κλείσωμεν τό κεφάλαιον μέ τάς
ρίζει μεταξύ τών συναδέλφων του διά τήν
καί ιδίως πρός τήν νεολαίαν:
αδυναμίας, τών έν χρήσει, σήμερον είς
«Είς τό πρόσωπον τού Αλεξάνδρου
ήμάς, φωτεινών σηματοδοτών, όφείλομεν έπίδοσιν είς τήν έπιστήμην του. Είναι έδιαφόρων τεχνολογικών κατα Σολζενίτσιν βλέπομεν ένσαρκωμένην τήν
νά έπισημάνωμεν τήν κραυγαλέαν άνάγ- φευρέτης
έσωτερικήν έλευθερίαν. Τό ήθικόν κύ
κην έκσυγχρονισμοΰ των, βάσει τών συγ σκευών.
Τό 1972 ό Πανίν άρρώστησε βαρεία
ρος του παίζει ρόλον πρωταρχικόν καί
χρόνων έπιστημονικών έπιτευγμάτων,
καί δι’ αύτό ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη
έπηρεάζει βαθύτατα ιδίως τούς κύκλους
ώστε νά άποδίδουν ίκανοποιητικώτερον,
τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν καί νά έγκατα
τών νέων, οί οποίοι είναι τά καλλίτερα
άνευ έπεμβάσεως τού τροχονόμου καί μή
σταθή είς τήν Δύσιν.
τέκνα τής πατρίδος μας.
μεταβάλλωνται είς όργανα - μηχανήματα
“Εκτοτε δέν παραλείπει εύκαιρίαν δια
Αύτή ή έσωτερική τής ψυχής έλευάνασχετικά τής κυκλοφορίας.
νά υπεράσπισή τόν μεγάλον φίλον του
θερία έχει έμπνεύσει τούς έκ τών κύ
'Επειδή αί ίδιομορφίαι καί αί διακυ Ά λ. Σολζενίτσιν. Άπήντησε π.χ. καταλ
κλων τών νέων προερχομένους ήρωας τής
μάνσεις τής κυκλοφορίας σήμερον, είναι
λήλως είς δύο ’Αμερικανούς βιογράφους
έποχής μας. όπως τόν Γκαλάσκωφ, τόν
πολυπληθείς καί δέν δύνανται έκ τών προ- τού Σολζενίτσιν, τούς BURG καί FEIΑμαλρίκ κ.ά. Δέν είναι πλέον δυνατόν
τέρων νά προβλεφθοΰν καί συμπεριλη- FER, οί όποιοι άγνωστον έκ ποιων λόγων
νά σταματήση κανείς τό ρεύμα αύτό...
φθοΰν άπασαι είς τάς έκπονουμένας μελέ- κινούμενοι, παρουσίασαν μίαν εικόνα τού
Ό δρόμος τής έσωτερικής έλευθερίας
τας, έκφράζεται ή εύχή, όπως γρήγορα
συγγραφέως διαστρεβλωμένην καί συκο δέν είναι άπλός, δέν είναι προσιτός είς
έγκατασταθοΰν καί λειτουργήσουν σύγ φαντικήν, στηριζόμενοι είς ψευδείς ή όλους. Δι’ αύτό ή μάχη διά τά δικαιώματα
χρονα ήλεκτρονικά κέντρα σηματοδοτή κακώς ήλεγμένας πληροφορίας. Ή άπάντού άνθρώπου έχει τόσον μεγαλην ση
σεως, τά όποια, δυνάμενα νά άξιολογι/τησις τού Πανίν έδημοσιεύθη είς τήν έν μασίαν».
σουν τά στοιχεία καί έκλέξουν, είς έκά- Γαλλία έκδιδομένην ρωσόφωνον έφημεΣχετικώς μέ τάς έπιστολάς πού έγράστην παρουσιαζομένην περίπτωσιν, τήν
ρίδα. «Ή ρωσική σκέψις» τής 26ης Οκτοι- φησαν, έπί τής έκκλησιιΛττικής καταστάιδανικήν λύσιν, θά άπετέλουν τό άποκοβρίου 1972.
σεως είς τήν Ρωσίαν, άπό μέρους τού Άλ.
ρύφωμα τής τελειότητος καί έξυπηρετή
’Αλλά καί είς διαφόρους διεθνείς
Σολζενίτσιν, τού π. Σέργιου Ζελούντκωφ
σεως.
συναντήσεις καί Συνέδρια ό Πανίν υπε καί τού Φέλιξ Καρέλιν, ό Ντ. Πανίν γρά
ρασπίζεται καί προβάλλει τήν προσωπι
φει:
Ή συνέχεια eis τό έττόμενο.
κότητα τού Άλ. Σολζενίτσιν.
«Ή έπιστολή τού Σολζενίτσιν πρός
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τόν Πατριάρχην Ποιμένα είναι σύμφω
νος πρός τά πραγματικά δεδομένα καί
έχει έξαιρετικήν έπικαιρότητα.
Τά έπιχειρήματα ώρισμένων όρθοδόξων ιερέων (τού π. Ζελούντκωφ καί άλ
λων) κάμνουν έντύπωσιν διά τήν άφέλειαν τής σκέψεως καί τήν άγνοιαν τών
γεγονότων.
Ο Φέλιξ Καρέλιν άνεσκεύασε μέ
πειστικότητα καί κύρος τούς ύπερασπιστάς τού Πατριάρχου Ποιμένος.
Καί συνεχίζει ό Ντ. Πανίν:
«Ή θέσις τών ύπερασπιστών τού Πα
τριάρχου Ποιμένος, εύρισκομένου ύπό
τάς διαταγάς μιάς κυβερνήσεως άθέων,
συνοψίζεται εις τήν έξής φράσιν:
« Η ’Ε κ κ λ η σ ί α δ έ ν έ χ ε ι τ ό
δ ι κ α ί ω μ α νά κ ά μ η τ ί π ο τ ε ,
έ κ τ ό ς άπό τήν τ έ λ ε σ ι ν τής
Θ ε ί α ς Λ α τ ρ ε ί α ς».
Συνεπώς, μού φαίνεται απαραίτητον
νά δηλώσω τά έξής:
α) Εις τήν πραγματικότητα οί ήγέται
τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας εις τήν Σοβιε
τικήν "Ενωσιν άσχολοθνται όχι μόνον μέ
τήν Θείαν Λατρείαν άλλά συμμετέχουν
ένεργώς καί είς τήν διάδοσιν ψευδών πλη
ροφοριών, αί όποίαι έχουν ώς σκοπόν νά
άποκοιμήσουν τήν προσοχήν τού Δυτι
κού κόσμου. Κληρικοί, πού είς τήν ούσίαν είναι πράκτορες μέ ράσα, κυκλο
φορούν είς τόν έλεύθερον δυτικόν κόσμον
καί διηγούνται μύθους σχετικώς μέ τήν
δήθεν θρησκευτικήν έλευθερίαν είς τήν
Σοβιετικήν "Ενωσιν. Διαβεβαιώνουν μέ
θέρμην ότι είς τήν Ρωσίαν δέν ύπάρχει
θέμα θρησκευτικών διώξεων, ότι όλοι οί
ναοί είναι άνοικτοί, ότι μέσα είς τούς να
ούς αί θρησκευτικοί τελεταί (βαπτίσεις,
γάμοι, κηδεϊαι) λαμβάνουν χώραν μέ
πάσαν έλευθερίαν καί ότι τά παιδιά λαμ
βάνουν θρησκευτικήν μόρφωσιν.
"Οταν ήμουν ακόμη είς τήν Μόσχαν
(έδώ καί ένα χρόνον) είχα τήν συνήθειαν
νά μεταβαίνω κάθε Κυριακήν είς τήν μικράν έκκλησίαν τής Παναγίας (στάσις
τού Μετρό Ρετσνόϊ). Τό 1970, ένας πολύ
νέος είς τήν ήλικίαν ίερεύς, ό π. Δημήτριος, έπέτυχε νά έκδιώξη τόν π. Βαλεντιανόν, προϊστάμενον τής ένορίας καί
κληρικόν μέ σπανίαν πνευματικότητα.
'Αμέσως τό τελετουργικόν τής Θείας Λει
τουργίας παρεποιήθη μέ μίαν καινοτομίαν
άληθώς σατανικήν: κ α τ η ρ γ ή θ η τ ό
μέρος τής Θείας Λ ε ι τ ο υ ρ 
γ ί α ς κατά τό ό π ο ι ο ν τ ε λ ε ί 
τ α ι ή θ ε ί α Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α , κ α θ ώς
καί ή Με γ ά λ η Ε ί σ ο δ ο ς κατά
τ ό ν χ ε ρ ο υ β ι κ ό ν Ύ μ ν ο ν . Αύτό
διήρκεσε περίπου ένάμισυ μήνα. Τελικώς,
ύπό τήν πίεσιν τών πιστών, ή ιερόσυλος
αύτή κακοποίησις τής Θ. Λειτουργίας,
έσταμάτησεν.
Αύτά συνέβησαν είς τήν Μόσχαν, όχι
μακρϊιν άπό τήν κατοικίαν τού Πατριάρ

Ό Ά ντρέϊ Ζαχάρωφ μέ τόν έγγονό τor.
Ανήκα και αυτός όπως και ό Σολτζενίτσιν
ό Πανίν καί άλλοι στη χορεία τών ρώσων
διανοουμένων, οί όποιοι μάχονται με κάθε
μέσο για τά ανθρώπινα δικαιώματα στη
Σοβιετική "Ενωση. Ό Πανίν, έκτός τών
Άλλων έδωσε στους Δντικονς καί μια ει
κόνα τής καναστάσεως, πού επικρατεί
στη ρωσική εκκλησία.
χου. Ήμποροΰμε νά φαντασθοΰμε τί συμ
βαίνει είς τήν έπαρχίαν... Ό Π α τ ρ ι ά ρ 
χ η ς φ ο β ε ί τ α ι νά π ρ ο φ έ ρ η
έ στ ω καί μί α ν λ έ ξ ι ν πρός
ύ π ε ρ ά σ π ι σ ι ν τ ή ς ’Ε κ κ λ η σ ί 
ας κ α ί έ ξ α υ τ ο ύ τ ο ύ λ ό γ ο υ
σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι είς τήν κατα
σ τ ρ ο φ ή ν τ ης .
β) Άντιθέτως πρός όσα λέγουν, ό
Πατριάρχης ή μ π ο ρ ε ί π ο λ λ ά νά
κ ά μ η . Ώ ς ήγέτης μιάς ’Εκκλησίας πού
σκληρώς ταπεινώνεται, έχει καθήκον νά
προβάλη ώρισμένας αξιώσεις:
Νά ζητήση τήν κατάργησιν τής διατάξεως πού έθεσπίσθη τό 1961, κατά τήν
οποίαν τήν διοίκησιν τής ένορίας άσκοϋν
«είκοσι πιστοί», ή περίφημος «Είκοσάς»,
άποτελουμένη ώς έπί τό πλείστον άπό
άθέους. ένώ οί φυσικοί προϊστάμενοι τής
ένορίας, οί ιερείς, έχουν στερηθή τού
δικαιώματος νά άναμιγνύωνται είς τήν
διαχείρισιν τών τής ένορίας!
Νά ζητήση τήν άπόδοσιν είς τήν Θ.
Λατρείαν περίπου 15.000 ναών, οί όποιοι
έκλείσθησαν κατά τά τελευταία δέκα χρό
νια.
Νά ζητήση τήν άπαγόρευσιν τής άναμίξεως είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις τής
Εκκλησίας τών κρατικών οργάνων, συμφώνως πρός τό Σύνταγμα τό όποιον θεσπί
ζει τόν χωρισμόν τής ’Εκκλησίας άπό τού
Κράτους.
"Οταν αύταί αί άξιώσεις τεκμηριω
θούν νομικώς κατά τρόπον άψογον καί
προβληθούν μέ σταθερότητα καί παρρη
σίαν. τότε ή Κυβέρνησις θά άναγκασθή νά
τάς ίκανοποιήση κατά ένα μεγάλο μέρος
Διότι γνωρίζομεν πόσην σημασίαν δίδει

