μας καί έξαγίασαν καί πάλιν την
νήσον τών αγίων.
Σέ πέντε χιλιάδες υπολογίζον
ται οί εκκλησίες τής Κύπρου, πα
λιές καί νεώτερες, όπως αναφέρει
ό ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στή
μελέτη του «Κύπρος, ή αγία νή
σος». Πλήθος οί φορητές εικόνες
σ' όλες τίς εκκλησίες. Καί σέ πεν
τακόσιες περίπου διασώζονται
βυζαντινές τοιχογραφίες καί ψη
φιδωτά. Μεγάλη ή ευσέβεια τών
κατοίκων, πυκνή ή παρουσία τών
ναών. Λέγεται πώς στήν πόλη τής
Άμμοχώστου μόνο υπήρχαν 365
ναοί, ένας ναός γιά τόν άγιο τής
κάθε μέρας τού έτους. Σήμερα ύπάρχουν είκοσι ναοί, τουρκοκρα
τούμενοι. ’Εξυπηρετούν τώρα οί
πλείστοι ναοί τού τουρκοπατημέ
νου τμήματος τού νησιού μας τίς
στρατιωτικές ανάγκες τού Αττίλα
Β ' σάν άποθηκευτικοί χώροι, λέ
σχες άναψυχής, καταλύματα αν
θρώπων καί ζώων, χώροι απορριμ
μάτων. Οίκον ληστών έποίησαν οί
επιδρομείς τόν οίκον τού Πατρός
ήμών. Καί, ακόμη, όρθόδοξους
ναούς μας τούς έκαναν οί Τούρ
κοι τζαμιά.
Πάντα σχεδόν είχε τις περιπετειές του τό θρυλικό νησί, ήταν
όμως πολλές φορές καί καταφύ
γιο γαλήνης. Γι’ αύτό καί στήν
εποχή τής είκονομαχίας, άπό τόν
8ον αιώνα, συγκέντρωσε πολλούς
εικονολάτρες ζωγράφους, πού έπλούτισαν καί ένίσχυσαν τίς βά
σεις τής πλούσιας θρησκευτικής
ζωγραφικής της. Οί άρχαιότερες
σωζόμενες βυζαντινές εικόνες μας
άνάγονται στον 7ον ή 8ον αιώνα.
Ό 12ος αιώνας σημειώνει τήν κατακόρυφη ακμή τής βυζαντινής
εικονογραφίας μας, αλλά καί τήν
αναζωογόνηση κάποιας βυζαντι
νής άρχιτεκτονικής μας μαζί μέ τή
μνημειώδη ζωγραφική. Ιδιαίτερα
ή τέχνη τών εικόνων άνθισε στήν
Κύπρο, έμπνεομένη καί τροφοδοτουμένη συνεχώς άπό τήν Κων
σταντινούπολη. Ή τοπική ιδιο
μορφία, πού αφομοιώνει τίς όποιεσδήποτε
έπιδράσεις,
δεν
παύει νά ύφίσταται, έκδηλώνεται
δέ άπό τόν έπόμενο αιώνα στήν
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σχηματοποίηση καί στήν αύστηρότητα τών μορφών. Στόν Ι6ον
αιώνα θά όιαμορφωθή στήν Κύ
προ ή λεγομένη «Κυπροκρητική»
σχολή τής βυζαντινής μας τέχνης,
πού θά μάς δώση πολλές εικόνες
αξίας. Ή δημιουργική πνοή τού
Βυζαντίου θά συνεχισθή μέχρι
τόν 17ον αιώνα καί βαθμιαία θά
άτονήση μέ τήν Τουρκική κατάκτηση καί κατοχή.
Οί νέες, οί σημερινές τύχες τού
νησιού, προσδιορίζονται καί πά
λιν άπό τόν Τούρκο εισβολέα,
πού διαρπάζει καί καταστρέφει
τήν πολιτιστική κληρονομιά μας
καί περιάγει τά έργα τής τέχνης
μας σέ δημοπρασίες καί μυστικά
παζάρια τού έξωτερικού, στά φα
νερά καί στά κρυφά.
Στό τουρκοκρατούμενο τμήμα
τής Κύπρου δέν κτυπούν οί καμ
πάνες κι οί περίλαμπροι ναοί μας
έγιναν έρημικά ξωκκλήσια ένός
συνεχόμενου απέραντου νεκροτα
φείου, συμβολικού καί πραγμα
τικού.
Μεγάλος πόνος...
Τόσα κορμιά ριγμένα
στά σαγόνια τής θάλασσας, στά
σαγόνια
τής γής· τόσες ψυχές
δοσμένες στίς μυλόπετρες σάν τό
σιτάρι.
στήν Κύπρο τή θαλασσοφίλητη.
Έγραψεν ακόμη ό ποιητής - ό
Σεφέρης - πώς ή «γή μας δέν έχει
κρικέλια, γιά νά τήν πάρουν στόν
ώμο καί νά φύγουν». Ό μ ω ς ήλ
θαν καί πέζεψαν στά χώματά μας
κι έκαναν τό μεγάλο φονικό.
Κύριε, βάηθα νά θυμόμαστε
πώς έγινε τούτο τό φονικό.
Καί, μαζί μέ τό φονικό, άγιοι
τής θρησκείας μας κι ή Θεομήτωρ
καί οί εικόνες τού ’Ιησού έπεσαν
σέ μολυσμένα χέρια, ληστρικά.
Ό μ ω ς,
Φωνή Κυρίου έπί τών ύδάτων.
Νήσος τις έστι.
Καί είναι ή νήσος αυτή ή Κύπρος.
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ΟΑΥΜΑΤΟΣ
Τού
Παύλου Νιρβάνα

ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ό παπούς μου
είχε δύο χάρες. Ήτανε θρή
σκος καί φαγάς.
— Καλό φαγί καί καλή ψυχή, παι
διά μου... μάς έλεγε συχνά.
Έ τ σ ι μπορεί νά έξηγηθή ίσως καί ή
μικρή ιστορία πού θά σάς διηγηθώ.
Είχαμε καθίσει μιά χρονιά, νά φά
με, στό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Μέ τήν ώρα ήρθε άπ- τό φούρνο καί
ή γαλοπούλα. Τήν έφεραν μέ τό ταψί
στό σπίτι, νά τήν καμαρώσουμε, καί
νά τήν κομματιάση ό παπούς, όπως
συνήθιζε πάντα. Ό παπούς σηκώθη
κε άπ' τή θέσι του, άνασήκωσε τά
μανίκια του, τρόχιμε τό ένα μαχαίρι
μέ τό άλλο και λέγοντας «καί τού
χρόνου», άρχισε νά κόβη.
Μόλις όμως έχωσε τό μαχαίρι στό
στήθος .τής γαλοπούλας, γιά νά τή
χωρίση, χύθηκαν άπό μέσα τά έλέη
τού Θεού καί μοσκοβόλησε ό τόπος.
Έ ν α πλούσιο γέμισμα άπό ’καλοψη
μένο κιμά, κάστανα, σταφίδες, κου
κουνάρια καί όλα τά καλά.
— Καλέ, τούτη δέν είναι ή δική μας
γαλοπούλα... φώναξε ή μητέρα μου.
Κάτι λάθος θαγινε στό φούρνο. Ή
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πτώσεις. Πρώτα, συνεπάγεται τήν αποκλειστική όιάθεσι
μεγάλου αριθμού άνόρών. Καί δεύτερον, επιδρά επιζή
μια στις σχέσεις 'Αστυνομίας καί κοινού.
Τά σφάλματά μας:
(1) Κλείνοντας τό κεφάλαιο τών άδνναμιών, πού έπηρέασαν δυσμενώς τήν αστυνομική δραστηριότητα τού
1976, δεν θά ήταν ορθό νά μήν παραδεχθούμε, ότι καί
από δικής μας πλευράς έγιναν σφάλματα. Αυτό είναι
φυσικό. Τά σφάλματα, οί παραλείψεις καί οι ατυχίες,
άναπόφευκτες όπως είναι καί συνυφασμένες μέ τήν κάθε
άνθρώπινη δραστηριότητα, όέν είναι κατορθωτό νά α 
ποφευχθούν κατά τήν άσκηαι ενός τόσο ζωντανού λει
τουργήματος, όπως είναι ή άστυνόμευσις.
(2) Π α ρ ’ όλον ότι τά περιορισμένα αυτά σφάλματα όέν
μειώνουν τήν σπουδαιότητα τού προσφερομένου άπό
τήν 'Αστυνομία έργου, τό Αρχηγείο τά ελέγχει δεόντως.
ΣΥΜ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ - ΠΡΟ ΤΑΣΕΙΣ
Τά συμπεράσματα πού συνάγονται άπό τήν μελέτη δρα
στηριότητας τής Αστυνομίας Πόλεων, κατά τό 1976,
είναι τά άκόλσυθα:
Ή έγκληματικότης τού 1976 σέ κακουργήματα καί
πλημμελήματα παρουσιάζεται ηνξημένη κατά 28,33%
έναντι τού 1975. Ή αϋξησις αυτή, όπως προκύπτει άπό
τούς έπί μέρους στατιστικούς δείκτες, οφείλεται, βασικά,
στήν βεβαίωσι περισσοτέρων συνήθων άδικημάτων, ό
πως τού ΚΟΚ καί τού Υγειονομικού Κανονισμού.
Π αρ' όλα αυτά, ή σταδιακή αϋξησις ώρισμένων έπικινόύνων εγκλημάτων, όπως οί ληστείες (πού εμφανίζονται
τελευταία μέ κάποια ώργανωμένη μορφή) καί η έμπορία
ναρκωτικών (πού έχει σημειώσει κάποια εξαρσι) αυξά
νουν τίς {υποχρεώσεις τόσο τής Αστυνομίας οσο καί τών
αιλλων παραγόντων τής Κοινωνίας. Ιδιαίτερα γιά τήν
άντιμετώπιαι τής άπειλής άπό τά ναρκωτικά νομίζομε
ότι πρέπει νά συναγερθοϋν όλοι οί άρμόδιοι φορείς
(Γονείς, Σχολεία, Εκκλησία, Κρατικές Υπηρεσίες) σέ
μιά πανελλαδική έκστρατεία, μέ στόχο νά κρατήσουμε
τούς συμπολίτες μας - καί κυρίως τούς νέους μας μακρυά άπό τούς «παραδείσους» τών ηδονιστικών φαρ
μάκων. Καί πρέπει αυτό νά γίνει σύντομα, πρίν ή χρήσι
τών παραισθησιογόνων πάρει τήν μορφή καί τήν έκτασι
τής επιδημίας, όπως σέ άλλες χώρες.
Οί Υπηρεσίες τής 'Αστυνομίας Πόλεων άνταποκρίθη-

καν κατά τό 1976 πολύ ικανοποιητικά στήν κατά τού
εγκλήματος προληπτική καί κατασταλτική άποστολή
τους καί σννέβαλαν, έτσι άποφασιστικά στήν διατήρησι
τής κοινωνικής γαλήνης. 'Αξίζει έδώ νά έπαναληφθή,
ότι ό μέσος δείκτης τών μή έξιχνιασθέντων άδικημάτων
διατηρήθηκε σέ πολύ χαμηλά έπίπεόα, ήτοι ατό 5%.
Ή συνεχής άπασχόλησις τών Υπηρεσιών μας στόν άγώνα τής άστυνομεύσεως, όέν τίς έμπόδισε νά δώσουν
θετικό τό «παρών» σέ εκδηλώσεις κοινωνικού, πνευ
ματικού καί εκπολιτιστικού περιεχομένου.
Στόν χώρο τών δημοσίων σχέσεων ή Αστυνομία Πόλεων
έσημείωσε κατά τό 1976 σημαντική πρόοδο. Οί φίλοι
μας συνεχώς αυξάνονται.
Έκτιμάται ότι πρέπει νά άπαλλαγή ή Αστυνομία άπό
τά ξένα πρός τήν άποστολή της καθήκοντα και νά
άναληφθούν αυτά άπό τούς άρμοόίους φορείς.
Παρ' όλο ότι τά τελευταία περιστατικά άπέδειξαν σηιιαντική πρόοδο στις κοινωνικές άντιδράσεις άπέναντι
στό έγκλημα καί, κυρίως, στις ληστείες, νομίζομε ότι
πρέπει τό κοινό νά προσφέρει θετικώτερη βοήθεια στόν
άγώνα μας αυτόν. Καί ή τελειότερη Αστυνομία είναι
άνύμπορη νά άντιμετωπίαη μέ επιτυχία τό πρόβλημα τίμ
αντικοινωνική: δραστηριότητος καί συμπεριφοράς, άν
όέν εξασφάλιση τήν κατανόησι, τήν συμπάθεια και τήν
ενεργό συμπαράστασι τών πολιτών.
Κλείνοντας τήν παρουσίασι τών πεπραγμένων 1976, τό
Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων σάς παρέχει τήν διαβεβαιωσι ότι θά συνεχίσουμε νά έπιτελούμε, μέ ζήλο, εν
θουσιασμό καί αυτοθυσία τό έργο μας, μέ έγκαρτέρησι
στις κάθε λογής άντιξσιπητες, όιατηριϋντας τήν βαθειά
πίστι ικι: στήν διακονία του πολίτου και στήν δημο
κρατική νοιιιιιότητα.
Μετά τήν έπί τής εγκληματικότητας καί τής εν γενει
δραστηριότητος τής Αστυνομίας άνάλυσιν τού κ. Παπαγεω ργίου έλα βε τόν λόγον ο Υπουργός Δημ. Τ ά ζεω ς κ.
Σταμάτης, ό όποιος, αφού άπηύθυνε παραινέσεις πρός
τούς άνδρες τού Σώματος κα τέληί,ε: « Ή Αστυνομία έχει
έ π ιτ ε λ έ σ ε ι πλήρως τόν προορισμόν της καί έχ ει φθάσει
ε ις τό ύψηλότερον σημεϊον τής άποστολής της. Από σάς
έξαρτάται νά διατηρήσετε εις τό ύψος της τήν έκτίμησιν
αύτής τής άποστολής. Καί άπο σάς έξαρτάται να διατηρή
σ ε τε ε ις τό ύψος πού εύρίσκεται τήν αγάπην, τήν συμ
πάθειαν καί τήν στοργήν τοϋ 'Ε λ λ η ν ικ ο ύ λαού πρός σάς»
Ή εκδήλωση έκ λ εισ ε μέ μικρά δεξίωσι στήν αίθουσα τού
επιμελητηρίου.

Τήν 1 2 .1 0 .7 7 ή Α .Ε . ό Π ρόεδρος τής Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς κ. Κ. Τσάτσος έόέχθη εις άκ ρ ό α σ ιν τον εκλεκτόν
οννεογάτην τοϋ Π εριοδικού μ α ς γυμνασιάρχην κ. Π αναγ. Ρογκάκον, ό ό π ο ιο ς σννεζήτησε μετά τον κ.
Π ρο έδρο υ κυρίως θέματα άφορώντα τήν ελληνικήν νεότητα. Σχετικώ ς, μετά τήν ακ ροα οιν, ο κ. Ρογκακος, άπέστειλε π ρ ό ς τόν κ. Π ρόεδρον τής Δ η μ ο κ ρ α τία ς επιστολήν, εις τήν ο π ο ία ν αναφ ερονται μετα ξύ
τών άλλισν:
Κύριε Πρόεδρε, τά σέβη μου.
,
,
_
,
Σ ά ς ευχαριστώ πολύ διά τήν τιμήν όπου μοϋ έκάματε νά μέ δεχθήτε εις ακ ρ οα οιν την 1 -η τρεχι

ς

ιιηνός κ α ί ώραν 9 π .μ. έ π ί 2 5 ώ ρας.
..
.
Ή χ αρ ά μου διά τούτο είναι πολύ - π ολύ μεγάλη. Κ α τ' αυτήν έθαυμασα τον σοφον καθηγητην, τον
άριστον συζητητήν καί τόν ενθουσιώδη "Ε λληνα, τόν πρόεδρον τής Δ ημ ο κ ρ α τία ς, τον αισ ιο δ ο ξο ν αλλα
κ α ί τόν πονούντα, άγωνιούντα. κ α ί άνησυχουντα.
, ,. ,
τ .
Ή συζήτησις έπ ί τοϋ θέματος τής Έ θν. Π α ιδ εία ς όχι μόνον μέ συνεκινησεν α λλα και με εδονησε. ί α
2 5 ' α υ τά είναι ά π ό τά καλύτερα τής ζω ής μου.
Σ ά ς εύχομαι τόν Θεόν βοηθόν,
εις τήν άποστολήν Σ α ς
Π α ναγιώ της Ρογκάκος
Γυ μνασ ιά ρχης
Π ρ ό εδρο ς Έ θ νικ. Έ νώ σ. Δ ακώ νω ν « Ο Δ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ »
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ΕΣΑ σέμία άνθρωπότητα Αοί< καταόυναστεύεται
α.7ό τόφόβο τοΰσήμερα καί τη νάγω via το ϋαύρι ο, πού
ταράσσεται άπό τι) σύγκρουση τών αιωνίων άξιών άφ'
εΐ’ό ; καί τών θετικών επιστημών καί τής Τεχνικής άφ'
έτεροι\ παν ό Ατομικισμός καί ή νλη άντιστρατεύονται
τήν αρετή και τά ιδεώδη καί ή κακία, ό φθόνος καί ή
διαβολή αντιμάχονται τή χρηστότητα, τήν άνε ξι κακία
καί τόν ανθρωπισμό, πού φωλεύει πολλή άόικία, πικρία,
πενία, δυσπιστία και άπαισιοδοξία, μέσα σέ ιιία άνθρωπότητα πού καταδυναστεύεται άπό τή σύγχυση ίδεών και τήν υποτίμηση άξιών, μέσα, σέ μία τέτοια άνθρωπότητα, όέν είναι δυνατόν παρά κάθε κράτος - επο
μένως και ή Ελλάδα - νά ύφίσταται τούς άντικτύπους
αυτιον τών ποικίλων συγκρούσεων και τις επιδράσεις
αυτών τών μηδενιστικών τάσεων.
■3- όή νομίςουμε, δτι ή Παγκόσμια Κοινωνία δεν επι
δρά καταλ.υτικά σέ κάθε έθνικύ] κοινωνία. Είναι κατάδη/.ο, ότι στην έποχή.μας τό δεσπόζον στοιχείο είναι ή
Οικουιιενικότητα. Η άλκηλεξάρτηση τών λαών κατέστη
έκδηλος, γιατί πολλές χώρες άντιμετωπίζουν τά ίδια
προβλήματα καί ή μοίρα τους είναι κοινή. Χ1ιά ματιά
στην Παγκόσμια Κοινωνία καί ή διαπίστωση είναι εύ
κολη: Οικονομία, εμπόριο, επιστημονικά έπιτεύγματα,
πρόοδοι^ τηλεπικοινωνιών και συγκοινωνιακών ιιέσων
κ λ .π . είναι οι σπουδαιιίηεροι παράγοντες τή; διεθνούς
ά/.λ ηλ εξαρ τήαεως. Επειτα ό Ο.Η.Ε. πέτυχε μέχρις ενός
σημείου νά υλοποιήσει αυτήν τήν Οικουιιενικότητα τής
έποχή-, uay, άφου πέτυχε νά μειώσει τήν άπόσταση
μεταξύ ευχής καί πραγματικότητας. Επομένως όσα και
νούργια άρροχττα κοινωνικά φαινόμενα εμφανίζονται,
κυρίως ατά μεγάλα κράτη, ταχύτατα μεταφυτεύονται σέ
όλα σχεδόν τά κράτη.
Παράδειγμα: Όταν πριν 10-12 χρόνια παρουσιάστη
καν ατό Λονδίνο οί «μακρυμάλληόες» τό περίεργο αυτό
φαινόμενο ξαπλώθηκε σχεδόν παντού, όπως καί στή
χωρά μας. Κι' άν υποθέσουμε ότι στήν Αγγλία ή τις
Ηνωμένες Πολιτείες οί νέοι ξυρίσουν τά κεφάλια τους,
πιθανότατα νά γενικευθεί ή παραφροσύνη.
Η σημερινή κοινωνία συμπεριφέρεται στήν πλειονό
τητά της, άνεύθυνα απέναντι στή νεολαία. Πόσοι είναι
έκεινοι - εκτός άπό τούς ταγμένους άπό τήν Πολιτεία που σκέπτονται μέ βαρειά συναίσθηση εύθύνης έναντι
τών νέων; Πόσοι επενεργούν ευγενικά ατό παιδί; Πόσοι
επιδρούν έπανορθωτικά στον έφηβο; Ασφαλώς Ελάχι
στοι, ενώ οι πολλοί έπιδρουν διαβρωτικά. Γιατί, ιιέσα
στήν κοινωνία όέν υπάρχει μόνο ή έλλειψη ιδανικών,
έιλλά και η ανίατη έπαρση και ο ατομικισμός, όχι ιιόνο ή
αδιαφορία γιά τόν πλησίον, άλλά και ή σχεδόν πάντοτε
κακή προαίρεση.
Τό ίδιο καί σήμερα όπως καί στήν Αρχαία Ελλάδα,
οπότε ή κακή προαίρεση καί ή συκοφα ντική διάθεση
ησαν σε διαρκή χρήση. Μάς είναι γνωστό ότι άπό τήν
εποχή του Περικλή άκόμα είχε γίνει νόμος, πού προέβλεπε και αυτί) τήν ποινή τού θανάτου γιά τούς συκο
φάντες.

Συχνές οί άδίστακτες καί άνίερες επιθέσεις διαδολής
προσώπων έναρέτων καί περιωπής. Ή κακία σέ έξαρση,
ή καλωσύνη σέ υποστολή καί όμως τολμούμε, εμείς οί
ένήλικοι, άνερυθριάστως νά λέμε ότι ή νεολαία μας αύθαδιάζει, παραστρατεί, δέν άκολουθεί τήν ευθεία όδό,
που τους υποδεικνύουμε εμείς. Ακόμη στήν κοινωνία
μ α ς: Οι ευγενεις καί άνθρωπαττικές εκδηλώσεις στό
περιθώριο. Υπεράνω όλων τό υπερτροφικό συμφέρον.
Βιόαια και σέ αλλ,α κράτη κάτι άνάλογο θά διαπι
στώσουμε, άλλά σέ κράτη προηγμένα καί πολιτισμένα,
τους έχει γίνει συνείδηση, ότι τό άτομικό συμφέρον
βρίσκεται μέσα στό γενικό■ είναι άρρηκτα δεμένο μέ
αυτό. Κι άν, έστω, δέν ένδιαφέρονται γιά τό γενικό
συμφέρον χάριν του γενικού, ένδιαφέρονται τουλάχι
στον γιά τό γενικό χάριν τού άτομικοΰ.
Μεγάλη ή άδιαφορία μας γιά τά κοινά, σέ ελάττωση ό
σεβασμό-,. μας πρός τό συνάνθρωπό ιιας, ελάχιστη ή
ανύπαρκτη ή ο υ ν α ι σ θ η ο η ε υ θ υ ν η ς γιά τό κοι
νό συμφέρον - άρα καί γιά τήν πορεία τής Ελληνικής
Νεολαίας - σέ άμβλυνσΐ) ή ευσυνειδησία, ύπερτροφική
ή κακοπιστία καί ή παρερμηνεία τιίιν καλών προθέσεων,
άβυσσα/.εο τό μίσος καί ή διαβολή - κι<ρίως εναντίον
τιϋν ικανών.
Μια τέτοια, λοιπόν, κοινωνία, πού παραπαίει μεταξύ
τΐ’>ν αιωνίων αξιών άφ' ενός καί τής σκοπιμότητα; άφ'
ετέρου, πού άμφιρρέπει μεταξύ τού ιδεώδους καί τού
παχυλου συμφέροντος, πού ζεί υπό τήν επήρεια τού
κακού και του πονηρού, δέν έχει τό δικαίωμα νά γίνεται
ό τιμητής τής νεολαίας, γιατί - εκτός άπό τά παραπάνω αυτή δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε ι
τό πορτραιτο
τής
ν έ α ς ε π ο χ ή ς καί όχι ή νεολαία.
Περιττό, νά προστεθή, ότι καί στή σημερινή κοινωνία
όέν λείπουν οί ανώτεροι άνθρωποι, οί ενάρετοι, οί με
γαλόψυχοι, οι άκέραιοι χαρακτήρες, οί ίόεαλιστές, οί
θεοσεβείς, οι αισιόδοξοι καί όραματιατές μιάς καλύτε
ρης Κοινωνίας γιά τήν όποια μοχθούν - έστω καί άν δέν
αναγνωρίζεται τούτο άλλά πόσοι είναι αυτοί;
Αφού, λοιπόν, αυτή είναι ή Παγκόσμια Κοινωνία,
όπω- και ή Ελληνική Κοινωνία, δέν επιτρέπεται στους
ενηλίκους νά επικρίνουν τούς νέους ότι δήθεν δέν είναι
ήσυχοι καί τίμιοι, σοβαροί καί μετρημένοι.
Ιδιαίτερα δέν επιτρέπεται ατούς γονείς νά επικρίνουν
τά παιδιά τους γιατί δέν έχουν τόν χαρακτήρα πού θά
ήθελαν αυτοί νά έχουν εκείνα, ή νά παραπονούνται
ενάντιον τώ>ν δασκάλων τιϋν παιδιών τους θεωρώντας
αυτους υπαίτιους γιατί δέν τά διαπαιόαγώγησαν όρθά,
γιατί πρέπει νά έχουν υπ όψη τους, ότι περισσότερο
απο κάθε άλλον παράγοντα αγωγή; (σχολείο, κοινωνία
κ.λ.π .1 α υ τ ο ί οι ί δ ι ο ι υπέχουν τό μεγαλύτερο
μερίδιο ευθυω/ς γιά τήν μ ή ορθή διαπαιδαγώγηση τών
παιδιών τους και τήν μη διάπλασή τους σέ κα/,ούς
χαρακτήρες.
Οι νέοι τής Ελλάδας, χωρίς νά υποστηρίζω ότι είναι
άγγελοι, σέ σύγκριση μέ τήν Εύρωπαϊκή καί ΆμερικαΣ ννέχ εια εις τήν σελίδα 9 8 3
931

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

«ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ»
Τρεϊς μαχαιριές στήν κοιλιά τού Ύπ.
Μάσβουλα. Ό κακοποιος Κοκολης
Μ ΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
I. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ή σύλληψις εις τό Βελιγράδι τού
Εβραίου καταχραστοϋ Α. Περεσί
τ —' ΠΙ ΤΗΣ όιαστανρώσεως τών
Γν
οδών Χορμοβίτον καί Ά γ. Δ η 
μητρών εις τά Ταμπούρια, έλειτουργει την εποχήν εκείνην ένα ύποπτον
κέντρον. "Ενα πραγματικό χαμαιτυπεϊον. Ό «Μαύρος Γάτος!» Εις αυ
τό, έσύχναζον κατα πλειονότητα, ά 
τομά υπόπτου ποιότητος καί προελεύσειυς.
Ό ιδιοκτήτης τον, άνθρωπος τον
« σ χ ο ι ν ι ο ύ κ α ί τ ο ν π α λουκ ι ο ϋ», έπεόίωκε νά κρατά πάντοτε
τό «κέντρον» τον μακράν άπό τά
β έ β η λ α μάτια τής ’Αστυνομίας.
Αυτός όέ έκινεϊτο καί είργάζετο
κατά κανόνα όπίσω, από τά μαύρα
παραπετάσματα τής νύκτας. Τό σκό
τος ήταν όΤ αυτόν καί τούς θαμώνας
τον, δ,τι είναι διά τά νυκτοχαρή καί
τά νυκτόβια πτηνά, πού εξέρχονται
προς άγραν τροφής ή έπέλενσις τής
νυκτός!...
Τό κακόφημοι’ αυτό «κέντρον» α 
καθορίστου επαγγελματικής είόικότητος, είχε καταστή τό έντενκτήριον
παντός υπόπτου, έγκληματίον ή καταζητουμένου υπό τής Αστυνομίας.
Α ί σνμπλοκαί, οί τραυματισμοί καί
οί φόνοι, πολλές φορές, ήτο τό κύριον
γνώρισμα τού «Μαύρου Γάτου» καί
τών θαμώνων του.
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Ονδείς, όμως, έκ τών χωροφυλά
κων, καί τών μετέπειτα άστυνομικών,
έτόλμησε, ποτέ, νά πλησιάση καί νά
είσέλθη εις τό χαμαιτνπεϊον αυτό, κα
τά τάς μεταμεσονυκτίους ώρας. Διά
τούτο τόσον οί περίοικοι, όσον καί
αυτοί άκόμη οί άστυνομικοί διερωτώντο πολλάκις:
— Πώς λειτουργεί ό «Μαύρος Γ ά 
τος» μετά τά μεσάνυκτα;
Ω ς ταβέρνα, ώς χασιαοποτείον, ώς
μαγειρείου, ώς διαφθορείου;... Μυ
στήριον!
Καί ή άπορία αυτή, θά έξακολου
θούσε ν επί πολύ νά μένη «ώ ς ά π ορ ί α», άν ό ύπαστυνόμος τού « Ανε
ξαρτήτου Σταθμού Δραπετσώνας», 7.
Μάσβονλας, δέν άνελάμβανε νά σχίση τόν πέπλον, νά παρουσιάση γυ
μνήν τήν αλήθεια καί νά διάλυση τόν
μύθον τού μυστηρίου.

Ό κακοποιός Κοκόλης
Τήν περιοχήν Αγίου Διονυσίου καί
μέχρι τών Ταμπουρίων, έδέσποζεν ή
εγκληματική φυσιογνωμία τού κακο
ποιού, λαθρέμπορου καί σωματέμπο
ρου Έμμ. Παυλοπούλου ή Κοκόλη.
Λιποτάκτης άπό τόν στρατόν, τρό
φιμος καί απόφοιτος έκ τών φυλα
κών, ό κακοποιός αυτός ήτο ό «τρό

μος» τού υποκόσμου τής περιοχής.
Α λλά καί αυτών άκόμη τών φιλήσυ
χων πολιτών, ιών κατοικούντων έκεϊθεν τής γεφύρας Αγ. Διονυσίου. Αλ
λά ή ημέρα, πού ό λιονταρής έπέπρωτο νά συρθή, ώς σάκκος άχυρων δέν
άργησε νά φανή...
Τήν νί’κτα τής 20ης Οκτωβρίου
1925, ό νπαστννόμος κ. Μάσβουλας
έκτελών υπηρεσίαν εις τήν περιοχήν
όπου ό «Μ α ύ ρ ο ς Γ ά τ ο ς » , ηκουσε φωνάς καί θόρυβον θραυομένων άντικειμένων. Πλησιάσας, άντελήφθη ότι τό πανδαιμόνιον εκείνο,
εις τόσον προχωρημένην έυραν, προήρχετο άπό τό κακόφημο εκείνο κέν
τρον καί έσπευσεν πρός τά έκεϊ.
Είσελθών εντός αυτού, είδεν τόν κα
κοποιόν Κοκόλην νά εχη άνασπάσει
τεραστίαν μάχαιραν και νά υβρίζη
καί νά απειλή τούς... πάντας καί τά
πάντα! Πλησιάσας ό Μάσβουλας τόν
κακοποιόν καί άψηφήαας τό κίνδυ
νον, τόν έκάλεσε νά παραδώση τήν
μάχαιράν του καί νά τόν άκολουθήση
εις τόν Σταθμόν... Ούτος δμως, ήρνήθη άπειλήσας συνάμα καί τόν υπαστυ νόμον:
— «Ά ν δέν φύγ η ς Μ ά σ 
β ο υ λ α θά σ ο ϋ τ υ λ ί ξ ω τ ά
έ ν τ ε ρ α ατό λαιμό...»

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: Ιωάννης Μάσβουλας, ύπαστυνόμος τό 1925 καί μετέπειτα Δ ιευ
θυντής Α
Επάνω: ΟΙ πρώτοι άνδρες καί όξιωματικοί τού Τμήματος Γενικής Ασφαλείας
Πειραιώς τό έτος 1924. ΕΙς τό μέσον οΐ Υπαστυνόμοι Π. Μπαρμπετσέας καί I. Πανόπουλος ό
Αστυνόμος Ίπ. Αγέλαστος, ό Αστυνόμος, Διοικητής Π. Καλκάνης, ό Αοτυν. Ερ. Φλεριανός
καί ο ί Υπαστυνόμοι I. Τζαμαλούκας καί Ήλ. Βολονάσης. Ανω καί κάτω: Ό Αρχιφ. Αναπλιώτης, οί Αστυφύλακες Φολίδας, Χριστοδουλύπουλος, Πουρνάρας, Άντωνάκος, Παυλίδης

Αέν πρόφθασε, όμως, νά τελειώση
τήν άπειλην τον καί ό ύπαστυνόμος
είχεν λάβει τήν άπόφασίν τον. Μέ
μιά γερή γροθιά εις τήν σιαγόνα καί
μίαν τρικλοποδιά, ό κακοποιός εύρέθη ύπτιος επί τον δαπέδου. Έπιχειρήσας, όμως, νά τόν άφοπλίση, έόέχθη έπίθεσιν έκ τών νώτων δύο άλ
λων κακοποιών, φίλων τον Κοκόλη,
οϊτινες καί τόν άκινητοποίησαν, σνλλαβόντες αυτόν έκ τών ώμων... Οΰτω,
έδόθη ευκαιρία εις τόν Κοκόλην νά
έγερθή καί νά έπιτεθή κατά τοϋ
Μάσβουλα.

Τρεις μαχαιριές
Μόνος, άοπλος καί κρατούμενος
γερά άπό τούς συντρόφους τού Κοκό
λη, ό Μάσβουλας προσεπάθει νά άμυνθή κατά τού επιτιθεμένου κακο
ποιού, κτυπώντας αυτόν διά τών πο
διάν του. Μάταιος κόπος... Διότι ή
μακρά καί ώπλισμένη χειρ τού Κο
κόλη έφθααε αυτόν καί τόν έπλήξε
τρίς εις τήν κοιλίαν.!!
Οίμώζων, αίμορραγών καί μέ κίν
δυνον νά κατακρεονργηθή ό γενναίος
άστννομικός, κατέβαλλε άπεγνωσμένα - προσπάθειας, κατορθώαας, τελικώς, νά άπαλλαγή τών χειρών τών
δολοφόνων.
Κρατών μέ τό ένα χέρι τήν αίμορ-

ραγούσαν κοιλίαν του, ό Μάσβουλας,
έξήλθεν εις τόν δρόμον, προσπαθών
νά άνεύρη ό,τι δήποτε, διά νά έπι
τεθή καί πάλιν. Κατά σωτηρίαν σύμπτωαιν όιήρχετο τήν στιγμήν έκείνην,
- έπιστρέφων έκ τής οικίας άσθενούς
του, - ό ιατρός κ. Μιχ. Μαντούβαλος.
Τούτον άντιληφθείς ό κ. Μάσβου
λας, έτρεξεν πλησίον του καί άρπάσας τήν άχώριατον ράβδον του, έσπευσε καί πάλιν εις τό χαμαιτυπείον.
Ο πρώτος τόν όποιον συνήντησεν ό
μαινόμενος - πλέον - αστυνομικός,
ήτο αυτός ούτος ό κακοποιός Κοκό
λης, όστις έδέχθη καί τό πρώτον κτύ
πημα...
Μέ τό δεύτερον τό όποιον ήτο
πλέον εύστοχον καί δυνατόν, ό Κο
κόλης, έσωριάαθη χαμαί, έκβάλλων
άνάρθρους κραυγάς. ’Επιτεθείς άμέσως καί κατά τών δύο άλλων κακο
ποιών φίλων τού Κοκόλη, ό Μάσβουλας, άν καί βαρέως τραυματισμένος,
κατώρθωσε νά γίνη κύριος τού πε
δίου... τής μάχης...
Α ί δυνάμεις, όμως, τοϋ γενναίου άξιωματικοϋ, ήρχισαν νά τόν έγκαταλειπουν λόγω τής άκατασχέτου αι
μορραγίας. Παρά ταύτα καί παρά
τόν κίνδυνον νά έκχυθούν, έκ τών
βαθέων τραυμάτων, τά έντερά του, ό

Μάσβουλας κατέβαλε ύατάτην προσ
πάθειαν καί ώδήγησε δέσμιους καί
τούς τρεις κακοποιούς εις τόν Στα
θμόν Δραπετσώνας, όπου διενυκτέρευεν ό ύπαστυνόμος Τσιρώνης άξιωματικός τής υπηρεσίας. Μόλις ό Τσι
ρώνης, άντίκρυσεν τόν συνάδελφόν
του πλημμυρισμένου εις τό αίμα καί
βογγοϋντα, είπε δακρύων:
— «Πάει ό Μ ά σ β ο υ λ α ς
τ ό ν φ ά γ α ν ε..» 'Αλλά ό σκληροτράχηλος Μάσβουλας, δέν ήτο άπό
τούς άνθρώπους πού πάνε τόσον εύ
κολα!
Παραδώσας τούς κακοποιούς καί
άσφαλίσας αυτούς καλώς, παρεδόθη
κατόπιν εις χεϊρας... τής έπιστήμης.

Ο ΑΑΡΩΝ ΠΕΡΕΣΙ

Γ

ΗΝ ΙΔΙΑΝ ημέραν τής έγκαταστάσεως τής Αστυνομίας εις
τήν πρωτεύουσαν ή Διοίκηαις τής
Εμπορικής Τραπέζης Αθηνών, έλάμβανε έκ Βελιγραδιού τηλεγράφη
μα, άγγέλυν ττ)ν σύλληψιν ύπό τοϋ
υπαστυνόμοι> κ. I. Πανοπούλου τού
Εβραίου μεγάλοκαταχραστοϋ Auρών Περεσί. Τό τηλεγράφημα, ύπεγράφετο ύπό τοϋ ύπαλλήλου τής
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Τά προηγηθέντα τής συλλήψεως

Επάνω: Αστυφύλαξ Τροχονόμος τό 1928 σέ
δρόμο των Αθηνών. Πρόκειται περί τού άστυφ Κωττάκη. Κάτω δεξιά: Ό Ύπαστυνόμος
I. Πανόπουλος, σέ φωτογραφία μ ετά τήν έπιστροφή του άπό τή Σερβία, όπου συνέλαβε
τόν Ααρών Περεοί.

ιδίας Τραπέζης κ. Μήτσιον, όσης
αννώόενε τόν κ. Πανόπονλον εις τήν
αποστολήν τον, ώς γνωρίζων τόν Ε 
βραίον καταχραστήν.
Ή εϊδησις, άναγραφείσα τήν επο
ίμνην εις όλας τάς εφημερίδας τής
πρώτε νονσης καί τον Πειραιώς, έπροξένησε τεραστίαν, έντύπωσιν καί
έξύψωσεν ετι περισσότερον τό γόη
τρο ν τής Αστυνομίας, έκ τον λόγον
ότι, ή κατάχρησις εγένετο εις τάς Α 
θήνας καί ότι ή Χωροφυλακή έστάθη
άνίκανος να προλάδη τήν δραπέτευσιν τον καταχραστον εις τό εξωτερι
κόν. Ιδού πώς μετέδωσε πρώτη τήν
ε'ίδησιν ή τότε έκδιδομένη έφημερίς
«Ε ΣΠ Ε Ρ ΙΝ Η » τών Άθηθών:

Ό καταχραστής Περέσι
σννελήφθη εις Βελιγράδιον
«Ε ις τήν 'Αστυνομικήν Διενθννσιν
τής πόλεώς μας, ελήφθη σήμερον τήν
πρωίαν, τηλεγράφημα τον εις Βελιγράδιον άποσταλέντος νπαστννόμον
τής καταδιώξεως Πειραιώς κ. 1. Πα
νοπούλου, άγγελον τήν νπ’ αυτού
σύλληψιν τον Εδραίου Ααρών Περεσί, καταχραστοϋ τής ’Εμπορικής
Τραπέζης Αθηνών. Οντος, έξαπατήσας, πρό μηνάς τόν Ταμίαν τής Τρα
πέζης, κατεχράσθη τό ποσόν τών
2 .0 0 0 .0 0 0 καί έξηφανίσθη, δραπετεύσας εις τό εξωτερικόν. Ή σνλληψις
τού καταχραστού, έπετενχθη κατόπιν
πολλών περιπετειών. Καί ή νέα αυτή
επιτυχία τιμά τό Σώμα τής Αστυνο
μίας»...
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Τήν εποχήν εκείνην αί Διοικήσεις
τών εις ’Αθήνας καί Πειραιά Τραπε
ζών καί άλλων οικονομικών καί χρη
ματιστηριακών ιδρυμάτων είχον άναθέσει τήν περιφρούρησιν τής κινητής
περιουσίας των εις τήν Γενικήν Ασ
φάλειαν Πειραιώς. Τήν συλλογικήν
άπόφασιν, είχον λάδει α ί Διοικήσεις
τών οικονομικών ιδρυμάτων, έκ τού
λόγον ότι ή νέα 'Αστυνομία, είχεν
έμπνενσει τήν πίστιν καί τήν έμπιστοσννην. Οντως είχον τά πράγματα ό
ταν τήν 29 Δεκεμβρίου 1924, ό Διοι
κητής τής Εμπορικής Τραπέζης Α 
θηνών κ. Πετρόπουλος, ειδοποίησε
τόν Διοικητήν τής Γενικής Ασφα
λείας, αείμνηστον άστννόμον Αγέ
λαστου, όπως παρονσιασθή εις τόν
Γενικόν Διευθυντήν κ. Έμπεδοκλήν,
διά τήν άνάληψιν σοδαράς νποθέσεως. Πράγματι ό άστννόμος 'Αγέ
λαστος, παρονσιασθείς εις τόν κ. Έ μ 
πεδοκλήν, έπληροφορήθη ότι ό κεν
τρικός Ταμίας τής Τραπέζης, έπεσε
θύμα απάτης, άπό τόν γνωστόν χρη
ματομεσίτην, Εβραίον τήν καταγω
γήν 'Ααρών Περεσί. Ό άπατεών, είοπράξας διά πλαστογραφίας τό ποσόν
τών 2.000.000 δραχμών, έξηφανίσθη!
Κατελθών εις τόν Πειραιά, ό άστννό
μος Αγέλαστος, έκάλεσε παρ' αντώ,
τόν νπαστννόμον A ' τάξεως κ. I. Π α
νόπονλον, άνέθεαεν εις αυτόν τήν νπόθεσιν, καί τού έτόνισεν ότι θά έ
πρεπε διά τό γόητρον τής Αστυνο
μίας νά τήν φέρη εις πέρας.
Οντος, χαιρετήσας τόν προϊστάμε
νόν τον άπήλθε, τεθείς άμέσως έπί τό
έργον. Α ί πρώται όμως ένέργειαι τον
κ. Πανοπούλου, κάθε άλλο παρά ένθαρρνντικαί ήσαν. Καί τούτο, διότι ό
άπατεών, κατώρθωσε, νά μή άφήαη
ουδέ τό παραμικρότερον ίχνος. Καί
τό σπουδαιότερου, δέν κατώρθωσε νά
άνεύρη ούτε φωτογραφίαν τού καταχραστού, διά νά διενκολννθή εις τήν
άναγνώρισιν. "Αλλο έμπόόιον που
παρουσίαζε ή άνακάλνιρις τών ιχνών
τού καταχραστού, ήτο καί ή άνάμιξις
τής Χωροφυλακής εις τήν νπόθεαιν.
Ά νάμιξις πού κάθε έίλλο, παρά διηυκόλννε τό έργον τού κ. Πανοπούλου.
Μετά δύο ημέρας, ό φιλότιμος ό 
σ η ’νομικός μας, πληροφορείται, ότι ό
καταζητούμενος Εδραίος, έδραπέτευσεν εί: Σερβίαν, κληθείς διά κανο
νικού διαβατηρίου, άπό ένα φίλον
του, διαμένοντα εις Σκόπια, καί έγκατεατάθη υπό άλλο όνομα εις τό ξε
νοδοχείου «ΜΠΡΙΣΤΟΔ», τών Σκο
πιών.
Τά άνωτέρω, άνέφερεν ό κ. Πανό-

πονλος εις τόν προϊστάμενον τής Γε
νικής Ασφαλείας Αγέλαστου καί τόν
Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. I. Καλυβίτην, ζητήσας νά τακτοποιηθή υπη
ρεσιακών καί νά άναχωρήση εις Σερ
βίαν άμέσως.
Πράγματι', παραλαβών τά σχετικά
διαβατήρια καί διαπιστευτήρια, άνεχώρησε διά Σκόπια, συνοδευόμενος
καί άπό τόν υπάλληλον τής ιδίας
Τραπέζης κ. Μήτσιου, ώς γνωρίζοντα
προσωπικώς τόν Περεσί.