ή Κυβέρνησις είς τήν κοινήν γνώμην τής
Δύσεως καί πόσον φοβείται τήν πρόκλησιν σκανδάλου.
Θά έφθανε νά άπευθυνθή ό Πατριάρ
χης Ποιμήν είς τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ή τόν Πά
παν Παύλον ΣΤ' διά νά έκθέση είς αύτούς
τήν πραγματικήν κατάστασιν τής ’Εκ
κλησίας είς τήν Ρωσίαν. "Ενας Πατριάρ
χης ήμπορεί νά προβαίνη είς τοιαύτας
ένεργείας εύκολώτερα, παρά ό Σολζενίτσιν πού ζή κάτω άπό τήν παρακολούθησιν τών ’Αρχών.
Κατά τήν σημερινήν φάσιν τού ρόλου
της είς τόν διεθνή πολιτικόν στίβον, ή
Σοβιετική Κυβέρνησις δέν ήμπορεί νά
έπιδιώξη τήν έξασφάλισιν τής ’Εκκλη
σίας άνοικτά. Πρέπει νά είναι άφρων διά
νά προβή είς μίαν τοιαύτην πρόκλησιν
πρός έκατομμύρια πιστών. Διότι, έκ τού
γεγονότος αύτοΰ, θά λάβουν τέλος αί
άφελεΐς αύταπάται τών Δυτικών ώς πρός
τήν θέσιν τής ’Εκκλησίας είς τήν Σοβιε
τικήν 'Ενωσιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει
θά συνέβαινε έν έκ τών δύο: ή ολόκληρος
ή Εκκλησία είς τήν Σοβιετικήν 'Ενωσιν
«θά κατέβαινε είς τάς κατακόμβας» ή θά
καθίστατο μία Εκκλησία μέ τήν πλήρη
έννοιαν τού όρου, μία πραγματική ’Εκ
κλησία.
Καί αύτήν τήν στιγμήν, ή Εκκλησία
τού Χριστού είς τήν Ρωσίαν ήμπορεί εύ
κολα νά κερδίση τήν μάχην διά τήν άνεξαρτησίαν της. Διότι, πρέπει ν’ όμολογηθή: ή σημερινή κατάστασις τής ’Εκ
κλησίας δέν είναι καθόλου τιμητική δΓ
αύτήν καί δέν ήμπορεί νά χαρακτηρισθή
ώς χριστιανική».
Τέλος, είς συνέντευξίν του πρός Γάλ
λον δημοσιογράφον ό Ντιμίτρι Πανίν,
μεταξύ τών άλλων έδήλωσε καί τά έξής
σχετικώς μέ τήν κατάστασιν τής ’Εκκλη
σίας είς τήν Ρωσίαν:
«Οί σοβιετικοί άθεοι^αίσθάνονται θριαμβευταί. Αποτελούν τό καθεστώς καί
έκμεταλλεύονται κάθε δυνατότητα διά νά
πλήξουν τήν Εκκλησίαν, τούς πιστούς.
Οί άθεοι είς τήν Ρωσίαν είναι ή κινητή
ριος δύναμις τού καθεστώτος πού δέν πρέ
πει νά τό ξεχνούμε: έξώντωσε 60 έκατομ
μύρια άνθρώπων μέσα είς 50 χρόνια...
"Αν δέν ύπάρχει Θεός τί είναι ό άνθρω
πος; Φυσικά, χωρίς Θεόν δέν ύπάρχει καί
ψυχή. Καί τότε, έν όνόματι ποιας άρχής
ήμπορεί κανείς νά άπαγορεύση είς μίαν
κυβέρνησιν νά έξοντώση έκατομμύρια
άνθρώπων;
Καί αύτό άκριβώς συνέβη είς τήν Ρω
σίαν. Καί αύτό, ύπό τά όμματα καί έν
γνώσει τού πολιτισμένου λεγομένου κό
σμου, πού άπεργάζεται τήν δουλείαν του
μέ τό ΐσχυρότερον μέσον πού ύπάρχει
δΓ αύτόν τόν σκοπόν: τόν έγωϊσμόν. (Ίδε,
καί Περ. «Σωτήρ» 1974 σ. 409).
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ΓΙΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ τής φυσικής του
ιστορίας μέχρι τή σύγχρονη έποχή τών δορυφόρων, ό άνθρωπος
προσπαθεί νά έρμηνεύσει τόν άνεξερεύνητό «κόσμο» του.
Ό πρωτόγονος νόμιζε, ότι όλα τά φυ
σικά άντικείμενα περικλείουν δυνάμεις,
πού τούς προσδίδουν μαγικές ιδιότητες.
Σύμφωνα μέ αύτή τήν αντίληψη τά φαινό
μενα δέν είναι τίποτε άλλο, παρά έπακόλουθα άπό κάποια μαγική έπενέργεια. Μέ
τή «μαγεία» ό άνθρωπος προσφέρει τήν
παντοδυναμία σ“ιόν έαυτό του καί γίνεται
ό κυρίαρχος τής φύσεως.
Τή μαγική αύτή φάση διαδέχθηκε
στήν «προλογική» σκέψη τού πρωτό
γονου ό «άνιμισμός» —πού πιστεύει,
ότι τά φυσικά άντικείμενα δέν ένέχουν
μαγικές δυνάμεις, άλλά ένδυναμώνονται,
έμψυχώνονται, άπό ύπερφυσικές όντότητες, ψυχές ή πνεύματα.
Τήν άνιμιστική αύτή φάση ακολούθη
σε ή «θρησκευτική» φάση καί αύτή ή
«έπιστημονική» τήν όποιαν, σήμερα κυ
ρίως, διερχόμαστε.
Ή έξελικτική μετάβαση τής διανοήσεως, όμως, σέ πιό προηγμένες φάσεις
δέν σημαίνει καί τό τέλος τής μαγικής
σκέψεως. Ή έπιβίωση τής μαγείας είναι
περισσότερο άπό φανερή στά πρώτα στά
δια τής ψυχοδιανοητικής έξελίξ'εως τού
παιδιού, στήν ίδεοληπτική νεύρωση καί
στήν τέχνη. Θά πρέπει νά άποδεχθοΰμε
τήν άποψη, ότι φέρνουμε τό παρελθόν
μαζί μας, δηλαδή τόν πρωτόγονο άνθρω
πο, καί ότι μόνο, μέ μιά σημαντική προσ
πάθεια, θά μπορέσουμε νά άπολυτρωθοΰμε
άπ’ αύτό τό βάρος.
Στις μέρες μας, ή κρίση τών άξιών, ή
γενική άνασφάλεια, τό ύπαρξιακό άγχος,
αναβιώνουν καί τήν προγονική έπιθυμία
μας νά έξασφαλίσουμε τήν προστασία μυ
στηριωδών δυνάμεων καί άκόμη νά γνω
ρίσουμε τά μέλλοντα νά συμβούν. Ό
«μυστικισμός» καί ό «πνευματισμός» δια
δίδονται καί πάλι εύρύτατα μέσα στή καρ
διά τής «τεχνολογικής» έποχής μας, τή
στιγμή μάλιστα, πού ή Φυσική καί ή Πα
ραψυχολογία γνωρίζουν μιά χωρίς προ
ηγούμενο άνθηση!
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Τά παραψυχικά φαινόμενα
Ό έλληνικής προελεύσεως όρος: «Πα
ραψυχολογία» —νοητικό δημιούργημα
τού βερολινέζου φιλοσόφου Μάξ Ντεσουάρ, τό 1889— έπεκράτησε σχεδόν
διεθνώς καί άντικατέστησε τόν προγενέ
στερο, άγγλικό όρο: «Ψυχικές Έρευνες»
ή τόν, γαλλικό: «Μεταψυχική» —ή όποια
άπό παρήχηση, χωρίς άμφιβολία, έχει
καλύψει πολλά άπό τή «Μεταφυσική».
Μολονότι ή «Παρα-ψυχολογία» δέν
έχει προσδιορισθή μέ άκρίβεια —τοποθε
τείται στά όρια τής ψυχολογίας καί, κυ
ρίως, μεταξύ τής Φυσικής, τής Φυσιο
λογίας καί τών Μαθηματικών— σ’ αύτήν
άνήκει, όχι μόνο ή περιγραφική, ή έρευ
να καί ή έρμηνεία, άλλά καί ή άπόδειξη
γιά τήν ύχαρξη ψυχικών φαινομένων, τά
όποια δέν έχουν ένταχθεϊ , άκόμη, μέσα
στό σύστημα τής έπιστημονικής Ψυχο
λογίας.
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Ό ταν μιλούμε γιά «Παρα-ψυχικά»
φαινόμενα έννοούμε, σήμερα, τά πολύ
«σπάνια» ψυχικά φαινόμενα, πού είναι,
ένδεχομένως, τό άποτέλεσμα μιάς ένιαίας λειτουργίας — τήν όποια, μέσα
στήν άγνοιά μας όνομάζουμε «Ψ», άπό
τό πρώτο γράμμα τής έλληνικής πάλι λέξεως: Ψυχή!
Αύτά τά, πολύ σπάνια, ψυχικά φαι
νόμενα τά ταξινομούμε, άνάλογα μέ τις
«φυσιολογικές», τις γνωστές, αισθητή
ριες καί κινητικές ίκανότητές μας, σέ
φαινόμενα «Έξω-αίσθητηρίου άντιλήψεως» καί «Ψυχο-κινητικότητος».
Τά παραψυχικά φαινόμενα τής Έξωαισθητηρίου άντιλήψεως τριχοτομούνται
—γιά πρακτικούς σκοπούς— στήν «Τη
λεπάθεια - Διόραση - Πρόγνωση». Γιά τά
πολυάριθμα «ψυχοκινητικά—ή «Τηλεκινητικά»— παραψυχικά φαινόμενα — τά
όποια άναφέρονται καί σέ άποκρυφιστικά κείμενα «σάν ικανότητα τού πνεύματος
νά κινεί άμεσα τήν ύλη» καί γιά τά όποια
έλάχιστες έπιστημονικές έγγυήσεις ύπάρχουν — δέν ύφίσταται, μέχρι σήμερα,
ύποχρεωτικός διαχωρισμός.
Παλαιότερα, πολλοί έπιστήμονες πα
ρουσιάζουν τήν Παραψυχολογία σάν ένα
μυστηριώδες δόγμα, σάν μιά έπιστήμη
τού άποκρυφισμού, καί τήν έχλεύαζαν.
’Αργότερα, όμως, άρχισαν νά ένδιαφέρονται σοβαρά γι’ αύτήν μέ πρώτους τούς ...
φυσικούς! Τό 1882 ιδρύεται άπό διακεκρι
μένες προσωπικότητες τήςέποχής ή«Βρεττανική Εταιρεία Ψυχικών ’Ερευνών». Τό
1932, ή Παραψυχολογία έγκαθίσταται έπίσημα στό Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανε
πιστημίου DUKE στή Βόρειο Καρολίνα
τών ΗΠΑ. Ή ταν ένα γεγονός ύψίστης

Κάτω: "Ενα μέντιουμ σέ ιιώρα εργασίας».
’Απέναντι. ’Επάνω: Ίερείις μυστικής θρη
σκείας προσεύχεται. Στις μέρες μας, ή
κρίση τών αξιών, ή γενική ανασφάλεια
καί το άγχος, αναβιώνουν καί τήν προ
γονική έπιθυμία μας νά εξασφαλίσουμε
τήν προστασία μυστηριωδών δυνάμεων
καί άκόμη νά γνωρίσουμε τά μέλλοντα νά
σνμβουν.

τοΰ καί τήν Ανάπτυξη τοί) ένδιαφέροντος γιά γνώση, ή συλλογή αύτή συμπλη
ρώνεται καί μέ «προκαλούμενες», πει
ραματικά, περιπτώσεις. Τά Αρχικά, «κλασ
σικά», πειράματα γιά τήν Τηλεπαθητική
μεταβίβαση σχεδίων ή εικόνων, Αξιολο
γήθηκαν σύμφωνα μέ τά υποκειμενικά κρι
τήρια τού πειραματισμού. Τά μεταγενέ
στερα, «στατιστικά», πειράματα όδήγησαν στήν πολύ έπιφυλακτική διατύπωση,
ότι: τά Αποτελέσματα είναι πολύ σημαν
τικά γιά τήν ύπαρξη τής Έξωαισθητηρίου
αύτής άντιλήψεως. Τά σύγχρονα «ήλεκτρονικά» πειράματα —χωρίς τή χρήση
τών συμβόλων ή τών Αριθμών τής στα
τιστικής— έπέτρεψαν νά σχηματισθεϊ μιά
γνώμη γιά τά βιώματα, τις συγκινήσεις,
τις Παραψυχικές ικανότητες «λήψεως»
καί «έκπομπής» ένός «μηνύματος» σέ
καταστάσεις πλήρους συνειδήσεως, έκστάσεως ή καί κατά τή διάρκεια τού
ύπνου.

«Διόραση»

συμβολικής σημασίας: ή έρευνα γύρω
άπό τά «παράδοξα» καί «άδιανόητα» παραψυχικά φαινόμενα Αποκτούσε —στά
πρόσωπα τού Ιωσήφ καί τής Λουΐζας
Ράϊν— γιά πρώτη φορά τήν ακαδημαϊκή
Αναγνώριση. Τό 1969, ό «’Αμερικανικός
Σύνδεσμος γιά τήν Προώθηση τών Ε π ι
στημών» δέχεται τήν Παραψυχολογία
ύπό τήν στέγη του. ' Η έγκριση τής εισδο
χής της ήταν ένα νέο σημείο τών καιρών
καί ή έπιστημονική της καθιέρωση.
Σήμερα, δέν υπάρχει σχεδόν κανένα
κράτος πού νά μή διαθέτει —γι’ αύτή τή
«νέα» έπιστήμη, πού βρίσκεται στό ίδιο
στάδιο πού βρισκόταν ή Ψυχανάλυση
πριν άπό 70 χρόνια καί ή Φυσική τών
κβάντα πριν άπό 50— ένα ή περισσότερα
πανεπιστημιακά παραψυχολογικά έργαστήρια, μέ έπικεφαλής τή Σοβιετική "Ε
νωση!
—Καί στήν Ελλάδα τί ύπάρχει;
—’Ισχύει, ακόμη, ή πνευματική δια
θήκη πού άφησε, τό 1969—τί σύμπτωση,
άλήθεια, μέ τήν καθιέρωση τής Παραψυ
χολογίας σάν έπιστήμης, τόν ίδιο χρό
νο— ό Άγγελος Τανάγρας: «Φεύγω μέ
τήν θλίψιν ότι τό έργον μου, ή ίδρυσις
τής «'Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών
Ερευνών», έρευνών αύστηρώς έπιστημονικών, ύπήρξεν πρόωρος διά τόν τό
πον μας, όπου τό πλεϊστον ή Αδιαφορεί
ή έξακολουθεΐ νά ένδιαφέρεται δι’ έντυπωσιακάς παρεξηγήσεις τών ψυχικών
φαινομένων καί αυταπάτες μέ πνεύματα
νεκρών. Κρίμα εις τήν προσπάθειαν δι’
έν "Εθνος μέ τήν κληρονομιάν τών Πυ
θιών καί τών Μαντείων»!

Τηλεπάθεια
Ό έλληνικής καί πάλι προελεύσεως
όρος: «Τηλε-πάΘεια» — νοητικό δημιούρ
γημα τού φιλολόγου τής ’Οξφόρδης καί
προέδρου (1900) τής «Βρεττανικής 'Εται
ρείας Ψυχικών Ερευνών» Φρειδερίκου
Μάϋερς —σημαίνει τήν μεταβίβαση κάθε
είδους ψυχικών συμβάντων, άπό ένα άτο
μο σέ άλλο, «έξω» άπό τις, γνωστές, αι
σθητηρίους όδούς — τής όράσεως τής
άκοής, τής Αφής, τής όσφρήσεως, ή τής
γεύσεως.
Ά π ’ όλα τά Παραψυχικά φαινόμενα,
τά Τηλεπαθητικά συμβάντα—λόγω τής
πιό συχνής έμφανίσεώς τους— είναι τά
πιό γνωστά. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν
τήν άρρώστεια ή τό θάνατο ένός άλλου,
πού βρίσκεται μακρυά, μέ τρόπο Ανεξή
γητο: χωρίς τή χρησιμοποίηση τών κοι
νών «μέσων» τής διαπροσωπικής τους
έπικοινωνίας. Τά πιό έντυπωσιακά, όμως
Τηλεπαθητικά συμβάντα, είναι μερικά ό
νειρα, ένα προαίσθημα, μιά ψευδαίσθηση,
πού ξαφνικά καί φαινομενικά χωρίς αι
τία, δίνουν μιά «πληροφορία». Ή πείρα
διδάσκει, ότι if Τηλεπάθεια έμφανίζεται συχνότερα σέ άτομα πού διατηρούν
μεταξύ τους στενή «ψυχική έπαφή». Ή
«Συμ.,.πάθεια» φαίνεται ότι εύνοεΐ τήν
«Τηλε,.,πάθεια»!
Ή συλλογή τέτοιων μοναδικών έμπειριών, τέτοιων «αυθορμήτων» βιωμά
των ήταν, γιά πολύ καιρό, ή μοναδική
δυνατότητα «μελέτης» αύτών τών φαι
νομένων. Άπό τήν είσοδο, όμως τής
Παραψυχολογίας στό χώρο τού έπιστη-

Σέ άντίθέση μέ τήν Τηλεπάθεια —πού
κύριο γνώρισμά της είναι ή Έξωαισθητήριος Αντίληψη τών «ψυχικών» συμβάν
των— ή «Διόραση» όρίζεται σάν ή Έξωαισθητήριος Αντίληψη τών «φυσικών»
καταστάσεων πραγμάτων, τις όποιες κα
νείς δέν γνωρίζει: π.χ. ή άπ’ ευθείας Ανά
γνωση κλειστών έπιστολών, ή εύρεση τού
Αριθμού τής έπάνω πλευράς ένός ζαριού,
μέσα σέ σφραγισμένο δοχείο.
Αύτή ή «έξ όρισμοΰ» Διορατική Αντί
ληψη τών «άψυχων» είναι πολύ δύσκολο,
όχι μόνο νά ξεχωρισθεϊ άπό τήν Τηλε
παθητική Αντίληψη τών «έμψύχων»,
άλλά καί νά γίνει άποδεκτή, έστω καί έάν
δέν ύπάρχει προκατάληψη.
Αρκετοί έρευνητές τών Παραψυχικών φαινομένων δέχονται τή Διόραση μέ
μεγάλη έπιφύλαξη ή καί τήν Απορρίπτουν.
Υπάρχουν όμως καί έπιστήμονες πού δέν
Αντιμετωπίζουν τή Διόραση μέ τόν Ιδιο
σκεπτικισμό, έστω καί έάν πρόκειται καί
γιά τις «εύαισθησίες» τών ζώων ή άκόμη
καί γιά τις «συγκινήσεις» τών φυτών.
Τό ότι τά ζώα προαισθάνονται τό,μ
κίνδυνο, δέν είναι κάτι τό καινούργιο.
Κατά καιρούς άναφέρθηκαν πολλές περι
πτώσεις πού έδειξαν —όχι μόνο στούς
ειδικούς φυσιολόγους— ότι τά ζώα προει
δοποιούν μέ τή συμπεριφορά τους καί γιά
έπικείμενο σεισμό, νωρίτερα άπό τά τε
λειότερα έπιστημονικά όργανα. Τήν άπο
ψη αύτή έπιβεβαίωσε καί ή παρατήρηση
τών Αντιδράσεων τών ζώων, πριν έπακολουθήσουν οί τελευταίες καταστροφικές
σεισμικές δονήσεις στήν ’Ιταλία: 'Ωρες
πριν άπό τούς σεισμούς άρχισαν στά έγκα
τα τής γής μικροτριξίματα άπό τις μετα
κινήσεις τών βράχων ή τών χωμάτων.
Αύτούς τούς έλαφρούς θυρύβους πού
έφταναν στήν έπιφάνεια τής γής, τούς
«έπιαναν» τά πέλματα τών ζώων καί πε
ρισσότερο τά φίδια, πού όλο τους τό σώμα
«σερνότανε» στή γή. Οί χωρικοί είδαν
τά φίδια νά βγαίνουν άπό τις τρύπες τους,
πολύ πρό τού σεισμού, καί νά τρέχουν σάν
τρελλά, έδώ κι έκεΐ!
Τά φυτά φαίνεται νά αντιδρούν σέ
έξωτερικούς έρεθισμοϋς καί νά προαι259

σβήνονται καί αυτό τόν κίνδυνο. Τά φυτά
παρουσιάζονται άπό βοτανολόγους, χη
μικούς, τεχνικούς, βιολόγους, γιατρούς
σαν εύπαθεϊς ζωντανοί οργανισμοί: 'Υ
ποστηρίζεται. ότι τά φυτά έμφανίζουν
«συγκινητικότητα» καί άλλες άγνωστες,
μέχρι σήμερα, «δυνατότητες έπικοινωνίας», όχι μόνο μέ τά άλλα φυτά, άλλά καί
μέ τούς άνθρώπους καί ίσως καί μέ μυστη
ριώδεις παρουσίες στό διάστημα. ..

«Πρόγνωση»
«Πρόγνωση» είναι, κατά βάση, «μαν
τική άποκάλυψη γεγονότων πού άναφέρονται, κυρίως, στό μέλλον». Σύμφωνα μ’
αύτόν τόν όρισμό θά πρέπει νά διαχωρί
ζονται. βεβαίως, τά μελλοντικά έκεϊνα
γεγονότα, πού ή άνθρώπινη διάνοια προ
βλέπει μέ τά δικά της, μόνο μέσα: Ή
πρόβλεψη τής έκλείψεως τού ήλ'ου —άπό
τόν Θαλή τόν Μιλήσιο, τόν 6ο αιώνα π.
X.—, δέν είναι μαντική άποκάλυψη —για
τί δέν βασίστηκε σέ καμιά μορφή έξωαισθητηρίου άντιλήψεως, άλλά μόνο στήν
καθαρή γνώση τών νόμων πού διέπουν τήν
κίνηση τών ούρανίων σωμάτων καί στούς
σωστούς ύπολογισμούς.
Ή Πρόγνακτη, σάν «μαντική», δέν
περιορίζεται μόνο στή γνώση τού μέλ
λοντος, άλλά άναφέρεται καί στό παρόν
καί στό παρελθόν: Στόν «Οίδίποδα Τύ
ραννο» ό τραγικός βασιλιάς τών Θηβών
στέλνει τόν Κρέοντα στούς Δελφούς νά
ρωτήσει τήν Πυθία γιά τό τί θά πρέπει νά
κάνει «τώρα» ώστε νά άπαλλαγεΐ ή πόλη
άπό τόν λοιμό. Συχνά, ή μαντική άναζητούσε καί στό σκοτεινό παρελθόν ένα
έγκλημα, τό όποιο καί ό ίδιος ό ένοχος
αγνοούσε καί πού ήταν ή αιτία τής άτομικής του δυστυχίας ή τού κοινωνικού
συνόλου.