Ή σΰλληψις
Η τύχη δέν έβοήθησεν καί πάλι
τούς διώκτας τού άπατεώνος. Διότι
εις Σκόπια καί κατόπιν εντατικών άναζητήσεων, έξηκριβώθη ότι ό Ε 
βραίος είχεν άναχωρήσει εις Βελιγράδιον, δύο ημέρας προτού ό κ. Π α
νόπουλος καί ό συνοόεύων αυτόν υ
πάλληλος τής Τραπέζης, άφιχθούν εις
τά Σκόπια.
Νέα καταόίωξις καί νέαι κοπιώδεις
έρευναι άνέμενον τούς διώκτας τού
άπατεώνος Εβραίου εις τήν πρωτεύ
ουσαν τής Σερβίας. Μεγαλούπολις ό
πως ήτο πάντοτε καί κοσμοβριθές, τό
Βελιγράδιον, παρουσίαζε μεγάλα έμπόδια εις τάς έρεύνας καί τάς άναζητήσεις τού κ. Πανοπούλου.
Α ί ήμέραι περνούσαν καί τά ίχνη
τού Εδραίου, δέν άνευρίσκοντο. Η
κατάστασις αυτή ήρχισε νά έκνευρίζη
καί νά κουράζη τόν φιλότιμου άξιωιιατικόν τής Αστυνομίας, μέχρι τού
σημείου, νά παραιτηθή πάσης περαι
τέρω άναζητήσεως. Διότι - καί όπως
άπεδείχθη αργότερου - ό Εβραίος,
φέρων άλλο όνομα καί προστατευόμενος παρά τών έκεϊ έγκατεστημένων
ομοφύλων του, ήτο άδύνατον νά άνακαλυφθή.
Ό εγωισμός, όμως καί τό άστννο-

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Αστυνομικοί τής Αστυν. Δ/νσεως Πειραιώς,
φρουρούντες τά έργοστάπια λιπασμάτων στή
Δραπετσώνα κατά τις άπεργιακές ταραχές
τού 1931. Επικεφαλής ό υποδιοικητής τής
Ασφαλείας Πειραιώς Νικ. Τσαγκλής καί ό
Δ ιοικητής τού ΣΤ' Αστυν. Τμήμ. Ήλίας Κρη
τικός.

μικόν γόητρον, όέν επίτρεψαν εις τόν
κ. Πανόπονλον νά παραιτηθή τον
σκοπού τον. Τουναντίον, τού έδωσαν
νέον θάρρος καί τόν ώπλισαν μέ τοιαύτην υπομονήν ώστε νά ώμόση, ή
τήν σύλληψιν τού Εβραίον ή την νπαρξίν τον εις τό Σώμα. ’Έτσι, οπλι
σμένος μέ τά άνωτέρω εφόδια καί μέ
τήν επαγγελματικήν πίστιν του, ό ύπαστυνόμος κ. Πανόπονλος, άπεόνθη
εις νέας προσπάθειας. Ερευνών νυ
χθημερόν καί μέ πάσαν μεθοδικότητα
κάθε τι πού θά ήδύνατο νά εχη σχέσιν μέ τόν καταζητούμενου, κατόρ
θωσε εντός τριών ημερών νά τεθή επί
τά ίχνη τον.
Κ αί πράγματι άφού άνεκάλνψε καί
διεπίατωσε τήν νπαρξιν τού Ε 
βραίον, ό κ. Πανόπονλος, προσήλθε
εις τήν Διεύθνναιν τής Αστυνομίας
Βελιγραδιού καί άνέφερε τό γεγονός.
’Α μέσως δύναμις Σέρβων Αστυνο
μικών μέ επικεφαλής τόν κ. Πανό
πονλον, προέβησαν εις τήν σύλληψιν
τού 'Εβραίου όιπατεώνος. Οντος κατ’
αρχήν έόήλωσεν « ά γ ν ο ι α ν» τής
νποθέσεως,
παρονσιαζόμενος ώς
Γάλλος εμπορευόμενος... "Οταν όμως,
εις τά κρατητήρια τής Γενικής Α 
σφαλείας προσήλθεν ό κ. Μήτσιον
καί τόν άνεγνώρισε, ό Ααρών Περεσί, όέν ήόννήθη νά νποκριθή πε
ρισσότερον. Ώμολόγησε τά πάντα
καί έτέθη εις τήν διάθεσιν τού κ. Π α
νοπούλου. Τήν έπομένην, ό ύπαστυνόμος κ. Πανόπονλος, ό υπάλληλος
τής έξαπατηθείσης Τραπέζης καί ό
Ε βραίος άπατεών, άνεχώρηααν εκ
Βελιγραδιού, κατενθννθέντες εις Α 
θήνας.
Ή Διοίκησις τής ’Εμπορικής Τρα
πέζης, έκτιμήσασα τήν επιτυχίαν τού
κ. Πανοπούλου, έτίμησαν αυτόν διά
μιά ς χρηματικής άμοιβής Αρκετά σο
βαρός διά τήν εποχήν έκείνην.
Μέ τήν έπιτνχίαν αυτήν τού κ. Πανοπούλου, έβραβενθη διά μίαν Ακόμη
φοράν τό Σώμα τής 'Ελληνικής Α 
στυνομίας, έγγράψαν εις τό ενεργητι
κόν τον, μίαν Ακόμη έπιτνχίαν τών
Ανδρών αυτής!

+ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
Έόημοσιεύθη τό έτος 1951

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ
Συ νέχεια έκ τής σελίόυς 8 5 7
προβλημάτων -πό-ΰ Απασχολούν τόν
σύγχρονο άνθρωπο. Αυτή ή πνευμα
τική υποδομή χρειάζεται γιά νά σω
θούν οί Δημοκρατίες στήν εποχή μας,
γιά νά παγιωθή ό σεβασμός όλων
πρός τήν Ανθρώπινη προσωπικότητα,
γιά νά μεθοόενθή ή Αληθινή πρόοδος
τών λαών μέσα στά πολιτικά τους
συστήματα. Όταν οί λαοί κυβερνών
τας μέ βάσι αυτές τίς ηθικές Αρχές,
ούτε παρεκκλίσεις, ούτε υπερβολές
είναι δυνατόν νά γίνουν, γιατί τό μέ
τρο τής φρονήσεως οδηγεί άρχοντες
καί άρχομένους νά ένεργοϋν σύμφω
να μέ τό Αληθινό συμφέρον τής πο
λιτείας καί αυτών τών ιδίων. Νά για
τί τονίσαμε πώς ό ρόλος τής Ε κκλη
σίας στήν κρίσι τής Δημοκρατίας εί
ναι πελώριος καί σοβαρός καί πολύτψος, γιατί ή Εκκλησία μιλάει τή
γλώσσα τού Ευαγγελίου, πού είναι
φώς καί ζωή.

Σαφής ιδεολογική τοποθέτησις
Α λλά γιά νά γίνουν πραγματικό
τητα όλα αυτά χρειάζεται Αναπόφευ
κτα καί κάτι άλλο. Χρειάζεται ή Δ η
μοκρατία δυτικού τύπου νά άποκτήση μιά σαφή κοσμοθεωριακή τοποθέ
τησε Καί είναι ευνόητο πώς αυτή ή
τοποθέτησι θά συμπίπτη μέ τίς χρι

στιανικές Αρχές, πού έκδέχονται τόν
άνθρωπο δισύνθετη υπαρξι, σωματι
κή καί πνευματική, μέ ψυχή Αθάνατη
καί αιώνια. Α νλείψ η αυτό, άν δηλ, ό
υλισμός κνριαρχήσΐ] ιδεολογικά στις
σύγχρονες κοινωνίες, τότε ό άνθρω
πος θά καταντήση μιά μηχανή, χωρίς
ψυχή καί χωρίς Αξία. Γιατί ό άνθρω
πος Αποκτά Αξίαν Από τήν ώραν πού
θεωρείται σάν φορέας ψυχής. Τότε
υψώνεται στά ουράνια καί τότε γίνε
ται θεοειδής καί θεοφόρος.
Οί Δημοκρατίες μας στηρίχθηκαν
περισσότερο στόν άνθρωπο-υλη παρά
στόν άνθρωπο-πνεύμα. Ύψωσαν ούρανοξ ύ'στες, κοινοβούλια, πολιτι
σμούς. Μά λησμόνησαν τή σύμμετρη
ίκανοποίησι τών πνευματικών Αναγ
κών τού Ανθρώπου. Έτσι ό δρόμος
τής σωτηρίας περνάει τώρα Από τήν
άναγνώρισι τού Ανθρώπου καί σάν
ψυχής, μέ Ανάγκες ζωτικές. Τώρα
χρειάζεται μιά ειρηνική έπανάστασις
πού όέν θά άρέση στους πολλούς.
Χρειάζεται όλοι μας, άρχοντες καί
άρχόμενοι, νά ζήσουμε τίς χριστιανι
κές μας Αρχές στήν πράξι έναντι π ό 
σης θυσίας. Είμαστε πρόθυμοι γιά τέ
τοιες θυσίες; Είμαστε διατεθειμένοι
νά συγκρονσθούμε μέ τό κατεστημέ
νο, μέ τήν πλειοψηφία, μέ τους δι
κούς μας; Μπορούμε νά άψηφίσουμε
τούς όνειδιαμούς καί τοιίς λιθοβολι
σμούς; Μόνον έτσι θά σωθούμε κΓ
εμείς, καί μαζί μέ μάς καί τά παιδιά
μας καί τά ανιπήματά μας.
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Σ ΔΙΕΘ Ν Η Σ όργάνωσις στήν
υπηρεσία τοϋ άγώνος κατά τής
έγκληματικότητος, ή Ίντερπόλ άπαιτεΐ, γιά την πλήρη έξασφάλιοι τής
άποστολής της, αϋξησι τών οικονομι
κών της πόρων. Ό γενικός της γραμματεύς Ζάν Νεπότ, πράγματι κατά
τήν διάρκεια μιάς διασκέψεως ατό
Εδιμβούργο, έκάίλεσε τίς κυβερνή
σεις τών κρατών - μελών νά χορη
γήσουν υψηλότερες πιστώσεις στήν
άστνι·ομική αυτή όργάνωσι πού περι
βάλλει ολόκληρο τόν κόσμο μέ ενα
πραγματικό ιστό άράχνης καί πού
χρειάζεται συγκεκριμέχως τό πλέον
τέλειο ηλεκτρονικό υλικό. Ό Ζάν Νε
πότ έζήτησε άκόμη τήν έναρμόνισι
τής νομοθεσίας καί τών ποινικών δι
αδικασιών πού ισχύουν σήμερα εις
όλον τόν κόσμον.
’Α ντίθετα από δ,τι πιστεύεται συ
χνά, ή Ίχπερπόλ, ή Διεθχής Αστυνο
μική Όργάνωσις κατά τής 'Εγκλημα
τικότητας, δέν είναι μία άστυνομική
υπηρεσία μέ όιεθχπ) αρμοδιότητα, άλλά μία όργάχωσις στεχ·ής συνεργα
σίας μεταξύ τών αστυνομικών τών
κρατών πού συμμετέχουν: 128 χώρες
καί άπό τίς πέχπε ήπείρους.
Ή Ίχπερπόλ όημιονργήθηκε τό
1923. Αργότερα διελύθη μέ τόν πό
λεμο καί επανιδρύθηκε τό 1946 στις
Βρυξέλλες, γιά νά άχπιμετωπίση κα
τά τόν πλέον αποτελεσματικό τρόπο
τούς διεθνείς κακοποιούς πού μέ τά
σύγχρονα μέσα μεταφοράς: άεροπλά
νο, πλοίο, τραίχν κλπ. μπορούσαν νά
μετακινοϋχπαι εύκολα άπό χώρα σέ
χώρα. Ή έδρα της βρίσκεται στά υ
ψώματα τού Σαίν Κλού καί ό γενικός
γραμματεύς της κ. Ζάν Νεπότ είναι
Γάλλος.
Γιά νά άχπαποκρίνεται στήν. άποστολή της, ή Ίχπερπόλ είναι υποχρε
ωμένη νά διαθέτη ένα «νευρικό σύ
στημα» άποτελεσματικό: τίς τηλεπι
κοινωνίες. Γ ι’ αυτό άκριβώς καί οί
αυτόνομες, ραδιοηλεκτρικές συνδέ
σεις της αύξάχΌχπαί συνεχώς.
Τό 1927 μία παγκόσμια ραδιοηλε
κτρική διάσκεψις πού έγινε στήν Ούάσιγκτων χορήγησε ώρισμένες ταινίες
συχνότητας στήν Ίντερπόλ, «γιά τίς
άνάγκες τών διεθνών υποθέσεων».
Ή υπηρεσία αυτή έγκαινιάσθηκε τό
1929: πέχπε αστυνομίες ευρωπαϊκών
χωρών σννεδέθησαν μεταξύ τους γύ
ρω άπό ένα κεχπρικό σταθμό. Σήμερα
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ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΙΝΤΒΡΗΟΑ
Ό ιστός τής αράχνης
πού άγκαλιάζει
όλο τον κόσμο

έχουν συνόεθή μέ τό δίκτυο αύτό 57
κεντρικά διεθνή γραφεία άπό ολό
κληρο τόν κόσμο. Ό κεχπρικός στα
θμός εκπομπής βρίσκεται, άπό τό
1974,, στό Δουαρέ, όχι μακριά άπό
τήν Όρλεάχτ], στό Σαίν Μαρτέν χπ’
Α μπ ά, σέ μία περιοχή 43 εκταρίων.
Παλαιότερα οί εγκαταστάσεις ήσαν
3 0 χιλιόμετρα άπό τό Παρίσι, πλη
σίον τού Πομπόν, σέ μία έκτασι πού
άχήκε στό υπουργείο τών ’Εσωτερι
κών. Στήν περιοχή αυτή ή Ίχπερπόλ
λειτούργησε επί 2 0 χρόνια: 1954 1974.
Ό Σταθμός τού Σαίν Μαρτέν ντ’
Α μπ ά διαθέτει ήδη ένα σημαχπικό
υλικό πού συνεχώς πλουτίζεται: 23
πομπούς τών 1 μέχρι 10 κιλοβάτ
ρυθμισμένους σέ συχνότητες τών 2 μέ
24 μεγακύκλων πού εξασφαλίζουν
συνεχώς, χάρις σέ γιγάντειες άχπέννες, προσανατολισμένες πρός όλες τίς
Κατευθύνσεις, τίς συνδέσεις μέ όλα τά
μέρη τού κόσμου. Γιά τήν καλύτερη
δυνατή άπόόοσι τής λειτουργίας, αυ
τός ό ιστός περιλαμβάνει ώρισμένα
ισχυρά σημεία, «τοπικούς σταθμούς»,
μέ τά όποια τό Σαίν Κλού βρίσκεται
σέ συνεχή έπαχρή: Τό Τόκιο γιά τήν
Ά π ω Ανατολή, τό Μπουένος Αύρες

(Νότιος Αμερική), Ναϊρόμπι (Α ν α 
τολική Αφρική), Αμπιχπλάν (Δυτική
Αφρική). Προόλέπεται άκόμη ότι ή
Τεχεράχπ/ θά όποτελέση σέ δύο χρό
νια τόν σταθμό τής Μέσης Ανατολής.
Διάφοροι υποσταθμοί θά έγκατασταθούν επίσης σέ τέσσερα χρόνια αυτό
σήμερα στήν Νότιο Αμερική, συγκεκριμένως στό Καράκας καί θά συχδεθούν μέ τό Μπουένος Αύρες. Ή έγκατάστασις μετριωτέρων σέ έκτασι
μέσων ραδιοεπικοινωνίας μελετάται
έπίσης γιά τήν Κεχπρική Αμερική.
Σχετικές διαπραγματεύσεις πρόκειται
νά γίνουν άκόμη μέ τήν Αυστραλία
καί τήν Νέα Ζηλανδία. Ή Ούάσιγκτων καί ή Όττάβα, τοπικοί σταθμοί,
είναι συνδεδεμέχ’οι μέ τό Σαίν Κλού
μέ τά τηλέτυπα τών άχπιστοίχων στό
Παρίσι πρεσβειών τους.

Ένσς κώδικας
τελείως άπρόσίτος
’Ε π ί τοπικού έπιπέόου, τά κράτη μέλη έπικοινωνσϋν άπ' ευθείας μετα
ξύ τους γιά τίς άτομικές τους άνάγ
κες. ’Εάν, όμως, άπαιτηθή κάποια
εκτός χώρας συχ’εννόησις, ή όιαβίβασις τού μηνύματος γίνεται μέσω τοϋ
Σαίν Κλού. Στήχ· όδό Αρμανζώ βρί-

'Αριστερά: Τό σήμα τής Ίντερπόλ. Ή συμβο
λή τής Διεθνούς Αστυνομίας στήν πρόληψι
καί τήν καταστολή τού εγκλήματος είναι παγ·
κοσμίως γνωστή. Κάτω: Μία άπό τίς πολύτιμες
άρχειοθήκες τής Interpol. Αφορά χιλιάδες
πλαστά νομίσματα, διαβατήρια κλπ.

σκεται μία «αίθουσα τών Μόρς», ο
πού άποκωδικοποιοϋνται καί στέλλονται 24 ώρες τό εικοσιτετράωρο τά
μηνύματα πού λαμβάνονται, καθώς
καί μία αίθουσα ραόιοτηλετύπου.

Πρόκειται γιά μιά νέα τεχνική τής
Ίντερπόλ. Τό σι'κιτημα αυτό περιλαμ
βάνει ένα δέκτη μετατροπέα γιά τήν
άποκωόικοποίησι τών ληψθέντων μη
νυμάτων - όέν πρόκειται γιά Μόρς
άλλα γιά ένα ειδικό κώδικα πού βα
σίζεται σέ ηλεκτρικές ώθήσεις - ένα
τηλετνπογράφο πού επιτρέπει τήν άνάγνωσι καί ένα ειδικό πομπό που
ξαναστέλνει τό μήνυμα στην χώρα
πρός τήν όποια άπευθύη·εται. Τά μη
χανήματα αυτά συμπληρώνονται μέ
ένα σύστημα διορθωτοϋ σφαλμάτων
πού άποκαθιστά διορθώνοντας τά
λάθη τών κυμάτων, τήν σωστή άναμετάδοσι. Τό πλεονέκτημα τής τεχνι
κής αυτής είναι δτι κανεί όέν μπορεί
νά άκούση τίς εκπομπές αυτές, γιατί
όέν
μπορεί νά
τίς
συλλάβη.
Π αρ' όλα αυτά έχουν ληφθή συμ
πληρωματικά μέτρα άσφαλείας: π.χ.
τά μηνύματα δίδονται σ' ένα ειδικό
κώδικα πού σιγκεντρώνει σέ ομάδες
πέντε γραμμάτων 3 0 0 λέξεις καί
5 .000 εκφράσεις ειδικής διαλέκτου
τών άστυνομικών. 'Έτσι π.χ. ΚΑΡΜΟ σημαίνει «μεταδώσατε πραγμα
τική ηλικία καί εγκληματικές δραστη
ριότητες» καί ΝΤΟΥΝΤΟΛ «σέ περίπτωσι πού θά άνακαλυφθή σέ ενρω-

παϊκή χώρα προβήτε στήν προληπτι
κή σύλληψί του» κλπ.
Σήμερα, τό Σαίν Κλού διαθέτει έξι
κέντρα μέ τέτοιου είδους εξοπλισμό.
Μέσα σέ ένα χρόνο θά έχη οκτώ. 16
χώρες σέ ολόκληρη τήν Ευρώπη mrvδέονται κατ' αυτό τόν τρόπο. Ακόμη
υπάρχει ένα δίκτυο τηλεφωτογρα
φιών καί πομπών - δεκτών πού συν
δέουν δώδεκα άστυΐΌμίες μεταξύ
τους: τών Ηνωμένων Πολιτειών, εν
νέα ευρωπαϊκών χωρών, τού Σαντιάγκο τής Χιλής.
Σέ όσες χώρες - μέλη όέν υπάρχουν
εγκαταστάσεις ραδιοηλεκτρικές, οί
επαφές γίνονται μέ τά τηλέτυπα. Ό
τρόπος, όμως, αυτός, έκτος τού ότι
όέν προσφέρει απόλυτη άσφάλεια, εί
ναι άργός καί δαπανηρός. Γ ι’ αυτό
καί δέν εφαρμόζεται παρά γιά ση,μαντικές υποθέσεις.
Τό 1976 ό αριθμός τών τηλεγρα
φημάτων πού α ιτηλλάγησαν άπό ο
λόκληρο τό δίκτυο τής Ίντερπόλ έφθασε τίς 279.000. Τό 1970 ήταν μό
νο 150.000 καί τό 1965 80.000. Δ ηλα
δή ό άριθμός αυτός άνέρχεται κάθε
χρόνο κατά 10%.
Ή έδρα τού Σαίν Κλού εξασφάλισε
άπό μόνη της τό 1976 τήν άνομετάόοσι 2 00.000 μηνυμάτων. Τό προσω
πικό τής υπηρεσίας της άποτελεϊται
άπό 3 3 υπαλλήλους καί τεχνικούς.
"Οπως, όμως, είναι εύλογο, ή λει
τουργία ενός τόσο σηματπικού δι
κτύου απαιτεί όλο καί αυξανόμενες
πιστώσεις. Οί κυβερνήσεις, όμως,
στον τομέα αϊτόν όπως καί σέ τόσους
άλλους, άποδεικνύοχπαι πολύ «φει
δωλές», γι' αϊτό άκριβώς καί τό ζή
τημα αυτό συχ'εχώς μελετάται. Ό
προϋπολογισμός τών τηλεπικοινω
νιών τής Ίντερπόλ συζητείται κάθε
χρόνο στή γενική συνέλευσι, πού γί
νεται μέ τήν σειρά σέ κάθε μία άπό
τίς χώρες μέλη. Τέλος, οι υπεύθυνοι
τών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας τών
διαφόρων κρατών μελών συγκεντρώ
νονται άνά τέσσερα χρόνια γιά νά
συζητήσουν άπό κοινοί1 τά τεχνικής
φνσεως προβλήματα. Ή έπόμεχη σύ
νοδός τους θά γίνη τό 1979.
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ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΉΣ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Γράφει ό Ά ρχιπλ. τού Π. Ναυτικού κ. Μάριος Σίμψας
ΟΛΛΟΙ είναι οΐ τρόποι, μ έ τούς
όποιους μπορεί νά ψυχαγωγηθή
ένας λαός στή θάλασσα: μέ τό ψάρεμα
τό κολύμπι, τά παιχνίδια τής μπάλλας
μέσα ατό νερό, τά ταξίδια μέ τό κουπί ή
τό ιστίο, που κινούν μικρά, πολύ μικρά ή
καί μεγαλύτερα πλωτά μέσα. Φυσικά γ ι'
αύτό τό θέμα, άν ήθελε κανείς νά τό
έξαντλήση, ένα μεγάλο βιβλίο δέν φθά
νει. Εμείς θά ρίξωμε σήμερα άπλώς μιά
ματιά στά παλιά χρόνια, γιά τό είδος
έκείνο τού ναυταθλητισμού, πού οι "Αγ
γλοι άποκαλούν yachting καί οί Γάλλοι
navigation de plaisance. Γιά τά πλοία, δη
λαδή, άναψυχής.
Πρέπει εύθύς έξ άρχής νά σημειώσωμ ε ότι τό ναυτικό ψυχαγωγίας παρουσιάσθηκε στήν θάλασσα σέ χρόνόυς
πού έλειπ ε ή βαρβαρότης - καί πρό
κοψε, άνάλογα μέ τήν πρόοδο τού πολι
τισμού καί τήν εύημερία. Είναι δηλαδή
ένα λουλούδι πού άνθεί σέ περιβάλλον
πλούσιο, χαρούμενο, κεφάτο.
"Από τις μαρτυρίες των άρχαίων μα
θαίνομε ότι πρώτος στήν ιστορία ό Σέσωστρις έξόπλισε πλοίο στήν Ερυθρά
θάλασσα γιά τήν εύχαρίστησί του καί
όχι γιά έμπορικό ή πολεμικό σκοπό.
Ήταν κατασκευασμένο μέ ιδιαίτερη έπιμέλεια, είχε θαυμαστά ποικίλματα άπό
χρυσάφι καί ήταν εύχάριστο τήν όψι.
Στήν άρχαία "Ελλάδα γίνονταν άγώνες πλοίων, μέ ιδιαίτερη κατασκευή,
πού λέγονταν «άμιλλα νεώ ν-: Γίνονταν
σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, στόν Κοριν
θιακό Κόλπο, τόν Σαρωνικό καί, ιδιαί
τερα, στόν όρμο τού Φαλήρου, κατά τήν
διάρκεια τών διαφόρων έορτών, όπως

ήσαν τά Παναθήναια, τά Ίσθμια, Αίάντεια, Ποσειδώνια κ.λπ. Χρησιμοποιού
σαν ατούς άγώνες αύτούς τριήρυις ή
καί έλαφρότερα πλοία, μ έ λιγώτερους
πάντοτε άπό τούς κανονικούς κωπηλά
τες. Λιγώτερους, άλλά περισσότερο έξασκημένους καί έμπειρους. Στόν πρώ
το άγώνα, στά Ίσθμια, νικήτρια άναδείχθηκε ή « Αργώ-, πλοίο έλαφρό καί
γρήγορο, πού ξεπέρασε όλα τά άλλα.
Ή ναυσιπλοΐα όμως άνθισε κυριολε
κτικά στήν έποχή τών Διαδόχων τού Μ.
"Αλεξάνδρου, καί κυρίως στήν Αίγυπτο.
Άνθος τού πολιτισμού, όπως είπαμε, ή
ναυσιπλοΐα αύτή, δέν μπορούσε νά μήν
εύδοκιμήση στήν έποχή τών Πτολεμαίων, πού, πλάι στήν ύλική ισχύ, ύπηρέτησαν τό πνεύμα καί καλλιέργησαν τό
όμορφο καί περιττό στή ξωή.
Ό όρος «θαλαμηγός-, πού χρησιμο
ποιούμε, έχει άπό έκεϊ, τήν Αίγυπτο, τήν
προέλευσί του καί άποτελοϋσε ειδικό
τύπο πλοίου στά νερά τού Νείλου. Έαήμαινε δέ ή «θαλαμηγός ναύς- τό μ ε
ταφορικό μέ θαλάμους. "Ενώ τά συνήθη
έπιβατηγά πλοία είχαν ένα μικρό θολω
τό καταφύγιο στήν πρύμνη, ή θαλαμη
γός τών Πτολεμαίων διέθετε όρισμένους θαλάμους, μ έ τούς όποιους μ ετέ
φερε τούς κυβερνητικούς έπισήμους
πρός τά άνω καί τά κάτω τού Νείλου. Ό
Στράβων άναφέρει ότι σέ μιά διώρυγα,
κοντά στήν "Αλεξάνδρεια, βρισκόταν
«τό ναύσταυθμον τών θαλαμηγών, έφ"
οίς οί ήγεμόνες εις τήν άνω χώραν
άναπλέουαιν-.
Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία, πού
δυσκολευόμαστε νά πιστέψωμε, π)ν έ

ποχή τού Πτολεμαίου Β" τού Φιλαδέλφου (283 - 247 π.χ.) ύπήρχαν στήν Αί
γυπτο 800 τέτοια πλοία «χρυοόπρυμνα
καί χρυσέμβολα-, δηλαδή μ έ χρυσωμέ
νες πρύμνες καί πρώρες. Στό μωσαϊκό
μιάς σκηνής τού Νείλου, πού βρίσκεται
στό μουσείο Πραινέστου (Παλαιστρίνα
τής Ιταλίας) παρουσιάζεται ένα εύρύχωρο πλοίο μ έ θαλάμους. Τά δυό πλευ
ρά τους στηρίζονται σέ τοίχους καί τά
άλλα σέ δυό κολόνες, τις όποιες σμί
γουν κάγκελλα, μέχρις ένός ύψους.
Τά πλοία αύτά παρουσιάζουν μεγάλη
πολυτέλεια: στολισμένες μ έ σπατάλη
καμπίνες, διάδρομοι, χώροι γιά άθλήματα, λουτρά, άναπαυτήρια καί ναΐσκος
άφιερωμένος στήν προστάτιδα τού
πλοίου θεότητα. "Ολες αύτές οί ύπερκατασκευές θά έμείωναν χωρίς άλλο
τήν εύστάθεια τού πλοίου, πού είχε άλ
λωστε κύριο προορισμό τήν άναψυχή
τών έπιβατών του, άλλά πρέπει νά είχαν
λάβει τά μέτρα τους οί ναυπηγοί τών
ήμερών έκείνων.
Άλλά καί τό «Συρακουσία-, ένα μεγά
λο καράβι πού κατασκεύασε στήν Σικε
λία ό Τύραννος Ίέρων Β", μέ τήν έπίβλεψι τού "Αρχιμήδη καί κατόπιν έχάρισε στόν βασιλιά τής Αίγύπτου (Πτολε
μαίο Β '), είχε άνάλογα διαμερίσματα καί
διακόσμησε
Φανταστική περιγραφή μάς διέσωσαν
οί άρχαϊοι γιά τή θαλαμηγό, μέ τήν ό
ποια ταξίδεψε ή Κλεοπάτρα γιά νά
συναντήση τόν "Αντώνιο, πού τήν κάλεσε κοντά του, προκειμένου νά λογοδοτήση γιά τόν στρατηγό της Σεραπ'ιωνα, ό
όποιος συνέπραξε μέ τόν άντίπαλο τού

I---------------- Τό κανάλι τού "Αγίου Μάρκου κατά τήν έπιστροφή τού Βουκενταύρου. ("Αντώνιο Κανάλ, τού έπιλεγομένου Καναλέττο. (1697-1768).
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δική μας γαλοπούλα δεν ήτανε γεμι
στή.
Ό λ ο ι κοιτάζαμε μέ τό στόμα ανοι
χτό. Πώς βρέθηκε άξαφνα ή παραγε
μισμένη γαλοπούλα; Ό παπούς μο
νάχα έξακολσυθούσε νά κόβη - ήτα
νε μάστορης σ’ αύτή τή δουλειά χωρίς νά βγάζη λέξι.
t — Τί κάνεις, χριστιανέ μου; Τού
είπε ή μητέρα μου, τήν ξένη γαλο
πούλα κομματιάζεις; "Ασ'τηνε. Θά
’ρθούνε νά τή γυρέψουνε οί άνθρω
ποι. Θά τή δώσουμε, νά πάρουμε πί
σω τή δική μας.
Ό παπούς έξακολουθσύσε νά κό
βη.
— Σώπα... Τής; είπε. Δέν ξέρεις
έσύ. Ή γαλοπούλα είναι δική μας. 'Η
μητέρα μου στενοχωρήθηκε.
Μά πώς είναι δική μας, χριστια
νέ μου, άφού ή δική μας ήτανε σκέτη
κι αύτή είναι παραγεμιστή;
Ο παπούς δίχως νά σταματήση
καθόλου — τώρα χώριζε τίς φτερού-

θούσε νά ξεκοκκαλίζη τή φτερούγα
του, δίχως νά γνοιαστή καθόλου.
— Τή γαλοπούλα γυρεύουν, κυρία..
Είπε ή υπηρέτρια. Αάθος λέει, έγινε
στό φούρνο. Ή γαλοπούλα ήτανε δι
κή τους. Μάς φέρανε τή δική μας νά
πάρουνε τήν άλλη.
Βουβαθήκαμε δλοι. Ό παπούς, Ff -

γνοιαστος πάντα, έγνεψε στη μητέρα
μου.

Σιγά - οιγά πιστέψαμε κι έμέίς τό θαύμα κ ι'
Αρχίσαμε νά τρώμε τή γαλοπούλα τού θαύ
ματος.

γες καί τά πόδια - τής άποκρίθηκε:
— Τήν παραγέμισε ό Χριστός.
Γελάσαμε όλοι γιά τό άστείο. Μο
νάχα ό παπούς δέ γέλασε. Αυτός δέν
αστειευότανε καθόλου.
— Ό Χριστός; Έκανε ή μητέρα
μου. Ό Χριστός τήν παραγέμισε;
"Ας κάνω τόν σταυρό μου.
— Μάλιστα, ό Χριστός... ξαναείπε

ό παπούς. Τίς γαλοπούλες τών καλών
ανθρώπων τίς παραγεμίζει ό Χρι
στός. Μά πού καταλαβαίνετε έσεΐς
άπό τέτοια; Σάς λείπει βλέπεις ή πίστι. νΑπιστη γενεά!
Σιγά - σιγά πιστέψαμε κ’ έμεϊς τό
θαύμα. Κι άρχίσαμε νά τρώμε τή γα
λοπούλα τού θαύματος. Τέτοια γαλο
πούλα, άλήθεια, δέν είχαμε ξαναφάει. Σωστό γλύκισμα.
Δέν είχαμε, άποφάει, καλά-καλά,
καί χτυπάει δυνατά ή πόρτα. Ή υπη
ρεσία έτρεξε, άνοιξε. Ακούσαμε ζω
ηρές ομιλίες στην εμπατή. Σέ λίγο,
μπήκε μέσα στήν τραπεζαρία ή υπη
ρέτρια, άλαφιασμένη. Ό λοι είμαστε
άνω - κάτω. Είχαμε καταλάβει τί έ
τρεχε. Μονάχα ό παπούς έξακολου-

— 'Αφήστε με νά κάνω έγώ καλά..
Είπε. Μήν άνακατευθήτε καθόλου.
Καί πετάχτηκε στήν έμπατή. Σέ λί
γο, τόν ακούσαμε νά μιλάη μέ τούς
ανθρώπους, πού είχαν έρθει νά πά
ρουν τή γαλοπούλα τους.
— Ή γαλοπούλα είναι δική μας.
τούς έλεγε. Τί γυρεύετε;
— Ή δική σας ήτανε σκέτη... τού
λέγανε έκεϊνοι. Νάτηνε. Αύτή πού
πήρατε είναι ή δική μας.
— Αάθος κάνετε... φώναξε ό πα
πούς. Αύτή πού κρατάτε είναι ή δική
σας. Πάρτε την καί φευγάτε. Μή μάς
σκοτίζετε, μέρα πού είναι.
Οί άλλοι είχανε θυμώσει, φαίνεται.
— Τί λές, μπάρμπα; Κοροϊδεύεις;
Γεμιστή γαλοπούλα είχατε στείλει τού
λόγου σας στό φούρνο;
— Οχι. σκέτη. Δέ μπορώ νά πώ τό
ψέμα... τούς έλεγε ό παπούς. Σκέτη τή
στείλαμε.
— Καλά πού τό λές. μπάρμπα. Α 
φού τή στείλατε λοιπόν σκέτη, πώς
βρέθηκε παραγεμιστή;
Τή γέμισε ό Χριστός... τοέ'ς είπε.
— Καλά! Τή δική σας τή γέμισε ό
Χριστός. Καί ή δική μας. πού τή στεί
λαμε παραγεμιστή. πώς βρέθηκε ά
δεια;
Μά ό παπούς δέν ήτανε άπ' τούς
ανθρώπους πού σαστίζουν εύκολα.
— Τί νά σάς πώ, παιδιά μου. Ξέρω
κ έγώ; Ό Χριστός θά τήν άδειασε.
Ποιος ξέρει τί άμαρτίες έχετε...
Δέν άκούσαμε πιά τίποτε. Ακού
σαμε μόνο τήν πόρτα, πού έκλεισε. Ό
παπούς τούς είχε καταφέρει, φαίνε
ται, νά πιστέψουν κ' οί ίδιοι, πώς ό
Χριστός τούς είχε άδειάσει τή γαλο
πούλα τους. Ό παπούς ξαναμπήκε
στήγ τραπεζαρία.
— Πάνε, φύγανε... είπε. Κατάλα
βαν κι αυτοί τό άδικό τους. Ά μ ’ εδώ
είναι χειροπιαστό πράμα, παιδί μου.
Θαύμα όλοφάνερο.
Καί ό παπούς, πού ήτανε καί θρή
σκος καί φαγάς, ξανακάθισε ν’ άποτελειώση τή φτερούγα του.
— Μεγάλα καί θαυμαστά τά έργα
σου. Κύριε.
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Αντωνίου, Κάοοο.
Τό πολυτελές έκεϊνο καράβι, πού άνέ
πλευσε τόν Κύδνο ποταμό γιά νά φθάση
στην Ταρσό τής Κιλικίας, είχε κουπιά
άπό ξύλο κέδρου καί άσήμι, θαυμαστά
σκαλισμένα, άσημένιους τούς πασσαλίσκους, όπου δένονταν οί θηλιές τών
σκαλμών, καί ιστία άπό πορφύρα. Στήν
όλόχρυστ/ πρύμνη, καθισμένη σέ άνάκλιντρο, ήταν ή Ελληνίδα βασίλισσα τής
Αίγύπτου ντυμένη αάν Αφροδίτη, θεά
τής όμορφιάς. Οσο όμως καί άν ή ίδια
ήταν έκθαμβωτική περισσότερο έντυπωσιακό ήταν τό περιβάλλον της κυρίες
τής τιμής, ντυμένες σάν νηρηίδες, έφη
βοι μεταμφιεσμένοι σέ Τρίτωνες, μικρά
παιδιά σάν έρωτες κι όλοι αύτοί, έφηβοι
παιδιά καί νηρηίδες, τραγουδούσαν καί
χόρευαν μέ γλυκειά μουσική
Πάνω σέ αύτό τό μεγάλο καράβι, μέσα
σ ' ένα φανταστικό - όχι μόνο γιά τήν
έποχή του άλλά καί γιά όποιαδήποτε
έποχή - διάκοσμο, δόθηκαν οί περίφη
μες έκείνες γιορτές καί συμπόσια, τά
όποια μάς περιγράφει ό Πλούταρχος
καί κατά τρόπο θαυμαστόν άπεικόνισε ό
Σαίξπηρ
Από τόν Όράτιο μαθαίνουμε ότι
ατούς Ρωμαίους, τό πλοίο άναψυχής
άποτελοϋσε μάρτυρα άρχοντιάς καί δεί
γμα πλούτου. Κάθε εύπορος Ρωμαίος
είχε δικό του πλοίο κι άν δέν είχε,
έμίσθωνε ένα τέτοιο, γιά νά ταξιδέψη
μέσα στόν Τίβερι (πού τότε ήταν πλω
τός) καί νά βγή στό Τυρρηνικό πέλαγος
«διά ψυχαγωγίαν». Συνηθισμένες ήααν
ακόμη οί λεμβοδρομίες ατούς παλιούς

9 40

έκείνους χρόνους, θαυμαστή δέ εικόνα
τους μάς δίνει ό Βιργίλιος στήν «Αίνειάδα» του.
Ό Σουετώνιος περιγράφει τό πλοίο
τού Καλλιγούλα, πού είχε κατασκευασθή γιά τά ταξίδια άναψυχής. Διέθετε
λουτρά, σκεπαστούς διαδρόμους, αί
θουσες φαγητού, φυτά διάφορα καί
δένδρα όπωροφόρα. Τά ιστία του ήσαν
χρωματισμένα σέ ζωηρές άποχρώσεις
γαλάζιου καί άλικου, πού προκαλούσαν
τόν θαυμασμό τού πλήθους. Ό Πλού
ταρχος, στό βίο τού Ρωμαίου στρατηγού
Λούκουλλου, σημειώνει γιά τό πλοίο
τού Μιθριδάτη, πώς ήταν κατασκευα
σμένο χωρίς χρυσωμένα δωμάτια, λου
τρά γιά τούς «αυνεύνους» του καί πο
λυτελή δωμάτια γυναικών. Τούτο σημαί
νει πώς όλα αύτά, ήταν κατά τό συνη
θισμένο στήν έποχή του γιά τά πλοία
τών ήγεμόνων.
Ορισμένα πλοία, γνωστά σήμερα
ατούς άρχαιολόγους μέ τόν όρο «πλοία
τού Nemi··. φαίνεται πώς κατασκευάσθησαν άπό τόν Καλλιγούλα γιά νά χρησι
μεύσουν σάν πλωτοί βωμοί καί είχαν
θαυμαστή διακόσμησε Τά δάπεδα στρώ
νονταν μέ μωσαϊκά, πού παρουσίαζαν
διάφορες παραστάσεις, οί τοίχοι ντύ
νονταν μέ χρωματιστά μάρμαρα καί όρειχάλκινα άγάλματα ύπερόχου τέχνης
έχάριζαν άρχοντιά καί κάλλος.
Ό ρειχάλκινες λυχνίες, λυχνοστάτες
ψιλοδουλεμένοι, πιατικά καί κανάτες ά
πό μέταλλο ή ψημένη γή, καθώς καί
έπιπλα πολύτιμα βρέθηκαν σέ ναυάγια.