«Ψυχοκινητικό φαινόμενα»
Ή Πρόγνωση —όπως ή Διόραση—
καί ιδίως τά «Ψυχοκινητικά» φαινόμενα
συγκεντρώνουν τά πιό πολλά καί τά πιό
ισχυρά πυρά τής κριτικής. Πέρσ άπό τήν
άμφισβήτηση τής Φυσικής προκαλοΰν
καί μιά όλόκληρη σειρά άπό καθαρά φιλο
σοφικά καί ήθικά έρωτήματα.
Τά Ψυχοκινητικά φαινόμενα, π.χ. τά
κάδρα πού πέφτουν μοναχά τους άπό τόν
τοίχο, τά ρολόγια πού σταματούν μέ τό
θάνατο κάποιου συγγενικού προσώπου, οί
βελόνες πού μετατοπίζονται χωρίς άγγι
γμα έπάνω σέ πλάκες μέ γράμματα καί
αριθμούς, τά περιστρεφόμενα τραπέζια,
ή άνύψωση, ή αιώρηση, ή μετακίνηση
άντικειμένων καί άκόμη οί ύλοποιήσεις,
ή φωτογραφία τής σκέψεως, οί φωνές
άπό τό σύμπαν, οί στοιχειωμένες ήλεκτρικές έγκαταστάσεις, δηλαδή «κάθε με
ταβολή στό φυσικό περιβάλλον χωρίς τήν
έπίδραση οποιοσδήποτε, γνωστής, φυ
σικής ένεργείας» είναι τό «καυτό» θέ
μα ένός... «άτέρμονος» διαλόγου μεταξύ
πνευματιστών καί παραψυχολόγων. Οί
πνευματιστές έχουν εύκολα παραδεχθεί
τήν παρεμβολή τών πνευμάτων. Οί παραψυχολόγοι, όρθολογιστές στήν ούσία,
άρνούνται νά πιστέψουν στά πνεύματα άπό
τό Υπερπέραν καί έπιθυμούν νά κρατη
θούν σέ μιά αύστηρή «αιτιοκρατία» προσ
παθώντας νά έντοπίσουν τή σύμπτωση, τό
τυχαΐο, τήν πλάνη, τήν άπάτη, τήν ύπερβολή τών μαρτυριών, τήν εύπιστία—ή
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Άναφέρονται περιπτώσεις
κατά τις όποιες
τά ζώα προειδοποίησαν
μέ τή συμπεριφορά τους
γιά τόν επικείμενο σεισμό,
ένορίτερα άπό τά
τελειότερα επιστημονικά
όργανα.
Τήν άποψη αυτή επιβεβαίωσε
καί ή παρατήρηση
τών άντιδράσεων τών
ζώων πριν γίνουν
οί πρόσφατες καταστροφικές
σεισμικές δονήσεις

οποία καί άνάγκασε τό 1757 μιά χωρική
νά καλέσει Παπά, γιά νά διώξει τό πνεύ
μα, πού άκουσε τά μεσάνυχτα νά μιλάει
μέ άνδρική φωνή, μέσα άπό τήν κλειδαμ
παρωμένη κρεβατοκάμαρα τής Ιδχρονης
κόρης της...
Στή σύγχρονη έρευνα παραχωρεΐται
ό καθορισμός, όχι μόνο αύτών τών ψυχο
κινητικών φαινομένων καί τών σχέσεων
τής Παραψυχολογίας μέ τόν Πνευματι
σμό, τή Μετεμψύχωση, τήν Ύπνωση, τήν
Ψυχανάλυση καί τήν Ιατρική, άλλά καί ή
διερεύνηση τής προσωπικότητας όρισμένων «προικισμένων» καί συνήθως
«ύπερευαισθήτων» άτόμων, τά όποια «πα
ράγουν «Παραψυχικά φαινόμενα.

«Μέντιουμ»
Τά «Μέντιουμ»—πού σύμφωνα μέ
τήν ύφισταμένη, άκόμη, όρολογία τού
πνευματισμού, είναι τά «διάμεσα» πρό
σωπα μεταξύ ζώντων καί νεκρών— προσ
φέρουν καί στήν ψυχολογία πλούσιο καί
σημαντικό ύλικό έρευνας.
Τά Μέντιουμ διαφέρουν άπό τούς «κοι
νούς» άνθρώπους, στό ότι είναι σέ θέση
νά Ενεργοποιούν «σταθερά καί συχνά»
τις Παραψυχικές τους ικανότητες, ένώ
οί άλλοι άποκτούν «συμπτωματικά»,
μόνο. Παραψυχικές έμπειρίες.
Η «στάσι» τών Μέντιουμ, άπέναντι
στις δικές τους Παραψυχικές ικανότητες,
ποικίλλει: Υπάρχουν Μέντιουμ «ύψηλού βαθμού ύπευθυνότητος», τά όποια
προσφέρουν, άφιλοκερδώς, τις ύπηρεσίες τους στόν πάσχοντα καί στήν παρα
ψυχολογική έρευνα. Μερικά άπό αυτά
τά «προικισμένα» άτομα θέλουν νά «γνω
ρίσουν» τί άκριβώς τούς συμβαίνει, συν
εργάζονται μέ τούς ειδικούς έπιστήμονες
καί βοηθούν έτσι τήν έπιστήμη. 'Ορι
σμένα άλλα είναι βέβαια,ότι τό «χάρισμά»
τους προέρχεται, μόνο, «άπ' αύτά τά
ίδια», δέν μιλούν ποτέ γιά πνεύματα καί
δέν θέλουν νά λέγονται Μέντιουμ.
Άντιθέτως, ύπάρχουν άτομα πού αι
σθάνονται σάν Διάμεσα, ισχυρίζονται
ότι «μεσολαβούν» στά πνεύματα τών νε

κρών ύπέρ τών ζώντων καί πιστεύουν,
συχνά, μέ φανατισμό στή «δωρεά» πού
έλαβαν άπό τό Υπερπέραν, γιά τό καλό
τής άνθρωπότητας.
Επίσης, ύπάρχουν καί άτομα, πού ή
περίπλοκη δομή τής προσωπικότητάς
τους θυμίζει «Μεγαλοφυία καί Παραφρο
σύνη κατά Λομπρόζο»...
Τέλος, ύπάρχουν σ' όλες τις χώρες
καί τά γνωστά έκεϊνα πρόσωπα πού κατα
φέρνουν νά ... παντρεύουν τήν πολύ μι
κρή Παραψυχική τους ικανότητα μέ τό
πολύ μεγάλο έμπορικό τους δαιμόνιο: τούς
πάνω άπό 12.000 «μάγους», μέντιουμ, διά
μεσα, ψυχοερευνητές, ψυχοβιολόγους,
ψυχοκοινωνιολόγους, ψυχοθεραπευτές,
ψυχολόγους, άστρολόγους, ύπνωτιστές,
πνευματιστές, ίεροφάντεις τού μυστικισμού, χειρομάντεις, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, μιά όλόκληρη στρατιά, πού ...
«δουλεύει» σήμερα στήν ’Αθήνα καί ...
τό «Έθνος μέ τήν κληρονομιάν τών Πυ
θιών καί τών Μαντείων»!
Ή «έργασία» τών Μέντιουμ ποικίλλει
κατά τό «ψυχομετρικό», έπαγωγικό, ύλι
κό πού χρησιμοποιούν γιά τήν έπικοινωνία τους μέ ... «τό πρόσωπο» —π.χ. τό
δαχτυλίδι του, τό ρολόι του, τόν αναπτή
ρα, ένα μαντήλι, τσάντα, κλειδιά, μιά
φωτογραφία του. Κατά τή «μέθοδο» πού
έφαρμόζουν— π.χ. αύτούπνωση — καί κα
τά τά «τεχνικά μέσα» πού διαθέτουν —
π.χ. κρυστάλλινη σφαίρα, κάρτες Ταρό
κ.ά.
Η «μαρτυρία» τών Μέντιουμ ποι
κίλλει κατά τόν «τρόπο λήψεώς» της:
Πολλά Μέντιουμ ισχυρίζονται, συχνά,
ότι τό «μήνυμα» πού μεταβιβάζουν προ
φορικά, τό «βλέπουν», πρώτα, νά ξετυλί
γεται σάν κινηματογραφική ταινία μπρός
στά μάτια τους. "Αλλα, τό «άκοΰμε» σάν
φωνές ή τό «άντιλαμβάνονται» σάν εικό
νες καί φωνές μαζί καί άλλα πάλι, τό
«νοιώθουν» σάν όσμή πού διεγείρει!
Η σπουδή τών βιωμάτων καί ή διερεύνηση τής συμπεριφοράς τών Μέν
τιουμ καθίσταται έτσι «άντικείμενο» όχι
μόνο παραψυχολογικής καί ψυχολογικής
έρευνας, άλλά καί ψυχιατρικής!

Ή παραψυχολογική έρευνα
Ή ιστορία τής έπιστημονικής προό
δου στηρίζεται, συχνά, στις έρευνες γιά
γεγονότα πού ή έπιστήμη άγνόησε!
Ή παραψυχολογική έρευνα είναι μιά
άπό τις σημαντικώτερες έρευνες, πού άνέλαβε ποτέ νά κάνει άνθρώπινο μυαλό.
Είναι πιθανόν νά δείξει, κάτω άπό ένα
τελείως άλλο φώς, τήν προσωπικότητα,
τή θέση της μέσα στόν κόσμο, καί θά
μπορούσε, μέ τόν καιρό, νά μεταμορφώ
σει όλόκληρο τό πνευματικό ύπόβαθρο
έπάνω στό όποιο στηρίζεται ό πολιτι
σμός μας!
Τις τελευταίες δεκαετίες, ή παραψυχο
λογική έρευνα γίνεται όλο καί πιό αύ
στηρή, πιό συστηματική καί πιό μηχανο
γραφημένη. ’Αντίθετα, ή θεωρητική φυ
σική γίνεται όλο καί πιό άπόκρυφη καί
«γκρεμίζει», σχεδόν μέ χαρά, κάθε προ
ηγούμενο ιερό καί άπαραβίαστο φυσικό
νόμο. Τό κλίμα έρευνας άλλαξε τόσο,
ώστε θά μπορούσε νά κατηγορηθεί, άνοιχτά, ή Παραψυχολογία γιά σχολαστική
έπιστημονικότητα καί ή Φυσική γιά τάση
πρός ύπερφυσικές έννοιες, όπως ή άρνητική μάζα ή ό χρόνος, πού λαμβάνεται

ώς τέταρτη διάσταση τού φυσικοϋ κό
σμου.
Μιά «γεύση» άπό τό «κλίμα» πού έπικρατεί μέσα στά πανεπιστημιακά παρα
ψυχολογικά έργαστήρια δίνουν καί τά πο
λύκροτα πειράματα —πού άρχισαν άπό
τό 1930— μέ τις είκοσι πέντε καρτέλες
τού Ζένερ, οί όποιες άπεικονίζουν πέντε
διαφορετικά σύμβολα: σταυρό, κύκλο,
κυματοειδείς γραμμές, τετράγωνο, άστρο.
Στά «στατιστικά» αύτά πειράματα ό
«πειραματιστής - πομπός» γυρίζει, κρυ
φά. όλες τις καρτέλες, τή μιά μετά τήν
άλλη, καί προσπαθεί νά μεταδώσει, άπο
μακρυα, στό «ύποκείμενο έρεύνης - δέ
κτη» τήν έντύπωσή του άπό τήν κάθε καρ
τέλα. Ό Δέκτης προσπαθεί νά πληροφορηθεί, Τηλεπαθητικά, ποιά καρτέλα γυ
ρίζει, κάθε φορά, ό Πομπός καί νά άπαντήσει —είκοσι πέντε φορές— σωστά...
Οί πιθανότητες πού ύπάρχουν, νά
οφείλονται οί σωστές απαντήσεις τού Δέ
κτου καθαρά σέ σύμπτωση, άνέρχονται
φυσικά, σέ ένα πρός πέντε ή είναι πέντε
σωστές άπαντήσεις στις είκοσι πέντε καρ
τέλες. "Αν σέ μιά σειρά χιλιάδων τέτοιων
«δοκιμασιών» έμφανίζεται μιά σημαντική
καί σταθερή άπόκλιση άπό τήν άναμενόμενη «τιμή τύχης», τότε τό μόνο λογικά
καί μαθηματικά έξακριβωμένο συμπέρα
σμα είναι, ότι έπεμβαίνει καί εύθύνεται
γιά τό πειραματικό άποτέλεσμα κάποιος
άλλος, έκτός τής τύχης, παράγων.
Τέτοια πειράματα γίνονται μέ γυναί
κες, άνδρες, παιδιά, ύγιεις, αρρώστους,
άναπήρους: Ο Πομπός γυρίζει τήν μιά
καρτέλα μετά τήν άλλη —όταν πρό
κειται γιά έρευνα Τηλεπάθειας— ή ό
Δέκτης εικάζει τήν ύφισταμένη σειρά
τών καρτελών πριν ό Πομπός τήν έξακριβώσει — τέστ πού προορίζεται νά
ξεχωρίσει, στό μέτρο τού δυνατού, τήν
καθαρή Διόραση άπό τήν Τηλεπάθεια—
ή ύ Δέκτης προσπαθεί νά μαντεύσει τή
μελλοντική σειρά τών καρτελών πού θά
σχηματισθεϊ. συνήθως, βάσει «πίνακος
τυχαίων άριθμών» — δοκιμασία πού διε
ξάγεται γιά τήν Πρόγνωση.
Τό νά μαντεύει, όμως, κανείς τήν μιά
καρτέλα μετά τήν άλλη, έκατό, χίλιες,
δέκα χιλιάδες φορές είναι μιά πολύ μονό
τονη καί πολύ πληκτική άπασχόληση.
Πρός τό τέλος κάθε «συνεδρίας» καί
οί πιό ένθουσιώδεις Δέκτες παρουσιά
ζουν μιά κάμψη στήν άπόδοσή τους καί
μετά άπό μερικές βδομάδες ή μήνες έντατικού πειραματισμού, οί περισσότεροι
χάνουν τις Παραψυχικές τους ικανότη
τες. Αύτό τό «φαινόμενο παρακμής» θεω
ρείται σάν μιά «έγκυρη καί άξιόπιστη
ένδειξη» γιά τό ότι καί κάποιος ένεργός
«ψυχικός παράγων» έπηρεάζει τό πειρα
ματικό άποτέλεσμα τής «καρτελομαντικής» καί όχι μονάχα ή τύχη.
Θά πρέπει νά τονισθεϊ, ότι τά σχεδόν
τεχνητά Παραψυχικά φαινόμενα πού προκαλοϋνται στά έργαστήρια, δέν είναι τά
άβίαστα, τά «ποιοτικά», Παραψυχικά
φαινόμενα τής καθημερινής ζωής —πού
ένώ στερούνται «προσφάτων ή ιστορικών
άποδείξεων», έξακολουθοΰν νά έντυπωσιάζουν!...
Τά «ποσοτικά» άποτελέσματα τών πα
νεπιστημιακών παραψυχολογικών έρευνών, πού ανάγονται σέ μιά κατ' έξοχήν
ποιοτικήν περιοχήν, όπως είναι ή ψυχι
κή, προέρχονται άπό μιά έρευνα «ψυχρή».
"Ερευνα, όμως, πού όδηγεί, πιθανώς, ού-

ΟΙ προσπάθειες ερμηνείας

// μαγεία ήταν ευρύτατα Λιαόεόομέιαι
<·τψ· Αρχαία Ι'.λλάόα. οπιυς καί ή μαντεια, αφον, όπο>ς είναι γνωστό νπήρχαν
επίσημα κέντρα, τά μαντεία, τά (’mala
επιστενετό, οτι εχονν τήν ικανότητα νά
προβλέπουν τό μέλλον.
δέτερα στήν έξαγωγή «άντικειμενικών»
συμπερασμάτων:
—Ή Έξωαισθητήριος άντίληψη άποτελεϊ μιά —διαφορετικής έντάσεως—
«φυσιολογική», άνθρώπινη, ικανότητα,
πού έμφανίζεται, τό ίδιο περίπου συχνά,
σέ γυναίκες, άνδρες καί συχνότερα σέ
παιδιά.
—Τά Παραψυχικά φαινόμενα, φαίνε
ται, ότι δέν συνδέονται μέ κανένα μορφολογικό, φυλετικό ή άλλο άτομικό γνώ
ρισμα, ούτε έξαρτώνται άπό μιά συγκεκρι
μένη παθολογική κατάσταση.
—Ό καφές, τό άλκοόλ, τά φαρμακευ
τικά παρασκευάσματα ή ή ύπνωση, μπο
ρεί νά έπηρεάσουν ή νά ισχυροποιήσουν
τό άποτέλεσμα τής παραψυχολογικής
έρευνας.
—Προικισμένα άτομα, τά όποια έπιτυγχάνουν έξαίρετα άποτελέσματα στήν
«αύθόρμητη» Τηλεπάθεια καί Διόραση,
μπορεί νά μή δείξουν τήν ίδια έξαίρετη
άπόδοση στό έργαστήριο. Τό ίδιο ισχύει
καί γιά άτομα πού ένώ σημειώνουν με
γάλα «σκόρ» στήν «προκαλούμενη»Τηλεπάθεια καί Διόραση, άποτυγχάνουν στήν
αύθόρμητη τής καθημερινής ζωής.
— Η στάση τού Δέκτου, άπέναντι στόν
Πομπό καί στό πείραμα, «έπιδρά» στήν
ποσότητα καί στήν ποιότητα τού έργαστηριακού άποτελέσματος.
— Η φιλοδοξία —όπως καί άλλα ισχυ
ρά κίνητρα — δυνατό νά οδηγήσει σέ
άσυνήθιστα ύψηλή άπόδοση.
—Ή άπόσταση —όπως καί ή χρονική
περίοδος— φαίνεται, ότι δέν διαδραμα
τίζει πρωτεύοντα ρόλο στήν Έξωαισθητήριο άντίληψη.
Τά έργαστηριακά αύτά πειράματα,
άλλά καί οί Παραψυχικές εμπειρίες άπό
τήν καθημερινή ζωή, έπιβάλλουν, σή
μερα, τήν άναστολή τής πολεμικής γύρω
άπό τήν ύπαρξη τής Έξωαισθητηρίου
όντιλήψεως. Παράλληλα, όμως, δείχνουν
καί τήν άνάγκη τροποποιήσεως τών μέχρι
σήμερα παραψυχολογικών θεωριών, γιά
τήν ένταξη τών πανάρχαιων αύτών φαι
νομένων στή σύγχρονη έπιστημονική
εικόνα τού κόσμου.

Οί συστηματικές προσπάθειες γιά τήν
έρμηνεία τής Έξωαισθητηρίου άντιλήψεως —στήν «Τηλεπαθητική» της , βα
σικά, μορφή— άρχισαν άπό τόν 19ον αι
ώνα σύμφωνα μέ τά κυριαρχοΰντα, τότε,
άξιώματα τής Φυσικής καί τήν θεωρία
τών —ήλεκτρομαγνητικών— «κυμάτων».
Αλλά τά κύματα, σέ μερικά έκατοστά,
μακρυά άπό τόν «έγκέφαλο», δέν ύποδεικνύουν πιά τήν ύπαρξή τους, ή έντασή
τους πέφτει μέ τό τετράγωνο τής άποστάσεως, ή διείσδυσή τους σταματά μπρος
σέ μιά θωράκιση άπό μόλυβδο... Όταν
άνακαλυφθεί ή φύση τής Τηλεπαθητικής
ένέργειας, θά έχει γίνει μιά άνακάλυψη,
όχι κατώτερη άπό έκείνη τής πυρηνικής.
Τά άποτελέσματα θά είναι άνυπολόγιστα
γιά τόν άνθρωπο, τήν έπιστήμη καί τόν
πολιτισμό!
Μιά άλλη ένδιαφέρουσα, άλλά όχι
χωρίς προβλήματα, θεωρία —άρχικά γιά
τήν Πρόγνωση— άπτεται ισχυρά τής πλα
τωνικής σκέψεως, πού ύποστηρίζει, ότι ή
Έξωαισθητήριος άντίληψη συλλαμβάνει
τήν «ιδέα» τής καταστάσεως πραγμάτων
πού προϋπήρχε, ύπάρχει καί θά υπάρχει.
Τέλος, οί θεωρίες πού υποστηρίζουν,
ότι ή Έξωαισθητήριος άντίληψη σχε
τίζεται μέ τό —άτομικό ή συλλογικό—
«άσυνείδητο», ή μέ κάποια δημιουργική
«ένόραση», ή άκόμη καί μέ τήν ύπαρξη
μιας —πιθανόν άνεξάρτητης άπό χώρο
καί χρόνο— «διαψυχικής έπικοινωνίας»,
αποτελούν —όπως όλες οί μέχρι σήμερα,
30 περίπου, έπικρατέστερες θεωρίες —
έρμηνευτικές άπόπειρες μέ τή σφραγίδα,
συχνά, τής μεταφυσικής.
Έλέχθη, ότι: ή έπιστήμη γνωρίζει
όλο καί περισσότερα γιά όλο καί λιγώτερα. Αύτό. όμως, ισχύει μόνο γιά τις
έξειδικεύσεις της. Θά μπορούσε κανείς να
πει, ότι ή έπιστήμη γνωρίζει όλο καί λιγώτερα γιά όλο καί περισσότερα, γύρω
άπό τις περιπτώσεις τών συμπληρωματι
κών διεργασιών ένοποιήσεως τής ύλης
καί τής ένεργείας —σωματίου καί κύμα
τος— σ' ένα έννοιολογικό δέλτα πού χύ
νεται. μεγαλειώδες, σ’ έναν ώκεανόν άφαιρέσεως: Ή έπιστήμη άποδεικνύεται τό
λαμπρότερο έπίτευγμα τού άνθρώπου καί
ή βασανιστικώτερη ήττα του!
Ο άνθρωπος έγινε, τελευταία πιό
νοήμων. Δέν έγινε, όμως, καί πιό σοφός
καί δέν γνωρίζει πιό πολλά, άπ' ότι γνώ
ριζε πιό παλιά...
"Αν τό παραδεχθούμε, άς δεχθούμε πιό
ανεπιφύλακτα τά φαινόμενα πού μάς περι
τριγυρίζουν καί πού ή μονόπλευρη έμ
φαση στις φυσικές έπιστήμες μάς έκανε
νά άγνοοΰμε. "Ας αισθανθούμε τά ρεύμα
τα πού φυσάνε μέσ’ άπό τις ρωγμές τού
αίτιατοΰ συγκροτήματος. "Ας προσέξου
με, κάπως περισσότερο, τά συγκλίνοντα
φαινόμενα "Ας συμπεριλάβουμε τά «πα
ραψυχικά» στήν έννοια τού «φυσιολο
γικού». Καί άς συνειδητοποιήσουμε, ότι
ή'μαγεία καί ό ορθολογισμός βρίσκονται
μέσα στήν κάθε προσωπικότητα σάν δυό
άντίθετες, άλλά συνυπάρχουσες, δυνάμεις:
όπως ή γυναίκα καί ό άνδρας σ' ένα κοινό,
ορμονικό, φορέα!
Απ' τά βάθη τών αιώνων, τό πάθος
καί ό λόγος άντιμετωπίζονται καί μά
χονται. Τό ένα, είναι άλλοτε νικητής καί
άλλοτε ήττημένος· άνάλογα μέ τούς αν
θρώπους, τούς τόπους καί τις έποχές!...
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Oi έιιιθέβεις εναντίον τών άβτυνομικών
παίρνουν πολλές φορές τη μορφή ένέδρών
καί άποκοπή τών άβτυνομικών από τούς
ουναδέλφους τους, τούς οποίους βκοτώνουν
έπί τόπου διά πυροβολιομοΰ.

Ν

ΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ καί τεχνική έχει
άναπτυχθή στις Ηνωμένες Πο
λιτείες τής Αμερικής άπό ένα
μικρό αριθμό εγκληματιών οί όποϊοι
άποκαλοϋν τούς εαυτούς των «άντάρτες τών πόλεων»...
«Πρέπει νά προσπαθήσωμε να κάνωμε κάτι νέο, όπως ό όπλισμένος έπαναστατικός στρατός. Κλέπτοντας χρή
ματα άπό τις τράπεζες γινόμαστε έπαναστατικός δήμιος τών γουρουνιών τής
γκεστάπο (έννοεϊ τούς Αστυνομικούς)
κυρίως παίρνουμε όπλα άπό τόν έχθρό...»,
άνεκοίνωσε μία έφημερίς έκόιόομένη
άπό μία φατρία τοϋ κόμματος «μαϋρος
πάνθηρ». Έόώ οί πάνθηρες έγιναν αύτόκλητος συνήγορος τοϋ παναφρικανισμοϋ. (...’Όταν ό αντάρτης σκοτώνει
έναν άνθρωπο τής έξουσίας, δέν παίρ
νει μόνο τό όπλο του πού φορά, άλλα
ανοίγει διάπλατα τήν πόρτα καί παίρνει
ένα αύτόματο τών 30 φυσιγγίων») καί
ό Βραζιλιανός Θεωρητικός τοϋ πολέμου
τών άτάκτων άνταρτών τής πόλεως,
Carlos Marighella λέει («Ό άντικειμενικός
σκοπός τής ένέδρας είναι νό πάρης τοϋ
έχθροϋ τό όπλα καί νά τόν τιμωρήσης μέ
θάνατο»). ’Αλλά τελευταίως οί πληροφο
ρίες λένε ότι έχει έπέλθει άλλαγή σ’ αύτήν τήν τακτική .