τά όποια μπόρεσε ό άνθρωπος ν' άνελκύση άπό τήν ίλύ, στόν βυθό τής θά
λασσας. Τό 167 π.Χ. ό ύπατος Αιμίλιος
Πάολος, έταξίδεψε στήν Ρώμη, άναπλέοντας τόν Τίβερι, πάνω στό προσωπικό
πλοίο τού βασιλέως, ένα τεράστιο πλοίο
πού έμοιαζε μέ τήν δεκαεξήρη, τό θαυ
μάσιο ναυπήγημα τού Δημητρίου τού
Πολιορκητού.
Καί οί Βυζαντινοί είχαν πλοία άναψυ
χής, μόνο πώς αύτά ήσαν στήν άποκλειστική χρήαι τού βασιλέως καί τής
βασιλικής οικογένειας. Οργανικά άνήκαν στό πολεμικό ναυτικό τού Βυζαντί
ου. Γιά πρώτη φορά έγκαινιάσθηκε
στοάς Βυζαντινούς ή αύτοκρατορική
θαλαμηγός, καί μάλιστα άντάξια στήν
όλη τού κράτους περιωπή Τούτο έγινε
ατούς χρόνους τού Δέοντος Σοφού. Ο
Κωνσταντίνος ό
Πορφυρογέννητος
μάς δίνει γραφική γιά τό θέμα αύτά
μαρτυρία: «Μέχρι τής βασιλείας Δέον
τος τού άοιδίμου καί σοφωτότου βασιλέως. ούκ ήν βασιλικόν δρομώνιον... Ό
δ' άοίδιμος καί σοφώτατος Δέων ό Βα
σιλεύς. φιλοτιμώτερόν πως πρός τούς
μαγγίστρους καί πατρικίους καί οικεί
ους συγκλητικούς διακείμενος... έποίησε δρομώνιον καί δή άπαύστως είαήρχετο έν αύτώ, όπουδάν έβούλετο άπελθεϊν συνήρχοντο δέ μ ετ' αύτού οϊους
αν έβούλετο άρχόντων».
Ενώ λοιπόν στήν άρχή τό βασιλικό
πλοίο ήταν γιά τόν αύτοκράτορα καί τήν
οίκογένειά του, κατόπιν έψυχαγωγούντο μ ' αστό οί συγκλητικοί καί οί πατρί
κιοι.
Μέ τό πλοίο αύτό καθιερώθηκε ή έπίσημη ναυσιπλοΐα στήν θάλασσα γιά ψυ
χαγωγία καί, μέ τήν σχετική έξέλιξι, μ ε
γάλωσε σέ άριθμό πλοίων καί έφθααε
στόν ύπέρτατο βαθμό διακοσμήσεως
Τό «δρομώνιον» τού Μανουήλ Α' είχε
εκτόπισμα 70 κόρων, μήκος 31μ., πλά
τος 5 καί κουπιά μακριά, 6.70 μ. τό κα
θένα. Διακοσμήσεις άπό όρείχαλκο
πρύμα καί πρώρα, πολυτέλεια στό έσωτερικό μεγάλη καί σκεύη άπό καθαρό
άσήμι - αύτά ήταν τά χαρακτηριστικά
του. Στά πλευρά είχε μιά σειρά άπό
εικο νικές παραφωτίδες (φινιστρέλια)
πού έδιναν τήν έντυπωσι ότι βρίσκονταν
έκεί. κάτω άπ τό κατάστρωμα, ένδιαιτήματα
Οταν μέ τόν καιρό συνήθισε ή αύ
τοκρατορική Αύλή στις τέρψεις τής θαλασσοδρομίας. έκτός άπό τό δρομώνιο
τού "Ανακτος ύπήρχε πλοίο, προορισμέ
νο γιά τήν ιδιαίτερη χρήαι τής βασί
λισσας καί τών Κυριών τής άκολουθίας
της. Μέ χρυσά ποικίλματα καί χρώμα
λευκό ή κόκκινο, δέν ύστερούσε σέ χλι
δή άπό τό δρομώνιο.
Τελικά γιά τήν προσωπική χρήαι τού
βασιλέως καί τής βασιλικής οικογένειας
δ ιετίθ ετο όλόκληρη ναυτική μοίρα, άπό
δέκα συνήθως μονάδες, ένα δρόμωνα
καί τά άλλα χελάνδια. Υπηρετούσαν σέ
αύτά τά πλοία ξεχωριστά σέ άξια πλη
ρώματα καί κυβερνήτες κι ή μοίρα αύτή

όνομαζόταν μέ τόν συλλογισμό πλέον
όρο «δρομώνιο».
Μ ετά τούς Βυζαντινούς οί συλτάνοι
άκολούθησαν τις συνήθειες των 'Ελλή
νων, ναυπηγώντας «θαλαμηγό καΐκια»,
τά όποια ήσαν γρήγορα και είχαν έκ
τακτη διακόομηοι. Ιστορικοί καί περιηγηταί, πού γνώρισαν τήν μακρινή Ανα
τολή, άναφέρουν - κάποτε μέ έκτασι τις θαλαμηγούς τών ήγεμόνων τού Σιάμ
καί τής Ιαπωνίας, γιά τις όποιες ση
μειώ νουν ότι ήσαν κάτι τό έξοχο άπό
τήν άποψι τής κομψότητος καί τής «εύπλοίας» δηλ. τού καλοτάξιδου.
Στον Μεσαίωνα καί στή Μεσόγειο, τήν
άέναη αύτή κοίτη τού ναυτικού πολι
τισμού, όταν άκμάζουν οί γαλέρες, πληθύνονται καί προκόβουν οί ένετικές
γόνδολες. Υπήρχε μιά έποχή, πού τρι
άντα χιλιάδες γόνδολες έσκέπαζαν
σχεδόν όλα τά νερά στά κανάλια τής
Β ενετίας. Αριθμός χωρίς άλλο ύπερβο
λικός, πού δείχνει όμως τήν έπικράτησί
τους.
Δ έν διέφεραν άπό τις σημερινές, έκτός ίσως στις λεπτομέρειες, οί γόνδο
λες τών χρόνων έκείνων. Ήταν σκάφη
μακρά, στενά καί ταχύπλοα, μέ τήν πρώ
ρα πού άνέβαινε πολύ ψηλά καί κατέλη
γε σέ καμπύλη, πού έγερνε πρός τά
έμπρός. Ό γονδολιέρης, όρθιος στήν
πρύμνη, χειριζόταν μ έ μεγάλη έπιδεξιότητα τό «ούράδιο», δηλαδή τό κουπί,
πού τό κινούσε όπως περίπου κινεί τήν
ούρά του τό ψάρι.
Στά μέσο τού μάκρους της ή γόνδολα
είχε θάλαμο σκεπαστό, πού τόν έλεγαν
«καπονέρα» καί όπου κάθονταν οί έπιβάτες. Ή «καπονέρα» ήταν πλούσια δια
κοσμημένη, μέ χρυσά ξυλόγλυπτα καί
βυσσινιά παραπετάσματα καί φορτωμέ
νη μ έ όμορφα στολίδια. Ήταν τόση ή

πολυτέλεια καί τόσο καταστρεπτικές γιά
τούς «πατρικίους» τής Βενετίας οί δα
πάνες - ό καθένας προσπαθούσε νά ξεπεράση τόν άλλο στή χλιδή καί τό διά
κοσμο - ώστε χρειάσθηκε νά ψηφιαθή
νόμος, πού περιόρισε τήν τέτοια ύπερβολή.
Ή τελευταία μεγαλόπρεπη γόνδολα,
πού άναφέρει ή ιστορία, είναι έκείνη μέ
τήν όποια έταξίδεψε στή Βενετία, μετά
τήν προσάρτησί της στήν Ιταλία, ό βα
σιλιάς Βίκτωρ Εμμανουήλ. Τό κάθε τι
στήν γόνδολα αύτή ήταν άπό χρυσάφι.
Πορφύρα, κρύσταλλο καί πολύτιμη ξυ
λεία. Ή καπονέρα λίγο πιό πρύμα άπό
τή μέση, ήταν φτιαγμένη όλη άπό κρύ
σταλλο μέ πολυτελή παραπετάσματα,
πού έφεραν έντυπωσιακές ζωγραφιές.
Τό ύπόλοιπο κατάστρωμα είχε «σκιά
δα», δηλαδή τέντες άπό βελούδο χρω
ματιστό καί πάνω άπό όλα έδέσποζε μιό
έντυπωαιακή παρά στάσις: κατάχρυση
γυναίκα ή Βενετία, μ έ τό κάλυμμα τών
δόγηδων στό κεφάλι στεφάνωνε τήν Ι
ταλία. πού ήταν καθισμένη έμπρός. Δ ε
καοκτώ αξιωματικοί τού ναυτικού, οί
πλέον εύσταλεϊς, χειρίζονταν τά κου
πιά, φορώντας μεσαιωνικές στολές.
Κρατική θαλαμηγός, πού άνανεούμενη έζησε έπί αιώνες, ήταν ή γαλέρα
(γαλέρα, όχι γόνδολα) «Βουκένταυρος»
μ έ ειδ ική τελείως άποστολή. Θαυμαστή
γιά τήν ταχύτητα καί ζηλευτή στήν μ ε
γαλοπρέπειά της, χρησίμευε στόν Δόγη
τής Βενετίας, κάθε χρόνο στήν έορτή
τής Αναλήψεως, γιά τόν άρραβώνα τής
πόλεως μέ τήν θάλασσα. Μέ τόν «Βουκένταυρο» έβγαινε ό Δόγης άπό τά στε
νά κανάλια στό άνοικτό πέλαγος, σέ
σμήνος άπό άμέτρητες γαλέρες καί
γόνδολες καί συντροφευμένος άπό ό
λο κλήρο τό άρχοντολόι τής «Κυράς τής

Εις τήν άπέναντι σελίδα: Ό τελευταίος «Βου
κένταυρος» της Βενετίας. Επάνω: Τό σκά
φος «Συρακουσία - τού τυράννου τών Συρα
κουσών Ίέρωνος Β' Ναυπηγικός κολοσσός
τών τελευταίω ν χρόνων τού 3ου αιώνα π.Χ.

Θάλασσας». Από τό πρόστεγο τής γαλέρας έρριχνε στή θάλασσα τό δαχτυλίδι του ό Δόγης, άρραβώνα δεσμού μέ τή
θάλασσα καί σημάδι έπικρατήσεώς του
έπάνω της.
Στοάς τελευταίους αιώνες παρουσιά
ζεται τό yachting πού γεννήθηκε στήν
Αγγλία καί συνδυάζει, στήν δραστηριότητά του, τόσο τήν διαακέδασι όσο καί
σπουδαία πρακτικά ώφελήματα. Ξεκίνη
σε άπό τούς άγώνες - λεμβοδρομίες
άνάμεσα στις πανεπιστημιακές όμάδες
τού Καίμπριτς καί τής Οξφόρδης καί
περιλαμβάνει τόσο τά κωπήλατα καθώς
καί τά ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα πλοία.
Έ χει σάν βασική προύπόθεαι μιά μα
κρόχρονη καί έπιμελημένη άακησι, πού
καλλιεργεί καί άναπτύσαει στό άτομο,
τό άσχολούμενο μέ τό άθλημα αύτό,
τήν έπιδεξιότητα, τήν άντοχή καί τήν
ψυχραιμία. Μέ τήν διάδοσή του, πέρα
άπό τήν ψυχαγωγία, ύποθάλπτει τήν άγάπη τών ναυτικών λαών στήν θάλασσα
καί έτσ ι έπιδρά έμμεσα στήν άνάπτυξι
τού πολεμικού καί τού έμπορικού ναυ
τικού μιας χώρας.
Καί άπό τήν πλευρά αύτή, ή ιστιο
πλοΐα καί κωπηλασία ψυχαγωγίας καί ή
ναυσιπλοΐα, όπως άλλωστε κάθε είδος
ναυτικού άθλητισμού, αξίζει νά έχη τήν
άγάπη μας, τήν καθοδήγηαι run/ άνθρώπων πού ξέρουν καί τήν συνδρομή τού
κράτους. Τό ότι τις τελευταίες δεκαετί
ες έχ ει τόσον άναπτυχθή κ ι’ έξαπλωθή
στόν τόπο μας, δέν γίνεται παρά νά μάς
χαρίση αισιοδοξία.
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«Μ ισούμεν τόν Χριστιανισμόν καί
τούς Χριστιανούς. Καί αύτοί οί άριστοι τών Χριστιανών πρέπει νά
θεω ρώ νται ώς χείριστοι έχθροί
μας. Κηρύττουν τήν αγάπην καί
την φιλανθρωπίαν. Ή χριστιανι
κή άγάπη είναι έμπόδιον είς την
άνάπτυξιν τής έπαναστάσεως».

Αριστερά: Τό Κρεμλίνο, όπως φαίνεται άπό
τήν Ερυθρά πλατεία. Κέντρο τού διοικητικού
μηχανισμού τού Σοβιετικού καθεστώτος. Δ ε
ξιά: Ή Εκκλησία τού Ay. Βασιλείου στή Μό
σχα. Οί διώξεις έναντίον τής θρησκείας, δέν
στάθηκαν Ικανές νά μειώσουν τήν πίστη τού
ρωσικού λαού (οί φωτογραφίες είναι προ
σφορά πρός τά «Α Χ.» τού τ. Ύπαστυν. κ.
Κοντογιάννη).

ΥΤΗ ήτο ή φωνή τής αύτοκαταδίκης καί ή άναγκαστική όμολογία
τή; ήττης του από τόν Γαλιλαίον Ίησούν,
πού έξήλθε άπό τό στόμα τού άποστάτου
Ίουλιανσύ, εις τάς έναγωνίους τελευταίας
στιγμάς του. Ή όμολογία ότι εις τόν ά
φρονα καί άνισον άγώνα του κατά τής
θρησκείας τού Θεανθρώπου Γαλιλαίου ήττήθη κατά κράτος καί άπέτυχε παταγωδώς
εις τήν νεκρανάστασιν τής άρχαίας είδωλολατρικής θρησκείας, όπως άλλωστε τόν
είχε προειδοποιήσει καί αύτό άκόμη τό
Μαντείαν τών Δελφών, μέ τόν τελευταϊον
ίσιος χρησμόν του.

Α

Ή ιδία όμολογία θά έπρεπε νά άκουσθή
καί τώρα άπό τό στόμα τού κομμουνισμού
-έάν έγνώριζε καί ήδύνατο νά λέγη τήν
αλήθειαν-, τώρα πού έορτάζει τά 60 χρό
νια τής αίματοόαμμένης όκτωβριανής έπαναστάσεως. όρχσύμενος γύρω άπό δύο
πτώματα - μούμιες: τού Λένιν εις τήν
Μόσχαν καί τού Μάο εις τό Πεκϊνσν! Εύθύς άπό τής πρώτης στιγμής διεκήρυξεν,
ότι ό Θεός καί κάθε θρησκεία, ιδιαιτέρως
δέ ό Χριστιανισμός, τού ήταν έμπόδια εις
τόν άγώνα του. μέ άποτέλεσμα νά τούς
κατατάξη εις τήν πρώτην γραμμήν τών
εχθρών του καί νά κηρύξη άνηλεή καί
άμείλικτον πόλεμον έναντίον των. Κατά
τά πρώτα έτη τής έπαναστάσεως. οί
Μπολσεβίκοι ήσαν πεπεισμένοι, ότι ή πίστις. ώς φαινόμενον κοινωνικόν, θά άποθάνη. όταν έκλείψουν έκεϊνοι πού τήν ύποθάλπουν καί τήν χρησιμοποιούν ώς «όπιον» έναντίον τού λαού, διά νά τόν κρα
τούν ύπνωτισμένον. Όταν, δηλαδή, έκλεί
ψουν ιιί έκμεταλλευόμεναι τόν λαόν άριστοκρατικαί τάξεις καί τό κεφάλαιον. Ή
Θρησκεία, έλεγαν, πρέπει νά άποθάνη, δι
ότι είναι ένα ψεύδος, ή όέ έπιστήμηπού
καταγίνεται μέ τήν Θρησκείαν, δηλ. ή Θε
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ολογία, νά παύση νά είναι καί νά θεωρήται έπιστήμη. Αλλά, πρός μεγάλην έκπληξιν τών κομμουνιστών, ή θρησκεία δέν
άπέθανε καί μετά τήν έξαφάνισιν τών αρι
στοκρατικών τάξεων καί τήν κατάργησιν
τού κεφαλαίου εις τάς Χώρας πού καθυπέταξαν διά πυρός καί σιδήρου. Τοιου
τοτρόπως ή συσχέτισις θρησκείας καί κα
πιταλισμού άπεδείχθη μύθος, διά τούτο δέ
καί έξηναγκάσθησαν νά τροποποιήσουν
τήν νομοθεσίαν των περί Θρησκείας, έστω
καί μόνον θεωρητικώς.
Ό πρώτος «’Επίτροπος έπί τής Παι
δείας τών Σοβιέτ» Λουνατσάρσκυ, τό
1927, έδ)λωσε: «Μισούμεν τόν Χριστιανι
σμόν καί τούς Χριστιανούς. Καί αυτοί οί
άριστοι τών Χριστιανών πρέπει νά θεωρώνται ώς οί χείριστοι ημών έχθροί. Κη
ρύττουν τήν άγάπην πρός τόν πλησίον καί
τήν φιλανθρωπίαν. Αύται είναι άντίθετοι
πρός τάς ήμετέρας άρχάς. Ή χριστιανική
άγάπη είναι έμπόδιον εις τήν άνάπτυξιν
τής έπαναστάσεως. Όφείλομεν νά γνωρίζωμεν νά μισώμεν. Μόνον διά τού μίσους
θά κατακτήσωμεν τήν οικουμένην». Καί
έβιάσθη νά καυχηθή: «Καυχώμεθα, ότι
έπετύχομεν κάτι τό κολοσσιαιον, τό ότι
έξερριζωσαμεν άπό τόν ρωσικόν λαόν τό
αίσθημα τής θρησκείας». Πόσον έσπευσεν
ό άφρων! Έπειτα άπό 60 χρόνια σκληρών
καί αιματηρών διωγμών, άπό τόν ίδιδν
μέν δέν έχει άπομείνει ούτε κάν ή τέφρα
του. ένα") τό αίσθημα τής θρησκείας, ώς
αειθαλές πού είναι, έφούντωσε πάλιν καί
ήδη γίνεται όένδρον μέγα, τό όποιον θά
δροσίση καί θά άναζωογονήση τάς μαρτυ
ρικάς ρωσικάς ψυχάς, τάς όποιας «έζεμάτισεν» ό καυστικός λίβας τού στυγνού καί
άψύχου κομμουνισμού. Τί θά ήσθάνετο,
έάν έζη σήμερον ό Λουνατσάρσκυ καί έ
βλεπε τό ρωσικόν τουρισμόν νά έκδίδη
πολυτελή τουριστικά λευκώματα μέ τούς

περιφήμους ρωσικούς Ναούς, τάς Μονός
καί τάς άγιας Εικόνας, καθώς καί τούς
ρώσους πιστούς χριστιανούς νά κλαίουν
μέ λυγμούς άπό συγκίνησιν, άκούοντες -ύ
στερα άπό τόσα χρόνια καί τόσα αίματα νά ήχούν καί πάλιν οί έναπομείναντες
τεράστιοι κώδωνες τών αρχαίων Έκκλησκίιν των, διά νά ήχογραφηθή ή μελωδία
των καί νά πωληθή είς τούς τουρίστας,
έντός καί έκτος τής Ρωσίας;....
Τό μίσος κατά τής θρησκείας «πι
στεύω» τού κομμουνισμού
Τό μίσος αύτό κατά τού Χριστιανισμού,
τό έκαμε εύθύς έξ αρχής πράξιν ό κομ
μουνισμός. Μέ διάταγμα τού Λένιν, τής
2.1.1918, ή έκκλησιαστική περιουσία έδημεύθην ολόκληρος, χωρίς καμμίαν άποζημίωσιν. (Αύτό ζητούν τώρα καί οί έν Έλλάδι όμόφρονες τού Λένιν). Τά Μοναστή
ρια έκλείοθησαν. Οί 'Ιερείς έστερήθησαν
τών πολιτικών των δικαιωμάτων καί τά
παιδιά των άπεκλείσθησαν άπό όλα τά
σχολεία. Τό 1923 έφυλακίεΟη ό Πατριάρ
χης Τύχων. Μετά δέ τόν θάνατόν του
(1925) παρημποδίσθη έκλσγή διαδόχου,
διότι όλοι οί άναπληρωταί του συνελαμβάνοντο ό ένας μετά τόν άλλον. Μέχρι τού
1923 τό άθεον καθεστώς έξετέλεσεν 28
Μητροπολίτας καί 1.000 Ιερείς. Κατά δέ
τό φοβερόν κύμα τού σκληρού διωγμού
τού 1929 έκλείσθησαν άλλοι 1.440 Ναοί
καί έξυιντιύθησαν, έξωρίσθησαν ή συνελήφθησαν χιλιάδες Κληρικοί. Διά τού άρ
θρου 122 τού Ποινικού κώδικος τής
Ε.Σ.Σ.Δ. «άπαγορεύεται ή θρησκευτική
διδασκαλία πρός τούς άνηλίκους είς πάν
είδος σχολείου». Παρένθεσις: Φαίνεται
ότι αύτό τό άρθρον έχουν ύπ’ όψιν των
ώρισμένοι δημοσιογράφοι, οί όποιοι βάλ
λουν λυσσωδώς κατά τών Κατηχητικών
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Επί τη επετεκο της
Οκτωβριανής Επαναστασεως

Δεξιά:

Ο Πατριάρχης Ρωσίας κ. Ποιμήν.
Πρόσφατα , κατάφερε νά έπιοκεφθή τό Φα
νάρι, γιά συνομιλίες μέ τόν Ο ικουμενικό Πα
τριάρχη Δημήτριο.

Σχολείων καί ζητούν νά παύση όπωσδήποτε ή λειτουργία των, καθώς καί ώρισμένοι οί όποιοι ύποστηρίζουν τήν βαθμιαίαν κατάργησιν τού μαθήματος τών
θρησκευτικών είς τά Σχολεία.
Ή άντιθρησκευτική προπαγάνδα, έν τφ
μεταξύ, ήνδρώθη στή Ρωσία καί, μέ τήν
έγκρισιν καί βοήθειαν τού Κράτους, έκινήθη δραστηρίως καί μέχρι τού 1940 έπετεύχθη ή έξάντωσις 151 Επισκόπων,
49.400 Ιερέων καί ή καταστροφή ή τό
κλείσιμσν 74.800 Ναών. Δηλαδή τό 75%
τών ’Επισκόπων καί τό 90% τών* Ιερέων
έπεσαν θύματα τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων καί τό 95% τών Ναών άφηρέθη
άπό τά χέρια τών πιστών. Πόσος είναι ό
άκριβής άριθμός τών θυμάτων κατά τήν
περίοδον τού Στάλιν ούδέποτε πρόκειται
νά γνωσθή. Είς τήν Ρωσίαν πάντως γίνε
ται λόγος δι' έκατομμύρια άθώων άνθρώπων, οί όποιοι εύρον φρικτόν θάνατον είς
τήν παγωμένην Σιβηρίαν, ή τάς ύγράς καί
σκοτεινός φυλακάς τής λοιπής Ρωσίας, είς
δλην τήν άπροσδιόριστον έκτασιν τού
«’Αρχιπελάγους Γκσυλάγκ». Ώρισμένοι
υπολογίζουν τά θύματα τού Στάλιν, κατά
τήν περίοδον 1930 -1950 είς 20.000.000.
Οί άθώοι αύτοί νεκροί - πού δέν ήσαν
άσφαλψς ούτε καπιταλισταί ούτε ίμπεριαλισταί - θά ήμπορούσαν νά άποτελέσουν
έν μέγα έθνος. Ό άριθμός αυτός άποτελεϊ
άσφαλώς ρεκόρ είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος καί κάμνει τόν Στάλιν τόν είδεχθέστερον έγκληματίαν τών αιώνων, με
τά τόν όποιον έρχεται ό Στάλιν τής Γερ
μανίας, ό Χίτλερ... Αυτό άλλωστε τό ώμολόγησεν ό ίδιος ό Χρουστσώφ είς τήν περίφημον Έκθεσίν του.
Τό μαρτύριο τών μοναχών
Ό Μοναχισμός υπήρξε πάντοτε πηγή
πνευματικότητος καί άγιάτητος διά τήν
Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, τής όποιας είναι
ή καρδία καί τά νεύρα. Αί Μοναί ένίοχυσαν άνέκαθεν τήν έν τώ κόσμω στρατευομένην Εκκλησίαν τού Χριστού καί
ένεψύχωσαν τούς πιστούς. Επομένως ό
κομμουνισμός δέν ήτο δυνατόν νά μείνη
άδιάφορος άπέναντί των. Τό 1959 είχον
άπομείνει είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν μό
νον 67 άνδρικά καί γυναικεία Μοναστή
ρια. Από αυτά έκλείσθησαν ή κατηδαφίσθησαν 55, ώστε σήμερον νά υπάρχουν
μόνον 10 - 12 έν λειτουργία. Τήν χειροτέραν τύχην είχεν ή άρχαία τρουλλωτή
Μονή τού Κιέβου, ή όποια έθεωρείτο ώς
τό λίκνσν τής ρωσικής εΰσεόείας καί τής
όποιας οί 100 μοναχοί συνελήφθησαν, έφυλακίσθησαν, ή έστάλησαν είς έξορίαν,
όπου καί άπέθανσν. Μερικαί Μοναί έκλεί
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σθησαν κατά τρόπον βάρβαρον μέσα είς
μίαν καί μόνον νύκτα. Οί μοναχοί καί αί
μοναχαί υποβάλλονται ύπό τών άθέων είς
συχνός έξευτελιστικάς ιατρικός έξετάσεις.
"Αλλοτε τοποθετούνται δυνατά μεγάφωνα
είς τά παράθυρα τών Μονών καί μεταδί
δουν άδιακόπως, είς τόνον υψηλόν καί
έκνευριστικόν, προγράμματα ύβριστικά
καί άντιθρησκευτικά. Τό δράμα τής'περιφήμου Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου τού Ποτσάγεφ είναι πρωτοφανές. Χι
λιάδες Ορθοδόξων πιστών τής περιοχής
άπηύθυναν πρός τόν τότε παντοδύναμον
Χρουστσώφ, κατά τάς άρχάς τού 1963,
ένυπόγραφσν ύπόμνημα. είς τό όποιον διεμαρτύρσντο έντόνως διά τάς συνεχώς έντεινομένας διώξεις έκ μέρους τών άρχών:
«Έσημειώθη, έγραφον. όπισθοδρόμησις
πρός τήν έποχήν τών διωγμών, τούς όποι
ους ύφίσταντο οί Χριστιανοί κατά τούς
πρώτους αιώνας, έπί τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων Μαξιμιανού καί Διοκλητιανού..
Ύφιστάμεθα κατατρεγμούς, προπηλακισμούς, έξευτελισμούς καί άπειλάς παν
τός είδους. Θεωρούμεθα έκτος νόμου. Ό
καθείς ήμπορεϊ νά μάς κάμη δ,τι θέλει.
’Επυρπόλησαν τήν ’Εκκλησίαν τού κοιμη
τηρίου τής Μονής... Σκοπός των είναι ή
έρήμωσις τής Μονής. Διά τούτο καί με
τέρχονται πάν μέσον, διά νά άπομακρύνουν τούς Μοναχούς... Τούς υβρίζουν,
τούς ειρωνεύονται, τούς βασανίζουν, τούς
δέρνουν, τούς υποβάλλουν είς ιατρικήν
έξέτασιν καί, ένώ έχουν άριστα είς τήν υ
γείαν των, τούς κλείουν είς νοσοκομεία
καί ψυχιατρεία, όπου τούς κάνουν έξαντλητικάς ένέσεις...».

Καί είς τήν Ελλάδα
Πόλεμος έναντίσν τού μοναχισμού έχει
άτυχώς έκαπάσει τόν τελευταϊον καιρόν,
καί είς τήν Πατρίδα μας. Ό πόλεμος αυ
τός είναι μία άπό τάς κυριωτέρας άποδείξεις τής αιρετικής καί κομμουνιστικής

διαβρώσεως. ή όποια έχει εισχωρήσει 6αθέως είς τό σώμα τής έλληνικής κοινωνίας.
Είναι, δυστυχώς, χιλιάδες οί νέοι μας, οί
όποιοι δηλητηριάζονται καθημερινώς μέ
τά ψυχοφθόρα καί έθνοκτόνα άθεϊστικά,
αιρετικά, κομμουνιστικά καί άντικοινωνικά κηρύγματα, οί όποιοι χάνονται κυριο
λεκτικούς καί διά τήν Θρησκείαν καί διά
τό Έ θνος μας, μέ τά άκατάπαυστα συλαλλητήρια, φεστιβάλ, άναρχικά καί μηδενιστικά άμέτρητα έντυπα - μέ τά όποια έπιτυγχάνεται ή συστηματική πλύσις έγκεφάλου καί ή διαστρέβλωσις καί παραμόρφωσις τής Έλληνορθοδόξου συνειδήσεως
καί ψυχής των-, μέ τά ναρκωτικά, τά όργιαστικά κοινόβια τών «παιδιών τού Μώ»
κ.λ.π.
Άναγιγνώσκων κανείς ώρισμένας έλληνικάς έφημερίδας έχει τήν έντύπωσιν, ότι,
είς τό θέμα ιδίως τού ιερού καί έθνωφελούς θεσμού τού Μοναχισμού, άναγινώσκει κρίσεις καί ύβρεις πού θά εϋρισκεν μόνον είς τήν «Πράβδα», τήν «Ίσβέστια» καί τά άλλα όιευθυνόμενα φερέφω
να τού κομμουνιστικού κόσμου, διότι, έξ
όσων δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, είς οΰδεμίαν χώραν τής Ευρώπης γράφονται τοιούτοι μύθοι καί μυθιστορήματα, τοιαύται
έμπαθεϊς αισχρότητες κατά τών Μοναστηρίων καί τών Μοναχών, οί όποιοι - έν άντιθέσει πρός τον δυστυχή τόπον μας, ό
όποιος κατήντησε «ξέφραγο αμπέλι» χαίρουν ιδιαιτέρου σεβασμού καί έκτιμήσεως. ’Αρκεί νά ύπομνήσωμεν ένδεικτικώς, ότι όσον άφορά είς τό "Αγιον Όρος
καί μόνον (τό παλλάδισν αυτό τής Οικου
μενικής ’Ορθοδοξίας καί τού Ελληνι
σμού), τόσον πολύ είναι άντικείμενον οι
κουμενικού σεβασμού, ώστε κατά έκατοντάδας κατ’ έτος τό έπισκέπτσνται όχι
άπλοι καί τυχαίοι τουρίσται, άλλά μεγάλοι
καί διεθνούς φήμης διανοούμενοι καί σο
φοί καθηγηταί, άπό όλα τά μέρη τού κό
σμου, ικανοί νά γνωρίζουν καί νά έκτιμούν τήν άτίμητσν άξίαν του. ’Ακόμη καί
αυτός ό Χίτλερ έσέβετο τό "Αγιον Όρος,
ώστε νά τού έξασφαλίση προστασίαν καί
ειδικόν καθεστώς, μέ διοικητήν, ό όποιος
είχε τήν άναφοράν του άπ’ ευθείας πρός
τόν Χίτλερ!... Οί μόνοι πού δέν τό έσεβάσθησαν, ώς ήτο έπόμενσν, ήσαν οί κομμουνιστοσυμμορϊται. οί όποιοι ούτε τό
προαιώνισν «άβατον» έσεβάσθησαν καί
είσώρμησαν είς αυτό μετά τών μαινάδων
συμμοριτισσών, διά νά έπιδοθούν είς σφαγάς καί λεηλασίας, άποκομίσαντες όσους
θησαυρούς ήόυνήθησαν νά άρπάσουν...

Τά φρενοκομεία
Ά λλ' άς έπανέλθωμεν είς τό θέμα μας:
Τό πλέον φοβερόν όπλσν είς τόν άντιχριστιανικόν διωγμόν τών κομμουνιστών
είναι τά φρενοκομεία. Όλαι αί αποφάσεις
διά τάς πολιτικός συλλήψεις καί τον έγκλεισμόν είς τάς φυλακάς - ψυχιατρεία
λαμβάνονται άπό τό ίατροδικείον Σιέρπσκυ είς τήν Μόσχαν, τού όποιου διευθυ
ντής είναι ό Γ. Μοροσώφ. Τήν έποπτείαν
τών άσθενών άσκεϊ ό Δρ. Λούντς, ό
όποιος έχει έπσνομασθή «ένσάρκωσις τού

διαβόλου ». Ή στερεότυποςόιάγνωσις είναι:
«χρονιά σχιζοφρένεια παρανοϊκής μορ
φής». Εδω καί 25 χρόνια εύρίσκεται
λ.χ. είς ιός φύλακας αϋτάς ένας πιστός
Χριστιανός, ό Ν. Μπροσλάβσκυ... Διά νά
τάν άφήσσυν έλεΰθερον του ζητούν νά άρνηθή τήν πίστιν του. Καί αυτός, μαζί μέ
άλλους κρατουμένους πιστούς, μέσω τού
παρανόμου δακτυλογραφημένου Τύπου,
στέλλει τό μήνυμα: «Χριστιανοί, οί Αδελφοί σας έν Χριστώ υποφέρουν. Σώστε τίς
ψυχές μας, όχι τά σώματα. Ά ν είναι μόνον
γιά τά σώματά μας, άς τά κρεμάσουν στό
Σταυρό. Μά πρόκειται γιά τίς ψυχές μας.
Μήν άφήνετε νά μάς δίνουν ουσίες πού
καταστρέφουν τήν ψυχή καί έκμηδενίζουν
τήν προσωπικότητα καί τό πνεύμα».
Αλλά τί νά πρωτοαναφέρη κανείς; Έ γράφησαν καί θά γραφούν πολλοί τόμοι,
διά νά καταγραφούν καί νά περιγράφουν
τά άπερίγραπτα σωματικά καί ψυχικά βα
σανιστήρια τών Χριστιανών έκ μέρους τών
κομμουνιστών. Καί μ' δλα ταύτα τό Μαρ
τυρολογίαν τού 20ού αΐώνος δέν θά είναι
πλήρες. Κατά τά 60 αυτά χρόνια τής αίματοβαφούς βασιλείας του, ό κομμουνι
σμός έχρησιμοποίησε πρωτοφανή εις έκταοιν καί έντασιν βίαν. ’Εκκαθαρίσεις
έκατοντάδων χιλιάδων προσώπων, φυλα
κίσεις έκατομμυρίων, άντιθρησκευτικήν
προπαγάνδαν, βάσει καλώς έκπονουμένων
σχεδίων, μέ άφθονον άντιθρησκευτικόν υ
λικόν καί οικονομικήν κρατικήν ένίσχυσιν. Παγίδας καί δόλια σατανικά μέσα.
Πάν δ,τι ήμπορεί νά συλλάβη ό νούς Αν
θρώπων. έσκοτισμένων άπό πάθος καί μί
σος κατά τής θρησκείας τού ’Ιησού. Καί τό
Αποτέλεσμα; Όλαι αί προσπάθειαι νά
ξερριζώσουν τήν πίστιν καί νά μεταβά
λουν τούς δυστυχείς λαούς, πσύ υπέταξαν,
είς μίαν άθρησκσν. Αθεϊστικήν μάζαν, έστέφθησαν ύπό παταγώδους Αποτυχίας.
Έ να ς άθεος πραπαγανδιστής, είς μίαν έπιστολήν του πρός τήν «Κομσομόλσκαγια

Πράβδα», τής 15.8.1965, όμολσγεί: «Είναι
Αληθές, δτι είς τό μεγαλύτερον μέρος τής
Σοβιετικής Ένώσεως δέν ύπάρχουν πλέον
Ανοικτοί Ναοί καί δέν ύπάρχουν ιερείς.
Ύπάρχουν όμως πιστοί. Μέ τό νά κλείωμεν ένα ναόν, δέν μεταστρέφομεν ένα
πιστόν, είς τρόπον ώστε νά γίνη άθεος.
Απ έναντίας, ή πράξις μας αυτή συσπει
ρώνει τόν λαόν στενώτερσν γύρω άπό τήν
Εκκλησίαν καί γεμίζει τήν καρδίαν τών
Ανθρώπων μέ πικρίαν». Παρομοίως καί ό
τυραννίσκος τής Αλβανίας Έμβέρ Χότζα,
όπως άνεγράφη είς τήν έφημερίδα «Ζέρι ί
Πόπουλιτ». τής 5.9.1967, παρεόέχθη καί
αυτός ότι «πρέπει νά εΐμεθα ρεαλισταί. Ή
μάχη κατά τών θρησκευτικών αντιλήψεων
δέν έτελείωσεν Ακόμη. Είναι μία μακρά,
σύνθετος καί δύσκολος μάχη». Οί άθεοι
μαρξισταί διεκήρυξαν Από τά πρώτα χρό
νια τής ρωσικής έπαναστάσεως, ότι φιλο
δοξούν νά συμπληρώσουν τό έργον τού
Νέρωνος. τού Διοκλητιανού καί τών ό
μοιων των. Έλησμόνησαν όμως, ότι διά
τής βίας τίποτε δέν έπιτυγχάνουν, διότι ή
Θρησκεία τού Χριστού αυξάνει, όσον πε
ρισσότερον καταπιέζεται καί δτι ό σπόρος
είναι τό αίμα τών Μαρτύρων. Είναι Ανα
ρίθμητα τά συγκινητικά γεγονότα, πού άποδεικνύουν ότι ή ’Εκκλησία είς τήν Ρω
σίαν ζή. Ζή. ύστερα άπό 60 χρόνια σφοδροτάτων διωγμών, πρός .δόξαν Θεού
καί πρός* αίωνίαν καταισχύνην τών άδιστάκτων διωκτών της. *Ας μελετήσουν κα
λά τό μάθημα αυτό καί οί ίδικοί μας κομμουνισταί καί οί συνειδητοί ή Ασυνείδητοι
συνοδοιπόροι των καί άς μή βιάζωνται νά
στάκτων διωκτών της. Ά ς μελετήσουν κα
λά τό μάθημα αυτό καί οί ίδικοί μας κομμουνισταί καί οί συνειδητοί ή Ασυνείδητοι
συνοδοιπόροι των καί άς μή βιάζωνται νά
διακηρύττουν, οτι αυτοί θά έπιτύχουν έκεΐ, όπου άπέτυχαν οί διδάσκαλοι καί πάτρωνές των. Καί έδώ είς τήν Ελλάδα μας
θά κουρασθούν νά σφάζουν ίσως. Αλλά

τον Έσταυρωμένον καί Άναστημένον
Χριστόν είναι Αδύνατον νά τόν σφάξουν.
Ά ς Ακούσουν, άν θέλουν, τήν φωνήν του,
γεμάτην Αληθή πρός αυτούς οίκτον: «’Εγώ
είμί Ιησούς, δν σύ διώκεις. Σκληρόν σοι
πρός κέντρα λακτίζειν».
Ή μαρτυρία ένός παιδιού
Μία μικρή ρωσίς, ή Άϊντά Σκριπνίκο6α, ήταν μόλις 17 έτών, όταν έχασε διά
πρώτην φοράν τήν έλευθερίαν της. Τήν
παραμονήν τού νέου έτους 1961, είς τήν
πλέον πολυσύχναστον όδόν τού Λένινγκραντ, έμοίραζε εύχετήρια δελτάρια, μέ
ένα δικό της αυτοσχέδιο ποίημα, πού κα
τέληγε μέ τήν πρόσκλησιν: «Ζητάτε τό
Θεό, δσο υπάρχει Ακόμα καιρός». Ύστερα
άπό λίγο τήν συνέλαβε ή Αστυνομία. Είς
τήν Αρχήν αί σοβιετικοί Αρχαί δέν ήθέλησαν νά τήν ήρωποιήσσυν καί ήρχισαν
μαζί της διάλογον, μέ τόν σκοπόν νά τήν
εκθέσουν είς τά μάτια τών νέων. Ή Άϊντά
άπήντησε μέ μίαν Ανοικτήν έπιστολήν, ή
όποια όχι μόνον δέν έδημοσιεύθη, άλλ’
ουδέ κάν έτυχεν άπαντήσεως. Οί φίλοι της
δμως εί τό Λένινγκραντ έφρόντισαν καί
τήν έμοίρασαν παντού καί έτσι ή έπιστολή
αυτή έγινε γνωστή είς όλόκληρον τήν Σο
βιετικήν Ένωσιν. Ώ ς τίτλον τής έπιστολής
της η Αϊντά έθεσε τόν 17ον στίχον τού
12ου κεφαλαίου τής Άποκαλύψεως τού
Ίωάννου, πού.λέγει: «Καί ώργίσθη ό δρά
κων έπί τή γυναικί, καί άπήλθε ποιήσαι
πόλεμον μετά τών λοιπών τού σπέρματος
αυτής, τών τηρσύντων τάς έντολάς τού
Θεού, καί έχόντων τήν μαρτυρίαν τού ’Ιη
σού Χριστού». Μεταξύ τών άλλων γράφει:
«Δώστε μου τήν έλευθερία καί μετά βλέ
πουμε ποιος θά νικήση». Ό ρώσος πολί
της Άλγιόσια διηγείται πώς μετεστράφη
καί έγινε ένας πιστός Χριστιανός «Κά-

Σ ννέχ εια είς τήν σελίδα 9 6 0
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κόσμο τών άνηλίκων, τόν όποιον τοξινώνει συστηματικά και όνεμπόδιστα».
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Τού Π. Στεφάνου Πουλή
ΝΆΜΕΣΑ στά αϊιια τής εγ κλη 
ματικότητας τών νέων, έξέχουσα θέσι κατέχουν τά μέσα μαζι
κής ένημερώοεως, Τόπος, ήμερήσιος
καί περιοδικός, τά βιβλία. Ραδιόφω
νο,
Κινηματογράφος,
Τηλεόραση
μουσικοί δίσκοι. Είναι μιά θλιβερή,
άλλα κατά πάντα αληθινή διαπίστωσι
τής καθημερινής πραγμαπκότητος.
Καί ό λόγος είναι απλός: Τά πάντα
θυσιάζονται άπό τούς πολλούς οτό βω
μό n'igr ιδιοτέλειας καί του χαμηλού,
του ποταπόΟ ατομικού συμφέροντος.

Α

Ό «κίτρινος» Τόπος
Ο Τύπος, ή «Τετάρτη ’Εξουσία»,
άνταποκρίνεται σήμερα οτήν υψηλή

του άποστολή; Έ χ ο υ μ ε κα λές έφημερίδες;
Κατά τόν Ρόϋ Χόγουωρντ, ή ε λ ε υ 
θερία τού Τύπου άναπτύχθηκε καί ε 
δραιώθηκε έπί τή βάσει τού αξιώμα
τος: « Έ ά ν οί εφημερίδες δώσουν
φώς, ό λαός θά βρή τό δρόμο του».
Καί ό Νόρμαν Τσάντλεμ έ λ ε γ ε ότι
πρα>ταρχικό καθήκον μιάς εφημερίδας
είναι νά μ<>[)ψώνωνται οί αναγνώστες
της. Μιά καλή εφημερίδα, έ λ ε γ ε ό
Τζώ ν Κάουλς, πρέπει νά προσπαθή νά
άφυπνίζη τά εύγενή αισθήματα τών
αναγνωστών της καί όχι τά κατώτερα
ένστικτά τους. Ή εφημερίδα αποτε
λ ε ί, έκτος τών ά λλω ν, καί μορφωτικό
όργανα
Σήμερα θά μπορούσαμε νά πούμε

γιά π ο λ λές ξέν ες, αλλά καί ελ λ η ν ι
κές έφημερίδες ότι δέν προσφέρουν
στόν κόσμο τήν αλήθεια, δέν διδά
σκουν καί δίκαια χαρακτηρίζονται
σάν «κίτρινες» έφ η μ ερ ίδ ες Βέβαια υπάρχουν καί οί φ ω τεινές
εξα ιρ έσεις. Κατά κανόνα όμως σήμε
ρα ό Τύπος δέν άνταποκρίνεται οτήν
υψηλή του άποστολή. Είναι γεγονός
ότι «ό κίτρινος Τύπος» επιδίδεται κό
ρα οέ σκάνδαλα, όχι μόνο δημόσια,
αλλά καί ιδιωτικά, κυρίως ιδιωτικά,
μπαίνοντας οτήν ατομική καί οικογε
νειακή ζωή τών προσώπων. Δημοσιεύ
ει κάθε είδους γαργαλιστικά άναγνιόσματα καί πορνογραφικά μέ ανάλογη,
δύσκολα καμουφλαρισμένη είκονογραφηοι πρός άγραν αναγνωοκόν.
Προσπαθεί νά προκαλέση ιή φρίκη
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οτήν περίπτωαι κάθε εγκλήματος που
τό μεταβά λλει σε ανάγνωσμα... «(Γ ε
ρασίμου Λύχνου, ό Τύπος, Κέρκυρα
1972, σελ. 59).
Ο Ε λ ε υ θ έρ ιο ς Β εν ιζέλος έ λ ε γ ε
οτι ό Τύπος είναι «τεραστία δύναμις,
δυναμένη νά προκαλέοη μέγιστον
καλόν, άλλά καί μέγιστον κακόν».
Καί δυστυχώς, κατά ένα μέρος, σήμε
ρα έφθασε στό σημείο νά προκαλή
μέγιστο κακό. Μέ τίς ύπερβολικές
περιγραφ ές ίου, προκειμένου νά αύ
ξηση ιό άναγνωστικό κοινό, αποτελεί
ένα άκιίμη αίτιο τής εγκληματικότη
τας ιώ ν νέων. Ό π οιο ς θ έλ ει νά κατατοπιοθή καλά γιά τόν τρόπο διαπραξεω ς ώρισμένων έγκλημάτων, αρκεί
νά διαβάοη τίς καθημερινές έφημερίδες. Λαμβάνονται σ υν εν τεύ ξεις, δη
μοσιεύονται φωτογραφίες, κλπ. Π ολ
λ ές φορές, μέ τίς λεπτομερείς καί
μυθιστορηματικές περιγραφές έγκληματικών πράξεων, ήρωοποιούνται οί
έγκληματίες.
"Ετσι καλλιεργείται
στήν άπλαστη ακόμη ψυχή ιών νέων
ή περιέργεια , ό φθόνος, άκόμη καί ό
θαυμασμός. Ή φαντασία τους έξάπτεται καί οδηγούνται στή μίμησι καί τή
διάπραξι άδικημάτων.

Καί άλλες κακές επιδράσεις
Τά πορνογραφικά έντυπα, περιοδι
κά καί βιβλία, γκρεμίζουν μέσα στίς
ψ υχές τών νέων κάθε έννοια ήθικής
καί τάξεω ς καί τούς οδηγούν οτήν
έγκληματικότητα.
"Ασεμνα τραγούδια καί χυδαία μου
σική ασκούν έπίσης επιβλαβή έπίδρασι στίς ψ υχές τών νέων. Άναδίδουν
τίς άναθυμιάσεις τής ζωής τού ύποκόσμου καί προβάλλουν ώς πρότυπα
πρύς μίμησι χαρακτήρες αξιολύπη
τους.
Ό Κινηματογράφος, είναι αναμφι
σβήτητα μιά μεγάλη έφεύρεαι τού άνθρα'ιπου. θ ά μπορούσε κάλλιοτα νά
είναι δάσκαλος αρετής, άν είχ ε στόχο
τήν ήθική διάπλασι τού άνθρώπου καί
τήν καλή ψυχαγωγία. Δυστυχώς όμως
σήμερα, όχι μόνον ό ξένος Κινημα
τογράφος, άλλά καί ο ελλη νικό ς εχ ει
στόχο, κατά κανόνα, τήν έμπορική έπιτυχία. Γιά λόγους καταναλώοεως
καί θησαυρισμού παρουοιάζει έργα,
πού ικανοποιούν τίς κατώτερες προτι
μήσεις τού άνθρώπου καί διεγείρουν
τά πρωτόγονα ένστικτα
Ε ν δ εικ τικ ά αναφέρουμε μερικά
χαρακτηριστικά κινηματογραφικά έρ 
γα: «Τό πιστόλι είναι ό θ ε ό ς μου»,
«Γυμνή μπροστά στό Σατανά». « Α
μαρτία στό κορμί της», «Πανσιόν τού
έλ ευ θ έρ ο υ έρωτα», « Ό Δράκουλας
τών Καρπαθίων», « Ό Εξορκιστής».
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«Ή

Έ μμανουέλα», καί άλλα άκόμη

χειρότερα.
Έ ν α ς προοδευτικός δημοσιογρά
φος, συνοψίζοντας τώρα τελευτα ία τά
συμπεράσματα τής σχετικής έρευνας
Αμερικανών, Αυστραλών καί Βρεταννών ψυχολόγων καί παραθέτοντας
τίς γνώ μες τους, καταλήγει στό συμ
πέρασμα, ότι «πρέπει νά τεθή ένας
φραγμός στήν πορνογραφία, διότι
σ υ ν τελ εί στήν αΰξηοι τής έγκληματικότητος. Ψυχίατροι, έπιατήμονες
καί ά λλοι κοινωνιολόγοι διαπιστώ
νουν, δτι ή διάδοσι τής πορνογραφίας
στίς βιομηχανικές χώρες οδηγεί στήν
έπέκτασι τού έγκλήματος καί κάνει τά
παιδιά καί τούς νέους έπ ιθετικώ τερους. "Ε χ ει διαπιστωθή, δτι τά παιδιά,
πού είδαν πολλά πορνογραφικά έργα
ή διάβασαν άνάλογα βιβλία, απέκτη
σαν διαστροφές καί παρασύρθηκαν
αργότερα είτε σέ σεξουαλικά έγκλήματα, είτε σέ κλοπές καί ληστείες.
Σ υνεπ ώ ς ή άποψι, ότι ή πορνογρα
φία. .. είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο
χωρίς συνέπειες, δέν άνταποκρίνεται
στήν πραγματικότητα («Τά Νέα»,
27.2.76).

λ ίτερ η , άν δέν θέσουμε τέρμα ο αύτή
τήν κακοποιό δράοι» («Τά Νέα»,
16.5.77). Στήν άνακοίνωσι άναφέρεται έπίσης δτι ένα Ά μερικανόπουλο
14 ετώ ν «αντέγραψε» έγκλημα πού
είδε στή μικρή οθόνη, πετώντας άπό
τόν 11ο όροφο τής πολυκατοικίας, ό
που έμ εν ε ή οίκογένειά του, ένα κο
ριτσάκι 6 έτών, πού σκοτώθηκε στό
πεζοδρόμιο. Τά παραδείγματα μεταδοτικότητος τής βίας, όπως προβάλλεται
άπό τόν Κινηματογράφο καί τήν Τ η 
λεόραση είναι άναρίθμητα. Καί δέν
είναι υπερβολή άν πούμε ότι ή αύξησι
τής έγκληματικότητος τών νέων στή
χώρα μας οφ είλεται κατά κύριο λόγο
στήν έπίδρασί τους.
Κάτω άπό την έπίδρασί γενικά ό
λων τών κακών μέσων μαζικής ένημερώσεω ς, πολλοί νέοι εγκα ταλεί
πουν τά σπίτια καί τίς οίκογένειές
τους καί έκτρέπονται στόν π εριπετει
ώδη καί άλήτικο βίο. Τώρα τελ ευ 
ταία, καθημερινά διαβάζουμε στίς
έφ η μ ερ ίδ ες εξαφανίσεις παιδιών, αύτοκτονίες, έγκατάλειψ ι τών σπουδών,
επιδόσεις τών νέων σέ όργια καί κάθε
είδους αντικοινωνική συμπεριφορά.

Τί πρέπει νά γίνη:
Ή μικρή οθόνη

Είναι καιρός νά συνειδητοποιήσου
με
όλοι τά μεγάλο κίνδυνο πού προ
Ή Τηλεόρασι είναι έπίσης μιά άπό
έρ χετα ι άπό τά μαζικά μέσα ενημερώτίς σπουδαιότερες έψ ευρεοεις τού άν
οεω ς καί οδηγεί στήν καταστροφή τά
θρώπου. θ ά μπορούσε ασφαλώς νά ε ί
παιδιά μας.
ναι ένα άριστα μέσο ψυχαγωγίας καί
'Ο Κινηματογράφος, το Ραδιόφωνο
ένα ς ανεκτίμητος δάσκαλος μέσα στο
καί
ή Τηλεόρασι, όπως έπίσης καί ο
σπίτι. Κανείς καλοπροαίρετος άνθρω
«κίτρινος»
Τύπος, είναι, δυστυχώς,
πος δέν μπορεί νά άρνηθή δτι γίνον
σήμερα, κατά μέγα μέρος, καθαρή εμ 
ται μ ερικές φιλότιμες προσπάθειες νά
πορία. Σταλάζουν στίς ψ υχές τών ν έ
βελτιωθούν τά τηλεοπτικά προγράμ
ων τό δηλητήριο τής άπιστίας καί τής
ματα. Τά καλά όμως προγράμματα,
έλευθεριότητος. Καλλιεργούν τή βία.
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι, δυ
τήν έπιθετικότητα, τόν πανοεξουαλιστυχώ ς, έλάχιστα.
σμό,
μέ φοβερές έπιπτώοεις στή συμ
Οί έρ ευ ν ες πού έγιναν στήν Ε λλά 
περιφορά τών νέων. Η κακή έπίδ(κιδα καί στό εξω τερικό άπό ειδικούς
οι τού πανοεξουαλισμου στους νέους
έπιατήμονες, άπέδειξαν δτι ή κακή
σέ παγκόσμια κλίμακα φαίνεται από
Τηλεόρασι σκοτώνει τό χαρακτήρα,
τούς καθημερινούς βιασμούς, οί πε
παραλύει τό μυαλό, διαφθειρει τήν
ρισσότεροι τών οποίων είναι μάλιστα
ψυχή τών νέων.
ομαδικοί
μέ στοιχεία αγριότητας.
Σ έ άνακοίνωσι τού ’Αμερικανικού
Π έραν άπό τίς άναγκαϊες ριζικές
Ιατρικού Συνδέσμου γιά τήν κακή εα λ λ α γ ές στή Νομοθεσία γιά τήν παπίδρασι τής Τηλεοράσεω ς στή νεο
ταξι τού έγκλήματος. χρειάζεται να
λαία, τονίζεται ότι «ό φόνος, ή βία, ή
άναλάβουμε όλοι συντονισμένο αγώ
άπάτη, τά ναρκωτικά, γενικά ή άντινα γιά τήν έξυγίανσι τών μαζικών
ποίησι τών νόμων, τών παραδόσεων
μέσων ένημερώσεως. Είναι έπίοης έκαί τών ήθών, εκτρέφονται μέσα στό
πιτακτική
ανάγκη νά άποφεύγουμε μέ
τεχνητό, άλλά γόνιμο θερμοκήπιο,
τή θ έλ η σ ί μας κάθε τί που δέν είναι
πού δημιουργεί ή Τηλεόρασι μέσα ατά
ήθικό καί νόμιμο. Νά δώσουμε στους
σπίτια». Καί προειδοποιεί ότι «ή Τηνέους τό καλό παράδειγμα, πριν νά
λεόραοι εκπαιδεύει έγκλημ ατίες κάθε
είναι αργά.
είδους άπό τόν κόσμο τών άνηλίκων,
Είναι καιρός όλοι νά έπιστρτ ουμε
τόν όποιον τοξινώνει συστηματικά και
στό
Χριστό καί νά κάνουμε π|κίξι τό
άνεμπόδιστα. Καί δέν θά μπορέσουμε
Εύαγγέλιο.
νά δημιουργήσουμε μιά κοινωνία καλ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ

θεραπεία εω ν
ναρκομανών
με βεΛουιομο
Μ ΝΕΑ μέθοδος γιά τήν θε
ραπεία τών ναρκομανών ε
φαρμόζεται άπό τίνος ατό νοσοκο
μείο Τούγκ Βά τον Χόγκ Κόγκ. Ή
μέθοδος αυτή, πού έχει τελειοποιηθή
κατόπιν ερευνών πού έχονν χρηματο
δότη θή άπό τήν κνδέρνησι τών Η νω 
μένων Πολιτειών, βασίζεται στην κι
νεζική θεραπεία διά βελονισμού, τε
λειοποιημένη όμως διά τής συγχρό
νου εφαρμογής τής έλεκτροθεραπείας. Πραγματικά, οί ιατροί τον νο
σοκομείου Τούγκ Βά διεπίστωσάν ότι
ό βελονισμός, μέ αιχμηρά ηλεκτρόδια
φορτισμένα μέ ηλεκτρισμό, άπαλύνει
πολύ τόν βασανιστικό εκνευρισμό
που ύφιστανται οί ναρκομανείς κατά
τήν διάρκεια τής άποτοξινώσεώς
τους.
Ή θεραπεία τών ναρκωμανών εί
ναι άπό τά όνσκολώτερα εγχειρήμα
τα πού μπορεί νά άναλάβη ένας για
τρός, και αυτό ιδίως λόγω τού ψυχι
κόν άγχους πού αισθάνεται ό άαθενής όταν στερηθή τό δηλητήριο πού
είναι συνηθισμένος. Ό βελονισμός μέ
ήλεκτροφόρες άκίδες άπεδείχθη στην
περίπτωσι αυτή ευεργετικός γιά τόν
ναρκομανή, διότι τόν άνακουφίζει ά 
πό τό άγχος αυτό.

Ευεργετήματα
Φυσικά, όπως όλες οι θεραπείες, οί
επιτυχίες τον βελονισμού όέν είναι
100 έπι τοις ΙΟΟ. Πάντως επί 35 πε
ριπτώσεων ναρκομανών επί τών ο
ποίων έφηρμόσθη ό ήλεκτροβελονισμάς, περισσότεροι άπό τούς μιαούς
έθεραπεύβh/σαν ριζικά άπό τό πάθος
τους καί άλλοι αίσθάνθηκαν κάποια
άνακούφισι. Τά άποτελέσματα αυτά
είναι καλύτερα άπό εκείνα πού επι
τυγχάνει ή κλασσική θεραπευτική μέ
θοδος μέ χορήγησι μεθαδόνης, όπως

αυτή εφαρμόζεται στις ’Ηνωμένες
Πολιτείες καί πού θεραπεύει ριζικά
μόνον τά 28,5 τοις εκατόν τών περι
πτώσεων.
Ω ς τώρα, ό εισηγητής τής νέας με
θόδου όρ Βέν Χσιάγκ Λ ά ϊ έχει δο
κιμάσει τόν ήλετροβελονισμό επί 253
άτόμων στό νοσοκομείο του. Πρέπει
δέ νά σημειωθή ότι ή άγγλική άποικια τού Χόγκ - Κόγκ είναι ένα σταυ
ροδρόμι τον παγκοσμίου λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών λόγω τής γειτνιάσεως τών μεγαλ υτέρων παραγωγών
οπίου όπως είναι ή Ταϊλάνδη, ή Βιρ
μανία καί ή Κίνα. Συνέπεια τής γειτνιάσεως αυτής τά ναρκωτικά άφθονούν στήν άποικία αυτή καί οί τιμές
τους είναι προσιτές σέ ευρύτατα
στρώματα τού πληθυσμού της. Απο
τέλεσμα τών συνθηκών αυτών, καθώς
καί τών φρικτών συνθηκών διαβιώσεως είναι οί ναρκομανείς νά άφθο
νούν εκεί όσο πουθενά άλλού, καί νά
άποτελοϋν τό όξύτερον κοινωνικό
πρόβλημα τής χώρας αυτής. Ή άνακά/.υψι συνεπώς μιάς σχετικής άδαπάνου μεθόδου άποτοξινώσεώς τών
ναρκομανών αποτελεί ένα μεγάλο ει’ι-

εργέτημα γιά τό Χόγκ - Κόγκ.
« Ή μέθοδός μας έχει πολλά πλεο
νεκτήματα - λέγει ό εισηγητής τής δρ
Βέν. Δέν Δημιουργεί παρενέργειες
ούτε έθισμό στά φάρμακα, όπως συμ
βαίνει όταν άντικαθιστούμε στήν η
ρωίνη μέ τή μεθαδόνη. Μεγάλο έπίσης προσόν, ιδίως γιά μιά ύποανάπτυκτη χώρα όπως ή δική μας, είναι
ότι ή ειδική θεραπεία είναι άδάπανος
καί εύκολη στήν έφαρμογή. Δέν χρει
άζονται ιατροί γιά νά τήν εφαρμό
ζουν. Μιά νοσκόμος άρκεί».

Πώς γίνεται ή έφαρμογή
Ό βελονισμός τού ναρκομανούς γί
νεται διά τής τοποθετήσεως μιάς βε
λόνας στήν κόγχη τού αυτιού τού άσθενούς. Ή βελόνα αυτή συνδέεται
μέ ηλεκτρική μπαταρία πού δίδε
ρεύμα 12 βόλτ. Ό ίδιος ό άσθενής
ρυθμίζει τήν τάσι του ρεύματος πού
διοχετεύει ή βελόνα. Συνήθως ρεύμα
3-4 βόλτ είναι άρκετό γιά νά έπιφέρη
τήν άνακούφιση τον άσθενοϋς άπό
τόν εκνευρισμό πού συνοδεύει τήν άποτοξίνωσι.
Ή διάρκεια τής θεραπείας είναι
,ιιισή ώρα περίπου καί ή ειιεξία πού
αισθάνεται ό ναρκομαιής άπό τήν έ
φαρμογή της είναι στήν άρχή μερικών
ωρών. Κάθε φορά όμως πού επανα
λαμβάνεται ό βελονισμός αυτός, ή έπίδρασί του παρατείνεται περισσότε
ρο καί ύστερα άπό δύο εβδομάδες
άνελλιπούς εφαρμογής του, ό πρώην
ναρκομανής θεραπεύεται ριζικώς.
« Υπό τόν όρον βέβαια - παρατηρεί ό
δρ Βέν - ότι ή άσθενής θέλει πραγμα
τικά νά θεραπευθή καί προσέρχεται
τακτικά στό νοσοκομείο, πράγμα πού
δέν συμβαίνει πάντοτε».
Το μεγαλύτερο ίσως προσόν τής
νέας θεραπευτικής μεθόδου είναι τό
χαμηλό της κόστος. Ή άξια τών σχε
τικών εγκαταστάσεων δέν υπερβαίνει
τά 150 δολλάρια, πράγμα πού σημαί
νει ότι ή θεραπεία ενός άσθενούς δέν
στοιχίζει πάνω άπό ένα δολλάριο τό
πολύ.
Κατά τόν δόκτορα Βέν όμως, ή εμ
πιστοσύνη τού ασθενούς στή βελονο
θεραπεία παίζει ίσως κάποιο ρόλο
στήν αποτελεσματικότητά της καί γι'
αυτό, ό Κινέζος αυτός θραπευτής
δέν είναι βέβαιος ότι στις δυτικές χώ
ρες ή βελονοθεραπεία θά έχη τήν δια
επιτυχία. Πάντως πειρόηιατα μέ τή
νέα μέθοδο θά διεξαχθούν καί στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ή κυοέρνησι
τών όποιων έθεώρησε τις σχετικές έ
ρευνες τού Κινέζου ιατρού άρκετά
ενδιαφέρουσες καί τις επιχορήγησε
μέ 99.500 δο/ά.αρια.
949

Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ
ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Γράφει ό διοικ. Δ/ντής Άστυν. Πόλεων κ. Μ. Βρανόπουλος

πρόσφυγες ένας περίπου ατούς δύο
Ελληνοκύπριους είναι πρόσφυγας.
Ήρεμα σού διηγούνται τήν κατα
στροφή. Πώς έφυγαν όλοι άπό τά χω
ρία τους τά σπίτια τους, χωρίς νά
προλάβουν νά πάρουν ούτε ένα δεύ
τερο ρούχο, ούτε καί τά χρήματά
τους! Δέν είναι υπερβολή. Μέ τούς
πρώτους βομβαρδισμούς έτρεξαν νά
σωθούν στά διάφορα πρόχειρα κα
ταφύγια. πιστεύοντας ότι θά ξαναγυρίσουν γρήγορα εκεί πού ζούσαν.
Μετά τήν Τουρκική κατάληψη έτρε
ξαν εκεί πού έμειναν Ελληνικές πε
ριοχές. παντέρημοι πρόσφυγες.

Α ΠΑΝΤΑ στήν Κύπρο δέν θυ
μίζουν μόνο Ελλάδα. Τά πάντα
είναι Ελλάδα. Φτάνεις στό άεροδρόμιο τής Αάρνακας καί άμέσως άπό
τήν άρχή, νομίζεις δτι βρίσκεσαι σε
κάποια Ελληνική περιοχή. Σέ μιά έπαρχία τής Ελλάδος. Δέν είναι μόνο
τό κλίμα, ό ουρανός, ή φύση, οί άκρογιαλιές Ελληνικές.
'Η Αάρνακα τό τελευταίο καιρό έξελίσσεται σέ μεγαλόπολη. Τίποτε δέν
θυμίζει τήν τραγική περιπέτεια. Πε
ριμένεις, σύ ό Έλλαδίτης όπως σέ
άποκαλεϊ ό Κύπριος, μιά κάπως ξενι
κή ατμόσφαιρα. Καί όμως όλα στήν
Κύπρο είναι Ελλάδα. Παντού μά
παντού Ελληνικές έπιγραφές. Από
τά Δημόσια κτίρια, τίς όνομασίες τών
δρόμων, τίς 'Ελληνικές εφημερίδες,
τά Ελληνικά καί Θεατρικά έργα, τίς
Ελληνικές όνομασίες σέ όλα γενικά
τά καταστήματα. Μά δέν πρόκειται
μόνο γιά τίς έπιγραφές καί όνομασί
ες. Τά πάντα ακόμη... μυρίζουν σύγ
χρονη Ελλάδα. Ά π ό τίς άλυκές έξω
άπό τήν πόλη, τά λουλούδια καί τίς
γλάστρες μέχρι τίς ψησταριές καί
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τά... σουβλάκια.
Γαλάζιος Ελληνικός ουρανός μέ
άπειρα χελιδόνια. Ροδοδάκτυλες αυ
γές πολύχρωμες βαθύσκιες δύσεις,
'Ελληνική φιλοξενία. Ελληνικές χει
ρονομίες στη καθημερινή συζήτηση.
Ελληνική προθυμία νά έξυπηρετηθείς σέ οτιδήποτε. Καί προπαντός ή
'Ελληνική γλιϊχχτα, άν καί μέ όαρειά
συχνά προφορά, καθαρή, μέ άρχαΐζουσες συχνοί εκφράσεις καί προπαν
τός χωρίς πρόσθετα ξενικά στοιχεία.
Τοί ίδια καί στή Αευκωσία, στή Αεμεσσό, στή Πάφο. Τίποτε στόν Ε λλ η 
νικό τομέα, σέ σένα πού πρωτοπατάς
τό έδαφος τοί' μαρτυρικού νησιού,
δέν θυμίζει τήν εθνική καταστροφή.
Καί όλα είναι 'Ελλάδα. Στίς πρώτες
εντυπώσεις, τοί χαρούμενα τιτιδίσματα τών χελιδονιών ανακατεύονται
συχνοί μέ τίς Χριοιτιοινικές καμπάνες
τοί πρωινά καί σέ γεμίζουν, τί περίερ
γο στο αίματωδαμμένο νησί, γαλήνη
καί αρμονία.
Μετά συναντάς τούς πρώτους
πρόσφυγες. Παντού ή όροθετημένη
'Ελληνική περιοχή τού νησιού γεμάτη

Στό δρόμο Λάρνακας - Λευκωσίας
άφού περάσεις τό νεοκτισμένο Γυ
μνάσιο. τά καινούργια γυμναστήρια
τήν Μουσική Ακαδημία, η ψαιά έκ
ταση τής νότιας Κύπρου ξανοίγεται.
Λίγη ή βλάστηση, μά ή καλλιέργεια
τή; γής εντατική.
Τό αυτοκίνητο περνάει τώρα κοντά
στόν Τούρκικο τομέα. Ό Οδηγός σού

Ε/ς αυτήν τήν οεΛίοα επάνω

Ιππόλυτος καί
Φαίδρα. Ψηφιδωτόν. Κάτω: Ανδρική κεφαλή
άπό άσθεστόλιθο τού 570-550 π.Χ. Από τήν
Ποταμιά Λευκωσίας. Εις τήν άπέναντι σελίδα:
Μία άποψις τής Λευκωσίας.

Μετά τήν ολοκληρωτική καταστροφή, τόν θρήνο καί τήν οδύνη, ό κύπριος δέν έμεινε άδρανής,
κλεισμένος στον έαυτό του καί τήν μοίρα του. Βάλθηκε μέ όλες του τίς δυνάμεις νά νικήσει τήν
καταστροφή, νά δημιουργήσει κάτι άλλο, κάτι καινούργιο.

δείχνει τά φυλάκιά του;. Σέ μιά στι
γμή ταράζεσαι, ντρέπεσαι γιά τόν άν
θρωπο! Είναι δυνατόν: Στό καμπα
ναριό μιά; κατάλευκη; Ελληνική;
εκκλησία; επάνω σέ ένα κοντινό λό
φο. κυμματίζει κατακόκκινη μιά σημαια. η Τούρκικη! Τρία χρόνια μετά
τήν εισβολή, κι όμω; εκεί ακόμη ά
φησαν τήν σημαία του; οί Τούρκοι!
Ή ύόρι; πρό; τήν θρησκεία καί τόν
άνθρωπο παραμένει!
Λίγο πιό έκεϊ σέ μικρή απόσταση
από τήν Τούρκικη γραμμή καμμιά
πεντακοσαριά μόνο μέτρα, οί Έ λληνε; κτίζουν καινούργια σπίτια.
Τό μέλλον δέν είναι φωτεινό. Τό
ζέρουν καλά οί Ελληνοκύπριοι. Ό 
μω; στό όάθο; του; πιστεύουν. ’Άλλη
έζήγηση δέν υπάρχει. Πιστεύουν καί
αγωνίζονται. Οί Τούρκικε; συνοικίε;
είναι άπείραχτε;, τά Τούρκικα σπίτια
περιμένουν, τού; ένοικου; του;.
Τό Ελληνικό θαύμα τού φοίνικα
πού ξαναφουντώνει μέσα από τι;
στάκτε;. στήν Κύπρο τώρα ιδιαίτερα
στον οικονομικό τομέα, βρίσκει υπό
σταση καί συνεχίζεται.

Μετά τήν ολοκληρωτική καταστρο
φή. τόν θρήνο καί τήν άφατη οδύνη,
ό Κύπριο; δέν έμεινε άδρανή;. κλει
σμένο; στόν έαυτό του καί τήν μοίρα
του. Βάλθηκε μέ όλε; του τί; δυνά
μει; νά νικήσει τήν καταστροφή νά
δημιουργήσει κάτι άλλο κάτι καινούγιο. Καί τά κατάφερε. Σάν άντίβαρο πέτυχε τό άναγνωρισμένο πιά
στήν Κύπρο οικονομικό θαύμα. Λέγε
ται, αποδεδειγμένο μέ άριθμού;. ότι.
παρ' όλο πού οί Έ λληνε; κατέχουν
τί; πιό άγονε; περιοχέ; τού νησιού, ή
γεωργικοί παραγωγή είναι τώρα δι
πλάσια τής όλης παραγωγή; τή; Κύ
πρου πριν τήν Τουρκική εισβολή! Τά
διυλιστήρια πετρελαίου καί οί τσι
μεντοβιομηχανίες καθημερινά όλο
καί κάτι προσθέτουν στί; έγκαταστάσεις τους. Ό ρυθμό; παραγωγή; δε
καπλασιάζεται.
Χαρακτηριστικό είναι τά καράβια
πού κατά δεκάδε; περιμένουν έξω
άπό τή Λάρνακα καί τή Λεμεσσό νά
φορτώσουν τσιμέντο, πατάτε;, έσπεριδοειδή. Έπίση; τά καινούργια πο
λυτελή ξενοδοχεία γεμάτα όλο τό

χρόνο άπό ξένου; τουρίστε; στό νό
τιο τμήμα τού νησιού, χτισμένα μετά
τήν καταστροφή.
Τό δαιμόνιο τή; Ελληνική; φυλή:
ξαναγεννήθηκε σέ όλη την έντασή του
τούτο τόν καιρό στην Κύπρο.
Μ όλι; κοπάσανε τά κλάμματα καί
οί όδυρμοί. οι Κύπριοι ένωμένοι πα
ρά τί; διάφορε; πολιτικέ; τοποθετή
σει; του;, πιστεύουν στί; κατευθύν
ε ι ; τή; Κυβερνήσει»; του;, πού φαί
νεται νά είναι, παρά τί; δυσοίωνε:
προοπτικέ;, ξεπέρασμα πρό; τό πα
ρόν τή; καταστροφή;, μέ τήν ομόνοια
καί τήν δουλειά, μέ τήν οικονομική
άνθιση τήν πίστη καί έλπίδα στό δίκηο. Γνωρίζει καλά ό Κύπριο; ότι
μόνο αυτό; ό δρόμο;, ίσιο; τού; Οδη
γεί σέ κάποιο καλύτερο μέλλον.
Ο Κύπριο; πρόσφυγα; όταν Ξα
φνικά κι απροσδόκητα τά έχασε όλα.
δέν έχασε τό θάρρο; του. Δέν έκπατρίσθηκε. Έμεινε στή γή του. Δου—
λεύει καί περιμένει.
Σ τί; μεγάλε; πόλει; τού πολύπαθου
Σ υ νέχεια εις τήν σελίδα 9 6 1
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ

Πρέπει ή όχι νά έφαρμοσθή τό
σύστημα καί στήν Ελλάδα;
ΗΤΑΝ νύχτα βαθειά, όταν
ό άστυφύλακας Κήνεϋ στή
Βαλτιμόρη τής ’Αμερικής,
διετάχθη νά έρευνήση μιά άποθήκη,
κάπου στον βιομηχανικό τομέα τής
πόλεως. Υπήρχε συγκεκριμένη κα
ταγγελία, ότι σέ ένα τριώροφο κτίριο
κρυβόταν κάποιος έπικίνδυνος κακο
ποιός. Ό άστυφύλακας πήρε τό σκύ
λο του τό Φάλκο καί ξεκίνησε, γιά
μιά έρευνα, πού σύμφωνα μέ τήν άστυνομική τακτική χρειαζόταν του
λάχιστον μιά δεκάδα άστυφυλάκων,
άφοΰ ό κακοποιός ήταν κρυμμένος
καί τό χειρότερο, κατά τίς πληροφο
ρίες όπλισμένος.
Ό Κήνεϋ δμως φαινόταν νά μήν
ανησυχούσε γιατί ύπελόγιζε στόν
πάντα πιστό καί ικανό σύσντροφό
του. "Οταν μπήκε στή σκοτεινή άπο
θήκη χαΐδεψε άπαλά τόν Φάλκο καί
τόν διέταξε νά ψάξη. Δέν είχαν πε
ράσει πέντε λεπτά, όταν τό έξυπνο
τετράποδο κατάφερε νά ξετρυπώση
τόν καταζητούμενο έγκληματία πού,
κρυβόταν κάτω άπό ένα έρμάριο στό
τρίτο πάτωμα. Ό κακοποιός, έκανε
μιά κίνηση νά πυροβολήση τόν άστυφύλακα άλλά στή θέα τού Φάλκο,
πού ήταν έτοιμος νά έφορμήση, πα
ραιτήθηκε άπό κάθε τέτοια σκέψι.
Ή περίπτωσι αύτή, είναι μιά άπό
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τίς χιλιάδες σ’ όλόκληρο τόν κόσμο,
όπου χρησιμοποιούνται οί άστυνομικοί σκύλοι. Καί γιά νά έπανέλθουμε
στήν Βαλτιμόρη, πρέπει νά σημειώ
σουμε, ότι λίγο πρίν άπό τό 1959 ή
έγκληματικότητα είχε πάρει τρομερές
διαστάσεις.
Υπήρχαν
συνοικίες,
όπου δέν τολμούσαν νά έμφανισθσϋν
φιλήσυχοι πολίτες, άφσϋ οί δρόμοι
ήταν «στέκια» άδιστάκτων κακο
ποιών. Ή άστυνομία προσπάθησε νά
θεραπεύση τό κακό μέ ένισχυμένες
περιπόλους, χωρίς δμως κανένα άποτέλεσμα. Έ τσ ι άποφασίστηκε ή χρησιμοποίησι άστυνομικών σκύλων μέ
τήν ελπίδα νά σημειωθή κάποια βελτίωσι. Τά άποτελέσματα ήταν όχι
άπλώς καλά, άλλά εκπληκτικά. Μέσα
σέ δυό έβδομάδες, όσα άπό τά κα
κοποιό στοιχεία δέν συνελήφθησαν,
έγκατέλειψαν τρομοκρατημένα τήν
Βαλτιμόρη. Μέχρι τώρα δέν έμφανίστηκε πρόβλημα σοβαρής έγκληματικότητος στήν πόλη. Χώρια άπ’ αύτό,
έκεϊ όπου άλλοτε χρειαζόταν όλόκληρη κουστωδία άστυνομικών γιά νά
έπιβάλη τήν τάξι, άρκεί σήμερα ένας
άστυφύλακας μέ τό σκύλο του. Τό
παράδειγμα τής Βαλτιμόρης μιμήθηκαν καί άλλες όμοσπονδιακές άστυνομίες τής ’Αμερικής καί αυτό τό
Έ φ - Μπί - νΑϊ.
Οί λίγες αύτές γραμμές καί όσες

βεβαίως θά άκολουθήσουν, γράφον
ται ύστερα άπό τήν άπόφασι, νά χρη
σιμοποιηθούν άστυνομικοί σκύλοι
στά γήπεδα, γιά τήν τήρησι τής τάξεως. Είναι γνωστόν, ότι πρίν άπό
μερικούς μήνες, σέ κοινή σύσκεψη
τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως,
τού 'Υφυπουργού Προεδρίας τής Κυο ερ ν ή σ εω : των Αρχηγών τών Σωμά
των ’Ασφαλείας καί άλλων υ
πηρεσιακών πραγόντων, άποφασί
στηκε ή ύποβαήθησι μέ άστυνομικούς
σκύλους τού έργου τών άρχών στά
γήπεδα όπου τελευταία έσημειώθηκαν άνεπίτρεπτα έκτροπα. Η άπόφασι σχολιάστηκε ποικιλότροπα καί
άπό πολλές πλευρές άκσύστηκαν ποι
κίλες γνώμες καί άντιρρήσεις, μερικές
άπό τίς όποιες, θεωρούν τήν πραγματοποίησι τής ιδέας σάν προσβολή τής
άνθρώπινης άξιοπρέπειας καί σάν
καταπάτησι τών άτομικών έλευθεριών!...
Δέν άξίζει νομίζουμε τόν κόπο νά
άπαντήσουμε στούς άστείους ίσχυρισμούς, οί όποιοι χωρίς άμφιβολία
αποτελούν γνώμες άνευθύνων «υπέ
ρ ευαισθήτων» στήν περιφρούρηοι
τών άτομικών έλευθεριών. Τό μσνο
πού έν προκειμένω θά έπισημάνουμε
είναι τό γεγονός, ότι στις δημοκρατικώτερες χαψιές τού κόσμου χρησιμο
ποιούνται σέ ευρύτατη κλίμακα οί άστυνομικοί σκύλοι καί άπό πολλά
χρόνια, χωρίς ποτέ νά ΐσχυρισθή κα
νείς, ότι τό μέτρο αύτό είναι άντίθετο
μέ τίς άνεγνωρισμένες άπό τά Συν
τάγματα ελευθερίες. Ή
Μεγάλη
Κάτω: Αστυνομικοί σκύλοι, «περιπολούν» σέ
γήπεδο πόλους τής Ιταλίας. Εις τήν άπέναντι σελίδα : Αστυνομικοί σκύλοι, σέ γήπεδο
έπίσης δυτικοευρωπαϊκής χώρας. Ή συμβο
λή τους στή διατήρηοι τής τάξεως ατά ποδο
σφαιρικά γήπεδα άπεδείχθη άποτελεσματική.