Οί ένοχοποιητικές
αποδείξεις
"Ενας νέος συγγραφεύς στά θέματα
τής διεξαγωγής τοϋ πολέμου τών άνταρ
τών τής πόλεως γράφει ότι τά κλεμμένα
όπλα άπό τούς δολοφονημένους άστυνομικούς — καί σέ έναν άριθμόν δολοφο
νημένων άστυνομικών έχει σημειωθή
κλοπή τών όπλων τών θυμάτων — γίνε
ται ένας άποδεικτικός κρίκος ένοχής πού
ένώνει τούς άντάρτας πρός τούς δολο
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φονημένους αστυνομικούς, όταν ένας
αντάρτης συλληφθή νά φέρη επάνω του
ένα κλεμμένο όπλο άπό τόν αστυνομικό
ό όποϊος δολοφονήθηκε.
"Ενα σημειωματάριο τής τεχνικής
τών άνταρτών, τό όποιον εύρέθη στή
κατοχή ενός προσώπου πού ήταν μπλε
γμένο στήν ύπόθεσι ενός όπλοστασίου,
πού άνεκαλύφθη, συνεβούλευε έκείνους
πού ήθελαν νά γίνουν άντάρτες.«Δέν
έχομε άνάγκη νό παίρνουμε όπλα άπό τά
παγωμένα (δολοφονημένα) γουρούνια
(άστυνομικούς) ειδικά άπό έκείνους πού
έχουν δικαιολογημένα παστωθή (νεκρωθή). Υπάρχουν καλύτεροι τόποι νά
κλέψουμε όπλα όχι άπό έκεί πού μπο
ρούν νά συσχετίσουν τόν θάνατο τών
γουρουνιών πρός τά κλεμμένα όπλα.
Επιθέσεις έναντίον άστυνομικών εί
ναι άκόμη ή κυρία τακτική αύτών τών
«έπαναστατημένων δημίων». Τό 1972, 11
άστυνομικοί έφονεύθησαν καί 43 τραυματίσθησαν σέ έπιθέσεις όπου ή εύθύνη
βαρύνει κυρίως τούς έπαναστατημένους
δημίους, ή άντάρτες τών πόλεων κατά
τό πρότυπον τών guerrilas ή μεμονωμένα
άτομα, ή μέλη όμάδων αύτών τών τύ
πων πού είχαν ύπηρετήσει σέ αύτές τις
ομάδες . Τό 1971, 19 αστυφύλακες έφο
νεύθησαν καί 48 έτραυματίσθησαν σέ
επιθέσεις τοϋ ίδιου τύπου.
Τό πιστόλι τών 9 mm («Συνιστώμεν
τό αύτόματο βραουνίκ τών 9mm. Δέχεται
μικρή γεμιστήρα τών 13 φυσιγγίων»
σημειώνει ό συγγραφεύς ένός φυλλαδίου,
γραμμένο έπάνω στήν τακτική τών άνταρ
τών) καί τό ήμιαυτόματο τών 9 mm έχει
γίνει τό άγαπημένο όπλο τών άνταρτών
στήν ’Αμερική, μεταξύ τοϋ AR - 15 καί
AR - 180, πανομοιότυπου τοϋ Μ - 16
στρατιωτικού έπιθετικοϋ όπλου. ’Επίσης
χρησιμοποιοϋνται καί άλλα όπλα περιλαμβανομένων καί τών ξένων στρατιω-

Άριστερά έπάνω και δεξιά κάτω: Τά
έξώφυλλα όνο άπό τά πολλά επαναστατικά
φυλλάδια, τά όποια κυκλοφορούν στις 'Η 
νωμένες Πολιτείες. Τό υλικό τών περιο
δικών αύτών,· μπορεί νά γέμιση ένα ολό
κληρο λεξικό, τό λεξικό τής βίας. Μερικά
άπό τά βιβλία και φυλλάδια αί'τά χρησι
μοποιούνται άπό τούς εξτρεμιστές τής ’Α 
μερικής. 'Απέναντι: ένα μπαούλο γεμάτο
όπλα καί ένας χαρτοφύλακας μέ βιβλία
άναρχικών, πού άνεκαλύ'φθησαν άπό τό
Έ φ -Μ πι-Ά ϊ.

τικών κλαπέντων σέ αύτές τίς χώρες.
Οί έπιθέσεις, έμπνευσμένες άπό τά
έπαναστατικά κηρύγματα, έναντίον τών
άστυνομικών, παίρνουν καί μορφή ένεδρών, άποκοπή τών άστυνομικών άπό
τούς συναδέλφους τους τούς όποιους
φονεύουν έπί τόπου διά πυροβολισμού.
Οί δράστες ζητοϋν τήν βοήθειαν τής
άστυνομίας γιά νά δελεάσουν τούς άστυνομικούς νά πλησιάσουν τόν τόπο τής
ένέδρας των, έχοντας διαπράξει έκ προθέσεως ένα τροχαίο άτύχημα γιά νά
άναγκάσουν τούς άστυνομικούς νά βγοϋν
έξω άπό τό περιπολικό αύτ)το, έτσι ώστε
νά έκθέσουν τούς έαυτούς των σέ κα
ταιγισμό πυρών. Συνιστάται ιδιαιτέρως
διά αύτές τίς επιθέσεις, ή έποχή τοϋ χειμώνός καθώς ή βαρειά χειμερινή ένδυμασία καί τό παλτό, έπιτρέπουν καλυτέρα άπόκρυψι τών όπλων.

Κλοπές και ληστείες
«Ή άστυνομία έχει τά όπλα καί οί
τράπεζες έχουν τά χρήματα. "Ετσι αύτό
μάς άναγκάζει νά ένεργήσουμε τή λη
στεία... τήν άφαίρεση τών όπλων, τών

άγαθών η των χρημάτων γιά επαναστα
τικούς σκοπούς...» συμφώνως πρός τις
διακηρύξεις τοϋ Μαύρου Έλευθερωτικοϋ Στρατού.
Ληστείες γιά τήν ένίσχυσιν τών τα
μείων γιά τήν έπανάστασι, έχουν όμολογηθή άπό αύτές τΙς ενώσεις. Ό 'Αφρι
κανό - Αμερικανικός άπελευθερωτικός
Στρατός άνέλαβε τήν εύθύνη τής ρίψεως
μιας χειροβομβίδος κάτω άπό ένα άστυνομικό αύτ)το τής ’Αστυνομίας τής Νέας
Ύόρκης τήν 20 Δεκεμβρίου 1971. Ήταν,
είπαν, μία άποστολή νά συγκεντρώσουν
χρήματα γιά τούς άγώνας τοϋ Άφρικανοάμερικανικοΰ άπελευθερωτικοϋ Στρα
τού. Αύτός ό κομπασμός γύρω άπό τις
κλοπές άργότερα έκρίθη δυσμενώς άπό
άλλους ύποστηρικτάς τών δραστηριο
τήτων τών άνταρτών τών πόλεων, οϊ ό
ποιοι ύπεγράμμισαν τήν άνάγκην, όπως
αύτές οί κλοπές παίρνουν τήν μορφή καί
τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής ληστείας,
ώστε νά μένουν άγνωστοι οί δράστες,
διά νά κερδίζουν χρόνο, καί νά μπορούν
νά κάνουν μία έπαναστατική κίνησι.
'Ομοίως κατεκρίθησαν οί ληστείες
τοϋ Μαύρου 'Απελευθερωτικού Στρα
τού, διότι κατά τήν γνώμην τών έπικριτών δέν αξίζει τόν κόπο. «'Εάν οί άνδρες
τών 'Ανταρτών τών πόλεων πρόκειται
νά διακινδυνέψουν τήν ζωήν των καί
τήν έλευθερίαν των κάνοντας ένοπλες
κλοπές, τότε νά προσπαθούν νά κλέψουν
μεγάλα ποσά» συνεβούλευσε ένας δη
μοσιογράφος ό όποίος προειδοποίησε πτομέρειες καί έφόδια χρήσιμα στίς κλο
έναντίον των φόνων τών αστυνομικών πές. Ή κατόπτευσις τού στόχου (γιά νά
γιά νά τούς παίρνουν τά όπλα. Οί στό διαπιστωθή πόσοι άνδρες τής Αστυνο
χοι πού συνιστώνται άπό αύτόν τόν συγ μίας περιπολοϋν καί έάν ή τράπεζα φρουγραφέα καί άλλους, περιλαμβάνουν τρά
ρεϊται άπό ένόπλους άστυνομικούς), προπεζες, μεγάλα καταστήματα καί 'Οργα τείνεται ώς τό πρώτον μέσον διά νά έξανισμούς. Οί ταμίες τών τραπεζών καί
σφαλισθή ό τρόπος τής διαφυγής. Οί
μεγάλων καταστημάτων, είδικώ ςτήνΐη
χειροβομβίδες περιγράφονται ώς τά πλέ
καί 16η έκάστου μηνός μεταφέρουν μέ ον άποτελεσματικά μέσα πού έχρησιμοάλυσίδες μεγάλα χρηματικά ποσά γιά ποιήθησαν κατά τό παρελθόν διά νά
τήν πληρωμή τού προσωπικού.
άποθαρρύνουν τούς διώκτας. Τά ήμιφορΒοηθήματα πού έχουν κυκλοφορήσει τηγά αύτ)τα είναι τά άγαπημένα οχή
τελευταίως περιλαμβάνουν τεχνικές λεματα τών άνταρτών, διότι πάρα πολλά
έργαλεϊα μπορούν νά μεταφερθοΰν κρυμ
μένα. Ή χρήσις ένοικιασμένων όχημάτων
μέ ψεύτικη ταυτότητα, σάν τεθωρακι
σμένα αύτ)τα διά τήν περίπτωσιν τής
διαφυγής, έχουν προταθή. Ή θωράκισις
μπορεί νά γίνη μέ σάκκους άμμου ή φύλ
λα άπό άτσάλι ή πλαστικό πού δέν τό
διαπερνούν τά βλήματα.
Ή έλλειψις άσυρμάτου έπικοινωνίας
προφυλάσσει μιά όμάδα άνταρτών πού
παρακολουθούν μιά τράπεζα άπό τό νά
τούς έντοπίση ή 'Αστυνομία πού έλέγχει τήν άδεια κυκλοφορίας τού όχήματός των, συμφώνως πρός ένα άρθρο
γραμμένο έπάνω στήν τεχνική τού Μαύ
ρου Απελευθερωτικού Στρατού. Οί άντάρτες έχουν λάβει έντολή νά φονεύουν
κάθε άστυνομικό πού έκείνη τήν ώρα
πλησιάζει στόν τόπο τής έπιχειρήσεως
προτού κάν προλάβη νά χρησιμοποιήση
τόν άσύρματό του γιά νά ζητήση βοή
θεια. Οί ύποδείξεις γιά τήν τεχνική τών
ληστειών τής τραπέζης περιλαμβάνουν
προειδοποιήσεις γύρω άπό τά χρήματα
«δολώματα», τήν χρήση μεταμφιέσεως,
όπως περούκες, κουκούλες, μάσκες γιά
WUCiWEUA·. "QUERRVL σκί, καθώς καί τήν καταστροφή ή τήν
άπομάκρυνσι τών φωτογραφικών μη
χανών τών τραπεζών.
’Οπαδοί τής όργανώσεως τών Παν
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θήρων τής Λονισβίλ τοϋ Κεντάκυ, περιέγραψαν τόν Μαύρο 'Επαναστατικό Στρα
τό σάν ένα μικρό άντάρτικο στρατό
πού διεξάγει ένοπλον άγώνα έναντίον τής
Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής 'Αμερικής. Ό «Στρατός» είναι
«καθολοκληρίαν αύτόνομος καί άποκεντρωμένος» ή ήγεσία του είναι συλλο
γική. Συνεπώς, σύμφωνα πρός αύτήν
τήν άποψη δέν ύπάρχει έξάρτησις άπό
άλλους «ύψηλά ίσταμένους» ώστε νά
διενεργήση «μία άναγκαστική έπαναστα
τική φορολογία άπό τις τράπεζες (μιά
σκέψις πού υίοθετήθη άπό τόν Κάρλος
Μαριγκέλλα)» ή νά διαξαγάγη άλλες
έπαναστατικές έπιχειρήσεις όπως «ή
τιμωρία ένός γουρουνιού (άστυνομικού) διά θανάτου».
Οί κλοπές πού γίνονται άπό τόν έπαναστατικό στρατό δέν είναι όλες τις
φορές βίαιες. Πολλές φορές έχει άναφερθή δολία χρήσις ταξιδιωτικών έπιταγών. Οί Γουέδερμαν (μιά έξτρεμιστική όργάνωσις πού άργότερα άλλαξε
άνομα γιά νά άποφύγη τήν. σύγχυσι
μέ μιά άλλη όργάνωσι άρσενικών σωβι
νιστών) έχει διπλασιάσει τά έσοδά της
άγοράζοντας αύτά τά τσέκ καί άναφέροντας ψευδώς άτι τά έχασαν ή τούς τά
έκλεψαν, έτσι παίρνουν ένα άλλο μπλόκ
έπιταγών γιά νά έξαργυρώσουν. Ψεύτικες
ή κλεμμένες ταυτότητες συνήθως χρησι
μοποιώντας μέ αύτά ή μέ άλλα σχέδια,
συχνά άποτελούμενα άπό πιστωτικές
κάρτες καί ταυτότητες κλεμμένες εις τά
πανεπιστήμια άπό τούς φοιτητάς. ΟΙ
άναφορές έπίσης πού λαμβάνονται συχνά
άναφέρουν άτι οί έπαναστάτες παίρνουν
πιστοποιητικά γεννήσεως προσώπων πού
πέθαναν κατά τήν νηπιακή ήλικία. Τά
ονόματα αύτά μπορούν νά έξευρεθοϋν
στα ληξιαρχεία άνατρέχοντας στήν κα
τάλληλη χρονολογία γεννήσεως.