Βρειτανία, ή Γαλλία, ή Δανία, οί
Σκανδιναυικές χώρες, ή ’Αμερική, ό
Καναδάς, ή ’Ιταλία καί πολλές άλλες
άκόμα σ’ όλόκληρο τόν κόσμο, δια
θέτουν κάθε χρόνο ειδικά κονδύλια,
γιά την όργάνωσι καί την άπόδοσι
τών ειδικών τμημάτων τών άστυνομιών τους, πού άπαρτίζονται άπό έκπαιδευμένους σκύλους.
Τό θέμα λοιπόν δέν είναι, άν θά
πρέπει νά έφοδιασθή ή Ελληνική ’Α 
στυνομία μέ τά τόσο χρήσιμα ζώα,
άλλά ή έκτασι πού θά πάρη αυτό τό
νέο γιά τά έλληνικά πράγματα
«Φρούτο».
'Η γνώμη μας είναι, ότι ή «είσο
δος» τών σκύλων στά γήπεδα, θά
πρέπει νά άποτελέση τήν άπαρχή, γιά
μιά ευρύτερη χρησιμοποίησί τους καί
σέ τομείς, πολύ σημαντικώτερους καί
άποδοτικώτερους, όπως είναι ιδίως ή
πάταξι τής σκληρής παρανομίας άπό
τήν όποια άτυχώς άρχισε νά ύποφέρη
τά τελευταία χρόνια καί ή πατρίδα
μας. ’Επ’ αυτού τά πειράματα πού
έχουν γίνει σέ άλλες χώρες, είναι αρ
κετά ένθαρρυντικά. ’Αλλά, άς πά
ρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά, συνοδεύοντες νοερά ένα καλοθρεμένο
σκύλο, στήν καθημερινή του υπηρε
σία. "Ενας άστυνομικός σκύλος, είναι
πρώτα πρώτα, ένας καλός άν ιχνευ
τής. Αύτή ή φυσική του ικανότητα
τόν κάνει πολύτιμο καί πολλές φορές
αναντικατάστατο βοηθό τού άστυνομικού, στήν άναζήτησι τών πειστη
ρίων τού έγκλήματος τά οποία είναι
έπιμελώς κρυμμένα καί όπου είναι
αδύνατο νά φθάση ή επινοητικότητα
καί ή όξυδέρκεια τού άνθρώπου.
Είναι γνιοστό ότι όλόκληρη ή Δύσι
καί μαζύ καί ή Ε λλά ς μαστίζονται
άπό τήν κατάρα τών ναρκωτικών.
Αυτό φαίνεται άπό τίς τεράστιες πο
σότητες, πού καθημερινώς σχεδόν
άνακαλύπτονται άπό τίς έλληνικές
άρχές στά χέρια τών έμπορων τού
«άργού θανάτου».
Αυτονόητο είναι όμως έπίσης, ότι
πολλοί λαθρέμποροι διαφεύγουν καί
πολλές «ηδονιστικές ουσίες» διαρ
ρέουν στήν άγορά. Αύτή ή άπώλεια
γιά τίς καταδιωκτικές άρχές θά μει
ωνόταν σημαντικά, άν οί όμάδες διώ
ξεως, ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν
άστυνομικούς σκύλους. Καί γιά τήν
περίπτωσι αύτή είπαμε, ότι υπάρχει
τό προηγούμενο άλλων χωρών. Οί
έμποροι τών ναρκωτικών μηχανεύον
ται τούς πιό άπίθανους τρόπους καί
κρύβουν στούς πιό άπίθανους χώ
ρους τό «έμπόρευμα», κατά τήν εισα
γωγή, ή κατά τή διακίνησί του σέ μιά
χώρα. Τό αυτοκίνητο π.χ. άποτελεί,

έπειτα άπό «ειδική διαρρύθμισι» τών
έξαρτημάτων του ιδεώδη κρυψώνα,
γιά τήν άπόκρυψι καί μεγάλων ποσο
τήτων ναρκωτικών. 'Η έρευνα πού θά
γίνη καί άπό τόν έμπειρο άστυνομικό, άν δέν καταλήξη σέ αποτυχία,
θά άπαιτήση πολύ χρόνο, σοβαρές
ζημιές στό όχημα καί καθυστέρησι
τού υπόπτου. Είναι αυτονόητον ότι
αύτού τού είδους ή έρευνα είναι νά
γίνη σέ πολλές δεκάδες αυτοκίνητα,
τά όποια, φθάνουν π.χ. στόν Έ βρ ο,
άπό τήν πάντα «καρποφόρα» στά εί
δη αύτά γειτονική μας Τουρκία. Τό
πρόβλημα θά έλυνε μιά όμάδα άπό
ειδικευμένους στήν άναζήτησι τών
ναρκωτικών σκύλους. ’Αλλά καί στό
έσωτερικό τής χώρας καί σ’ αύτή τήν
πρωτεύουσα, οί ’Αστυνομικοί τής ’Α
σφαλείας συνάντησαν πολλές φορές
δυσκολίες στόν έντοπισμό τών όλεθρίων προϊόντων τής παπαρούνας
καί τής ’Ινδικής Καννάβεως. 'Υπήρ
ξαν περιπτώσεις, πού ικανότατοι άξιωματικοί τής 'Υπηρεσίας Διώξεως
Ναρκωτικών ένώ έγνώριζαν τήν
ύπαρξι «εμπορεύματος» έντός τού
αύτοκινήτου δυσκολεύτηκαν στόν
άκριβή εντοπισμό του καί άναγκάστηκαν νά «ξυλώσουν» ένα μέρος τού
οχήματος γιά νά άνακαλύψο” ν τήν
κρύπτη. Στό σημείο αύτό, ένας γυ
μνασμένος σκύλος, έκτος άπό τίς με

γαλύτερες πιθανότητες έπιτυχίας θά
είχε καί τό πλεονέκτημα τής έξοικονομίσεως χρόνου, τής άπασχολήσεως
όλιγωτέρων άνδρών καί τής περισσό
τερο άνώδυνης «ένοχλήσεως» τού
δράστου, έστω καί άν πρόκειται γιά
επικίνδυνο κακοποιό.
Αύτή τη στιγμή στή Γαλλία, τήν
’Αγγλία, τόν Καναδά καί ιδίως τήν
’Αμερική, όπου ή χρήσι ναρκωτικών
παρουσιάζει έξαρσι, μεταξύ τών μέ
τρων πού έλήφθησαν, είναι καί ή εύρεΐα χρησιμοποίησί σκύλων. Οί ’Αμε
ρικανοί, μετά άπό προηγούμενη έκπαίδευσι στή Μητροπολιτική ’Αστυ
νομία τού Αονδίνου πειραματίστηκαν
στήν άνακάλυψι ναρκωτικών καί
ιδίως μαριχουάνας καί χασίς μέ σκύ
λους ράτσας Labrador Retrievers.
Οί άστυνομικοί αύτοί, πού άνήκαν
στό Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών τού
F.B.I. έπειτα άπό έξάμηνη έκπαίδευσι έτοίμασαν μερικούς σκύλους, οί
όποιοι πραγματικά άπέδοσαν περισ
σότερα άπό τά άναμενόμενα. Μάλι
στα, μιά επιτυχία ένός άπό τά σκυλιά
αύτά συζητήθηκε στούς διεθνείς νο
μικούς κύκλους. Ό ταν τόν Ιούνιο
τού 1970 γινόταν μιά δίκη γιά έμπορία ναρκωτικών καί ό κατηγορούμε
νος άρνιόταν τήν ένοχή του χρησιμο
ποιήθηκε ό σκύλος, ό όποιος καί άνεκάλυψε ποσότητα μαριχουάνας στό
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κάθισμα τσΰ αυτοκινήτου. ’Ακολού
θησαν δοκιμές έπί παρουσίςι τού δι
καστηρίου, γιά νά έξακριβωθή, έάν ό
ειδικός αυτός σκύλος έχει πράγματι
την ικανότητα νά άνακαλύπτη κρυμ
μένα ναρκωτικά. Έγιναν τρία τέστ.
Στά δύο, ό σκύλος χρειάστηκε δύο
έως πέντε λεπτά, γιά νά έντοπίση τίς
ναρκωτικές σύσίες, πράγμα, πού έκα
νε τόν πρόεδρο τού δικαστηρίου νά
άποφανθή ότι ή χρησιμοποίησι σκύ
λου στην άνακάλυψι ναρκωτικών,
χωρίς νά χρειαστή νά άνοιχθή τό αυ
τοκίνητο τού υπόπτου, δέν παρεβίαζε
τά συνταγματικά του δικαιώματα.
Μετά τό F.B.I. καί οί άστυνομίες
τών Πολιτειών τής ’Αμερικής άρχι
σαν νά χρησιμοποιούν σκύλους στόν
πόλεμο έναντίον τών ναρκωτικών.
Στήν Ούάσιγκτων π.χ. άπό τό 1969
οί σκύλοι μπήκαν στήν «ήμερησία διάταξι» άπό τίς όμάδες διώξεως τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Μερι
κοί έκπαιδεύτηκαν στήν αρχή στήν
έπισήμανσι μαριχουάνας.
Τό 1970 άγοράστηκαν τρεις Γερ
μανικοί σκύλοι, πού «ειδικεύτηκαν»
στήν ηρωίνη. Μπορούσαν νά έντοπίσουν τήν τρομερή ουσία, με όση έπιμέλεια καί μέ όποια μέσα ήταν κρυμ
μένη, άκόμα κι’ όταν άνεμειγνύετο μέ
γάλα, ζάχαρη, κινίνη καί άλλα υλικά
καί σέ πολύ μικρή ποσότητα. Πολλοί
υποψιάζονται ότι οί σκύλοι έθίζονται
στά ναρκωτικά μέ τήν παροχή συνε
χών δόσεων, ώστε νά γίνουν «ναρκο
μανείς» πράγμα πού τούς όδηγεί στήν
έπίμονη άναζήτησί τους. Αύτό δέν εί
ναι σωστό. Άντιθέτως κατά μικρά
χρονικά διαστήματα έξετάζεται άπό
τόν ειδικό κτηνίατρο τό αίμα τών
σκύλων, γιά νά διαπιστωθή τυχόν
ΰπαρξι ναρκωτικών σύσιών, οί όποι
ες μέ τή συνεχή λήψι θά άπέβαιναι
μοιραίες γιά τό τόσο πολύτιμο τετρά
ποδο. ’Αλλά έκτος άπό τά ναρκωτικά
οί άστυνομικοί σκύλοι χρησιμοποι
ούνται μέ έπιτυχία καί στήν άναζήτησι έκρηκτικών ύλών. Τό γεγονός εί
ναι σημαντικό, άν ληθφή ύπ’ όψιν
καί πάλι ή μεγάλη διάδοσι τών ύλών
αύτών, μέ τίς όποιες στή σημερινή τα
ραγμένη έποχή μας κάθε μορφής άντικοινωνικά στοιχεία καί σ’ όλα τά
σημεία τής γής, γίνονται καί άναλό
γιος μέ «τή μόδα», πότε άεροπειρατές, πότε άπαγωγεϊς, πότε σαμποτέρ
έργων κοινής ώφελείας κ.ο.κ. "Ηδη,
στήν Ευρώπη καί στήν ’Αμερική οί
άστυνομίες χρησιμοποιούν σκύλους
καί στήν έρευνα τών έκρηκτικών.
Στήν τελευταία ή άρχή έγινε τό 1970
άπό τήν άστυνομία τής Ούάσιγκτων ή
όποια έξεπαίδευσε ειδικά γιά τό σκο
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πό αύτό γερμανικούς σκύλους. Οί
άστυνομικοί έντυπωσιάστηκαν, άφού
οί έπιτυχίες τών σκύλων στήν άνακάλυψι βομβών καί έκρηκτικών ύλών
ξεπέρασε τό 95% . Τούτο, άποκτά,
μεγαλύτερη σπουδαιότητα άν άναφερθή, ότι τά έκρηκτικά ήταν κρυμ
μένα σέ σημεία πού ήταν σχεδόν άδύνατο νά άνακαλυφθσύν άπό τήν άνθρώπινη διαίσθησι καί τήν άστυνομική πείρα. "Αλλος λόγος πού συνηγο
ρεί ύπέρ τής χρησιμοποιήσεως τών
σκύλων καί στό σημείο αύτό, είναι ή
δυνατότητά τους νά έρευνοϋν μέσα
σέ λίγη ώρα κτίρια ή καί περιοχές
ολόκληρες, όπου ύπάρχει ύπόνοια,
ότι κρύβονται έκρηκτικά.
Ά π ό τό 1970 πού άρχισε νά λειτουργή στήν ’Αμερικανική πρωτεύουσα ή
όμάδα άναζητήσεως βομβών σέ πε
ρισσότερες άπό 600 περιπτώσεις χρη
σιμοποιήθηκαν ειδικευμένοι σκύλοι.
Σέ μία άπό αυτές τίς περιπτώσεις ή
βόμβα άνακαλύφθηκε λίγα λεπτά
πρίν άπό τήν έκπυρσοκρότησι. Στις
28 Σεπτεμβρίου τού 1972, ένα τηλε
φώνημα στσύς κεντρικούς σταθμούς
τών λεωφορείων τής Ούάσιγκτων ει
δοποιούσε, ότι μέσα στό σταθμό είχε
τοποθετηθή βόμβα καί ότι είχε ρυθμισθή νά έκραγή μετά άπό λίγα λεπτά.
Ειδοποιήθηκε ή άστυνομική όμάδα
άναζητήσεως βομβών, ή όποια, άφού
έξεκένωσε τό χώρο, άρχισε τήν άναζήτησι τού μηχανήματος μέ τή βοή
θεια τού σκύλου. Ό τελευταίος άνακάλυψε τήν βόμβα 12' μόλις λεπτά
πρίν άπό τήν έκρηξι καί στις δύο πε
ριπτώσεις δεκάδες άνθρώπινες ζωές
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έσώθηκαν, όπως καί περιουσίες μέ
άσήμαντη δαπάνη σέ χρήμα καί άνθρώπινο δυναμικό καί τό σπουδαιό
τερο, μέσα σέ έλάχιστο χρόνο. Οί
βόμβες ήταν τόσο ισχυρές, ώστε,
όπως ύπελόγισαν οί ειδικοί πυροτε
χνουργοί τής άστυνομίας, μέ τήν έκρηξί τους θά κατέρρεαν όλόκληρα οι
κοδομικά τετράγωνα.
’Αποτελεσματικοί είναι οί άστυνομικοί σκύλοι καί στήν φρούρησι κυ
βερνητικών μεγάρων, έργων κοινής
ώφελείας, άστυνομικών καταστημά
των, προσωπικοτήτων κ.λ.π. Ό Αευκός Οίκος καί ό ’Αμερικανός Πρό
εδρος φρουροΰνται, άπό 13 είδικώς
έκπαιδευμένες όμάδες, πού άνήκαν
στή δύναμη τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος τού Καπιτωλίου. Καί στήν
’Αγγλία καί στίς άλλες δυτικοευρω
παϊκές πρωτεύουσες κατά τάς άφίξεις ή άναχωρήσεις έπισήμων άπό τά
άεροδρόμια, είναι παντού έντονα αι
σθητή ή παρουσία άστυνομικών μέ
σκύλους. Καί μιά καί έγινε λόγος γιά
άεροδρόμια, άς τονισθή ότι ή έμφάνισι έκεί δυό - τριών ζευγαριών άπό
σκύλους, θά προβλημάτιζαν χωρίς
άμφιδολία τούς έπίδοξους άεροπειρατές. Είναι έξακριβωμένο, ότι πολ
λές άεροποπειρατεϊες στό άεροδρόμιο τής Ούάσιγκτων δέν έγιναν άπό
τήν έμφάνισι έκεί τών τεσσάρων όμάδων τών σκύλων τού ’Αστυνομικού
Τμήματος τού Fairtax.
Μιά άλλη ύπηρεσία τών άστυνομι
κών σκύλων είναι ή άναζήτησί χαμέ
νων παιδιών, άνθρώπων πού πά
σχουν άπό άμνησία κ.λ.π. Στήν περίπτωσι αύτή δίνονται στό σκύλο νά
μυριστή τά ρούχα τού άπωλεσθέντος
προσώπου.
Αλλά καί στήν δίωξι τού κοινού έγκλήματος, ή μέχρι σήμερα άπόδοσι
τών πιστών κατοικίδιων τού άνθρώπου, άποδείχθηκε άπαραίτητη. Στήν
άναζήτησί τού έγκληματία ό άστυνομικός έχει σέ ώρισμένες βεβαίως πε
ριπτώσεις ένα ίκανώτατο βοηθό, πού
θά τόν άπαλλάξη άπό μεγάλους κό
πους καί τό πιό σημαντικό θά τόν
ώδηγήση στόν καταζητούμενο κακο
ποιό. Χιλιάδες έπικίνδυνοι καί άδίστακτοι έγκληματίες, παρεδόθησαν
στά χέρια τής δικαιοσύνης, χάρις στό
“ταλέντο" μερικών ίκανωτάτων τε
τραπόδων ντέντεκτιβ. Οί άμερικανοί
άξιωματικοί τής άστυνομίας ύποστηρίζουν, ότι οί περισσότεροι κακοποι
οί καί όταν άκόμα είναι οπλισμένοι,
παραδίδονται όταν άντικρύσουν τά
άπειλητικά δόντια ένός σκύλου, ενώ
είναι βέβαιο, ότι σέ άλλες άνάλογες
περιπτώσεις θά προσπαθούσαν νά
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Εις τήν άπέναντι σελίδα: Εκπαιδευμένος
σκύλος τής Αμερικανικής Αστυνομίας υπερ
πηδά ε'ιδικώς τοποθετημένα έμπόδια. Αρι
στερά: Εντυπωσιακή είναι ή έπίδοσις τών
άστυνομικών σκύλων στήν άνακάλυψι ναρ
κωτικών. Στις φωτογραφίες μας δύο φάσεις
κατά τις όποιες έκπαιδευμένος σκύλος άνακαλύπτει ναρκωτικά κρυμμένα πίσω άπό τήν
πινακίδα τού αύτοκινήτου.

διαφύγουν, κάνοντας χρήσι τού
δπλου τους. Γιά παράδειγμα άναφέρουν την περίπτωσι ένός επικίνδυνου
διαρρήκτη στό Ρίτσμοντ. Ό διαρρή
κτης αυτός, (οπλισμένος μέ αυτόματο,
είχε αποφασίσει νά «πσυλήση άκριβά
τό τομάρι» του. Οί συνεχείς εκκλή
σεις τού έπί κεφαλής τής αστυνομικής
όμάδος νά παραδοθή δεν είχαν κανέ
να άποτέλεσμα. "Οταν μετά από λίγο
φάνηκε ένας γιγαντόσωμος αστυνο
μικός σκύλος, ό κακοποιός παραδό
θηκε μέσα σέ τρία λεπτά. Ή Σκώτλαντ Γυάρδ ανακοινώνει τακτικά δε
κάδες περιπτώσεις πού οί κακοποιοί
συλλαμβάνονται μέ τή βοήΒεια αστυ
νομικών σκύλων. Μάλιστα σέ μερικές
άπό αυτές, ό σκύλος ένεργεί χωρίς
τήν παρουσία τού συνοδού τού αστυ
νομικού. ΓΙρίν λίγα χρόνια οί "Αγγλοι
έντυπωσιάστηκαν άπό τήν έξυπνάδα
καί τήν αφοσίωση ένός άοιυνομικού
σκύλου. Μία συμμορία νεαρών έκακοποίησε μέχρις αναισθησίας άστυ-

φύλακα τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας. Αυτό έγινε τή στιγμή πού γιά
λίγο ό άστυφύλαξ βγήκε χωρίς τόν τε
τράποδο σύντροφό του. Εκείνος
όμως είχε πάντα «τό νσϋ του». Πριν
φύγουν οί νεαροί αλήτες τούς έπρόφθασε καί τούς έκράτησε ακίνητους
κοντά στόν λιπόθυμο αστυνομικό.
“Οταν ό τελευταίος συνήλθε τούς
ώδήγησε φυσικά στό αστυνομικό τμή
μα. Πολλά άγνωστα έκλήματα έξυχνιάζονται χάρις στήν όσφρυντική
ικανότητα τών σκυλιών. "Οταν ένας
εκπαιδευμένος σκύλος ώδηγηθή στόν
τόπο τού εγκλήματος καί μυρισθή τά
ίχνη τού κακοποιού, είναι σχεδόν
πάντα βέβαιο, ότι μέ λίγη υπομονή
θά τόν έντοπίση.
«’Εποχή» στά άστυνομικά χρονικά
τού Λονδίνου άφησε ένας περίφημος
αστυνομικός σκύλος, ό Rex, μέ τόν
όποιο άσχολήθηκε έπανειλημμένως ό
’Αγγλικός τύπος. Μερικά άπό τά κα
τορθώματα τού άπίθανου αύτού

ζώου καί όπως δημοσιεύτηκαν στό
περιοδικό International Criminal Police
Revien καί μεταφράστηκαν στήν Ε λ 
ληνική άπό τόν ’Αστυνομικό Δ/ντή κ.
Κατσιμαγκλή θά παρατεθούν, όχι γιά
άλλο λόγο, άλλά σάν έπιβεβαίωσι
τών δυνατοτήτων τού άστυνομικοΰ
σκύλου, άφού δεκάδες άπό αυτούς,
μπορεί νά μή έχουν τις ικανότητες
τού Rex, είναι όμως πολύ κοντά του.
Ή ταν πολύ πρωί μιάς χειμωνιάτι
κης ημέρας, όταν ένα άστυνομικό
τμήμα τού Αονδίνου ειδοποιήθηκε ότι
ύποπτα άτομα έμφανίστηκαν στό πε
ρίβολο ένός έργοστασίσυ κοντά στή
δυτική όχθη τού Τάμεση. Ό άστυφύ
λαξ Χόλμαν διετάχθη νά έρευνήση μέ
τόν Rex τήν καταγγελία. Ό Rex μέ
μιά βόλτα στήν αυλή τού εργοστασίου
ώδήγησε τόν κύριό του σέ ένα γερα
νό, κάτω άπό τόν όποιο είχε κρυφθή
ό ένας άπό τούς ύποπτους. Στή συνέ
χεια ό Rex άνεκάλυψε καί τά άλλα
δύο άτομα, πού είχαν κρυφθή στήν
κορυφή παραπλεύρου οικίας. Καί οί
τρεις είχαν μαζύ τους τά άπαραίτητα
γιά τή διάρρηξι τού έργοστασίσυ έργαλεϊα.
Εις άλλη περίπτωσι ή άστυνομία
ειδοποιήθηκε, ότι κάποιο άτομο κι
νείται ύπόπτως στό νεκροταφείο τής
περιοχής. Ό Χόλμαν καί ό Rex έφθασαν γρήγορα ·άλλά τό άτομο είχε προφθάσει νά άπομακρυνθή. Ό σκύλος
όμως κατώρθωσε νά άνακαλύψη τά
ίχνη τού υπόπτου καί νά ώδηγήση
τόν άστυφύλακα σέ μιά συστάδα θά
μνων έμπρός άπό ένα τάφο. "Ενα με
ταλλικό κουτί μέ 40 άκριβά κοσμή
ματα ήταν κρυμμένο έκεί. Τά κοσμή
ματα άποτελοϋσαν προϊόν κλοπής. Ή
συνέχεια ήταν νά συλληφθή ό κάτο
χος τών κοσμημάτων καί νά όμολογήση τήν πράξι του. Ά λλά, ένα περι
στατικό, πού δείχνει τό θάρρος καί
τήν άγάπη τών σκύλων ράτσας πρός
τούς κυρίους τους είναι καί τό άκόλουθο μέ ηρώα καί πάλι τόν Rex.
Έ ν α ς κακοποιός πού έκρατείτο στό
άστυνομικό Τμήμα κατώρθωσε νά ξεγελάση τό φρουρό του άστυνομικό
καί νά δραπετεύση. Ό Rex τόν κατεδίωξε. Πρό τού κινδύνου, ό κακο
ποιός έσυρε τό όπλο του καί άπό
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πολύ κοντά έπυροβόλησε ιόν διώκτη
του. Τό βλήμα τραυμάτισε έλαφρά τό
σκύλο στό' κεφάλι πού γιά λίγο ζα
λίστηκε. ’Αμέσως όμως κατεδίωξε καί
πάλι τόν φυγάδα, δ όποιος έπυροβό
λησε ξανά, άλλά άστόχησε. Έ ν τφ
μεταξύ, είχαν καταφθάνει καί οί
αστυνομικοί καί ό Χόλμαν διέταξε τό
ζώο νά γυρίση πίσω. Τότε ό κακοποι
ός πυροβόλησε ξανά τό ηρωικό τε
τράποδο πού κινδύνευσε νά τυφλωθή. Τό συμβάν, πού δημοσίευσε ό
ημερήσιος τύπος, συνεκίνησε τήν κοι
νή γνώμη ή όποια συνεχώς ζητούσε
πληροφορίες γιά τήν πορεία τής
ύγείας τού Rex. Συνολικώς 125 έπικίνδυνοι κακοποιοί συνελήφθησαν
από τόν Rex, κατά τήν διάρκεια τής
θητείας του στή Μητροπολιτική ’Α 
στυνομία. Πράγματι οί ικανότητες
τών αστυνομικών σκύλων είναι μερι
κές φορές άπίστευτες.
Μετά τόν Rex τής Σκώτλαντ Γυάρδ
καί τόν Horro, έναν έπίσης διάσημο
σκύλο τής Παρισινής ’Αστυνομίας,
γνωστή σ’ ολόκληρη τήν ’Ιταλία έγινε
πρίν λίγα χρόνια ή δράσι τού Dox, ένός μεγαλόσωμου γερμανικού σκύλου
ράτσας Shepherd ό όποιος είχε συλλάβει 400 έγληματίες.
Πολλές φορές, οί κάτοικοι τής Ρώ
μης είχαν είδή τόν Dox νά τρώη στά
έστιατόρια τής πόλεως, άλλοτε λα
χταριστές μακαρονάδες καί άλλοτε
χοιρινές μπριζόλες, συνοδευόμενος
άπό τό άφεντικό του, τόν άρχιφύλακα Τ. Maimore. Μία ήμέρα ό Dox
καθώς έπλησίασε σέ ένα μικρό έστιατόριο, κοντοστάθηκε καί άρχισε νά
μυρίζη τόν άέρα. Ό άρχιφύλακας
υπέθεσε, ότι τό ζώο ώδηγήθηκε έκεϊ
άπό τήν άνάγκη τού φαγητού. Όμως
κάτι έντελώς άλλο συνέβαινε. Ό
σκύλος έσπρωξε τή μικρή πόρτα καί
σάν βολίδα χύθηκε έναντίον ένός
ανύποπτου ’Ιταλού, πού έτρωγε ήσυ
χος τή μακαρονάδα του. Ό πω ς έξακριβώθηκε στή συνέχεια τό άτομο αυ
τό ήταν καταζητούμενος κακοποιός,
πού πρίν 6 χρόνια είχε κατορθώσει
νά ξεφύγη άπό τήν καταδίωξη τού
Dox στό Τορΐνο. « Ό Dox γεννήθηκε
βέβαια ένα σκυλί, άλλά δέν είναι σή
μερα σκυλί, είχε τότε δηλώσει ό δόκτωρ Carmelo Marraro, διευθυντής τής
'Ασφαλείας τής Ρώμης. Έ χει έξιχνιάσει άσφαλώς περισσότερες υποθέσεις
άπό κάθε άλλον δίποδον ντέντεκτιβ.
Θεωρούμε τόν Dox, σάν ένα άπό τούς
καλυτέρους άνδρες μας».

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’Αστυνόμος Β'
Ή συνέχεια είς τό επόμενον
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ΠνΤΕΣ ΤΙΣ HmEPEΣ
στις κοινωνίες Γαλλίας, Ισπανίας.
Γερμ α νία ς καί Ιταλίας.
’Ή δη ή Τράπουλα λυμαίνεται όλες
τίς «πεπολιτισμένες» κοινωνίες, κα
τάντησε εμπορική επιχείρηση, φανα
τικό χόμπυ καί στοιχεία ., άρετής γιά
τις κ υ ρ ίες καί τούς κυρίους τών «ύψ ηλών» τάξεων. Αλλά καί τών «κα
τω τέρω ν» τοιούτων πού συχνάζουν
στις χαρτοπαικτικές λ έσ χ ες ιμόνο
στήν Αθήνα, τόν Πειραιά καί τά προ
άστια «λειτουργούν» 200!) καί στά α
πόκρυφα τών καφενείων, όπου μέ τήν
πρόφαση «παίζουμε ένα ψιλό» πάνε
κι έρχονται σεβαστά χρηματικά ποτχί,
προκαλούνται διαξιφισμοί καί έπειοόδια. συμβαίνουν ίσως καί μερικά μαχαιρώματα έξαιτίας ένός κόλπου ή
μιας κατεργαριάς...

Από τούς αριθμούς στούς βασι
λείς καί τόν... Βαλέ
Ξ ΑΝΑΤΟΛΩΝ... ή Τράπουλα!
Από κεϊ λ έ ν ε τά χαρτιά ότι ήρ
θαν τά «χαρτιά» - ή, κατά τό
χαϊδευτικώτερο, τά «Χαρτάκια», τά ό
ποια διακυβεύουν άνά τόν κόσμο πε
ριουσίες καί ύπολήψεις. Πιθανώταιά
νά «έγεννήθηοαν» στην Ινδία «συλληφθέντα» (δηλ. έπινοηθέντα) άπό
ιούς 6 (κιχμόνους, παρίσταναν δέ πο
λεμ ικ ές άλ.ληγορίες καί ήταν μιά ά λ
λη έκφραση ποϋδωσαν ατό σκάκι. Γι
αύτό καί άρχικά τό παιγνιόχαρτο λ ε 
γόταν «ναίμπ», όπως καί τό σκάκι καί ναίμπ στην ίνδοστανική γλιίχχχι
σημαίνει στήν κυριολεξία (ύπολοχαγός» (άν όμως κάνει καί έπαναοτατικό
κίνημα, ό «ΰπολοχαγός»... προάγεται
σέ τοποτηρητή άντιβαοιλέα καί βεζύρη - δηλ. δικτάτορα!).
Σύμφωνα μέ μιά άλλη εκδοχή, ή
Τράπουλα ε ίδ ε τό πρώτο φιϊκ; ιής ήμε
ρος (ή τής νύχτας, όπου κυρίως... δρά>
στήν Αίγυπτο καί τά τραπουλόχαρτα
είχαν άλληγορικές θρησκευτικές παραοτάσεις. Καί, έν τ έλ ει, π ο λ λ ές χώ
ρες «έρίζουν» γιά τήν καταγωγή τού
τυχερού αυτού παιχνιδιού, ή αλήθεια
όμως είναι ότι στήν Εύρώπη ήταν ά
γνωστό μέχρι τά μέοα τού ΙΓ
αιώ
να, ε ν ώ έπειτα άπό δύο αιώ νες είχε
παραγίνει γνιπστό καί καταστρεπτικό

Ε

Τά Π(κϊ>τα ΐ(κιπουλόχα()ΐα έπαιζαν
τήν τύχη τών οπαδών τους στούς α
ριθμούς, έπειτα όμως εικονογραφήθη
καν μέ επίκαιρους άρχοντες καί άξιωματούχους κάθε χώρας Οί πρώτοι
καινοτομώ ήταν οί ’Ιταλοί πού ζωγ|χίφιααν στά τραπουλόχαρτα 4 πρόσωπα:
ένα βασιλιά, μιά βασίλισσα, έναν ιπ
πέα καί έναν ιπποκόμο. ’Αργότερα οί
ίδιοι έβγαλαν σ ειρ ές πού παρίσταναν
συμβολικά τίς Ε π ιστή μ ες, τίς Μού
σ ες. διάφο(χ)υς εύ γ εν εΐς. ιόν Κλήρο
κ. λ. π.
Από τά επίσημα, τά ιστορικά καί τά
θρησκευτικά πιχ'χχοπα πού είχαν...
τήν πμήν νά άπεικονιοθούν οτά ιραπουλόχαρτα, είναι, μεταξύ κϊιν ά λ
λων. καί τά εξής: Δαυίδ, Α λέξαν
δρος. Καίικηκις. Καρλομάγνος. Κάρολος. Ραχήλ. Ίουδήθ, Έ κ το ρ α ς κ. ά.
Μ ερικά. έ ξ άλλου, άπ αυτά χρησιμο
ποιήθηκαν καί γιά... προπαγανδιστι
κούς πολιτικούς σκοπούς ή καί μέ. .
σατιρικό περιεχόμενο. Τέτοια τρα
πουλόχαρτα υπήρξαν τά άντι-ΙΙαπικά
στήν Ιταλία, σήμερα δέ τά Ρωσικά μέ
ά ντ(θρησκευτικές παραστάσεις.
Πόντιος, άπό τήν πολυάριθμη ποι
κιλία καί τή συρροή μορφών καί πα(χιοτάαεων πού κάθε έποχή... π(χχχρεμε. καθιίις καί κάθε χο'ιρα, στήν Τράπουλα, «διασώθηκε» καί έ χ ε ι... παγ-

ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΣΟΗΠ
κόσμια «επικράτηση» ύ θαλαμηπόλος
- ό διεθνώ ς ονομαζόμενος «Βαλές».
Ο α ξιω θείς, μάλιστα, νά έχη καί δικό
του παιχνίδι - τό λεγάμενο οτή κοινή
μας διάλεκτο «Ξερή» ή «Φάντης οάρωμα». χάριν τού οποίου ό χαρτοπαίκτης λαϊκός ηχιγουδιατής κλαίει καί
οδύρεται γιό τό... ξετίναγμα που τού
έκα με:

...Κι ό Φάντης ό ξεσκούφωτος δέ
μ’ άφησε δεκάρα!
Στήν Ε λ λ ά δ α επικρατεί καί... καταξοδεύεται (αλλά καί καταξοδεύει) ή
Τράπουλα γαλλικού τύπου - 52 χαρ
τιά, άπό τά όποια οί 12 φ ιγούρες, άνά
-1 ρηγάδες. Βαλέδες καί ντάμες. Τό
1829 είχαν τυπωθή οτήν Ούγγαρία άπό
τούς έκ εϊ Φ ιλ έλ λ η ν ες τραπουλόχαρ
τα, όπου: Ρηγάδες ήταν οί Καποδίοτριας, Μαυροκορδάτος, Ύ ψ ηλάντης
καί Κουντουριώτης- Βαοίλιοοες ή
Ε λ λ ά δ α , ή Άθηνά καί ή Καρτερία
Καί Β α λ έδ ες οί άγωνιστές τού '21 Μιαούλης, Κολοκοτρώνης, Μπότσαρης
καί Κανάρης.

Λεφτά, αξιοπρέπεια καί χαρα
κτήρες σε μιά πράσινη τσόχα!
Α φθονία παιγνιδιών παίζεται μέ
ιήν Τράπουλα καί στόν τόπο μας. Μ ε
γάλα καί μικ(χί, οικογενειακά καί κερ
δτχικοπικά, κάθε είδους, ύφους καί...
πάθους. Συνήθεια πού διαιωνίοτηκε,
είναι τό Π(χοτοχρονιάτικο παιχνίδι
πού... χάριν τού 'Αγίου Βασιλείου
μαζεύονται συγγενείς καί φ ίλοι ατά
σπίτια καί ιέ)... ξημειχόνουν κυρίως
μέ τέ) λεγέιμενο «31» ένώ ή νοικοκυρά
πού Βρίσκεται έπί ποδός πηγαινιχρέρνοντας τούς μ εζέδες, τά ποτά καί τά
γλυκά . Βγάζει τό καθιερωμένο «Βιδά
νιο».
Α λλά αυτό τό έν πολλοίςαθώ ο «31»
είναι τίποτε μπροστά οτά παιχνίδια τού
μεγάλου καί πεισματικού «τζίρου», πού
παίζονται στήν Ε λλά δ α . Καίδέ γίνεται
λόγος γιά τήν κοντσίνα ή τό κούμ-κάν
ιών κυριών (πτχί κι αύτά έχουν τά..
παρασκήνιά) τους), άλλά γιά τόν περι
ώνυμο μπακαρά (ή οεμέν-ντέ-φέρ),
ιήν πρέφα, τήν πόκα, τά ραμί, τό πόκεμ. ιό σκαμπίλι, τό πικέτο, τό σάλιο,
ιό μπριτζ, ιέ) Χ α ϊλ έ, τις κούπες καί
ιέχκι άλλα γηγενή παιχνίδια ή είοα-

γυμενα τϊπό ά λλες χώρες πιό... π ρ η 
γ μ έν ες χαρτοπαικτικώς άπό τή δική
μας.
Μ αύτά τά παιχνίδια τής Τράπου
λας πάνω οτήν καθιερωμένη πράσινη
τσόχα πάνε κι έρχονται ημέρα καί νύ
χτα χιλιάδες, κι εκατομμύρια ακόμη,
δραχμές. Φεύγουν άπό τήν τσέπη τού
ένέχ; παίχτη καί πάνε ατού άλλου.
Ά π ό τό πορτοφόλι τού φίλου ατό φί
λο. Καί άλλοι πλουτίζουν χάρις οέ
έναν «μπαλαντέρ», άλλοι καταοιρέφονται επειδή δέν τούς καταδέχτηκε..
Στήν ίδια τσόχα «παίζει» καί ή άνθ|χόπινη άξιοπ|)έπεια. Σοβαρή καί σ ε
βαστή ή εύλύγιστη, πουλημένη κι έ 
τοιμη νά έζευτελισ τή γιά ένα τραπου
λόχαρτο! Ό παίχτης φανατίζεται, ε 
π ιμένει νά... χάνει, άποδείχνεται άνθ(Χι)πος μέ Βουλιμία κι αδίσταχτος,
δανείζεται ή συμβιβάζεται, μειοδοτεί
ή έιποθ|χιούνεται, εκθέτει τόν εαυτό
του έιπέναντι στά 52 άψυχα, στεγνά,
στυγνά καί... άουγκίνητα τραπουλό
χαρτα πού τέ)ν κάνουν ό,τι θέλουν!
Π ολλοί ισχυρίζονται ότι ατό παι
χνίδι τής Τ[χϊπουλας αποκαλύπτεται
έ) πραγματικέχ; χαρακτήρας τού άνθ[χί)πσυ. Κάί δέν έχουν άδικο. Τά
«χαρτιά» κινούν μέ κάποια αόρατα

νήματα τόν παίχτη όχι μόνο ικί σκέψη
άλλά καί οά συνείδηση. 'Ορμέμφυτα,
καί γι αύτό άληθινά. Καί κατά έναν
ΐ(χ')πο τόν «έκφράζουν» άμεσα δίχως
νά τού δίνουν τόν καιρό νά δαμάσει
τόν εσω τερικό του εαυτό, τόν όποιο
κυριολεχτικά «άπογυμνώνουν». Μ
ένα λόγο δηλ., αύτή ή., άμίλητη, ή
«νεκρή» ηχίπουλα γίνεται ό α μ είλι
κτος ψυχολογικός δοκιμαστής τών αν
θρώπων πού τήν πιστεύουν καί τήν
υπηρετούν.

Έ δ ώ παπάς - εκεί παπάς...
Χ ειριστή χρησιμοποίηση τής Τρά
πουλας κάνει ό πασίγνωστος «παπα
τζής». Συχνάζει συνήθως σέ άπόκεντρα μέρη, μοιάζει μέ ταχυδακτυλουρ
γό, επ ινοεί τού κόσμου τίς κατεργα
ριές μέ τρία τραπουλόχαρτα, ανάμεσα
στά όποια καλούνται οί α φ ελ είς νά
Βρούνε... τόν «παπά». Σπανίως τόν
Βρίσκουν καί γι' αύτό σπανιώτατα
κερδίζουν, ενώ ό «Παπατζής» τούς
τσεπώ νει τά χρήματα. Ά λ λ ά κι αύτός
τά χάνει γιατί παντού ενεδ ρ εύει ή
άστυνομική τσιμπίδα, ή όποια τόν πιά
νει μαζί μέ τόν... «παπά» του καί τόν
ρίχνει στή φυλακή. Ό π ου ούτε ό «πα
πάς» του τόν σώζει!

Έκ της «ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ»
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Ναρκωτικά άπό τήν Κέρκυρα
Καί μιά Άγγλι'δα στό... κόλπο
Μέ χασίς άπό τήν Αφρική
Σάπια κρέατα στήν Καλλιθέα
Ναρκωτικά άπό τήν Κέρκυρα

Καί μιά Άγγλι'δα στό... «κόλπο»

Επικίνδυνη σπείρα λαθρεμπόρων
ναρκωτικών έξαρθρώθηκε άπό τή
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, μετά άπο συντονισμένες ένέργειες καί παρακολούθησι τού γνωστού έμπορου
χασίς Μιχαήλ Παπαδοπσΰλου, ό ό
ποιος είχε πρόσφατα άποφυλακισθή
μέ έγγΰηση. Ό Παπαδόπουλος συνελήφθη οτό ’Αεροδρόμιο τού Ελληνι
κού, ένώ έπέστρεφε άπό τήν Κέρκυρα.
Άνακρινόμενος άπεκάλυψε, ότι τό
χασίς τού τό προμήθευσε στήν Κέρ
κυρα, ό Κων/νος Πασχαλίδης άπό τή'
Δράμα, ό όποιος διαμένει στό χωριό
Καρουσάδες.
Αμέσως έφυγε γιά τήν Κέρκυρα
όμάδα τού Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών καί σέ συνεργασία μέ τήν
Ασφάλεια Κέρκυρας συνέλαβαν τόν
Πασχαλίδη. Ό τελευταίος άνακρινόμενος (ομολόγησε ότι καλλιεργούσε
χασίς σέ προικώο κτήμα - στό χωριό
Καρουσάδες - περιφραγμένο μέ κα
λάμια.
Τά δενδρύλια τού χασίς έκρυβε σέ
τρία καλύβια. Εκεί τό μετέτρεπε σέ
φούντα καί τό κατειργάζετο.
Ό Πασχαλίδης άπεκάλυψε ότι είχε
διαθέσει ποσότητα χασίς μέσω τών
’Αριστείδη Γ. Ροράκου, έτών 25, ηλε
κτρολόγου καί Θεοφίλου Γ. Κολόμβου, έτών 29 διευθυντού μπαρ, στήν
άγορά τής Κέρκυρας.
"Αλλη ποσότητα, σάν «δείγμα» έ
δωσε στόν ΓΙαπαδόπουλο, γιά νά τή
διοχετεύση στήν άγορά τών ’Αθηνών.
’Αλλά ή «έπιχείρησι» δεν πέτυχε. Τό
τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών διέλυσε
τή σπείρα καί κατέσχε τό χασίς.

’Από τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθη
νών συνελήφθη ή ’Αγγλίδα ΓκρέϋςΜάργκαρετ Μακτόναλντ, έτών 19,
γιατί διέθετε στήν Πλάκα διάφορες
ποσότητες χασίς.
Ή
Μακτόναλτ είχε φέρει άπό
τήν Τουρκία στίς 14 Σεπτεμβρίου
113 πλακίδια χασίς κατειργασμένο,
τού ένός γραμμαρίου, μέσα σέ σελο
φάν. Είχε «δικτυωθή» μέ τούς τοξι
κομανείς στήν Πλάκα καί πουλούσε
σ’ αυτούς τά ναρκωτικά στήν τιμή
τών 700 δραχμών κατά γραμμάριο,
μέχρι τής συλλήψεώς της.
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Χασίς σέ... μαντολάτο
Τρεις άλλοδαποί έμποροι τού «άργού θανάτου» συνελήφθησαν άπό τή
Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς.
Οί τρεις λαθρέμποροι - ένας Σύρος
καί δύο Λιβανέζοι - έφεραν άπό τή
Μέση Ανατολή 6 κιλά χασίς, έξαιρετικής ποιότητος, συσκευασμένο μ’
έναν πρωτότυπο γιά τήν Ελλάδα
τρόπο - σέ μακρόστενες πλάκες, σάν
«μαντολάτα».
Οί τρεις - Ζώρζ Χέζκο, 35 έτών,
άπό τή Συρία, Μωχάμαντ Αιζαΐκ. 2.5
έτών καί Ντικράν Όχανεσιάν, 45 έ
τών, άπό τόν Αίβανο - σκόπευαν νά
διαθέσουν τό ναρκωτικό άνάμεσα
στούς έγχρωμους άλλοδαπούς πού
βρίσκονται στόν Πειραιά. Κι αυτό
δυσκόλευε τίς προσπάθειες τών άρχών νά παγιδεύσουν τούς κακοποι
ούς.
Τελικά, ό προϊστάμενος τού Τμή
ματος Ναρκωτικών άστυνόμος κ. Δ.

Βασιλείου πέτυχε νά βρή τόν κατάλ
ληλο άνθρωπο καί νά τόν «ρίξη»
στόν κύκλο τών λαθρεμπόρων. Ό άν
θρωπος τής άστυνομίας. ζύγιασε τόν
Όχανεσιάν καί συμφώνησε ν’ άγοράση δλο τό χασίς άντί 7.500 δολλαρίων.
Ή συνάντησι έγινε στό κατάμεστο
άπό κόσμο ζαχαροπλαστείο «Στάν».
50 μόλις μέτρα άπό τό κτίριο τής
’Αστυνομίας.
Ό τα ν φάνηκαν οί λαθρέμποροι, οί
άστυνομικοί, μέ έπικεφαλής τόν διοι
κητή τής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ.
Μιχ. Αάο, πετάχτηκαν άπό τά τρα
πεζάκια όπου... έτρωγαν τό παγωτό
Αριστερά έπάνω: Μιχαήλ Παπαδόπουλος. Ε
πικίνδυνος έμπορος ναρκωτικών. Κάτω
Κων/νος Πασχαλίδης. Προμήθευε στόν Παπαδόπουλο τό χασίς. Εις τήν άπέναντι σελί
δα: Αριστείδης Ροράκος άριατερά καί Θεό
φιλος Κολόμβος δεξιά. ■·Πλασαδόροι- γιά τό
χασίς του Πασχαλίδη

τους καί τούς πέρασαν τις χειροπέ
δες.
Ό κόσμος άναστατώθηκε, άλλ’ ό
ταν έμαθε περί τίνος έπρόκειτο άρ
χισε νά χειροκροτή.

Μ έ χασίς άπό τήν ’Αφρική
Σέ άστυνομικό τής Ύποδ/νσεως
Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς έπεχείρησαν νά πουλήσουν χασίς δύο άλλοδαποί. Ό Πακιστανός Σαίντ Ροχίνα
καί ό Νταούν Κεμπρά άπό τήν ’Ε 
ρυθραία. Ήλθαν στην χώρα μας σάν
«ναυτικοί» - ναυτολογούμενοι στό
φορτηγό πλοίο «Θεία Δέσποινα» φέρνοντας μαζί τους δύο κιλά χασίς.
Καί άναζήτησαν αγοραστή στόν Πει
ραιά. Εγκαίρως, όμως, ή ασφάλεια
πήρε πληροφορίες γιά τις κινήσεις
τους. Καί τούς έθεσε κάτω άπό στενή
παρακολούθησε Τήν κατάλληλη στι
γμή παρουσιάσθηκε σάν «πελάτης»
ένας άστυνομικός πού δέχθηκε νά
πληρώση 150 χιλιάδες δραχμές γιά
ένα κιλό χασίς. Έκλεισαν ραντεβού
στόν ’Ηλεκτρικό Σταθμό Πειραιώς.
’Εκεί παρουσιάσθηκε μόνο ό Ροχίνα,
ένώ ό Κεμπρά καθόταν άπέναντι σ’
ένα καφενείο κρατώντας τό δέμα μέ
τό χασίς. Τήν στιγμή πού ό άστυνο
μικός παράδιδε τά χρήματα κινήθη
καν οί συνάδελφοί του πού ήσαν το
ποθετημένοι σέ διάφορα σημεία μέσα
κι’ έξω άπό τον Σταθμό. Οί δύο άλλοδαποί κακοποιοί συνελήφθησαν καί
λίγη ώρα άργότερα τό δεύτερο κιλό
τού ναρκωτικού βρέθηκε κρυμμένο
στό φορτηγό «Θεία Δέσποινα». Παραπέμφθηκαν στόν Εισαγγελέα καί
στήν συνέχεια όδηγήθηκαν στόν Κο
ρυδαλλό.