263

Τρομοκρατία καί Πόλεμος
Οί κλοπές άπό τόν επαναστατικό
στρατό γιά νά ύποστηρίξουν τήν έπανάστασι σπανίως είναι χρήσιμες σήμερα
εις τούς πολιτικούς τρομοκράτες.Αύτό
είναι μιό από τις πολλές στρατιωτικές
διαφορές μεταξύ τών τρομοκρατών καί
τών επαναστατών σήμερα στό κόσμο.
Ή διεξαγωγή τών επιχειρήσεων τοϋ
έπαναστατικοϋ στρατού μπορεί νά προσδιορισθή σάν έγκληματική έπιχείρησι
γιά επαναστατικούς σκοπούς.
Ή τρομοκρατία, άπό τήν άλλη πλευ
ρά, είναι βίαιες εγκληματικές ενέργειες
σχεδιασμένες νά προκαλέσουν εκφοβι
σμόν γιά νά κερδίσουν πολιτικά ώφέλη.
Η διαφορά φαίνεται άπό τό έπιζητούμενον άποτέλεσμα καί μερικές φορές
εις τήν χρησιμοποιουμένη μέθοδο.
Ό έπαναστατικός στρατός έργάζεται έναντίον τής έπαναστάσεως. Οί
τρομοκράτες ένεργοϋν γιά νά συγκεν
τρώσουν τήν προσοχή τών άνθρώπων σέ
ένα συγκεκριμένο παράπονο.
«Οί τρομοκράτες έχουν ένα πολι
τικό έργαλεϊο», ό έπαναστατικός στρα
τός έχει μιά στρατηγική γιά έπανάστασι.
Σήμερα οί αύτόχθονες έπαναστάτες
βασίζονται στις κλοπές γιά νά καλύψουν
οικονομικά τις δραστηριότητές τους, ένώ,
οί πολιτικοί τρομοκράτες συνήθως ένεργοϋν σέ ξένες χώρες πρός αύτούς καί
πολλές φορές ύποστηρίζονται οικονο
μικά άπό ξένες χώρες πού διάκεινται
συμπαθώς πρός τούς σκοπούς των. Συ
νεπώς οί φανατικοί τρομοκράτες μπορούν
νά δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γιά
διάπραξι άνταρσίας (ή όποια έκθέτει
τούς τρομοκράτες εις τόν κίνδυνον άποτυχίας καί συλλήψεως), μέ σκοπό νά
κερδίσουν μεγάλη δημοσιότητα, άλλά
«ό έπαναστατικός στρατός δέν πρέπει
ποτέ νά έκθέτουν έαυτούς άνευ άνάγκης».
Όλες οί δυνατές προφυλάξεις πρέπει
νά λαμβάνωνται γιά νά άποφύγουν μιό
πλήρη έκμηδένισι. Ό έπαναστατικός
στρατός μπορεί καί τό κάνει, νά χρησιμοποιήση τήν κριτική τών άδιακρίτων
τρομοκρατικών ένεργειών κατά καιρούς.
Ή τοποθέτησις βομβών σέ μερικά ση
μεία τής πόλεως, είναι τό πλέον κοινόν
μέσον, καθώς ή μή άναμενομένη έκρηξις βόμβας έναντίον τών φιλησύχων πο
λιτών, ύπολογίζεται ότι ένσπείρει φόβο
στις ψυχές τους. Αύτή ή τακτική, γιά
παράδειγμα, μπορεί νά είναι ίδια μέ
έκείνη πού στέλλονται παγιδευμένες έπιστολές έναντίον τών Ίσραηλινών άξιωματούχων καί τούς συμπαθούντας αύ
τούς. Αύτές οί παγιδευμένες έπιστολές
μπορεί νά ζυγίζουν λιγώτερο άπό μιά
ούγγιά καί νά έχουν λιγώτερο άπό μιά
ϊντσα πάχος. Σέ πολλές άπ' αύτές ή διέύθυνσις είναι χειρόγραφος καί έχουν
σταλή άπό τό έξωτερικό άεροπορικώς.
Συνήθως χρησιμοποιούνται, πλαστικές
έκρηκτικές ύλες σέ λεπτές λωρίδες καί
ΤΝΤ σέ μορφή σκόνης. Ό έπικρουστήρ
άποτελεϊται άπό ένα μικροσκοπικό έλατήριο καί ένα έπίσης μικρό καψούλι.
Σ’ αύτή τή χώρα, ή τοποθέτησις βομ
βών είναι τό κυριώτερο όπλο τής όμάδος πού αύτοαποκαλείται «Γουέδερμαν». «’Απόψε (9 Ίανουαρίου 1970) κατά
τις 7 μ.μ. ανατινάξαμε τό Αρχηγείο τής
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Αστυνομίας» έκαυχήθη ό όμάς αύτή.
Ομοίως ή όμάς αύτή, άνέλαβε τήν εύθύνη τής έκρήξεως πού έγινε στό Καπιτώλιο
τής Ούάσινγκτον τήν 1η Μαρτίου 1971
καί στό πεντάγωνον στις 19 Μαϊου τού
1972. Καί άλλες έκρήξεις βομβών πού
έγιναν σέ διάφορα σημεία τής χώρας
έναντίον τού «κατεστημένου» έχουν άνακοινωθή ότι έγιναν άπό τούς άντάρτες
τών πόλεων πού δίδουν έξωτικά ονό
ματα στις ομάδες των όπως οί Γελαστές
Αλεπούδες, οί Περήφανοι Αετοί, καί ή
τέλεια κοινωνία τών Κοράκων τοϋ
Πάρκου. Συχνά αύτές οί έκρήξεις άναγγέλονται προηγουμένως μέ τηλεφωνή
ματα, άλλά παρά ταΰτα αύτή ή προσπά
θεια σπανίως προστατεύει τήν ζωή καί
περιουσία άπό τήν καταστροφή.
Ή φύσις τοϋ στόχου — ό στρατός,
ή Κυβέρνησις ή άλλα σύμβολα τού κατε
στημένου— καί ή προειδοποιητική κλήσις
διά τήν τοποθέτησι τής βόμβας, καθι
στούν βεβαία τήν συμμετοχή τών Γουέδερμαν καί άλλων έπαναστατικών όργανώσεων.
Ή έκρηξις τών βομβών, άπό τις
έπαναστατικές ομάδες, έδωσε αφορμή
σέ μιά όμάδα τής κού κλούξ κλάν νά δημοσιεύση τό 1972 τό «'Επαναστατικό
Σημειωματάριο», διά νά έφοδιάση τούς
πατριώτες μέ τις ίδιες άπαραίτητες γνώ
σεις πού ήδη έχουν οί άριστεροί έχθροί
των. Οί όδηγίες, πώς νά γίνωνται οί βόμ
βες άπό δυναμίτη, ικανές νά κρύβωνται
σέ μιά μποτίλια «θερμός» ή σέ χαρτοφύ
λακα κλπ. ήσαν λεπτομερείς, είπωμένες,
μαζί μέ τά διαγράμματα. Σύμφωνα μέ
άνακοίνωσι τής Κλάν, αύτός ό τύπος
τών βομβών μπορούν νά καταστρέφουν
ένα άσανσέρ, νά σπάσουν τις σωλήνες
τοϋ γκαζιού ή τής κυκλοφορίας τού νε
ρού, ή τοϋ ήλεκτρικοϋ μετασχηματιστοϋ, ή νά άποδυναμώσουν τις κεντρι
κές λειτουργίες ένός ούρανοξύστη, ή
έάν τοποθετηθή κάτω άπό ένα βαγόνι
άμαξοστοιχίας τού ύπογείου σιδηρο
δρόμου, νά έκτροχιάση τόν σιδηρόδρομο.
Δύο μήνες άργότερα άπό τότε πού ή Κλάν
κυκλοφόρησε αύτό τό φυλλάδιο ίσχυριζομένη ότι μία καλοσχεδιασμένη έκστρατεία έκρήξεως βομβών, μπορεί νά
έπιφέρη όλοσχερή καταστροφή ένα
μέλος τής όργανώσεως συνελήφθη καί
εύρέθη νά κατέχη άρκετή ποσότητα δυνα
μίτη, καψύλια, ρολόγια, μπαταρίες καί
άλλα άπαραίτητα ύλικά κατασκευής
βομβών, όπως αύτά περιεγράφοντο εις
τό φυλλάδιον τής Κλάν.
Ενώ συνεχίζοντο οί ένέδρες καί οί
άλλες άψιμαχίες μέ τήν Αστυνομία, ό
Αφρικοαμερικανικός Απελευθερωτικός
Στρατός, έχρησιμοποίει έκρηκτικά είδικώς στις πολιτείες τής δυτικής άκτής.
'Ενωρίς αύτό τό έτος, ύλικά κατασκευής
βομβών άνεϋρε ή ’Αστυνομία στά χέρια
μελών αύτής τής Όργανώσεως. Τόν
Μάιο τοϋ ’72 μιά βόμβα άνεκαλύφθη εις
τό προξενείο τής Πορτογαλίας στό
Σάν φραντσίσκο. Ό Αφρικοαμερικανικός Απελευθερωτικός Στρατός άνέλα
βε τήν εύθύνη τής τοποθετήσεως τής
βόμβας σέ μιά έπιστολή σταλμένη σέ
μιά έφημερίδα τής περιοχής. Στήν περίπτωσι αύτή εϊχον τοποθετήσει σέ ένα
ταχυδρομικό σάκκο 14 μασούρια δυνα
μίτη, ένα πυροκροτητή, συνδεδεμένα

μέ μία μπαταρία, άλλά ή βόμβα δέν έξερράγη όταν έπεχειρήθη τό άνοιγμα τοϋ
σάκκου.
Τόν 'Οκτώβριο τού ’72 ένα αύ)το τής
Αστυνομίας άνετινάχθη άπό έκρηξι βόμ
βας καί τήν εύθύνη τής έκρήξεως άνέ
λαβε καί πάλιν ό Αφρικοαμερικανικός
Απελευθερωτικός Στρατός. Μολονότι
αύτή ή όργάνωσις δροΰσε στις Δυτι
κές ακτές, ένα οίκημα στις Νότιες πολι
τείες, πού έχρησιμοποιεΐτο άπό τούς
ίδιους σάν έκπαιδευτική βάσις, άνετινάχθη, όταν τούτοι οί τελευταίοι τό
έγκατέλειψαν έσπευσμένως.
Ή ίδια όργάνωσις χρησιμοποιεί έπί
σης ήλεκτρικούς λαμπτήρες γεμάτους
έκρηκτικά, τούς όποιους παγιδεύουν γύ
ρω άπό τό κατάλυμα ή τόν τόπο έργα σίας, διά νά προστατεύωνται άπό ένοχλητικές έπισκέψεις τής ’Αστυνομίας.

Τό λεξικόν τής βίας
Όλα σχεδόν τά τεχνάσματα, πού
χρησιμοποιούνται άπό τούς έξτρεμιστάς,
μπορούν νά εύρεθοΰν σέ βιβλία καί φυλ
λάδια. Τό ύλικόν αύτό πού κυκλοφορεί
στήν Αμερική μπορεί νά γεμίση ένα
λεξικό, τό λεξικό τής βίας. Ή παραστρατιωτική όργάνωσι «Άντικομμουνιστής»
ξανατύπωσε δύο φυλλάδια αύτής τής κα
τηγορίας τόν περασμένο χρόνο. Τό πρώ
το είχε τόν τίτλο «Μάχη έντός κατωκημένης περιοχής» καί «Ειδικές τεχνικές
γνώσεις τών δυνάμεων καταστροφής».
Τό πρώτο βιβλίο έξεδόθη έπίσης άπό τόν
Μαύρο άπελευθερωτικό στρατό. Τό δεύ
τερο φυλλάδιο τής τεχνικής τών δυνά
μεων καταστροφών περιλαμβάνει συν
ταγές γιά διαφόρους έκρηκτικάς ϋλας,
οδηγίας γιά κατασκευή βραδυφλεγών
βομβών, καί μεθόδους γομώσεως αύτών.
Μερικά βιβλία καί φυλλάδια χρησι
μοποιούνται άπό τούς έξτρεμιστάς τής
Αμερικής, όπως τό πολύ γνωστόν « Εγ
χειρίδιο τού Λαϊκού Στρατού» γραμμένο
άπό τόν Κάρλος Μαριγκέλλα καί τό «'Εγ
χειρίδιο ύπογείων έπιχειρήσεων No 3»
γραμμένο άπό τόν Νίκ Παράδος. Τό
έγχειρίδιο είναι ένα άπό τις πλέον συμ
πληρωμένες έκδόσεις, έπάνω στήν τα
κτική τού Λαϊκού Στρατού, ειδικά γιά
τά έκρηκτικά. “Ενα άλλο βιβλίο μέ τόν
τίτλο «τό βιβλίο τών άναρχικών» γραμ
μένο άπό ένα άναρχικό, περιγράφει τό
τρόπο μέ τόν όποιον τά ναρκωτικά πρέπει
νά διοχετευθοΰν όχι στις λαϊκές μάζες,
άλλά σέ ώρισμένα ύψηλά ίστάμενα πρό
σωπα τοϋ καθεστώτος, έτσι ώστε νά
έκμηδενισθοΰν ήθικά καί ύλικά. 'Ωσαύ
τως περιγράφει τόν τρόπο πού γίνονται
τά σαμποτάζ κ.λπ.
"Ενα φυλλάδιο πού έξετυπώθη άπό
τούς Πάνθηρες καί φέρει τόν τίτλο «'Επα
ναστατικές σημειώσεις», στρέφεται έναν
τίον τών Σιωνιστών καί τών Ρατσιστών,
προσδιορίζει μέ δυό γραμμές μόνο τόν
άντικειμενικό σκοπό τών άνταρτών ώς
έξής: «Γιά νά άποσύρουμε τήν έμπιστοσύνη τών μαζών άπό τό ύπάρχον καθε
στώς... όταν οί άρχές δέν μπορούν ή δέν
θέλουν νά άποκαταστήσουν τήν τάξη, ό
κόσμος πρέπει νά άρχίση νά άποσύρη
τήν έμπιστοσύνη του άπό τό ύπάρχον
καθεστώς καί τά τσιράκια του!

Η ΑΙΟΞΗ TDN NAPKDTIKON
ΡΑΧΟΣ» επικίνδυνος γιά τά
πλοία τοΰ χασϊς έγινε ή 'Ελ
λάς τά τελευταία χρόνια, διαπι
στώνουν οί ξένοι, πού παρακολου
θούν μέ ένδιαφέρον τις έπιτυχίες
τών έλληνικών άρχών στή δίωξι
τών ναρκωτικών.
Ό Αντώνιος Αντωνίου, υπεύ
θυνος τής ύπηρεσίας διώξεως ναρ
κωτικών στην Ελλάδα, είναι ό άν
θρωπος στον όποιο όφείλεται, σέ
μεγάλο βαθμό, ό τρόμος τών λα
θρεμπόρων πού διακινούν χασίς
στήν ’Ανατολική Μεσόγειο γρά
φει ή έφημερίδα «Γκάρντιαν» τοΰ
Λονδίνου.
Σέ μακροσκελή άνταπόκρισί της
άπό τήν ’Αθήνα, ή βρεταννική
έφημερίδα άποδίδει τις έπιτυχίες
τής έλληνικής κυβερνήσεως στή
δίωξι τών ναρκωτικών σέ δύο πα
ράγοντες : Ά φ ’ ένός στήν άφοσίωσι καί στό πείσμα γιά τή δουλειά
τους πού έπιδεικνύουν οί υπεύθυνοι
τής διώξεως, καί άφ’ έτέρου στούς
«δρακόντιους» νόμους.
Ό Ιδιος ό κ. Αντωνίου έχει συλλάβει πολλούς λαθρέμπορους καί
τοξικομανείς. Γιά νά πετύχη στις
έπιχειρήσεις του, δέν διστάζει νά
μεταμφιεστή, φορώντας κάθε εί
δους ρούχα καί περούκες καί κυ
κλοφορώντας μέ κάθε είδους αύτοκίνητα, άκόμη καί μέ ξένο άριθμό.

νά πηγαίνουν στήν Δυτική Εύρώπη
μέσω Βουλγαρίας. Φυσικά δέν είναι
δυνατόν νά σταματήση κανείς έντελώς τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών
άπό τή Δυτική Εύρώπη, άλλά καί
σ’ αύτόν τόν τομέα έχουμε κάνει τή
ζωή δύσκολη σέ όλους τούς τυχο
διώκτες πού έπιχειροΰν κάτι τέ
τοιο».
Κατά τόν κ. ’Αντωνίου, δέν υ
πάρχει πρόβλημα χασίς στήν Ε λ 
λάδα — ή τουλάχιστον δέν ύπάρχει
σέ μεγάλη έκτασι. Σέ έρώτησι άν
στήν Κρήτη, όπως έχει λεχθή, υ
πάρχουν πολλοί καπνιστές χασίς,
γελά καί άπαντα :
«Τί υπερβολές είναι αύτές. Πού
τά άκούσατε;»

Σκληρά δικαστήρια

Μπήκε στό σπίτι, ήλεγξε τό χα
σίς, — όχι καπνίζοντάς το, άλλά
μέ τή χρωστική μέθοδο Ντίκινσον,
όπως κάνουν οί έπαγγελματίες —
καί τό άγόρασε πληρώνοντας 5.000
ψεύτικα δολλάρια. "Ενα λεπτό άργότερα, οί άνδρες του ώρμησαν στό
σπίτι καί συνέλαβαν τόν Ά γγλ ο .
Περίμεναν ήδη άπ’ έξω, μεταμ
φιεσμένοι σέ πωλητές... πεπονιών.

Ντυμένοι μανάβηδες

300 συλλήψεις τό χρόνο

Μιά μέρα, ό Ιδιος ό υπεύθυνος
τής διώξεως άνέλαβε νά κάνη τόν
μεσάζοντα, γιά νά φτάση στόν στό
χο του. Ντύθηκε ταχυδρόμος καί
παρέδωσε ένα γράμμα άπό τή Ν ι
γηρία σέ μιά κοπέλλα στήν Α θ ή 
να. Μέσα στό φάκελλο ύπήρχε χα
σίς. ’Αμέσως κινήθηκαν οί άνδρες
τοΰ κ. Αντωνίου γιά νά συλλάβουν
τήν κοπέλλα.
"Αλλη μιά φορά, φόρεσε τήν πε
ρούκα του, μπήκε σ’ ένα σαραβα
λιασμένο αύτοκίνητο, καί πήγε
στό Καβούρι, όπου κατά τίς πλη
ροφορίες του ύπήρχε ένας νεαρός
Ά γ γ λ ο ς πού ήθελε νά πουλήση δυό
κιλά μαύρο χασίς τοΰ ’Αφγανι
στάν.

Ό κ. ’Αντωνίου, πού είναι 40
έτών, είναι άπό τούς πιο έμπειρους
άστυνομικούς στή δίωξι τών ναρ
κωτικών, γράφει στό πορτραίτο
τού "Ελληνα ειδικού ό Ά γγλ ο ς άνταποκριτής Ντέβιντ Τόγκ.
Χάρη στή δράσι του συλλαμβάνονται πάνω άπό 300 λαθρέμπο
ροι τόν χρόνο. Ό Ιδιος έχει έκπαιδευθή γιά ένα διάστημα καί στήν
Αμερική καί έχει λάβει μέρος σέ
έπιχειρήσεις τής άστυνομίας τού
Σικάγου έναντίον λαθρεμπόρων καί
ναρκομανών.
«Κάνουμε καλή δουλειά», λέει.
«’Ελέγχουμε τόσο αύστηρά τά σύ
νορα μέ τήν Τουρκία, ώστε οί πε
ρισσότεροι λαθρέμποροι προτιμούν

Κατά τή γνώμη του, ή παρουσία
Αμερικανών στό νησί μπορεί νά
έχη κάποια σχέσι μέ τήν κυκλοφο
ρία ναρκωτικών, μέ τήν έννοια ότι
κατά καιρούς έμφανίζονται διάφο
ροι τύποι πού προσπαθούν νά «προ
ωθήσουν» τό προϊόν καί στήν το
πική άγορά. Στήν ούσία όμως, τέ
τοια άγορά δέν ύπάρχει.
Ή δίωξι τών ναρκωτικών στήν
Ελλάδα, καταλήγει ό άνταποκριτής τής «Γκάρντιαν», ύποστηρίζεται άπό πολύ σκληρούς νόμους
καί άπό δικαστές πού δέν έχουν
καμμιά όρεξι νά δικαιώνουν τούς
λαθρέμπορους ή τούς χασισοπό
τες.
Ό Αντώνιος Αντωνίου πού έχει
κάνει ολόκληρη συλλογή άπό όπλα
τά όποια βρήκε στά χέρια τους, καί
άπό τά όποια κινδύνεψε συχνά ό
Ιδιος, είναι κι αύτός σκληρός μέ
τούς άνθρώπους πού άποτελοΰν τόν
στόχο του, καί δέν αισθάνεται καμμιά έπιείκεια ή «περιέργεια» γιά
τό χόμπυ τους.
«"Εχω δει πολλές τραγωδίες στή
ζωή μου», λέει. «Δέν μπορώ νά εί
μαι μεγαλόψυχος άπέναντι σέ τέ
τοιους άνθρώπους. Ούτε δοκιμάζω
τό έμπόρευμά τους. "Αν κάπνιζα
όλη αύτή τή λεία πού μαζεύεται
στά ράφια μας, θά είχα καταλήξει
στό φρενοκομείο».
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