Σάπια κρέατα στήν Καλλιθέα
Σάπια καί έπικίνδυνα κρέατα επε
ξεργαζόταν κρεοπώλης στήν Καλλι
θέα καί τά πουλούσε ώς «σπέσιαλ».
Ό αιφνιδιασμός πού έκανε ή Ύ ποδ/
νσις 'Αγορανομίας ’Αθηνών άπέφερε
1.350 κιλά «κρέατος» πού κατεστράφη.
Συγκεκριμένα, ό διοικητής τής ’Α 
γορανομίας ’Αθηνών, άστυνομικός
διευθυντής κ. 1. Νικολόπουλος, είχε
πληροφορίες ότι άπό κάποιο κρεο
πωλείο τής Καλλιθέας διωχετεύοντο
στήν περιοχή, ποσότητες σάπιων κρε
άτων.
Μετά άπό αυτό, άνέθεσε τήν ύπόθεσι στόν άστυνόμο κ. Ν. Μπουρδάκο, ό όποιος, έπί κεφαλής ειδικής όμάδας, άρχισε τίς έρευνες. Έ τσ ι, δια
πιστώθηκε ότι τά σάπια κρέατα πωλούσε στήν Καλλιθέα ό Δημήτριος

Βλαβιανός, υπεύθυνος τού κρεοπω
λείου τής Κλεάνθης Δαζαρίδου, πού
βρίσκεται στήν όδό Σοφοκλέους 202.
Οΐ άστυνομικοί, συνοδευόμενοι ά
πό άστυκτηνίατρο, πραγματοποίησαν
αιφνιδιασμό στό κρεοπωλείο. Καί δι
απίστωσαν ότι, ό Βλαβιανός, είχε δη
μιουργήσει κρύπτη σέ παρακείμενο
δωμάτιο, πού έπικοινωνούσε μέ πόρ
τα μέ τό κρεοπωλείο.
Τήν πόρτα αύτή τήν είχε διασκευ
άσει έτσι, ώστε νά φαίνεται πώς οδη
γεί στό ψυγείο του, στό όποιο φύλαγε
μόνον τά καλά κρέατα.
Οί άστυνομικοί μετά άπό προσε
κτική έρευνα, άνακάλυψαν τήν κρύ
πτη καί μπήκαν μέσα. Βρήκαν έκεϊ
ένα τόννο (1.000 κιλά) βοδινού, πού
ό άστυκτηνίατρος, μετά άπό σχετική
έξέτασι, διαπίστωσε ότι ήταν έπικίνδυνο γιά τή δημοσία υγεία.
Υπήρχαν, έπίσης, 200 κιλά άρνί
πού βρισκόταν σέ κατάστασι πλήρους
άποσυνθέσεως, καθώς καί 150 κιλά
βοδινό σέ τεταρτημόρια, έπικίνδυνο
κι’ αυτό γιά τήν δημοσία ύγεία.
Τά σάπια καί έπικίνδυνα κρέατα
κατεσχέθηκαν καί κατεστράφησαν.
Ό Βλαβιανός συνελήφθη καί άνακρινόμενος ώμολόγησε ότι, έπαιρνε τά
κρέατα άπό τόν Άσπρόπυργο, όπου
πήγαιναν γιά σαπωνοποίησι, τά κα
τεργαζόταν μέσα στό δωμάτιο-κρύπτη καί τά πρόσφερε στούς πελάτες
του σάν κρέας «σπέσιαλ».
Ή έφοδος τής ’Αγορανομίας έγινε
άντιληπτή άπό τούς περίοικους, οί
όποιοι συγκεντρώθηκαν έξω άπό τό
κρεοπωλείο καί άποδοκίμασαν τόν
συλληφθέντα κατά τήν μεταγωγή του

στήν ’Αγορανομία.
Οί άστυνομικοί πιστεύουν -ότι, ό
Βλαβιανός, έχει διοχετεύσει στήν άγορά πολλούς τόννους σάπιων καί έπικινδύνων κρεάτων γιατί έκανε καί
τόν χονδρέμπορο.

Σάπιο κρέας καί στόν Πειραιά
Τριάντα ένας τόννοι βοδινού κρέ
ατος (μπούτια ’Αργεντινής) άκατάλληλου καί βλαβερού γιά τήν δημόσια
ύγεία, ήσαν έτοιμοι νά διοχετευθσύν
στήν κατανάλωσι. Τούς άνεκάλυψε,
όμως, ή ’Αγορανομία Πειραιώς καί
πρόλαβε τήν διάθεσί τους στήν άγορά. Παρά ταϋτα, ένας τόννος άπό τό
κρέας αύτό καταναλώθηκε ήδη.
Τά άκατάλληλα κρέατα έπεσημάνθησαν στις 10 τό πρωί τής 11ης ’Ο
κτωβρίου κατά τήν διάρκεια έλέγχου
στό ισόγειο τών ψυγείων «’Αττική»,
στήν όδό Θεσσαλονίκης τού Μοσχά
του, όπου, μολονότι διεκινούντο κρέ
ατα, υπήρχε ή παραπλανητική' πινα
κίδα «Λαχανικά».
Κατά τήν στιγμήν τού αιφνιδιαστι
κού ελέγχου είχαν φορτωθή σέ αυτοκί
νητα, πρός διάθεσι στήν άγορά, 30 δέ
ματα τών 32 κιλών τό καθένα, συνο
λικού βάρους 960 κιλών.
’Από τήν έρευνα, προέκυψε ότι τό
κρέας αύτό, προερχόταν άπό παρτίδα
500 δεμάτων, πού είχαν δεσμευθή ά
πό τίς 23 Σεπτεμβρίου. Ή έργαστηριακή έρευνα πού έπηκολούθησε, διεπίστωσε ότι, τά κρέατα, ήσαν «μή κα
νονικά καί άκατάλληλα πρός βρώσιν».
Συνελήφθησαν καί άπεστάληααν
στήν Εισαγγελία ό εισαγωγέας τών
κρεάτων Ίω. Βαφιάς, έτών 60 καί ό
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Ζηυηοε τια ευα χορο το κεφαΛι του Ιωαυυου
ΑΠΟΚΕΦ ΑΛΙΣΜ ΟΣ τον Ιω 
άννη τού Προδρόμου, τό κομ
μένο κεφάλι επάνω στον δίσκο
καί ό άνατριχιαστικός φόβος πού
προκαλεΐ άπετέλεσαν συχνά προσφι
λές θέμα γιά τούς καλλιτέχνες όλων
τών εποχών. Κύρια πρόσωπα τής ι
στορίας ό Ηρώδης Αντίπας, ό Ιω 
άννης ό Βαπτιστής, ή Ήρωδιάς καί ή
κόρη της, γνωστή σάν Σαλώμη. Ή
Σαλώ μη άκριβώς άποδείχθηκε τό πιό
ελκυστικό θέμα γιά τούς ζωγράφους.
Ακόμη καί μιά βιαστική άνάγνωσις τών δυό διηγήσεων τής Καινής
Διαθήκης, σχετικά μέ τά γεγονότα
πού οδήγησαν στόν αποκεφαλισμό,
φέρνει στό φώς ορισμένα ενδιαφέ
ροντα γεγονότα. Πρώτα από όλα, ού
τε ό Ματθαίος ούτε ό Μάρκος δίδουν
κανένα όνομα στην «κόρη τής Ήρωδιάδος». Καί οί δυό άποκαλούν τόν
Αντίπα - ένα από τούς γιους τού Η 
ρώδη τού Μεγάλου - «Ηρώ δη». Καί
οί δυό εκδοχές είναι όμοιες αέ βασι
κές γραμμές, αλλά μιά προσεκτικώτερη άνάγνωσις άποκαλύπτει άρκετά
σημαντικές διαφορές στό ϋφος καί
στό περιεχόμενο. Ό Ματθαίος είναι
ξηρός καί ακριβής, ενώ ό Μάρκος
διηγείται τήν ιστορία μέ κάποια ποιητικότητα καί περισσότερες λεπτομέ
ρειες. Κατά τόν Ματθαίο, ό 'Ηρώδης
ευχαρίστως θά σκότωνε τόν Βαπτι
στή. Τόν συγκροτούσε μόνο ό φόβος
τής οργής τού λαού. Αλλά, κατά τόν
Μάρκο, ό ηγεμόνας σεβόταν τόν προ
φήτη σάν «δίκαιο άνθρωπο καί ά 
γιο», «τόν άκουγε μέ ενχαρίστησι»

ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΗΡΩΔΙΑΔΟΣ
Εις τήν άπέναντι σελίδα: Τό κήρυγμα του
Αγίου Ίωόννου τού Προδρόμου (Λου ντο βίκο
Καρράται 1555 - 1691). Κάτω: Ο άποκεφαλισμός τού Ίωόννου. όπως τόν άπέδωοε ό
Φλαμανδός ζωγράφος τού 15ου αίώνος Ροβήρος βάν ντέρ Βάυντεν.

καί όταν υποχρεώθηκε νά τηρήση τόν
όρκο του ήταν «υπερβολικά λυπημέ
νος».
Ο Μάρκος, έπιπλέον, τονίζει ιδι
αίτερα ότι ή κόρη τής Ήρωδιάδος
έφυγε από τήν αίθουσα τού συμπο
σίου γιά νά ρωτήση τήν μητέρα της τί
θά έπρεπε νά ζητήση άπό τόν βασι
λέα. Ό Ματθαίος είναι άααφής στό
σημείο αυτό: Ή μητέρα απλώς «κα
θοδήγησε τήν κόρη». Ό Ματθαίος
δείχνει μεγαλύτερη ακρίβεια όταν άποκαλή τόν Ηρώδη «τετράρχη», ό
πως ήταν πραγματικά ό Αντίπας.
Γιά τόν Μάρκο είναι άρκετός ό λιγώτερο ειδικός τίτλος τού «βασιλέως» - ίσως γιατί στήν δραματικώτερη αντί) άφήγησι τής ιστορίας ή όύναμις τον μονάρχου δέν (αμφισβητεί
ται καθόλου. Ό Μάρκος δέν παρα
λείπει επίσης νά άναφέρη ότι έστει
λαν ένα δήμιο γιά νά φέρη τό κεφάλι.
Οί διαφορές αυτές παρουσιάζουν,
φυσικά, μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιά
τούς μελετητάς, παρά γιά τόν κοινό
άναγνώστη. Αλλά ή άνάλυσίς τους
δέν άφήνει σχεδόν καμμιά άμφιβολία
ότι ή εκδοχή τού Μάρκον είναι ή
παλαιότερη. Τό ερώτημα κατά πόσο
μπορεί νά συνέβαλαν περισσότεροι
άπό ένας «Μάρκοι» στήν συγγραφή
τού Ευαγγελίου δέν μάς άπασχολεί
εδώ. Αρκεί νά σημειώσω,με ότι τό
«κατά Μάρκον Εναγγέλιον» προσδι
ορίζει τά βασικά στοιχεία πού έχουν
προσελκύ’σει τό ενδιαφέρον πολλών
καλλιτεχνών διαφόρων κατηγοριών
άπό τά παλαιότατα χρόνια γιά τήν
ιστορία αυτή: Τό συμπόσιο τού Ή -
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άγορανομκώς υπεύθυνος τών ψυ
γείων «Αττική» Κ. Μπατζήρης έτών
37.
'Ακολούθησε έρευνα σε βάθος καί
διαπιστώθηκε ότι. στά ψυγεία, άπό
τό σύνολο τής παρτίδας, μόνο 435
δέματα βωδινού, υπήρχαν, γιατί, άπό
τάύπόλοιπα 65, τά 3 5 είχανήδη διατεθή
στήν αγορά καί τά άλλα 30, είχαν
έτοιμασθή γιά νά διατεθούν καί μά
λιστα, χωρίς τιμολόγιο.
Επίσης διαπιστώθηκε στι στά ίδια
ψυγεία, υπήρχαν άλλα 500 μπούτια
βωδινού 'Αργεντινής, πού όπως προέκυψε άπό τον έργαστηριακό έλεγχο,
ήσαν άκατάλληλα καί βλαβερά γιά
τήν δημόσια ύγεία.

Κουτιά τοματοπολτού έπικινδύνου στή δημο
σία ύ γ εία λόγω έοωτερικής καί έξωτερικής
όξειδώσεως καί άλλοιώσεως τού περιεχομέ
νου.

Μια ακόμα επιτυχία έγράφη στο
ενεργητικό τής Ύποδ/νσεως Αγορα
νομίας Αθηνών. μέ τήν ανακάλυψη
μεγάλης ποσότητας αλλοιωμένων καί
επικινδύνων κονσεροών κομπόστας
στην επί τής οδού Αλικαρνασσού 20
αποθήκη.
Κατά τήν έφοδο τής όμάδος τών
άστυνομικιίιν. συνελήφθησαν επί τό
που οί ιδιοκτήτες τής Αποθήκης. Στυ
λιανός Βλησίδης καί Νικηφόρος Πα
παδοπούλας. οί όποιοι κρατήθηκαν
στήν Αγορανομία γιά να άποσταλούν σήμερα στον Εισαγγελέα.
Στον έλεγχο πού ακολούθησε, άνεκαλύφθησαν:
54.000 κιβώτια διαφόρων ειδών
κομπόστας καί ντοματοπολτό (τών 5
κιλών) τά όποια έκρίθησαν άκρως ε
πικίνδυνα γιά τ»ην δημοσία ύγεία καί
τα όποια κατεσχέθησαν γιά νά κατα
στραφούν. Πρέπει νά σημειωθή ότι
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στον ίδιο δρόμο. ( Αλικαρνασσού 46)
άνεκαλύφθη καί άλλη μυστική άποθήκη εμπορευμάτων όπου οί ίδιοι έμ
ποροι. διατηρούσαν 2.000 κιβώτια
(50.000 κιλά) κομπόστας σέ τελεία
αποουνθεσι!...
Σ' αυτή τήν κατάστασι τά κονσερόοποΐήμένα προϊόντα άνέδιδαν φοόερή δυσοσμία καί φυσικά, ό παριστάμενος Εισαγγελέας διέταξε τήν
κατάσχεσί τους.
Σέ άλλο διαμέρισμα τής άποθήκης
βρέθηκαν ακόμη 200.000 κιλά κονσερβοποιημένων φρούτων, τά όποια
έδεσμεύθησαν. διότι παρουσίαζαν ύ
ποπτες εσωτερικές καί εξωτερικές
άλλοιώσεως - κατά τόν χαρακτηρι
σμό τών άστυκτηνιάτρων τής Αγο
ρανομίας.
Τά άγορανομικά όργανα άνεκάλυψαν ειδική «κρύπτη» εντός τής άπο
θήκης, όπου συνεργείο εργατριών ήσχολείτο άποκλειστικά μέ τό ξύσιμο
τής σκουριάς, άπό τά μεταλλικά κου
τιά τής κομπόστας. Οί ίδιες εργάτριες
ξεκολλούσαν τήν κατεστραμένη έτικέττα τών κυτίων κομπόστας καί
κολλούσαν καινούργια, γιά νά φαίνε
ται πρόσφατη ή συσκευασία εις τήν
κατανάλωση...
Μεταξύ τών κονσερβοποιημένων
προϊόντων πού κατεσχέθησαν, περιλαμόάνονται: Τοματοπολτός, άποφλοιωμένος. ντομάτες, γκρέϊτ φρούτ.
σταφύλια, όερύκοκα. ροδάκινα καί
χυμός λεμονιού.

Ν Ε Ν ΙΚ Η Κ Α Σ Μ Ε ΝΑΖΩΡΑΙΕ...»

Συνέχεια έκ τής σελίόος 945
ποτέ, λέγει, έργαζόμουν στά μεταλλεία...
Μιά μέρα ήλθαν έκεϊ δυό νέοι έργάτες,
πού ήταν καί οί δύο πιστοί χριστιανοί.
"Αν καί άπλοϊκοί, έξασκούσαν άφάνταστη
έπίδραση υιούς άλλους έργάτες, γι’ αύτό
κανένας έπιστάτης δέν ήθελε νά τούς κρά
τηση γιά πολύ καιρό στό τμήμα του. Έτσι,
κάθε τόσο άλλαζαν τόπο έργασίας. Τήν
Κυριακή δέν πήγαιναν ποτέ νά έργασθούν. Αύτό έξερέθισε πολύ τόν άρχιεπιστάτη, ένα νεαρό φανατικό κομμουνιστή.
Μιά Κυριακή, πού άρνήθηκαν καί πάλι νά
πάνε στήν εργασία, ό άρχιεπιστάτης’θέλησε νά τούς τιμωρήση παραδειγματικά τήν
άλλη μέρα... Όπως πηγαίναμε στή δου
λειά, είχαμε παρατηρήσει, ότι κάτι τό ιδι
αίτερο έτοιμάζεται. ’Αντί γιά δύο λυκό
σκυλα, μάς συνώδευαν έξη. Τότε φάνηκε ό
άρχιεπιστάτης... Ήθελε νά άφήση τούς
δυό πιστούς χριστιανούς νά άποδράσουν
γιά νά τούς σκοτώση καί νά πή μετά ότι
άποπειράθηκαν νά άποδράσουν. Ξεκινή
σαμε ήρεμοι... "Οταν Απομακρυνθήκαμε

περί τά 60 μέτρα, άφησε τά λυκόσκυλα
έλεύθερα καί μ' ένα σφύριγμα τά έδιωξε
πρός τήν κατεύθυνσή μας. "Οταν ακού
σαμε τά άγρια γαυγίσματα τών σκυλιών,
γυρίσαμε καί κυττάξαμε πρός τά πίσω.
Σταυρώσαμε τά χέρια μας καί σηκώσαμε
τά μάτια μας πρός τόν σύρανό. Ξεύραμε
καί οί δυό τί θά μάς συμβή σέ λίγα δευ
τερόλεπτα. ’Αλλά τότε συνέβη κάτι παρά
δοξο: Τά άγρια γαυγίσματα τών σκυλιών
έπαυσαν ξαφνικά καί άντί νά μάς κατα
σπαράξουν έγλυφαν τά πόδια μας καί τά
παπούτσια μας. Εμείς ψάλλαμε στό Θεό.
Οί άλλοι έργάτες, άκόμα καί οί κομμου
νιστές, έκαναν τό σταυρό τους. Ό έπι
στάτης είχε γίνει κάτασπρος άπό τήν τα
ραχή του καί έφυγε άναυδος άπό τόν τόπο
έργασίας...». Ή Μοναχή Σολόβγιοβα έτελείωσε ώς έξης τήν σύντομον, άλλά τόσον
έντυπωσιακήν απολογίαν της: «Δέν ζητώ
άπό τό δικαστήριο νά μέ λυπηθή, γιατί
πρόκειται γιά μιά Ανθρώπινη Απόφαση.
Ό ποια Απόφαση κι' άν βγάλετε, θά τή
δεχθώ μέ χαρά. Κι' όποιο δρόμο άν χρειασθή νά Ακολουθήσω, δέν θά Αρνηθώ τόν
Χριστό. Είναι καθήκον μου νά σάς πώ.
σύντροφοι δικαστές, ότι ή ζωή μας βρί
σκεται στά χέρια τού Θεού: «Ιδού νύν
καιρός εύπρόσδεκτος, ιδού νύν ήμέρα σω
τηρίας».
Διά τούς πιστούς Χριστιανούς τής Ρω
σίας δέν τίθεται κάν τό έρώτημα. ποιος θά
είναι ό τελικός νικητής. Ή πίστις εις τά
παθήματα, άλλά καί τήν Άνάστασιν τού
Χριστού τούς βεβαιώνει Απολύτως, ότι καί
τά ίδικά των παθήματα θά φέρουν κάποτε
τήν Ανάστασιν των. ή όποια ήδη Αρχίζει
νά γλυκοχαράζη εις τό βάθος τού όρίζσντος. Ίσω ς οί ίδιοι νά μή προφθάσουν
νά ίδούν τήν άνάστασιν αυτήν εις τήν έδώ
ζωήν, όπως δέν τήν έζησαν καί έκατομμύρια άλλοι πιστοί, πού έπέθαναν κατά τό
διάστημα τών 60 έτών. άπό τότε πού έγινε
ή κομμουνιστική έπανάστασις. Θά τήν ϊδουν όμως καί θά τήν ζήσουν όπωσδήποτε
τά παιδιά καί τά έγγόνια των καί αύτό
τούς είναι Αρκετόν διά νά μείνουν πιστοί
εις τόν θεόν τών πατέρων των. Ή πίστις
των αυτή ένισχύεται άπό τό γεγονός, ότι.
παρά τήν συστηματικήν προπαγάνδαν τής
νεολαίας έναντίσν τής θρησκείας καί τής
Εκκλησίας καί παρά τάς αύστηράς τιμω
ρίας. οί σημερινοί νέοι τής Σοβιετικής Έ νώσεως δεικνύουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον
διά τά μεταφυσικά προβλήματα καί. κατά
συνέπειαν, καί διά τήν θρησκείαν, πρά
γμα πού Ανησυχεί ιδιαιτέρως τούς ήγέτας
τού Κρεμλίνου. Πολλοί νέοι έπισκέπτσνται σήμερα καί παρακολουθούν τήν Θείαν
Αειτουργίαν. Ίσως νά μή καταλαβαίνουν
πολλά άπό τά λεγάμενα καί τελούμενα
έκεΐ. Ύποσυνειδήτως όμως, αισθάνονται
ότι εύρίσκονται εις μίαν άλλην Ατμόσφαι
ραν, άνωτέραν καί πνευματικήν, πού δέν
έχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν Ατμόσφαιραν
τών συγκεντρώσεων τής νεολαίας τού κόμ
ματος, όπου αί μεγαλαυχίαι καί τά Ασύστολα ψεύδη υπερβαίνουν κάθε δριον
άνεκτικστητος. Όλα αύτά είναι σημεία
μιας έξελίξεως, ή όποια, πρός τό παρόν
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Τά χειμερινά όνάκτορα -έρμπ άζ- τού Μεγά
λου Πέτρου ατό Λένινγκραντ. Τό Σοβιετικό
καθεστώς, παρά τήν άντίθεαη και τήν έχθρότητά του πρός τό προκάτοχό του, έοεβάσθη
όλα τά μνημεία, τά όποια θεω ρεί κα ί δικαίως,
μ νη μ εία τής Ιστορίας τού ρωσικού λαού.

μέν, έκδηλώνεται αργά καί δειλά, εις τό
μέλλον όμως θά γίνη μία δύναμις, πού
κανείς δέν θά δυνηθή νά τήν άναχαιτίση.
Ένας γνώστης τών σημερινών κοινωνικών
άναστατώαεων εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. ό ρώσος συγγραφεύς Λεβιτίν Κραζνόφ. γράφει: «Ή σημερινή νεολαία τής
Ρωσίας είναι μιά άνήσυχη νεολαία, πού
ζητεί νέους δρόμους καί νέους τρόπους
ζωής. Ή θρησκεία δέν είναι πλέον γιά τή
νεολαία αυτή τό «όπιον τού λαού», άλλά
μιά ιδέα σαγηνευτική, πού φαίνεται σάν
όαση μέσα στήν καθημερινή πεζότητα τής
ζωής. Ίσω ς ή αναζήτηση αυτή τής ρωσι
κής νεολαίας νά περιέχη κάποιο ρομαντι
σμό. Ο ρομαντισμός όμως αυτός μπορεί
νά όδηγήση. αργά ή γρήγορα, σήν αλήθεια
τής Θρησκείας. Ή σημερινή νεολαία δέν
ανέχεται πλέον τά άσύστολα ψεύδη τού
κόμματος. Πολύ περισσότερο δέν άνέχεται
τήν τυραννία μιάς μικρής όλιγαρχίας, πού
θέλει νά παραμένη πάση θυσίςι στήν έξουσία καί νά λατρεύεται σάν θεότητα άπό τά
200.000.000 τού ρωσικού λαοί'. Ή σημε
ρινή νεολαία άρνεϊται αυτήν τήν θεότητα
καί άπαιτεί μιά άνθρώπινη μορφή διακυ
βέρνησης. μέ όλες τίς κοινωνικές καί άτομικές έλευθερίες».
Ό αθεϊσμός ανίκανος νά πολεμήση
τήν πίστη
Μία άκόμη σημαντική μαρτυρία, ένα
άληθινό «ντοκουμέντο», ώς πρός τόν θρί
αμβον τής Πίστεως, είναι αυτή τού διασήμου Ρώσου φιλοσόφου καί θεολόγου τή;
διασποράς Νικολάί Ζέρνωψ: «Ή Εκκλη

σία δέν ήταν δυνατόν νά καταστροφή στή
Ρωσία, γιατί είναι ή Εκκλησία τού Ζώντος Θεού, τού Θεού πού ύπάρχει, πού ε
νεργεί. πού άγαπάει καί προστατεύει τόν
λαό του... Ή ήρεμία καί ή χαρά τών
Χριστιανών ξεπερνούσε τήν άντίληψη τών
υλιστών καί διεξήγαγαν πόλεμο μέ τυφλω
μένα μάτια. Οσο πιό δυνατά χτυπούσαν,
τόσο περισσότερο απομακρύνονταν άπό
τή νίκη, όσο μεγαλύτερες καταστροφές
προξενούσαν, τόσο περισσότερο δυνάμωνε
ή Εκκλησία τού Ζώντος Θεού. Ή Ρωσική
Επανάσταση είναι ύπεύθυνη γιά ώρισμένες συγκλονιστικές άποκαλόψεις. Απέ
δειξε ότι ό άθεος άνθρωπος φοβάται τήν
έλευθερία καί αυτός ό φόβος τόν κάνει
σκληρό καί τυραννικό πρός όλους, όσους
άρνούνται νά δεχτούν τό «πιστεύω» του.
Έ δειξε έπίσης, πώς ό άθεϊσμός είναι άνίκανος νά πολεμήση τήν πίστη χωρίς τή
χρήση καταναγκασμού καί πώς έπαναστάτες κατά τού Θεοί' δέν μπορούν νά νική
σουν τήν Εκκλησία, άκόμη καί όταν τό
κράτος στερή τούς Χριστιανούς τά συνη
θισμένα μέσα αυτοπροστασίας καί ύπεράσπισης. Ή ίδια ή έπανάσταση φανέρωσε
επίσης, ότι οί ρίζες τού άθεισμού βρίσκον
ται στήν άνικανότητα τών Χριστιανών νά
ζούν σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τού Χρι
στού. καί ότι τίποτε δέν κάνει κακό στήν
πίστη, όσο ή άνυπακοή αυτών πού δια
τείνονται ότι είναι δούλοι Του. Οί Ρώσοι
Χριστιανοί έπρεπε νά πληρώσουν γιά κά
θε παραπάτημα άπό τό υψηλό τους καθή
κον καί ιδιαίτερα γιά τίς άμαρτίες πού
μοιράζονταν όλοι καί πού τούς είχαν πα
ρασύρει τόσο χαμηλά, ώστε νά δέχωνται
τήν άδικία καί τήν καταπίεση στόν οικο
νομικό καί πολιτικό τομέα, γιατί παρέ
βλεπαν τό καθήκον τους νά καταπολεμούν
τήν κερδοσκοπία καί άπληστία στήν προ
σωπική καί κοινωνική ζωή. Ή Εκκλησία
τής Ρωσίας έξαγνίστηκε, σάν νά πέρασε
άπό καθαρτήριο πύρ, καί οί συμφορές
ήταν μεγάλες. Πολλοί έξαφανίστηκαν, άλ
λά ή αλήθεια τής Χριστιανικής Αποκάλυ
ψης θριάμβευσε, καί αυτοί οί όποιοι τής
έπετέθηκαν άποδείχτηκαν ανίκανοι νά
βρούν ένα άντιστάθμισμα στή μοναδική
ισχύ καί ώραιότητα, πού άνήκε στήν Εκ
κλησία τού Χριστού».
Τό σφυρί τού κομμουνισμού έσφυροκόπησε άγρίως τήν θρησκείαν. Άλλ" ή χρι
στιανική πίστις είναι όπως τό καρφί: Ό 
σον δυνατώτεραν τό κτυπάς, τόσον βαθύ
τερα καρφώνεται. Ό κομμουνισμός κα
ταπιέζει καί κτυπά. Ό Χριστιανισμός «ρι
ζώνει βαθύτερον εις τάς ψυχάς τών πι
στών καί τών... στελεχών τού κόμματος»
γράφει χαρακτηριστικούς ό κ. Ν.Π. Βασιλειάδης... Τό χριστιανικόν μαρτύρσν ήτο
πάντοτε άφορμή χαράς καί δοξολογίας
τού ονόματος τού Θεού. Οί σύγχρονοι
μάρτυρες τής Ρωσικής Εκκλησίας χαί
ρουν, διότι άξιώνονται αυτής τής τιμής.
Μαζί των πρέπει νά χαίρη καί όλόκληρος
ό χριστιανικός κόσμος. Έ ν τώ προσώπψ
τών Ρώσων πιστών, ό Χριστιανισμός πολεμεί καί νικά τό κόκκινον θηρίσν τής Άποκαλύψεως, τόν άθεον υλισμόν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Συνέχεια έκ τής σελίόυς 951
νησιού λιγοστοί οί άνθρωποι στούς
δρόμους παρ' όλο πού τά πάντα σφύ
ζουν από ανόρθωση. Τά ίδια καί στή
Λευκωσία. Παντού ησυχία, τάξη α
πόλυτη, ένώ οί Τούρκικες σημαίες α
πειλητικές σε πιό ψηλά κοντάρια άπό
ίίς Ελληνικές, φοβερίζουν τήν πόλη.
Δίπλα στήν Πυροσβεστική Υπηρε
σία καί μετά τήν Αστυνομική Διεύ
θυνση Λευκωσίας νά μιά άλλη Τούρ
κικη σημαία. Οί Κύπριοι αστυνομικοί
γυμνάζονται στό αστυνομικό γυμνα
στήριο, μπαινοβγαίνουν στά Γραφεία
σάν νά μήν συμβαίνει τίποτε.
Τάξις καί άνόρθωσις στόν « Ε λλη 
νικό τομέα», ένώ στόν «Τούρκικο» οί
κλοπές καί οί λεηλασίες συνεχίζονται
μέχρι τού σημείου νά διαρρήξουν τε
λευταία τό σπίτι τού «πρωθυπουρ
γού» τού Ντεκτάς, ένώ ό Κιουτσοϋκ,
ό πρόδρομος τού Ντεκτάς, προειδο
ποιεί τούς Τούρκους νά λάβουν μέ
τρα κατά τών Τούρκων «έπαγγελματιών δολοφόνων καί κλεπτών πού
βρίθουν στή Κύπρο».
Ενώ τό οικονομικό θαύμα πρα
γματοποιείται στόν Ελληνικό τομέα.
Τούρκικες εφημερίδες γράφουν ότι
πρέπει νά ληφθούν μέτρα γιατί στόν
δικό τους τομέα, έργοστάσια ερημώ
νονται. περιβόλια καί άγροί ξεραί
νονται, βιομηχανίες καταστρέφονται,
ιδιαίτερα στήν Μόρφου καί στήν Κυρήνεια.
Ό έπισκέπτης τής Κύπρου καί ιδι
αίτερα ό Έλληνας έπισκέπτης. πού
βλέπει παντού ανάγλυφη τήν Ε λλ η 
νική ιστορία τών τριών χιλιάδων χρο
νιάν τού μαρτυρικού νησιού, άντιλαμβάνεται εύκολα, ότι ό Ελληνισμός
τής Κύπρου χρειάζεται βοήθεια. Δέν
είναι καθόλου σωστό, ότι αφού ή οι
κονομική άνάπτυξη έκεί είναι πρωτο
φανής μετά τήν καταστροφή, τό νησί
δέν έχει πιά άνάγκη άπό βοήθεια. Το
σθένος τών Κυπρίων δέν είναι ατε
λείωτο ή άνεξάντλητο. Χρειάζονται
βοήθεια καί συμπαράσταση σέ όλους
τούς τομείς. Γι' αυτό ό Έλληνας έ
πισκέπτης κατασυγκινημένος άπό ότι
είδε έζησε καί άκουσε. όταν φεύγει
από την Κύπρο ορκίζεται. Πολύπαθο
μαρτυρικό Ελληνικό νησί θα κάνω
ότι μπορώ γιά να βοηθήσω στή σω
τηρία σου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΊΟ Υ ΙΙΡΟΗΓ.
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

8. 'Αμέσως ένδιαφερόμενοι δΓ ευ
θανασίαν.
Καί αν όμως έπρόκειτο νά τεθή ζή
τημα ευθανασίας πάοχοντός τίνος θά
άπητεϊτο πρός τούτο ή έν έπιγνώσει
συγκατάθεσις, α) τού πάσχοντος, 6)
των συγγενών αυτού καί γ) τής Πο
λιτείας. Θά έξετάσωμεν δι' ολίγων εν
τοϊς κατωτέρω τά δικαιώματα έκάοτου τών παραγόντων τούτων.

α) Ό πάσχων: Κυριώτατος ίσως λό
γος παρακωλύων την εις εύρεϊαν κλί
μακα εφαρμογήν τής ευθανασίας εί
ναι ή ελλειψις συναινέοεως τού αρ
ρώστου. Ουτος δικαιούται νά εχη τήν
προέχουσαν γνώμην περί τής ιδίας
του τύχης καί ή συναίνεσις αυτού δέ
ον νά είναι ανεπιφύλακτος καί ένεπίγνωστος. Είναι όμως πλειστάκις αμ
φίβολον αν ό καρκινοπαθής ή ό φυματικός ή ό άλλην τινά βασανιστικήν
νόσον πάσχων, ό επικαλούμενος τόν
θάνατον
καθημερινώς,
έπιθυμή
πράγματι εκ καρδίας αυτόν. Κατά
κανόνα ομοιάζει πρός τόν γέροντα
τών γνωστών ποιημάτων τού Ζαλο
κώστα, τού Βηλαρά καί άλλων ποιη
τών. Ό γέρων άμα είδε τόν θάνατόν,
τόν όποιον τού άπέστειλε κατόπιν επι
μόνων έκκλήσεών τον ό Θεός, έδήλωοε πρός αυτόν ότι τόν έζήτει διά νά
τόν βοηθήση πρός άροιν βάρους τί
νος.
Ή πρός τήν ζωήν άγάπη χαρακτη
ρίζει τόν άνθρωπον, τόν τής λευκής
φυλής μάλιστα καί δέν διστάζει ου
τος νά έκόηλώση τήν αγάπην του
ταύ την.
Κ αί μετά τόσα βάσανα, λέγει ό λα
ός μας, πάλι ή ζωή γλυκεία ’ναι. Κ α
τά τόν "Ομηρον, ό Άχιλλεύς ευρισκό
μενος εις τόν Α δ η ν πρώτος μεταξύ
τών νεκρών καί μακαριζόμενος διά
τούτο υπό τού Όδυσοέως, λέγει πρός
αυτόν ότι θά έπροτίμα νά εύρίσκεται
ζών έπί τής γής καί άς ήτο δούλος
πτωχού τίνος άνθρώπου, παρά νά
βασιλεύη έπί πάντων τών νεκρών.
Α ί ευχαί τών καρκινοπαθών καί
τών όμοιων των ν’ άποθάνωσι τό ταχύτερον είναι κατά κανόνα έπιπλα962

στοι, έν στιγμαϊς άπελπισίας έκφωνούμεναι. ’Εάν πράγματι ηϋχοντο τόν
θάνατον θά τόν έπετύγχανον διά τής
αυτοκτονίας, ταύτης δέ μέσα είναι
πρόχειρα εις πάντα.
Ή έλπίς παραμένει πάντοτε κατά
κανόνα εις πάντας τούς άνθρώπους,
είναι θειον δώρημα, άλλως πρό τών
τόσων συχνών άντιξοοτήτων τής ζω
ής οί πλεϊατοι τών άνθρώπων, άπελπιζόμενοι, θά έγκατέλιπον τόν κό
σμον αύτοκτονοϋντες.
,
7 να δώσωσιν οί καρκινοπαθείς,
φυματικοί καί λοιποί τήν άπαραίτη τον συγκατάθεσίν των πρός ευθανα
σίαν έν έπιγνώσει, θά έπρεπε διά δι
δασκαλίας νά γίνη άντιληπτή ή άνευ
έλπίδος ούόεμιάς θέαις αυτών, τήν
τοιαύτην όμως διδασκαλίαν βεβαίως
δέν είναι διατεθειμένος νά άναλάβη ό ιατρικός κόσμος. Ανευ δέ ρητής
ένεπιγνώστου συγκαταθέσεως τού
πάσχοντος ή ένέργεια τής ευθανασίας
δέν θά διέφερε τής δολοφονίας.
Έ ν σχέαει πρός τήν άποφυγήν δι
δασκαλίας τού πάσχοντος περί ευθα
νασίας υπό τού ιατρού του, ύπενθυμίζομεν χωρίον τι τού «Περί Ενοχημοσύνης» κεφαλαίου τού Ίπποκρά
τους.
Διδάσκων ό Ιπποκράτης έν τώ πε
ρί Ενσχημοαννης τά καθήκοντα τού
ιατρού πρός τόν πάσχοντα καί τόν
τρόπον κατηχήσεως τούτου πρός έκτέλεσιν τών ύπό τού Ιατρού σνσταθέντων αύτώ καί τήν άποφυγήν ίδιων
σφαλμάτων επιλέγει: «Πρήσσειν δ' ά 
παντα ταύ τα ήσύχως, εϋσταλέως, μεθ’
ύπουργίης τά πολλά τόν νοσέοντι υποκρυπτόμενον, ά δέ χρή, παρακελεύοντα ίλαρώς καί εύδιεινώς, σφέτερα δέ άποτρεπόμενον, άμα μέν έπιπλήαειν μετά πικρίης καί έντάσεως,
άμα δέ παραμυθέεσθαι μετ’ έπιστροφής καί ύποδέξιος, μηδέν ύποόεικνύντα τών έσομένων ή ένεστώτων αντέοισι». Εκ τού χωρίον τούτου συνά
γεται ότι ό ιατρός έχει ύποχρέωσιν νά
μή άποκαλνπτη εις τόν πάσχοντα τήν
βαρεϊαν του κατάστασιν και δή όταν
είναι τοιαύτη ώστε νά συζητεϊται ή
έφαρμογή ευθανασίας.
_
β) 01 συγγενείς. Ή έτέρα μερίς,
ήτις θά εδικαιούτο νά εχη γνώμην
προκειμένης εφαρμογής τής εύθανα-

Καί εις περιπτώσεις άνιάτων άσθενειών ή έ λ 
πίς παραμένει πάντοτε. Διότι ή έλπίς άποτε λ εί κατά κανόνα δι' όλους τους άνθρώπους
θ ειον δώρον. τό όποιον τούς συγκροτεί εις
τήν ζωήν καί όταν άκόμα ευρεθούν πρό
δραματικών άντιξοοτήτων

αίας πάσχοντος τίνος είναι οί συγγε
νείς καί δή οί στενοί. Ονδείς δνναται
νά άρνηθή ότι κατά κανόνα αί επι
κλήσεις τών συγγενών πρός εφαρμο
γήν τής ευθανασίας προέρχονται έξ
άγνού ένδιαφέροντος, όπως ό συγ
γενής των άπαλλαγή τών βασάνων,
έφ’ όσον ούδεμία έλπίς ζωής υπάρχει
δι αυτόν. Αλλά τό νόμισμα παρου
σιάζει καί έτέραν όψιν, έστω καί
σπανίως έμφανιζομένην, έκείνην καθ'
ήν οί συγγενείς έπισπεύδουαι τήν ευ
θανασίαν πρός ιδία κυρίως άνακουφισιν, ηθικήν καί οικονομικήν, ταχέ
ως κουρασθέντες έκ τών άνησυχιών
καί τών δαπανών εις άς ό άρρωστος
εμβάλλει αυτούς καί ούχί έκ τών βα
σάνων, τάς όποιας ουτος υφίαταται.
"Οπερ δέ τό φοβερώτερον, δέν θά έλιπον έκεϊνοι, οϊτινες θά έπέσπευδαν
τήν έκτέλεαιν τής ευθανασίας πρός
ταχυτέραν καί άσφαλεστέραν άπόκτησιν ιδίων ωφελημάτων, κληρονο
μικών κυρίως ως άνωτέρω άνεφέραμεν.
γ) Ή Πολιτεία. Κατόπιν τής ανγκινησεως τήν οποίαν προκαλεί είτε λο
γοτεχνικόν ή φιλοσοφικόν έρ, ·>ν, είτε
ή γνώσις αυθαιρέτου έφαρμογής τής
ευθανασίας ύπό ιδιώτου, ή ιατρού.

+ ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑ
Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής

Αμέσως ενδιαφερόμενοι δΓ ευθανασίαν
εκτελεστής τής εύθανασίας
Νομική άποψη τής εύθανασίας

εγείρεται συχνά τό ζήτημα τής νο
μοθετικής κατοχνρώσεως τον δικαι
ώματος ένεργείας εύθανασίας καί υ
ποβάλλονται έκάστοτε εις τάς Βονλάς Κρατών πρός ψήφισιν νομοσχέ
δια κατάλληλα κατά τούς σνντάκτας
αυτών. Τοιαϋτα σχέδια νόμων νπεβλήθηααν εις διαφόρους Πολιτείας
τής 'Αμερικής, εις Αγγλίαν, Γερμα
νίαν, Ρωσσίαν καί άλλαχοϋ. Ούόαμοΰ όμως άφέθη διά νόμου άτιμώρητος ή ενέργεια εύθανασίας επί πάαχοντος.
Πρός άποφνγήν τής κρυφά, ούτως
είπεϊν, ένεργουμένης εύθανασίας, τήν
οποίαν, έστω καί δικαιολογημένην,
δέν όνναται ή Πολιτεία νά άνεχθή, οί
υποστηρικταί τού συστήματος συνιστώσιν όπως εύθανασία ένεργεϊται
μόνον κατόπιν αίτήσεως άδειας παρά
Τήζ Αρχής επί προηγουμένη συγκαταθέσει του πάσχοντος, ως καί τών
συγγενών τον. Τήν άπόφασιν όέ περί
έκτελέσεως εύθανασίας θά κρίνη ια
τρικόν συμβούλων έκ πλειόνων ια
τρών καί δή ενός ιατροδικαστοϋ καί
άλλον, είδικότητος σχετικής πρός τήν
νόσον τον άρρώστου. Εύνόητον δτι
τοιούτου συμβουλίου άπαραίτητον
μέλος θά ώφειλε νά είναι ό θεράπων
ιατρός τον πάσχοντος.
Κ αί άν όμως έγίνοντο ταϋτα θά έδημιονργείτο τραγέλαφος εκ τής δια
φόρου άντιλήψεως τών κρινόντων, ι
ατρών τε καί συγγενών. Λόγψ δια

φοράς χαρακτήρος, ηθικής ύποστάσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων,
δός ό' είπεϊν, καί οικονομικών διά
τους συγγενείς συμφερόντων, θά ένεφανίζετο κατά τό συμβούλων άσυμφωνία πλήρης, μή κατοχνροϋσα νομικώς τήν έκτέλεσιν εύθανασίας. Αφίνοντες τήν δράσιν τών συγγενών επί
τού θέματος τούτον καί περωριζόμενοι εις τήν πλευράν τού γνωμοδοτοϋντος ιατροδικαστοϋ θά άνέφερον
ότι έγώ προσωπικώς δέν θά έταααόμην κατά κανόνα υπέρ τής εύθα
νασίας, πολύ δέ όλιγώτερον θά άνελάμβανον τήν έκτέλεσιν ταύτης. Θά
σννίστων όμως διακοπήν τών διαφό
ρων καρδωτονοτικών φαρμάκων καί
τήν χορήγησιν μόνον άνακουφιστικών μέσων, έάν τοιαϋτα υπάρχουν.
Ά λλος όμως ’ιατροδικαστής, δια
φόρου τής ίόικής μου ιδιοσυγκρασί
ας, ίσως καί μείζονος άποφασιστικότητος, θά αννίστα άαμένως τήν ενέρ
γειαν εύθανασίας πρός άπολντρωσιν
τοϋ πάσχοντος καί τον περιβάλλον
τος τον. Εν πόση όμως περιπτώσει οί
υπέρ τής εύθανασίας γνωμοόοτοϋντες
ιατροί δέον νά λαμβάνουν ύπ ’ όψιν
των οτι παρά τόν πάσχοντα υποφέ
ρουν ψνχικώς καί οί συγγενείς του,
τό φιλτρον όέ αύτών θά ώθή αύτούς
νά θεωρούν τον λοιπού τόν ιατρόν,
τόν συμβουλεύσαντα τήν ευθανασίαν
και κατά μείζονα λόγον τόν έκτελέσαντα αύτήν, ώς φονέα. Εις τούς

συγγενείς, ώς εις πάντα, παραμένει
πάντοτε ή ελπίς, καί θά φαντάζωνται
δτι έάν παρέτεινον, έστω καί έπί μ α 
κράν χρόνον, τήν ζωήν τοϋ προσφι
λούς των, θά ήτο ίσως δυνατόν νά
αωθή διά νέας τίνος θεραπείας, ώς
είναι αί έκάστοτε διαφημιζόμενοι, ώς
έπ έσχάτων τό περιβόητον κίτρινον
υγρόν ποτοποιοϋ τίνος.
Δέν θά θέλουν λοιπόν οί συγγενείς
τοϋ δΓ εύθανασίας έκτελεσθέντος,
ούτε νά ΐόουν, ούτε νά άκούσουν τό
άνομα τοϋ συμβουλεύσαντος τήν εύθανασίαν ιατρού, πολύ όέ μάλλον άν
ούτος ένήργησεν αύτήν. Τοιαύτη άπέχθεια τών συγγενών παρατηρεϊται έναντίον τού θεράποντος ιατρού καί
δταν ούόέν παράπονον έχουσι κατ'
αύτοϋ, άλλά μόνον διότι αί φροντίδες
του, τάς όποιας άναγνωρίζουν, δέν Γσχυσαν νά όιασώσουν τόν άρρωστον.
'Επί τούτου άναφέρω δ,τι έν τή Ι α 
τρική Δεοντολογίρ μου άνέφερον,
σχετικώς πρός τήν ύπό οικογένειας
τινός έγκατάλειψιν τών μέχρι τοϋόε
οικογενειακού ιατρού: «Οί λόγοι τής
έγκαταλείψεως ιατρού τίνος ύπό π ι
άτου μέχρι τοϋόε πελάτου είναι έκά
στοτε διάφοροι: Ο συχνότερος είναι
αν θάνατος έπήλθεν εις τόν ύπό τοϋ
ιατρού νοσηλευθέντα. Καί άν δέν θελήσωαι νά θεωρήσωσι τόν ιατρόν υ
πόλογον τού δυστυχήματος, τό γεγο
νός ότι δέν ισχυσε νά διασώση τόν
πάσχοντα άρκεί δπως ούόέποτε πλέ
ον μετακαλέσουν αύτόν. Γονείς θανόντος καί άν δέν έχωσι παράπονον
κατά τοϋ ιατρού δέν καλοϋσιν αύτόν
δοθεισης άφορμής, διότι ή παρου
σία του άναμιμνήσκει εις αύτούς τήν
άπολεσθείσαν φιλτάτην ϋπαρξιν».
Εάν τοιαύτης άφορμής έγκατάλειψις
τοϋ ιατρού ύπό τών πελατών του γί
νεται έπί νόσων, καθ' ας, κανονικώς,
ούτως είπεϊν, έπήλθεν ό θάνατος, δύναταί τις νά φαντασθή τήν κακοφη
μίαν τοϋ ιατρού, τοϋ συμβουλεύσαν
τος τήν εύθανασίαν, πολύ δέ περισ
σότερον άν καί έξετέλευε ιαύτήν.

9. Εκτελεστής τής εύθανασίας.
Ε ά ν φαντασθώμεν δτι ή Πολιτεία άπεόέχετο καί ένομιμοποίει, ύπό όρους
βεβαίως, τήν εύθανασίαν, θά ήγείρετο τό ζήτημα εις τινα θά άνετίθετο ή
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ενέργεια ταύτης καί διά τίνων μέσων.
Έ κ πρώτης δψεως θά έλεγέ τις δτι
τούτο θά έπρεπε νά είναι έργον ια
τρού, έφ' όσον πρόκειται περί ευθα
νασίας πάσχοντος, ιατρός όέ ή ιατροί
άπεφάνθησαν υπέρ έκτελέσεως ευθα
νασίας. Τούτο άλλως τε ύπεστήριξεν,
ώς εΐπομεν, ό Bacon καί οί μετέπειτα
ύποστηρικταί τής ευθανασίας. Δέν άποόεχόμεθα, ημείς προσωπικώς, τήν
υπό τού ιατρού έκτέλεσιν τής νομίμως
άποφασισθείσης έκτελέσεως ευθανα
σίας. Σνζητών πρό έτους εν τώ περιο
δικά) «'Αστυνομικά Χρονικά» (τεύ
χος 17, 1954), τά μέσα έκτελέσεως
τής νομίμως έπιβληθείσης εις τινα θα
νατικής ποινής, άνέφερον δτι μετταξύ
τούτων είναι καί ή δι’ ένέσεως δη
λητηρίου τινός θανάτωσις τού θανα
τοποινίτου καί προσέθετον τά εξής:
« ’Εάν ή προτίμησις τής Πολιτείας έατρέφετο πρός τήν όι’ ένέσεως εισα
γωγήν δηλητηρίου, ή πράξις έπ' ονδενί λόγω θά έπρεπε νά άνατεθή εις
ιατρόν, τόν τής φυλακής ή άΛΑον. "Ας
έκλεγή οίονδήποτε άλλο πρόσωπον
πλήν τού ιατρού. Αποστολή τού ια
τρού είναι ή ένέργεια ένέσεων πρός
διάσωσιν ή άνακούφισιν τού άρρω
στον, ονχί όέ ή ένέργεια ένέσεων
πρός θανάτωσίν τίνος, έστω καί τού
είόεχθεστέρου κακούργου. Τοιαντη ένέργεια θά έατιγμάτιζε τήν ιερότητα
τής Ιατρικής καί ειμεθα βέβαιοι δτι
οί ιατροί τής Ελλάδος θά έξανίσταντο κατά τοιαύτης ύποχρεώσεως.
Θεσπιζομένης τής δι' ένέσεως δηλη
τηριωδών φαρμάκων έκτελέσεως τών
θανατοποινιτών ή Πολιτεία θά ήδύνατο νά όρίση, ώς διά τήν λαιμητό
μον τόν δήμιον, έτερον πρόσωπον
πάντως ονχί ιατρόν». Οί αρχαίοι Α 
θηναίοι άνέθετον τήν διά κωνείον
θανάτωσίν εις τόν υπό τού Πλάτωνος
έν τώ Φαίδωνι αυτού άποκαλονμενον . «άνθρωπον». Καί προκειμένον
περί ευθανασίας άς άνατεθή ή έκτέλεαις ταντης εις οίονδήποτε άλλον
πλήν τού ιατρού.

10. Νομική άποψις τής εύθανασίας.
Ή δι' ευθανασίαν θανάτωσις άνθρώπον τινός πάσχοντος έν τή πραγ
ματικότητι είναι άνθρωποκτονία καί
ώς τοιαύτη έθεωρεϊτο υπό τού παλαι
ού Ελληνικού Κώδικος. Ό νυν δμως
ισχύων νέος Ποινικός Κώδιξ καθορί
ζει τήν πρός ευθανασίαν άνθρωποκτονίαν ώς ιδιώνυμον έγκλημα καί
δι' αυτό άφιερεί τό άρθρον 300, έχον
ώς εξής.
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ως, οί νέοι Ποινικοί Κώδικες, ώς και
ό ήμέτερος, χαρακτηρίζουαι τήν πρός
ευθανασίαν άνθρωποκτονίαν ώς ιδι
ώνυμον έγκλημα.

Ό ιατρός είναι υποχρεωμένος νά συνδράμη
μέχρι τέλους τόν άσθενή του, έστω καί έάν ό
ίδιος ή οί συγγενείς του τόν προτρέπουν νά
τον άπαλλάξη άπό τά δεινά τής νόσου

«300. Ανθρωποκτονία έν σνναινέσει: "Οστις άπεφάαισε καί έξετέλεσεν
άνθρωποκτονίαν έπί τή σπουδαία και
έπιμόνω άπαιτήσει τού παθόντος και
έξ οίκτον πρός αυτόν, άνιάτως πάσχοντα, τιμωρείται διά φνλακίσεως».
'Αντιδιαστέλλει οντω ό Νόμος τήν
πρός ευθανασίαν άνιάτως πάσχοντος
άνθρωποκτονίαν άπό πάσης άλλης,
δι' οίονδήποτε λόγον γενομένης ο
πότε έφαμρόζεται τό άρθρον 299
καθ' δ: «"Οστις έκ προθέσεως άπέκτεινεν έτερον τιμωρείται διά τής
ποινής τού θανάτου ή τής ισοβίου
καθείρξεως, 2. Ε ά ν ή πράξις άπεφασίσθη καί έξετελέσθη έν βρασμώ
ψυχικής ορμής έπιβάλλεται ή ποινή
τής πρόσκαιρου καθείρξεως».
Ό νέος ημών Ποινικός Κώδιξ παρηκολούθησεν έν τώ θέματι τής ευθα
νασίας τό πνεύμα νέων ιδεών, έφαρμοσθεισών εις άλλας χώρας, αϊτινες
έθεώρησαν τήν πρός ευθανασίαν άν
θρωποκτονίαν ιδιώνυμον έγκλημα, ήπιωτέρας τιμωρίας άξιον.
Α λλά καί πρίν ή ή δι' ευθανασίαν
άνθρωποκτονία καταστή ιδιώνυμον
έγκλημα άνεζητούντο έλαφρυντικά
καί ό φονεύς κατεόικάζετο ελαφρό
τερο ν ή καί άπηλλάσσπυ εντελώς υπό
τάς επευφημίας τού έκ τών άγορενσεων τών συνηγόρων συγκινηθέντος δι
καστηρίου τών ένορκων και τον άκροατηρίου.
Ίσως πρός άποφυγήν είτε τών έπί
ανθρωποκτονίας βαρειών οπωσδήπο
τε ποινών, είτε τής πλήρους άθφώσε-

Δέν ήθέληαεν υΰτω ή Πολιτεία νά
άόιαφορηση έντελώς καί νά άψήση
άνεξέλεγκτον καί πλήρως άτιμώρητυν
τήν πρός εύθανασίαν ανθρωποκτονί
αν. Τιμωρεί ταύτην άλλ" ήπιώτερον.
Τό γεγονός όέ δτι νύν οί έκτελονντες
άνθρωποκτονίαν όι’ ευθανασίας θα
παριιπίμπτωνται συμηώνως τώ άρ
θρο) 300, εις τό Πλημμελειοδικείου
καί συνεπώς θά δικάζωνται υπό τα
κτικών δικαστών, όλιγώτερυν ευσυγ
κίνητων πρός τάς αγορεύσεις τών
συνηγόρων ή οί ένορκοι καί τό ακρο
ατήριου, δεικνύει την φροντίδα τού
νομυθέτου πρός χαλιναγώγησιν ρο
πής πρός εΰκυλωτέραν του δέοντος
έκτέλευιν ευθανασίας.
Π αρ' ήμίν δέν γνωρίζω δίκην διεξαχθεϊσαν κατά τίνος έκτελέσαντυς
άνθρωποκτονίαν πρός ευθανασίαν.
Ε π ί περιπτώοεώς τίνος, ήν πρό έτών
παρετηρήσαμεν καί ήν άνεφέραμεν έν
αρχή, ό φονεύσας τήν καρκινοπαθή
μητέρα του ηύτοκτόνησεν έπί τον
πτώματος τής μητρός του καί δεν παρέστη άναγκη διώξεως αυτού. Ε ν τή
ξένη δμως, ικανοί εκδικάσεις <ίνθρωπυκτονίας
άναφέρυντ at
καί
τινων τούτων γίνεται μνεία εις τήν
μελέτην τού κ. Λαδά, ήν άνεφέραμεν
έν άρχή.
Τά νομικά ζητήματα τά όυνάμενα
νά πρυκύψωαιν έπί ένεργείας ευθα
νασίας, πλήν τής τιμωρίας τού φονέως, είναι ποίκιλλα, δέν δύνανται όέ
νά άναπτυχθώοι παρ' ημών καί έν τώ
παρόντι άρθρω. Σημειούμεν απλώς
δτι έάν ό φονεύς είναι καί ό κληρο
νόμος τού όι’ ευθανασίαν φονενθεντυς, θά έγερθή ζητημα έάν ούτος θά
ήόύνατυ νά άπολαύση τά κληρονομι
κά όικαιώματά του.

’Επίλογος.
Συνόψιζαντες τά άνωτέρω, φρονούμεν δτι έάν ή ένέργεια ευθανασίας
είναι ένόεδειγμένη εις περιπτώσεις
τινάς καί θά ήδύνατο νά γίνη άνεκτή,
διά τά δεινά δμως, άτινα είναι ενδε
χόμενον νά έμφανίζωνται έκ τής έλευθέρας καί άνεξελέγκτου ένεργείας
αυτής, δέν πρέπει νά διαφεύγη τόν
έλεγχον τής Πολιτείας διά τής έπεμβάσεως τής Δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνομεν δέ δτι ό ιατρός ουδ-ποτε
πρέπει νά είναι ό έκτελεστής ευθανα
σίας.

Η ηΛεηρουκπ
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Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ άρχίζονν νά
ανησυχούν σοβαρώς διά τήν
«ωτακουστικήν» δραστηριότη
τα τών Σοβιετικών επί τον άμερικανικοϋ εδάφους. Σοβιετικοί πράκτορες, χρησιμοποιούν τες προηγμένης
τεχνολογίας ηλεκτρονικός σνσκευάς,
υποκλέπτουν συστηματικώς «ευαί
σθητους» πληροφορίας, αί όποΐαι με
ταδίδονται μεταξύ εταιριών, Πανεπι
στημίων, κέντρων ερευνών καθώς καί
πολλιύν άλλων όργανισμιύν. Τούτο άπεκαλυψαν υψηλά ίστάμεναι πηγαί
τής άμερικανικής κνβερνήσεως.
Ή Ούάσιγκτων έχει ήδη δαπανήσει
εκατομμύρια δολλάρια διά τήν κατα
σκευήν ειδικών υπογείων καλωδίων
τά όποια είναι άπολύτως άσφαλή έ
ναντι υποκλοπών καί τά όποια χρη
σιμοποιούνται διά τήν επικοινωνίαν
σημαντικών κυβερντ/τικών υπηρε
σιών.
Όμως, χιλιάδες Ιδιωτικά μηνύματα
παραμένουν εκτεθειμένα εις τάς δια
θέσεις τών Σοβιετικών, δεδομένου δτι
μεταδίδονται άσυρμάτως καί είναι
σχετικώς εϋκολον νά υποκλαπούν α 
πό τελειότατα μηχανήματα εις τήν
Σοβιετικήν Πρεσβείαν εις τήν Ονάσιγκτων καί τά Σοβιετικά Προξενεία
εις τήν Νέαν Ύόρκην καί τό Σάν
Φραντσίσκο.
Ή άνακάλυψις τών τοιαύτης φύσεως Σοβιετικών δραστηριοτήτων, ώδήγηαε τόν γερουσιαστήν Ντάνιελ
Πάτρικ Μόντχαν τής Νέας Ύόρκης
νά προτείνη νομοσχέδιον, τό όποιον
θά προβλέπη άμεσον άπέλασιν διά
τούς διπλωμάτας, οι όποιοι άποόεδειγμένως θά ένείχοντο εις ηλεκτρο
νικήν υποκλοπήν.

Ή παρεμπόόισις
Ή Κυβέρνησις όμως τού Προέδρου
Κάρτερ εξετάζει όλιγώτερον δραστι
κά μέσα διά τήν παρεμπόδισιν τών
ωτακουστών.

Οί άρμόδιοι συναντούν προβλήμα
τα εις τήν προσπάθειάν των διά τήν
έπίτευξιν τού μεγίστου δυνατού βα
θμού άσφαλείας δεδομένου ότι ή κυβέρνησις δέν είναι δυνατόν νά επιβάλη συστήματα άσφαλείας παρά μόνον
εις τάς κρατικός τηλεπικοινωνίας.
'Επί παραδείγματι, νομικώς ή άσφάλεια τών τηλεπικοινωνιών μεταξύ
τών εταιριών, είναι κάτι πού πρέπει
νά τό Αντιμετωπίσουν μόναι των αί
έταιρίαι.
"Ομως, ρωτούν οί υπεύθυνοι τί θά
συμβή αν α ί έταιρίαι άδιαφορήσουν
διά τήν προστασίαν τών πληροφο
ριών εκείνων αί όποΐαι πρέπει νά π α
ραμείνουν άπόρρητοι, διότι ούτως έπιβάλλει τό έθνικόν συμφέρον; Μή
πως θά έπρεπε νά έπέμβη ή κυβέρνησις;
Οί ειδικοί σύμβουλοι τού προέδρου
Κάρτερ, άφού μελέτησαν τό πρόβλη
μα, κατέληξαν εις τρία σχέδια, τά ό
ποια έθεσαν ύπ’ όψιν τού ’Αμερικα
νού Προέδρου.
Τό πρώτον προτρέπει εις τό νά δοθή εύρεϊα δημοσιότης εις τό θέμα. Νά
προειδοποιηθούν οί Αμερικανοί ότι
ό,τι λέγουν, είναι δυνατόν νά άκουσθή άπό τούς Σοβιετικούς. Επίσης τό
σχέόιον αύτό προβλέπει τήν παραχώ
ρησαν τών συστημάτων άσφαλείας, τά
όποια έχει εις τήν διάθεσίν της ή κυ
βέρνησή, εις τούς ιδιωτικούς φορείς,
οί όποιοι θά είχον τήν δυνατότητα νά
νποστούν τάς δαπάνας διά τήν έγκατάστασίν των.

«Σκράμπλερς »
Τό δεύτερον σχέόιον προβλέπει τήν
έγκατάστασιν «σκράμπλερς» εις όλας
τάς μονάδας άσνρματικής μεταόόσεως πληροφοριών. Οί «σκράμπλερς»
είναι μηχανήματα, τά όποια κρυπτο
γραφούν αυτομάτως τό πρός μετάδοσιν μήνυμα καί τό καθιστούν άκατανόητον διά κάθε ένδιάμεσον δέ
κτην. Ά ν καί ή άσφάλεια πού παρέ

χουν αί συσκευαί αύταί δέν είναι άπόλυτος, τό κόστος τό όποιον θά συνεπείγετο ή εις παναμερικανικήν κλί
μακα έγκατάστασίς των, είναι τής τάξεως τών 3 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.
Τό τρίτον σχέδιον προβλέπει τήν
κατασκευήν ενός παναμερικανικοϋ
δικτύου άσφαλειών ένσυρμάτων τη
λεπικοινωνιών, διά τών όποιων θά
διαβιβάζωνται α ί ευαίσθητοι πληρο
φορίαν
"Ενας άπό τούς άσχοληθέντας μέ
τήν μελέτην τού προβλήματος, λέγει
ότι τό πρόβλημα τής άσφαλείας τών
τηλεπικοινωνιών έχει καταστή πολύ
πολύπλοκον τά τελευταία έτη. Α ί οι
κονομικοί πληροφορίαι έχουν κατα
στή εξίσου σημαντικοί μέ τάς στρα
τιωτικός καί τάς πολιτικός. Παρ' όλα
αύτά, όλος σχεδόν ό όγκος τών οι
κονομικών πληροφοριών, μεταδίδε
ται σήμερον μέσω μή άσφαλών γραμ
μών επικοινωνίας. Ή προστασία ό
λων αυτών τών γραμμών καθίσταται
εξαιρετικώς δυσχερής άπό τό γεγονός
ότι ό άριθμός τών υπογείων τηλεπι
κοινωνιακών ζεύξεων είναι έξαιρετικώς περιωρισμένος. Σήμερον σχεδόν
τό 70% τών τηλεφωνημάτων μεταδί
δεται άσυρμάτως καί κάθε ένας μέ
μίαν κεραίαν καί τόν κατάλληλον η
λεκτρονικόν εξοπλισμόν είναι δυνα
τόν νά τά ύποκλέψη.
Όμως, δύο εξελίξεις, αί όποΐαι όιαφαίνονται εις τόν ορίζοντα, ίσως
κάμουν πολύ δύσκολον τό έργον τών
Σοβιετικών ώτακουστών.

'Αλλο σύστημα
Συντόμως εις πολλά τηλεφωνικά
δίκτυα, πρόκειται νά τεθή εις λει
τουργίαν τό σύστημα CCIS (μεταβίβασις σήματος μεταξύ κέντρων διά
τού αυτού διαύλου) εις τό όποιον ό
καλούμενος άριθμός μεταβιβάζεται
άπό μίαν γραμμήν καί ή συνομιλία
άπό άλλην. Τούτο θά δυσκολεύση ση
μαντικά τό έργο τών ώτακουστών.
Μία άλλη έξέλιξις, ή οποία πρό
κειται συντόμως νά έφαρμοσθή είναι
ή τεχνική «Πάκετ Σουΐτσινγκ», ή ό
ποια κατατμεί τήν τηλεφωνικήν συνο
μιλίαν εις τμήματα τά όποια μεταβι
βάζονται μέσω διαφορετικών γραμ
μών προκειμένου νά έπιτενχθή βελτίωσις έκμεταλλεναεως τής χωρητικότητος τού τηλεφωνικού δικτύου.
Οί ειδικοί υποστηρίζουν ότι ή νέα
τεχνική θά καταστήση τό έργον τών
νποκλεπτόντοιν σχεδόν άδύνατον.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τ 0 ΔΗΜ ΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Του λογοτέχνου - δημοσιογράφου κ. Α. Καραντώνη

’Από χό δημοτικό τραγούδι έκπηγάζει ή έμμετρη καί ή πεζή μας λο
γοτεχνία, κυρίως ή ηθογραφική, πού με τόν καιρό εξελίχθηκε σε ατομική
κοινονιστική
Ο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»,
είναι ενα άπό τά πιό πλατειά καί
τά πιό ζωντανά θέματα όχι μόνο
τής λογοτεχνικής μας ζωής, άλλά καί τής
όλης έθνικής μας ύποστάσεως καί πορείας.
’Αρχίζει άπό τήν έπιφάνεια τού στιχουργημένου λόγου πού τραγουδιέται μέ συνο
δεία λαϊκών όργάνων, καί μέσα άπό έπάλληλα στρώμματα διαφόρων καταστάσεων
πού τά έρευνά ή λαογραφία, ή έθνολογία,
ή κοινωνιολογία ή ιστορία καί αισθητική,
φτάνει ώς τά κύτταρα τού έθνικού μας
βίου, τού έθνικού μας χαρακτήρα. Πλατύ,
σέ χρονική διάρκεια ποιητικό καί καλλι
τεχνικό φαινόμενο, άναφαίνεται σέ μιά
άπό τις πιό κρίσιμες καί τίς πιό χαρακτη
ριστικές φάσεις τής ιστορίας μας, καί στη
ρίζει γλωσσικά, συναισθηματικά, ιστορι
κά καί άνθρώπινα, τήν ψυχή καί τή συνεί
δηση τού σκλαβωμένου έθνους. Παράλλη
λα, διατηρεί τή γλώσσα μας, κληρονομιά
τών άρχαίων διαλέκτων, σέ κατάσταση
βρασμού καί πλούσιας έκφραστικής καρ
ποφορίας. ΚΓ όταν τό έθνος τών Ελλήνων
ξεσηκώνεται γιά τή λευτεριά του, τό δημο
τικό τραγούδι, προσφέρεται στόν πρώτο
μεγάλο μας ποιητή, τό Διονύσιο Σολωμό,
πού ήδη είχε στήσει τήν τόσο άπορροφητική άκοή του στις πιό_ άπόκρυφες γλωσ
σικές φωνές τού ζωντόΓνού λαού, καί τού
παραδίνει τά πλούτη του γιά νά πλάσει μ’
αυτά τήν ποίηση πού όνειροπολσύσε καί
πού τόσο λαχτάρησε νά τή φέρει στό ύψος
τού ’Απολύτου.
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Από τό δημοτικό τραγούδι έκπηγάζει ή
έμμετρη καί ή πεζή μας λογοτεχνία, κυρί
ως ή ηθογραφική, πού μέ τόν καιρό έξελίχθηκε σέ άτομική κοινωνιστική. Τό θέμα
λοιπόν αυτό, είναι πολύ σημαντικό, όπως
είπαμε. Καί βέβαια, τό έχουν άντιμετωπίσει κατά καιρούς καί τό έχουν βαθύνει,
σοφοί, φιλόλογοι, λαογράφοι καί κριτικοί,
μουσικοί, λόγιοι καί λογοτέχνες, συλλέ
κτες καί έρευνηταί του. 'Αλλά βέβαια, ένα
τέτοιο θέμα, δεν περιχαρακώνεται σέ ορι
σμένα πλαίσια· όλο ξεπερνάει τά πλαίσιά
του κΓ όλο προχωρεί. ΚΓ όλο έχει άνάγκη
άπό καινούργιους φωτισμούς κι’ άπό πολ
λούς καί καλούς άγωγούς ζωντανής λαϊ
κής παιδείας πού άπό αίσθηση καί σπα
σμένη γνιύση πού είναι τώρα, νά τό κά
νουν καθολική συνείδηση μιας βασικής
άξίας τής ζωντανής μας παραδόσεως.
Συνείδηση σπονδυλικής στήλης. Τό άρθρο
μας αυτό, δέν είναι παρά μιά ταπεινή
άτομική άπόπειρα, άνάμεσα στίς άμέτρητες πού έχουν γίνει, μιας άμεσης έπαφής
μέ τό πνεύμα τού δημοτικού μας τραγου
διού.
Βρισκόμαστε στά 1824, πρός τά
1825. Ό μεγάλος ξεσηκωμός τού Γένους,
άγγίζει στόν πέμπτο χρόνο του. Οί δυνά
μεις τού έθνους, είναι τεντωμένες στό έπα
κρο. Έ νας ένθουσιώδης πνευματικός φι
λελληνισμός γεννιέται στά μεγάλα ευρω
παϊκά κέντρα. Ό Μπάύρσν πολεμάει στό
Μεσολόγγι. Ό εύρωπαϊκός ρομαντισμός
στρέφεται θαυμαστικά πρός τήν Ελλάδα

καί μέσα άπό τά όλοκαυτώματά της ορα
ματίζεται τήν άνάσταση τού άρχαίου
κλασσικού κόσμου. Τό όνειροπόλημα αυτό
δυναμώνει τόν ρομαντισμό μέ νέους χυ
μούς. Υμνεί τούς Έλληνες όνομαστούς
ήρωες, τό μαχόμενο λαό, όμως ουσιαστικά
άγνοεϊ τί άκριβώς αύτός ό λαός — καί
βέβαια, τί θά μπορούσε νά ξέρει. ΚΓ ό
λαός μάχεται τόν Τούρκο, στά βουνά τής
Ρούμελης καί τού Μόριά, στά στενά, στά
λαγκάδια, στόν κάμπο, στίς θάλασσες καί
στά νησιά τού Αιγαίου. Οί πρώην «άρματωλοί καί κλέφτες», έχουν τώρα μπει
στή δούλεηη μιας μεγάλης, κοινής ’Ιδέας.
Καί πολεμούν νικώντας μιά βρισμένη
γλώσσα, παρθένα κι’ άγριωπή σάν τούς
ίδιους, καί τραγουδούν παράξενα τρα
γούδια γραμμένα σ’ αύτή τή γλώσσα,
βγαλμένα άπ’ τή γλώσσα. Τραγουδούν,
όπως τό φέρει ή περίσταση τής τραχείας
άγωνιστικής ζωής τους, πού περνάει κάτω
άπό τά βόλια τού Τούρκου. Τραγουδούν
πότε τραγούδια άξιοθαύμαστων καημών,
πότε μακρόσυρτους άμανέδες, πότε χορεύ
ουν τραγουδώντας τή χαρά τους καί τή
λεβεντιά τους, πότε λένε τραγούδια τής
άγάπης. τού γάμου, τής δουλειάς καί τής
ξενητιάς. τραγούδια πού μοιράζουν σέ
όλα τά θέματα τή σφαίρα τής ζωής καί τή
ΐ|ύιτη. τον τόπο γιά τόν όποιο πολεμάνε.
Μ αύτά τα τραγούδια γεννήθηκαν, μ
αυτά μεγάλωσαν, μ αυτά μάθαν ν αγα
πάν. νά πολεμάν, καί νά πεθαίνουν. Δέ
συλλογίζονται τί τραγούδια είναι, ποιοι

Τό δημοτικό τραγούδι γράφεται άπό τό λαό μας, άπό άνθρώπους, πού ό καθένας τους είναι μιά έντονη μονάδα ζωής

τά φτιάξαν, δέ φιλολογούν άπάνου σ' αυ
τά: γιατί οί άνθρωποι, είναι αδασκάλευ
τοι. Ή σκλαβιά, τούς έτρεφε στά βουνά.
Ό τύραννος, πριν τούς είχε στερήσει τή
δυνατότητα νά συντηρήσουν έκείνη τήν
αρχαία, θρυλλική παιδεία πού μόνο λίγοι
τήν κάτεχαν· αυτοί πού τώρα, οδηγούσαν
πολιτικά καί πνευματικά τόν άγώνα. Κά
ποτε, κάποιοι άπ’ αυτούς, έτσι χωρίς νά τό
γυρεύουν, άθέλητα. σά ν’ άναβρύζει πηγή
μέσα τους, φτιάχνουν κι’ ένα καινούργιο
τραγούδι, κατά πώς είχαν φτιαχτεί καί τά
τόσα άλλα πού τά παράλαβαν ακουστικά
άπό τούς παλιούς. Καί περιγράφουν μιά
μάχη, σκιαγραφιών έναν καπετάνιο, έναν
ήρωά τους, μοιρολογούν μιά πόλη πού
πήρε ό έχθρός, έναν φίλο πού χάθηκε - ή
θυμοσοφιούν, πάλι, γύρω άπό τή ζωή καί
τόν θάνατο. Είναι τά τραγούδια τού λαού
- ποτάμι πού είχε άρχίσει νά σχηματίζε
ται σιγά - σιγά μέσα στή διάρκεια τής
σκλαβιάς, άπό παλαιές χαμένες απηχή
σεις, ίσως κι’ άρχαιοελληνικές. μά ποτάμι
πού τώρα καθρεπτίζει τήν όλόγυρα ύμαδική ζωή τού λαού. Ήδη, μετά τό χαμό
τής πόλης, έμφανίζουνται τά κατανυκτικά
θρηνολογήματα γιά τήν πτιίκτη τής Πόλης
καί ή προφητεία πώς «πάλε μέ χρόνους μέ
καιρούς, πάλε δικά σας είναι». Κι’ έτσι, τό
δημοτικό τραγούδι, πλασμένο άπό τόν
έναν κι’ άπό τόν άλλον, πού βέβαια μέ
ξεχωριστή ποιητική χάρη θάταν προικι
σμένος, πλουτίζεται, όιακλαδώνεται, άνανεώνεται μέ νέα θέματα, παρακολουθών
τας άπό τά μέσα τή ζωή τού Έθνους.

Γιατί τό δημοτικό τραγούδι, δέν τό γρά
φουν παρατηρητές, άπέξω, ψυχρά ή επο
πτικά. Τό γράφουν άνθρωποι, πού ό κα
θένας τους είναι μιά έντονη μονάδα ζωής.
Ό καθένας τους, ζεΐ μέσα σ’ αυτό τό
έθνικό κοινόβιο, πού έχει κοινό παρελθόν,
κοινό παρόν καί κοινή μοίρα.
Γι’ αύτό, καί τό δημοτικό τραγούδι, ένώ
είναι όλάτελα άπρόσωπο, παραμένει μο
λαταύτα τόσο ζωντανό καί τόσο γεροχτισμένο. Γιατί είναι καρπός «τού μεγάλου
έργου τού συντροφικού», όπως λέει ό Παλαμάς στόν «Γύφτο» του.
’Αλλά, άς ξαναγυρίσουμε στά 1824. Ό ς
τή χρονιά αυτή, τό έλληνικό δημοτικό τρα
γούδι, δέν είναι παρά ένα άγνωστο θέμα.
Μά έξαφνα, γίνεται πασίγνωστο. Τό πα
ρουσιάζει στό Παρίσι, πλούσια άνθολογημένο, μεταφρασμένο καί σχολιασμένο, ό
ένθουσιώδης καί σοφός έλληνιστής Φωριέλ. ’Αποκάλυψη! Βοηθεΐ σημαντικά καί ή
έπικαιρότητα τού μεγάλου άγώνα. Ό
άγών αυτός, φωτίζει τή γοητεία καί τόν
έξωτισμό τού δημοτικού τραγουδιού μας.
Τό δημοτικό τραγούδι, φωτίζει εσωτερικά
τόν άγώνα, δείχνει τήν άνθρωπιά καί τήν
ευγένεια τού λαού πού τόν κάνει μέ τόσες
θυσίες καί τόση πίστη, μέ τόση τρέλλα,
άκόμα, θά λέγαμε. Ή άκτινοβολία τού
δημοτικού μας τραγουδιού, άπό τή Γαλλία
περνάει στή Γερμανία. Τή δέχεται καί την
άναεκπέμπει ό ποιητής Μύλλερ, πού οί
ομοεθνείς του τόν είπαν «Έλληνα», τόσο
τόν επηρέασε ή λαϊκή μας ποίηση. Μόλις
πέσαν στά χέρια του τά τραγούδια τού

Φωριέλ. ό Μύλλερ τά μεταφράζει γερμα
νικά, τά όνειρεύεται, τά σχολιάζει, ζεΐ
άκόμη μιά φορά μ’ έκεϊνα.
Τό έργο τού Φωριέλ. προσέχεται άπό
τόν μεγάλο κριτικό Σαίντ Μπέβ, πού πα
ρατηρεί πώς «ό Φωριέλ είχε γιά τούς πρω
τόγονους καιρούς καί γιά τις λαϊκές φι
λολογίες κάτι σάν άπό τήν άγάπη τού
Όδυσσέα πρός τή βραχώδη του ’Ιθάκη».
Στή λατρεία τού δημοτικού μας τραγου
διού, προσέρχεται μέ τό τεράστιο κύρος
του ό Γκαϊτε, πού έπαινεϊ κι’ αυτός τήν
εργασία τού Φωριέλ. "Αλλωστε, ό Γκαϊτε,
μετέφρασε κι’ ό ίδιος δημοτικά μας τρα
γούδια. Ή λατρεία αυτή πρός τό λαϊκό
μας στίχο, βρίσκει άκόμη μιά βαθύτερη
πνευματική έξήγηση. Τήν αναφέρει ό Κωστης Παλαμάς, προλογίζοντας στά 1931
μιά « Ανθολογία» τής Τζούλιας Ά μπελάΤερέντζιο. Γράφει σχετικά: «Ή λατρεία
τού δημοτικού μας τραγουδιού μάς ήρθε
άπό τήν πηγή τού γερμανικού ρομαντι
σμού στό τέλος τού 17ου αίώνος καί πα
τέρας του, δοξάζεται ό διάσημος Έρδερ.
Από τότε, τά πλάσματα τής άνώνυμης
λαϊκής ψυχής μέσα στήν ποίηση είναι
υπέροχα, είναι άσύγκριτα. ΚΓ ό μεγαλύ
τερος έπαινος γιά τόν όνομαστό, τόν έπώνυμο ποιητή, θά είναι ότι προσεγγίζει καί
θυμίζει τόν όμαδικό, λαϊκό, χωρίς όνομα,
συνάδελφο». Έ τσι γίνεται γνωστή καί ή
άξια τού δημοτικού μας τραγουδιού σέ
ύψηλώτερους έλληνικούς πνευματικούς
κύκλους. Καί στόν περασμένο αιώνα, εκ
δίδουν συλλογές του, νοθευμένες όμως.
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άλλα βέβαια χρήσιμες, γιατί ήταν οί πρώ
τες, ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ό Λελέκος, ό
Άραβαντινός. Κυκλοφορούν έπειτα πιό
σημαντικές συλλογές, τού ’Αντωνίου Μανούσου, τού Πάσσωβ στη Λειψία στά
I860, τού Λεγκράν στή Γαλλία στά 1873
καί τού Χασιώτη στά 1866. ’Αλλά τήν
πρώτη επίσημη, συστηματική καί δσο τό
δυνατό πιό ξελαγαρισμένη έμφάνιση δημο
τικών τραγουδιών, χωρισμένων στους θεματογραφικοΰς των κλάδους, τήν πραγμα
τοποιεί στά 1914 δ Νικόλαος Πολίτης, ό
σοφός καί βαθυστόχαστος θεμελιωτής τής
λαογραφικής έπιστήμης στήν 'Ελλάδα.
Πρώτος ό Πολίτης άποκατάστησε τό δη
μοτικό τραγούδι στόν τόπο πού βλαστησε
καί τό προσέφερε στό έλληνικό σύνολο, νά
τό γνωρίσει καί νά τό χαρεί. Από τότε, ή
έρευνα καί ή καταγραφή, φέραν στό φώς
πολλά νέα δημοτικά τραγούδια, δμως ή
συλλογή τού Πολίτη πού είχε τό τίτλο
«Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού έλληνικοΰ λαού», έμεινε μέ ·ήν άοχιτεκτονική
της καί τήν κριτική της όσφρηση, άξεπέραστη. Σ’ αυτήν στρέφουνται όλοι, κι’ αυ
τής τή μεθοδολογία άκολούθηοε, μέ ελά
χιστες τροποποιήσεις, καί δ κ. Γιώργος
Ίωάννου, συνθέτοντας μέ έπιμέλεια καί
άναζητητική πρωτοβουλία έκλογής, έναν
σημαντικό τόμο, «Τά Δημοτικά μας Τρα
γούδια». έκδοση «Ταχυδρόμου» - 1966.
Σέ μιά όμιλία του δ Νικόλαος Πολίτης
(στά 1915) έξετάζοντας κάποια άπό τά
προβλήματα τών δημοτικών τραγουδιών,
θέτει καί τό έρώτημα: «Πώς έξηγείται τό
κάλλος καί ή δύναμις τής δημοτικής ποιήσεως; Πώς τά έργα άπαιδεύτων καί άμορφώτων άνομολογούνται πολλάκις υπέρτε
ρα τών δημιουργημάτων καλλιτεχνών τού
λόγου, οί όποιοι τό ποιητικόν χάρισμά
των έκαλλιέργησαν καί ένίσχυσαν διά τής
παιδείας καί τής μορφώσεως; Ποιον τό
μυστήριον τής τοιαύτης υπεροχής»; Καί
στό έρώτημα αυτό, άπαντάει ό ίδιος μέ τά
έξής: «Ή υπεροχή τής δημώδους ποιήσεως, όφείλεται εις τήν έκφαινομένην έν
αυτή άπλότητα καί άλήθειαν. Έ χει τό
άνεπιτήδευτον καί τήν ειλικρίνειαν, τήν
άρετήν ή όποια έν άλλη περιοχή τής τέ
χνης. έν τή άρχαϊκή έλληνική τέχνη ή έν τή
προραφαηλική, καταθέλγει τούς λεπτούς
τεχνοκρίτας. Έ κ τών άμέσων καί διαυγών
πηγών τής γλώσσης ή δημώδης ποίησις
άντλεϊ φραστικήν δύναμιν καί ένάργειαν,
έγγύτερσν δέ προσειμένη είς τήν φύσιν,
δέχεται άκραιφνεστέραν τήν ύπό ταύτης
έντύπωσιν. Οϋδέν έν αύτή τό ψευδές ή τό
περίτεχνον. Ή μέν παρατήρησις τών πρα
γμάτων τού έσωτερικού κόσμου είναι
άπλή, άλλ’ άκριβής, ή δ’ έκφρασις τών
παθών άπερικόσμητος άλλά βαθεία καί
άληθινή. "Οταν μεγάλα γεγονότα, όταν
δειναί συμφοραί ή απροσδόκητοι εϋτυχίαι
γεννούν εις τήν ψυχήν τού άνθρώπου πά
θη σφοδρά, όταν έξαιρετική τις περίστασις έπιφέρει ύπερεκχείλησιν προσωπικών
συναισθημάτων, ή ειλικρινής καί άπέριττος έκδήλωσις αυτών συγκινεί ίσχυρώς. Ή
δύναμις τών πραγμάτων άναπληρώνει τήν
έκλείπουσαν τέχνην». Όλα όσα άναφέρει
ό Νικόλαος Πολίτης, διαφωτίζουν πολλά
στό θέμα τής αισθητικής τού δημοτικού
τραγουδιού, άς προσέξουμε όμως πιό κα
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ουμε τά μωρά στά γόνατά μας όταν άρχίζουν κάπως νά πατάνε.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤ1ΑΣ. Μέ σπα
ραγμό έκφράζαυν τή νοσταλγία τού γυ
ρισμού στό γενέθλιο τόπο καί τά λογής
βάσανα τής ξενητιάς.
ΓΝΩΜΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Μοιάζοντας μέ τίς
παροιμίες, τά τραγούδια αυτά κλείνουν τή
σκέψη, τήν πείρα, τή σοφία τού λαού.
ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ. Συγκλονιστικά θρηνολογήματα γιά νεκρούς καί γενικά γιά τόν
άκατανόητο θάνατο πού κάνει τραγική
τήν άνθρώπινη ζωή. Μέ δυό λόγια, ατούς
κύκλους αυτούς έκφράζεται παραστατικώτατα ό βίος τών Ελλήνων σάν άνθρώπων καί σάν έθνους ατούς άκίνητους αιώ
νες τής σκλαβιάς, καί πρό παντός άπό τόν
15ο αιώνα ώς τήν άποτίναξη τού ζυγού
τών Τούρκων.
Έ τσ ι ή δημώδης ποίηση, μέγα κεφάλαιο
τού πνευματικού μας βίου, έχει στό σύνο
λό της μιά τριπλή υπόσταση: είναι ένα
καταστάλαγμα τών πιό άρχαίων λαϊκών,
λατρευτικών καί ιστορικών μας παραδό
σεων περασμένων στό υποσυνείδητο καί
στή μυθολογική φαντασία τού λαού, μετά
τήν άλωση τής Πόλης. ’Εκφράζει τήν κα
ταπιεσμένη κΓ έλεύθερη συνάμα ζωή τού
έθνους, στό μακρύ διάστημα τής σκλαβιάς.
Καί τρίτο, είναι ή άφετηρία τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας, ή μετατροπή τής λογο
τεχνίας άπό απρόσωπη σέ προσωπική,
άπό λαϊκή σέ κοινωνική καί συνειδητά,
προγραμματικά πλέον έθνική καί ιστορι
κή. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ποιά εί
ναι ή σημασία τών δημοτικών τραγουδιών
γιά τόν καθόλου πολιτισμό μσς. Τό δημο
τικό τραγούδι, δέ γράφεται πιά σήμερα, ή
κι’ άν γράφεται κάποτε — κάποτε, άποτελεϊ μίμηση. Δέ γράφεται, γιατί χάθηκαν
ή μεταβλήθηκαν όργανικά οί ιστορικοί,
ψυχολογικοί καί αισθητικοί όροι πού το
γέννησαν. Μέ τό νά ξεπεράσει όμως σέ
Οί συλλέκτες, οί λαογράφοι, μέ βάση
καλλιτεχνική δύναμη καί πολλαπλή σημα
τόν Πολίτη, χώρισαν τό τεράστιο υλικό
σία, τά όρια τής έποχής του. άποτέλεσε
τού δημοτικού τραγουδιού' σέ διάφορες
ζωντανή παράδοση, μέ τόν όρο βέβαια τής
όμοειδεΐς κατηγορίες, σέ κλάδους θεμά
διδαχής, τής σωστής της κατανοήσεως καί
των. Τελευταίος ό κ. Ίωάννου, τά διάρ
όχι τής μιμήσεως. ΚΓ όπως έπηρέασε τό
θρωσε ώς έξής:
δημοτικό τραγούδι τόν νεοελληνικό λυρι
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Διηγούνται
σμό, άκόμα καί τόν μοντέρνο, φτάνοντας
τούς ήρωϊσμούς καί τά κατορθώματα τών
ώς τόν Σεφέρη. τόν Έλύτη, τόν Γκάτσο καί
άκριτών. μέ έπική πνοή.
άρκετούς μεταγενέστερους, έπαιξε καί
Γ1ΑΡΑΑΑΓΕΣ. Μέ διηγηματικό τρόπο,
παίζει ουσιώδη ρόλο στή διαμόρφωση
ξετυλίγουν λαϊκές παραδόσεις ή καί φαν
μιάς πιό γνήσιας ελληνικής έλαφριάς μου
ταστικά έπεισόδια μέ δραματικό περιεχό
σικής. Πρόκειται γιά μιά μουσική πού έχει
μενο.
είσδύσει σ’ όλα τά στρώμματα τού έθνους
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Άναφέρονται
καί πού συνοδεύει άνακουφιστικά. μέ έλσέ διάφορα εντυπωσιακά γεγονότα πού
ληνικά χρώματα καί άπόηχους τής παρά
συνέβησαν στό χώρο τού έθνους.
δοσης. τήν καθημερινή μας ζωή.
ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Θέμα, ή άγάπη,
Τό κλέφτικο τραγούδι: Νεότητα, λεβεν
ό έρωτας, ή γυναίκα, σέ πολλές ψυχολο
τιά,
σκληρή ζωή, περηφάνεια, συγκρού
γικές κλίμακες.
σεις, μορφές πολεμιστών μπαρουτοκαπνιΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Σΐ'γγενικά
σμένες. Πλαίσιο, ή έλληνική φύση. Κα
μέ τά προηγούμενα, σχετίζονται περισσό
τορθώματα άπίστευτα - οί Τούρκοι δέν
τερο μέ τήν έθιμολσγία τού έλληνικού γά
τά βγάζουν πέρα μέ τούς κλέφτες. Στά
μου.
έλληνικά βουνά, προετοιμάζεται ή ανα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑ
γέννηση τού έθνους. Καί σ’ ένα άπό τά
ΓΟΥΔΙΑ. Ξεκινούν άπό παμπάλαιες πα
τραγούδια τού πολέμου τού 21 περιέχεται
ραδόσεις καί καταλήγουν στά ποικιλόμορ
ό καταπληκτικός στίχος «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο
φα «Κάλαντα».
ΠΕΡΣΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΓ Ο ΦΕΤΕΙΝΟΣ
ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ», είναι ή πρώτη ενεργητική
ΤΑ. Μέ τά νανουρίσματα, άποκοιμίζρυμε
απόκριση στόν στίχο «ΠΑΔΕ ΜΕ ΧΡΟτά μωρά. Μέ τά «ταχταρίσματα» χορεύ

λά τήν άποψή του πώς «ή δύναμις τών
πραγμάτων άναπληρώνει τήν έλλείπουσαν
τέχνην». Ναί, τά πράγματα τής ζωής, σφι
χτά συνταιριασμένα μεταξύ' τους καί μέ
τόν άνθρωπο πού τά γεννά, ή ζωή, ή φύση,
ό άνθρωπος, τό γεγονός, ό τόπος, ό χρό
νος, άποτελούν μιά έναργέστατη παρουσία
στό τραγούδι τού λαού. Μιά παρουσία,
πού δέν τήν κόβουν χάσματα, πού δέν τή
νερουλιάζουν σχόλια καί παρεκβάσεις. Ή
γλώσσα καί τό ποιητικό γεγονός ζούν τήν
ίδια ζωή μέσα στό ρυθμό τού δεκαπεντα
συλλάβου. Ή φαντασία πού παίζει καί
ξεπλανά τή λογική, ή λογική πού παγι
δεύει γόνιμα τή φαντασία, πρωτόγονα χα
ριτωμένοι καί παραπλανητικοί άναχρονισμοί, δίνουν στό δημοτικό τραγούδι κάτι
άπό τή γοητεία τής μοντέρνας τέχνης. Αυ
τό δέν ήταν εύκολο νά παρατηρηθεί στόν
καιρό τού Πολίτη, τό νιώθουμε όμως σή
μερα, καί θά σάς παρακαλούσα νά τό
προσέξετε τώρα πού θ’ άκούσετε στίχους
δημοτικούς, γιατί τά όρια τής ομιλίας μου
δέν μοΰ έπιτρέπουν νά έπεκταθώ σέ παρα
δείγματα.

ΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΛΕ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ». Την άνοιξη τού 21, άρχισε μιά
νέα ιστορία πού έθεσε τέρμα στην ασά
λευτη νύχτα τής Δουλείας. Κι’ αύτή την
ιστορία, τήν είχαν προετοιμάσει οί άρματωλοί καί οί κλέφτες, πού τό μέγα απο
σπασματικό έπος τής ζωής τους, λαμπρά
Διασώθηκε ατό Δημοτικό στίχο.
Τά Δημοτικά τραγούΔια τής άγάπης, εί
ναι στήν ουσία τους, ποίηση όμορφολατρική. Ό έρωτας άνάμεαα στόν άντρα καί
τή γυναίκα, γεννιέται άπό τήν ενατένιση
τού κάλλους, τής νιότης, τής Δύναμις, τής
χάρης. Ό έρωτας θέλει νιάτα, ή γυναίκα
ομορφιά πάγκαλη, άστραφτερή, ό άντρας
ομορφιά. Δύναμη παλληκαριά καί λογής
άξιοσύνες: νά είναι γυμνασμένος, νά κρατάει καλά τ' άρματα, νά χορεύει καί νά
τραγουΔά ωραία, ακόμα καί νά ξεπλα
νεύει μέ τό τραγούΔι του, όπως θα Δούμε
ατό Διάβασμα σχετικών στίχων. Στόν έρω
τα, Δέν έχουν θέση ό πλούτος, ή μιζέρια, ή
άσκήμια, ή αρρώστια. Σύμβολο τής Δημο
τικής ποιητικής άντίληψις γιά τόν έρωτα,
μπορούμε νά θεωρήσουμε τό ποίημα γιά
τήν Πεντάμορφη, όπου τό γυναικείο
σώμα παινεύεται μέ πάθος καί παρομοιάζεται λεπτομερειακά μέ όλα τά καλά καί
τά όμορφα: μέ τά χρυσάφια, τίς στρογγυλάόες τού φεγγαριού, τ' άστρα τού αυ
γερινού καί τής πούλιας, τά φλουριά καί
τά μαργαριτάρια, τό γάλα, τά λυγερόκορ
μα κυπαρίσσια, τά ζαχαρωτά, τά μύγδαλα.
Ή πεντάμορφη τού λαού, ανήκει στόν
αισθητό κόσμο, Δέν είναι νοητή, είναι
άπτή.Τή βλέπουμε, καί μάς παθιάζει καί τό πάθος αυτό, γεννάει τόν έρωτα καί
τό μεθύσι τών νέων. Ή πεντάμορφη, γεμί
ζει τό χώρο μέ φεγγοβολάς, μέ εικόνες, μέ
μουσικές λαλιές. Αυτός είναι ό γενικός τύ
πος της, ό ανώνυμος καί απρόσωπος. Ύ 
στερα, σ’ άλλα τραγούΔια, ή πεντάμορφη,
άποκτά υπόσταση. "Εχει ξακουστό οικογε
νειακό όνομα. Είναι ή Ζερβοπούλα. Τή
βλέπει ό βασιλιάς νά χορεύει, καί τή λιμ
πίζεται. Ήθελε νά μήν είναι βασιλιάς γιά
νά μπορεί κι' αυτός νά χορέψει μαζί της.
Ό λ ' αυτά τά τραγούΔια τής άγάπης έχουν
γενικά κάτι τό νεραίδένιο καί τό τρελλά
κι' έξώκοσμα παραμυθένιο. Κι’ αυτό, όλοκληρώνει τήν ομορφιά τους καί τά φέρνει
ακόμη πιό σιμά στήν έποχή μας, όπως
είπαμε καί πρίν:
Μέ όση αγαλλίαση, μέ όσο φώς καί
χαρά τραγουΔιέται άπό τό λαό ό έρωτας, ή
νιότη, ή ομορφιά καί τό μεγάλο γεγονός
τού γάμου, - μιιί κατακόρυφη άνάταση
πρός τόν ουρανό τής ΈλλάΔας, τόν απολ
λώνιο — μέ άλλη τόση καί περισσότερη
σπαραγμό, πίκρα, τραγικότητα, θρηνολογιέται ό θάνατος, - μιά κάθετη κατάβαση
πρός τόν τρισκότεινο Άδη.
Ό έλληνικός λαός, Δέν είναι καθόλου με
ταφυσικός. Ή άναφορά στόν "ΑΔη πού
γίνεται στά τραγούΔια ταυ, στόν «κάτω
κόσμο», Δέν είναι παρά μιά τραγική άλληγορία τού Δεινού πού λέγεται θάνατος.
Καί θάνατος θά πεί πιοτοτινό χάσιμο τής
ωραίος επίγειας ζωής, απώλεια τού φω
τιές, τών αγαπημένων. Θά πεί αιώνιο σκοτάΔι. αιώνια λησμονιά. Θά πεί «άνεπίατροφο». Κι' ό ζωντανός πού μένει γιά νά
συνοΔέψει στό ξόΔι του τόν άγαπημένο

νεκρό, άπλώνει μάταια τά χέρια του πρός
αυτόν, τού φωνάζει, τού μιλει, τόν ικετεύ
ει. Κι' ό νεκρός Δέν άπαντά. Καί τότε, ό
ζωντανός παρακαλεϊ τό Χάρο, νάναι οί
τρόποι του πιό καλοί, πιό τρυφεροί, πιό
«ανθρώπινοι» νά πούμε, πρός αυτούς πού
άΔιάκοπα μαζεύει στόν κάτω κόσμο. Μά
κι' ό Χάρος, είναι σκληρός, άπάνετος,
παντοΔύναμος. Κανέναν, καμμιά έπίκληση
Δέν ακούει, καμμιά μάνα Δέν τόν συγκινεϊ,
κανένα παλληκάρι Δέν είναι Δυνατό νά
τού άντισταθεΐ. Μιά φορά, μαζεύτηκαν
όλου τού κόσμου οί άντρειωμένοι νά χτί
σουν τό σιΔερόκαστρο κι’ άπό κεϊ νά πο
λεμήσουν τό Χάρο, μά ό Χάρος, τούς σά
ρωσε μονομιάς: «Μιά συννεφίτσα σκώθηκε πάνω στούς άντρειωμένους - κι’ έκλει
σαν τά ματάκια τους, τόν κόσμο Δέν τόν
είΔαν».
ΕιΔατε μέ ποιά ποιητική εύρεση παράστησε ό λαϊκός ποιητής τό ακαριαίο πέ
ρασμα τής ύπαρξης άπό τό Είναι στό μή
Είναι. «Μιά συννεφίτσα σκώθηκε πάνω
στούς άντρειωμένους. κι’ έκλεισαν τά μα
τάκια τους...». Κι’ άπό τότε, Δέν ξανάειΔαν πιά τόν κόσμο.
Μά κι’ αυτοί πού κατέχουν τά μεγάλα
πλούτη, τό πολύ βιός, δέν έχουν περισσό
τερη διορία στή γή άπό δση έχει ό καθένας
άλλος. "Αξαφνα, φεύγουν κι’ αυτοί, κι’ ό
λαϊκός τραγουδιστής, σκωπτικά κάπως,
τούς βάζει νά λένε: «Τά γρόσια μας τ’
άφήκαμε κι’ άλλοι τά ξεφαντώνουν - καί
τά σκουτιά τ’ άφήκαμε κι’ άλλα κορμιά τά
λυώνουν — καί τά παιδιά τ’ άφήκαμε κι’
άλλοι μάς τά μαλλώνοιιν». Έ νας άπέραντος, άγιάτρευτος καημός, καημός σπαρα
χτικός, είναι ό θάνατος. Ένας άδιάκοπος
αποχωρισμός, ένας διαμελισμός τού ’Εγώ
μας. Μιά ροή τού Όντος πρός τόν «κάτω
κόσμον». Σκοτεινιά κι’ άντάρα είναι ή
άτμόσφαιρα πού δημιουργούν τά δημοτι
κά μοιρολόγια. Ά π ’ αύτή τήν πλευρά,
συγγενεύουν άρκετά μέ τήν άρχαία έλεγειακή μας ποίηση, μέ τήν άντίληψη τών τρα
γικών γιά τόν έπάνω καί τόν κάτω κόσμο,
καί μέ τήν τέχνη τών έπιτυμβίων γλυπτών
πού δέν είναι παρά μιά άπειράριθμη άπεικόνιση ,αύτών τών άδιάκοπων άποχωρισμών. Πόση ευγενική θλίψη άλλά καί πό
ση έγκαρτέρηση έκφράζουν τ’ άνάγλυφα
τών άρχαίων τάφων!
Τά δημοτικά μας μοιρολόγια, δέν έχουν
αυτόν τόν συγκρατημό, παρά μόνο στήν
έκφραση, στή λιτή διτύπωση, καί, ίσιος
στό συναίσθημα τού «άφεύγατου» πού είναμ ό θάνατος. Ή έλλειψη μεταφυσικής
πίστης, τ’ άφήνει νά ένεργούν μέ όλο τό
άνυπεράσπιστο άνθρώπινο πάθος, μέ τό
ανθρώπινο σώμα, γυμνό στό σταυρό τού
θανάτου χωρίς έπαύριο, χωρίς άνάσταση,
μέ μόνη έπιβίωση τής υλικής υφής τού
σώματος, δηλαδή τή μετατροπή του σε
φυσικά στοιχεία όμορφιάς, όπως είναι τά
ίμτυλούδια, τ’ άστρα, τό νερό. «Τ’ όνομά
σου παιδάκι μου, τό πήρε τό ποτάμι - τού
πήρε καί τό ξέσυρε στού Μάη τό περιβόλι.
—Τό βλέπει ό Μάης καί γελάει, ή Μά'ίσσα
καί κλαίει, - τό βλέπουν τά Μαγιόπουλα
καί παίζουν καί γελάνε». Κι’ άλλού:
« ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΧΩΜΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙ’ Η Ο
ΜΟΡΦΙΑ ΧΟΡΤΑΡΙ». Ό Γκάρθια Λόρκα,
δόξα τού καιρού μας, μοιρολογώντας τόν

ταυρομάχο του κι’ άλλους νεκρούς του,
δέν κάνει παρά νά άναφέρει περιπτώσεις
τέτοιων μετασχηματισμών τής ζωντανής
ύπαρξης σέ στοιχεία ωραιότητας μά καί
άπάθειας τού φυσικού κόσμου. Κι’ άς
προσέξουμε τώρα, έκείνο πού σάς είπα
στήν άρχή γιά τή μοντέρνα λογική τού
δημοτικού τραγουδιού: «Τ’ όνομά σου
παιδάκι μου τό πήρε τό ποτάμι... τό βλέπει
ό Μάης καί γελάει». Δηλαδή, τ’ όνομα,
άπό ήχος γίνεται άντικείμενο πού τό πα
ρασέρνει τό νερό, γίνεται κάτι πού φαί
νεται, τό 6 λ έ π ε ι ό Μάης, είναι έπίσης
κάτι πού γίνεται παιχνίδι, καί παίζουν τά
παιδιά τού Μάη μ’ αύτό. Σύμφωνα μέ τήν
αυστηρή λογική στήν όποια βασίζεται ή
στενά παραδοσιακή ποίηση, τέτοια πρά
γματα δέν είναι νοητά. Μά ή δημοτική
μούσα, υιοθετεί, έστω καί άσύνειδα, μιά
λογική πιό γενναία, πιό τολμηρή, αύτή
πού πολύ άργότερα, σέ ξένες λογοτεχνίες,
θά άποκορυφωθεί στό λεγόμενο «παράλο
γο», στό «υπέρλογο», ή στό «υπερρεαλι
στικό». Όμως, πίσω άπ’ αυτήν τήν τολμη
ρή λογική τού μοιρολογητή, πού φαίνεται
καί παιχνιδιάρα, νοιώθουμε τόν σπαρα
γμό του: τό παιδί έφυγε, δεν έχει άπό πού
νά πιαστεί παρά μόνο άπό τ’ όνομά του.
Καί τό άρπάζει τ’ όνομα, — τό μόνο πού
άπόμεινε άπό τό φευγάτο — καί κάνει
παλαβά καμώματα μαζί του. Αύτή είναι ή
ποιητική ουσία τής υπερβατικής λογικής
τού δημοτικού τραγουδιού.
Βρίσκουμε καί μιά άλλη έξήγηση πού
παρουσιάζει τό Δημοτικό τραγούΔι τόν
θάνατο τόσο φοβερό: τήν κλειστή καί άνεξέλικτη ζωή στις μικροκοινωνίες τών και
ρών έκείνων. Σέ μερικές κοινότητες χωρι
σμένη ή Ελλάδα, σέ χωριά. Έ τσ ι, ό ένας
ζούαε πολύ κοντά καί γιά πάντα σιμά
στόν άλλον. ΚΓ οί Δεσμοί τής οικογένειας,
τής φιλίας, τής γνωριμιάς, τής κοινής ζωής
κάτω άπό τήν ίδια τύχη, άναπτύασονταν
πολύ δυνατοί. Κάθε τί πού διατάραττε τή
μονοτονία τών όμοιοτέλευτων ημερών,
ήταν ένα «κοινωνικό γεγονός» πού άνατάραζε τή ζωή τής κοινότητας: ένας γάμος,
μιά γέννα, μιά γιορτή, μιά βάφτιση, - καί
πρό παντός ένας θάνατος. Ό νεκρός, δέν
έφευγε μέσα στή γενική άδιαφορία. Ξεκολνούσε άπό τίς ψυχές καί τίς σάρκες
όλων. ΚΓ ή λησμονιά του, δέν μετριούνταν
μέ τίς ώρες καί μέ τίς μέρες, μέ τήν τύρβη
καί τήν παραζάλη τής ζωής στις σύγχρο
νες μεγαλουπόλεις, μέ τό λαχάνιασμα τού
καθημερινού βίου, όπως γίνεται σήμερα.
Μετριούνταν μέ τό άργότατο πέρασμα τού
καιρού, τών μηνών, τών χρόνων, κι’ άπουσία τού νεκρού έμενε γιά πολύ, έμενε γιά
πάντα, άποτυπωμένη σά βαθειά λαβωμα
τιά στήν ψυχή έκείνων πού τόν είχαν άγαπήσει καί γνωρίσει. Ό άνθρωπος, δέν
ήταν άψηρημένη έννοια, μιά τυπική κοι
νωνική μονάδα, όπως είναι σήμερα. Ήταν
μιά συγκεκριμένη πραγματικότητα, κάθε
άνθρωπος κι’ ένα άτομο, μέ όνομα, κατά
σταση, μοίρα στό χωριό καί στή χώρα. ΓΓ
αυτό καί στό δημοτικό τραγούδι, είναι
σκαλισμένη, κυριολεκτικά, ή μορφή τού
άνθρώπσυ, ή ζωντανή, ή έμψυχη μορφή
τού άνθρώπου. Τούτο φαίνεται σέ δλες τίς
κατηγορίες τών δημοτικών τραγουδούν,
ίσως όμως νά είναι πιό έντονο στά νεκρι-
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ΣΑΛΩΜΗ
Δ εξιά: Γερμανική ξυλογραφία τού έτους
1475. Παριστάνει τόν άποκεφαλισμό τού Ίωάννου (Βερολίνο, Κουπφερστιχκαμπινέτ). Εις
τήν άπέναντι σελίδα κάτω Υαλογράφημα
άπό τό Φράίμπουργκ. Ή Σαλώμη παρουσιά
ζει τήν κεφαλή τού Προδρόμου.

ρώόη, ατό όποιο πήραν μέρος οί Εύγενεϊς τον, τόν χορό τής κόρης τής
Ήρωόιάόος, τήν ύπόσχεσι τής ίκανοποιήσεως τής έπιθυμίας της μέ όρκο,
τήν σύσκεψι τής Σαλώμης μέ τήν μ η 
τέρα της, τήν αϊτησι τής κεφαλής τού
Ιωάννη, τήν «απρόθυμη» εντολή, τήν
έκτέλεσι, τήν τοποθέτηαι τής κεφαλής
στόν δίσκο που κρατούσε ή Σαλώμη
καί τήν έκθεσί της μπροστά στήν όμήΉρωδιάδα, πσι> τήν γνώρισε σέ ένα
γνρι.
ταξίδι τον στήν Ρώμη, προκάλεσε τήν
Ό Ηρώδης ό Μέγας είχε ννμφενοργή τού Ιωάννη τor Βαπτιστού ε
θή τόσες φορές καί οί γάμοι μεταξύ
ναντίον τον καί έναντίον τής Ήρωτών άπογόνων τον ήσαν τόσο πολύ
διάόος. Τό γεγονός αυτό άνάγκααε
πλοκοι, ώστε τό οικογενειακό τον δέν
τόν Αντίπα νά φυλάκιση τόν προφή
δρο έμοιαζε περισσότερο μέ λόχμη ή
τη. Ώ ς έδώ, πατούμε σέ άρκετά στε
άγκαθωτό φράχτη. Ακόμη καί ό Ι
ρεό, ιστορικά, έδαφος. Αλλά μέ τό
ουδαίος ιστορικός Φλάβιος Ίώσηπος,
γεγονός τού αποκεφαλισμού (καί τίς
πού άποτελεϊ μιά άπό τίς ελάχιστες
συνθήκες πού οδήγησαν σ' αυτόν) δέν
πηγές πληροφοριών έπάνω ατό θέμα
συμβαίνει
τό ίδιο, παρά τίς δ ιη γ ή 
αυτό, πρέπει νά άντιμετωπίζεται μέ
σεις τών Ευαγγελίων. Στά διακόσια
επιφύλαξε "Αν περιορισθούμε όμως
χρόνια πού προηγήθηκαν άπό τίς βι
σέ τέσσερις μόνο άπό τίς συζύγους
βλικές διηγήσεις συναντούμε συχνά
τού Ηρώδη, μπορούμε κάπως νά ξεπολλές άνάλυγες ιστορίες στόν έλληκαθαρίσωμε τά πράγματα, γιά νά
νορρωμαίκό κόσμο, πού παρουσιά
δώσωμε στόν άναγνώστη νά καταλάζουν ύποπτες ομοιότητες.
6η κάπως τήν μπερδεμένη γενεαλογία
Ό Τίτος Λίβιος, ατό Κεφάλαιο 42
τον. Ή σύζυγός τον Κλεοπάτρα ίγέντού 39ου βιβλίου τής «Ρωμαϊκής Ι 
νησε τόν φίλιππο, πού έγινε ό πρώτος
στορίας», περιγράφει μιά έπίθεσι τού
άνδρας τής Σαλώμης. Ή ίδια ή Σ α 
Κάτωνος έναντίον τού υπάτου Λευ
λώμη ήταν κόρη τής Ήρωδιάδος άπό
κών Κονϊνκτίου Φλαμινίον ενώπιον
τόν γάμο της μέ τόν Ηρώδη Φίλιππο,
τής Συγκλήτου τό 184. Ό Κάτων
γιό τού Ηρώδη τού Μεγάλου και τής
ίαχυρίσθηκε
δτι ό Φλαμίνιος είχε π α 
Μαριάμμης Β , κόρης τού Σίμωνος.
ρασύρει
κάποιον
άνήθικο νεαρό, τόν
Ή Μαριάμμη Α \ έγγονή τού ΎρκαΦίλιππο Παίνο, νά τόν άκολουθήση
νοϋ, είχε χαρίσει στόν Ηρώδη ένα
στήν Γαλατία. Μιά μέρα, καθώς ό
γιό, τόν Αριστόβουλο, που ννμφενύπατος καί ό φίλος του δειπνούσαν
θηκε τήν Βερενίκη, μέ τήν όποια άπέμαζί, ένας σημαίνων Γαλάτης ζήτησε
κτησε τήν Ήρωδιάδα και άλλο ένα
άκρόασι καί, μετά τήν παραχώρησι
Ηρώδη, πού νυμφεύθηκε μιά άλλη
της, ζήτησε άπό τόν Φλαμίνιο τήν
Μαριάμμη καί έγέννησε έναν άλλο
προσωπική του έγγύησι γιά τήν προ
Αριστόβουλο, τόν δεύτερο σύζυγο
στασία του. Ό ύπατος, κατά τους
τής Σαλώμης!
ισχυρισμούς τού Κάτωνος, στράφηκε
Διάβολε!
πρός τό άγόρι καί είπε: «Μιά που
Μέ τήν Μαλτάκη άπέκτηαε τόν
έχασες εξ αιτίας μου τόν άγώνα τών
Αντίπα. Ό τελευταίος, έπειόή επιθύ
μονομάχων, θά ήθελες νά δής, σέ άνμησε καί έκλεψε τήν γυναίκα τού ετε
τάλλαγμα, τόν Γπλάτη νά πεθάνη αυ
ροθαλούς άδελφού τον Φιλ.ίππον, τήν
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τή τήν στιγμή;». ”Οταν ό νεαρός συγκατένευσε άδιάφορα, ό άρχηγός τής
φρουράς τράβηξε τό σπαθί τον καί
έσφαξε τόν άτυχο άνθρωπο.
Ή άλήθεια τού επεισοδίου αυτού
δέν μπορεί νά άμφισβητηθή καί, μο
λονότι απέχομε άκόμη πολύ άπό τόν
άποκεφαλισμό τού ’Ιωάννη, ή σύνδε
α ις τού Έρωτος καί τής άόικαιολόγητης βίας πρέπει νά μάς κάνη νά στα
θούμε στό σημείο αυτό. Έ χει προσόιορισθή ήδη τό αίτιο καί, κατά τούς
έπόμενους όυό αιώνες, δέν έπαψε νά
άποκτά διαστάσεις.
Ό Ρωμαίος ιστορικός Βαλέριος
Αντίας, ή άξιοπιστία τού οποίου
άμφισβητεϊται άπό τόν Λίβιο, μάς
προσφέρει μιά λίγο μεταγενέστερη
εκδοχή τής ιστορίας τού Φλαμινίου, ή
όποια, έπειόή πλησιάζει πολύ περισ
σότερο πρός τήν άφήγησι τής Καινής
Διαθήκης, έπιβεβαιώνει τίς άμφιβολίες τού Διβίου σχετικά μέ τόν συγ
γραφέα της καί ένισχύει τίς υποψίες
μας δτι ό Ευαγγελιστής Μάρκος είναι
πολύ πιθανό νά τήν έχη δανειαθή ά 
πό αυτόν.
«Στήν Πλακεντία, ό ύπατος προσκαλεϊ σέ γεύμα μιά γυναίκα ελαφρών
ηθών μέ τήν όποια είναι τρελλά ερω
τευμένος... Εκείνη, πού κάθεται στό
πλευρό του μέ τό κεφάλι άκουμπισμένο στό στήθος του, τού λέει πώς δέν
παρακολούθησε ποτέ άποκεφαλισμό
καί θά τής άρεσε πολύ νά έβλεπε
κάποτε κάτι τέτοιο. Ό Φλαμίνιος,
τρελλός άπό έρωτα, παρασίιρεται. Διατάσαει νά φέρουν μπροστά τον ένα
άπό τούς δυστυχισμένους φυλακισμέ
νους του γιά νά τόν άποκεφαλίσονν
μέ τό τσεκούρι». Α πό αυτό γίνεται
φανερό δτι ή κατηγορία τού Κάτωνος
έναντίον τού Φλαμινίου είχε γίνει
γρήγορα τό άγαπημένο θέμα τών ρη
τόρων. Ό Σενέκας γράφει στις « Αμφιλογίες» του: «... Ο Φλαμίνιος, κα
τά τήν διάρκεια ενός συμποσίου, έπειδή τού τό ζήτησε ή φίλη του, πού
λυπόταν γιατί δέν είχε δή ποτέ άποκεφαλισμό, έβαλε νά σκοτώσουν ένα
κατάδικο τών φυλακών...» καί δια
τείνεται δτι, γιά τόν λόγο αύτό, ο
Φλαμίνιος έπρεπε νά δικασθή γιά
κατάχρησι έξσυσίας.
Συνεχίζει όμως καί δίνει έκτασι
στήν ιστορία μέ τρόπο καθαρά λογο
τεχνικό:
« Ό Φλαμίνιος, διοικητής μιάς ρω
μαϊκής έπαρχίας, φυλάκισε κάποιον
κατάπαίτησι τής φίλης του, γιατί τήν
είχε προσβάλει. Ό Φλαμινιοτ. αντί
θετα, είχε καλή ιδέα γιά τόν φυλακι
σμένο πού τό ήξερε καί γι' αύτό ήλπιζε δτι θά τόν άφηναν έλεύθερο. Ό

κά θρηνολογήματα καθώς καί στά τραγού
δια τής ξενητιάς, πού κι’ αυτά παρασταί
νουν μέ δραματική ένταση έναν άλλο καη
μό τής ζωής σ’ έκεϊνες τις έποχές.
Τότε ό ξενιτεμός, ό μισεμός, τό φευγιό
γιά τό ταξίδι στά ξένα ή πολύχρονη πα
ραμονή στά ξένα τό δύσκολο ή τό καθόλου
τής έπικοινωνίας άνάμεσα στόν ξενιτεμένο
καί στούς δικούς του, έμοιαζε μέ δεύτερο
θάνατο.
Νά φύγει κανείς άπό τά Γιάννενα καί
νά πάει σήν Πόλη στή Χιό ή πιό μακρυά,
στις πόλεις τής Ρωσίας καί τής Ρουμανίας,
ήταν μεγάλη περιπέτεια. Τό ταξίδι άργό
καί κουραστικό, οί δρόμοι κακοί καί γε
μάτοι παγίδες φονικές, τά καταλύματα
θλιβερά, κι’ ή φτώχια δέ βοηθούσε τόν
ταξιδιώτη.
Καί σάν έγκατασταινόταν στόν ξένο τό
πο άρχιζε ή νοσταλγία τού δικού του,
γιατί κάθε άλλο παρά πού ήταν εύκολη ή
ζωή στόν ξένο τόπο. Ή δουλειά σκληρή,
χωρίς χρονικά όρια, οί ξένοι έχθρικοί, ό
μετανάστης άπροσάρμοστος. ΚΓ άρχιζε ό
καημός καί τό άχ καί βάχ γιά τό χωριό,
καί τή φαμίλια, γιά τό ζεστό σπίτι, γιά τό
πολύτιμο χνώτο τής οικειότητας, τό πιό
καλό δώρο πού έχει άνάγκη ό άνθρωπος ό
ξενιτεμένος. ΚΓ άν άρρώσταινε; Ποιος θά
τόν παράστεκε μέ στοργή κΓ άγάπη; ΚΓ
άν πέθαινε; Ποιος θά τον ξεπροβόδιζε
τρυφερά, μέ δάκρυα καί τελετές, στόν κά
τω κόσμο; Καί πώς νά μάθει γιά τούς
δικούς του, έκεϊ πέρα, μακρυά, πού μέ
νουν καί τόν καρτερούν; Αργά καί πού
κανένα άόριστο μύνημα, πού μπορούσε νά
κρύβει καί κακά μαντάτα. Καί πότε θά
δώσει ό Θεός νά γυρίσει στην πατρίδα;
ΚΓ άν τού λάχαινε κάποτε νά γυρίσει,
ποιούς θάβρισκε στή ζωή, καί πώς θά τούς
εύρισκε τούς άγαπημένους του; Τό πιό
πιθανό γιά τούς ξενιτεμένους, είναι τούτο,
πού τόσο τραγικά καί άπλά συνάμα καί
κοφτά, τό λέει ό δημοτικός στιχουργός:
«ΚΟΙΝΑΩ ΚΑΙ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΙΑ
ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ - ΚΓ Η
ΞΕΝΗΤΙΑ ΜΕ ΓΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΚΑΝΩ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥΣ».
Πόσοι ξεκίνησαν γιά τριάντα μέρες καί
μείναν στή ξενιτιά τριάντα χρόνους ή καί
γιά πάντα!
Καί πόσο γρήγορα οί τριάντα μέρες γί
νονται τριάντα χρόνια! Τό άσύλληπτα
γοργό πέρασμα τού χρόνου, τά παράστησε
πικρά κι’ ό Καβάφης, λέγοντας:
«ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ! ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΕΝ
Η ΩΡΑ! ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ! ΠΩΣ
ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ»!
Βαρύς, κατάφορτος άπ' ομι αύτά ό
ξενιτεμένος, φαγωμένος άπό νοσταλγίες,
πόθους, όνειρα γυρισμών, έλπίδες, χτυπη
μένος άπό κακά μαντάτα, άπό άρρώστιες,
αποτυχίες, θανάτους δικών του, πώς νά
μήν ξεσπάσει στό στίχο, πού ήταν τότε κΓ
ένα μέσο λύτρωσης, γιατί ό στίχος γινόταν
αμέσως, μαζί, καί τραγούδι, κι’ έτσι ή λύ
τρωση μέ τήν ποίηση καί τή μουσική ήταν
διπλή; Καί πώς νά μήν είναι ποιητικά άριστουργήματα, πολλά άπό τά τραγούδια
τού Χάρου καί τής ξενητιάς;
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ΤΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΤΟΥ ΠΗΤΕΡ ΦΙΝΤΣ
Συνέντευξη πού έδωσε λίγο πριν άπό τό θάνατό του

Η τηλεόρασι:
SEN ΕΧΕΙ ΣΧΕΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
«Π ροσ έξτε τήν ελευ θερ ία σας. Ά ν τιτα χ θή τε εις
οίαδήποτε μορφή πνευματικής βίας, πού προσ
παθούν νά σάς επιβάλουν οί κυβερνήτες σας.
Εάν χάσετε τήν προσωπικότητά σας καί τήν
μνήμη σας, χάσατε τό τε τό πάν!».
ΙΓΟ πριν πεθάνη, ό ΓΙήτερ
Φίνες, έδωσε μία ενδιαφέρου
σα σιψέντευξι γιά τήν ταινία
«Τό δίκτυο», μέ τήν όποια άπέυπαοε
τό μεταθανάτιο "Οσκαρ.
Στήν ταινία αυτή ό Φίντς υποδύε
ται τόν Χάοναρντ Μπήλ, ένα εκφω
νητή τού νυκτερινού δελτίου ειδήσε
ων, ό όποιος γίνεται διάσημος επειδή
«γνωρίζει νά ίκανοποιή τις άνάγκες
τού κοινού του».
Τό σενάριο έχει γραφή άπό τόν
Πάντυ Τσαγιέφσκυ καί ό σκηνοθέτης
τής ταινίας είναι ό Σύντεύ Λιούμετ.
Τό έργο έχει πολλές κωμικοτραγικές
σκηνές καν στρέφεται κυρίως κατά
τής άμερικανικής τηλεοράσεως. Σατιρίζει, επίσης, τό κατεστημένο.
Ό Φίντς έλεγε ότι «ό ρόλος αυτός
είναι ένας άπό τούς καλυτέρους τής
ζωής μου». Ό χαρακτηρισμός αυτός
γίνεται πολύ σημαντικός, όταν λέγε
ται άπό τό στόμα ενός ήθοποιού, ό
όποιος έχει κερδίσει τέσσερις φορές
ώς τώρα τό βρεταννικό βραβείο 'Ό 
σκαρ.
Ό Φίντς έλεγε άκόμα, πώς ή ταινία
αυτή είναι ό καθρέπτης τής συγχρό
νου ζωής. Είναι αυτό πού λέμε μία
ρεαλιστική ταινία...
Ό Πήτερ έλεγε ότι ή ταινία του δεν
προσπαθεί νά απόδειξη τήν άκαταλληλότητα τής άμερικανικής τηλεορά
σεως. Άντιθέτως, σκοπός τής ταινίας
αυτής είναι νά «ταράξη λίγο τά νε
ρά» ώστε νά συνέλθουν οί άρμόδιοι
καί νά συντονίσουν τίς προσπάθειές
τους, ώστε νά καλυτερεύοουν λίγο τά

«κακώς κείμενα» εις τήν τηλεόρασι.
«Τό κακό μέ τήν τηλεόρασι είναι
ότι μπορεί νά έπι/ρεάση πολύ κόσμο.
"Ετσι, εις τήν σημερινή κατάατασι
πού εύρίσκεται είναι περισσότερο
βλαβερή γιά τό κοινό, παρά ωφέλιμη.
Τό πρόβλημα έγκειται εις τό γεγονός
ότι τά πάντα εις τήν μικρή οθόνη
είναι προκατασκευασμένα άπό τήν
πολιτεία: Οί ιδέες, οί γνώμες τών ει
δικών, τά πάντα. Μέχρι καί τό... δελ
τίο καιρού κατασκευάζεται άπό τιμ·
πολιτεία».
ΠΗΤΕΡ ΦΙΝΤΣ
Π ίστευε, ότι ή σημερινή τηλεόρασι. δέν έχει
καμμιά σχέση μέ τήν τέχνη.

ΝΆΝΊΊΟΝ ΤΗΣ T.V.
Τ 7 1 Π ΙΣΗ Σ ή τηλεόρασις είναι δρI -/ γανο «μαζικής ανθνποβολής».
Μέσω τον «μαγικόν κουτιού»,
μπορεί ό καθείς νά έπιβάλη τήν γνώ
μη τον εις τό κοινό καί νά τό μεταδάλη σέ πειθήνιο όργανό τον. Φυσικά, ή σημεριίΊ) τηλεόρασι όέν έχει
καμμία απολύτως σχέσι μέ τήν τέΧνη»·
"Ομως ό Φίντς όέν παραδέχεται ότι
τό «Δ ίκτνο» στρέφεται άποκλειστικώς και μόνον κατά τής τηλεοράσεως. «Παρ' όλο πού’ ή πρώτη ίντύπωοις είναι αυτή... Ό τύπος τόν ό
ποιον ερμηνεύω στρέφεται εναντίον
τού τρόπον τής «μοντέρνας ζωής»
καί όταν μιλά σον δείχνει καθαρά
τήν εικόνα τον σύγχρονον άνθρώπον,
ό όποιος τείνει πρός τήν παραφροσύνη.
Δέγει: «Πρόσεξε! Προφύλαξε καλά
τήν προσωπικότητά σον γιατί άλλοιώς, οί άλλοι, οί έξνπνοι, θά σέ παραλάβουν, θά σέ τοποθετήσουν εμ
πρός σ' ένα «κουτί» τό όποιο θά άρχίση νά μιλά, νά μιλά, νά μιλά, ώσπον εσύ θά πάψης πλέον νά σκέφτε
σαι μόνος σον καί θά άκολονθής πει θιμ’ίος τήν δική τους σκέψι. Θά σέ
μεταβάλουν έτσι σ' ένα καλοκονρόισμένο καί υπάκουο ρομπότ καί θά σέ
κάνουν δ,τι θέλουν». Αντή ή προειδοποίησι ισχύει γιά δλονς τούς άνθρώπονς κάθε χρώματος καί εθνικότητος. Είναι πρυειόοποίησις δτι πρέ
πει νά φνλάγωνται άπό κάθε είδους
κυβέρνηαι - σοσιαλιστικι) ή καπιταλι
στική - γιατί καί οί μέν καί οί δέ
προσπαθούν μέ κάθε μέσον νά υπο
τάξουν τήν γνώμη καί τήν θέλησι τού
λαού στην δική τους, ώστε νά σννεχίσονν αυτοί άνενόχλητοι τό έργο
τους...».
ΣΤΟΣΟ, ό Φίντς συμφωνεί μέ
τήν άποψι δτι τό τελικό αυτό
μήνυμα όέν υπήρχε άρχικά στό
σενάριο. Περιελήφθη άργότερα γιατί
άλλοιώς ή ταινία θά ήταν «λειψή».
«Είμαι λιγάκι λυπημένος γιατί βλέ
πω δτι δαες έθεωρήσαμε άπάνθρωπες
καί σκληρές σκηνές, δταν έγνρίζαμε
τήν ταινία, άπεδείχθησαν κατόπιν
τραγική άλήθεια. Π αρ’ δλα αυτά, ή
ταινία είναι τόσο δυναμική καί τόσο
τραγικά αληθινή, δσο λίγες τού εί
δους της... Μερικούς ίσως τούς ξενί
ση ή «λαϊκή» καί πολλές φορές «άρ-
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Κατά τόν Πήτερ Φίντς τό «μαγικό κο υ τί » είναι όργανο μαζικής αυθυποβολής.

γκώ» διάλεκτος, τήν όποια χρησιμο
ποιεί στήν ταινία ό τηλεπαρουσια
στής τού δελτίου ειδήσεων. ”Ομως,
αυτοί όέν έχουν παρά νά άνοίξουν
τήν τηλεόρασι καί νά άκούσουν τήν
γλώσσα πού μεταχειρίζονται σήμερα
οί τηλε-έκφωνηταί. Τότε θά καταλά
βουν δτι ή ταινία όέν είναι καθόλου
ύπερβολική. Άντιθέτως, θίγει μόνον
ένα μικρό μέρος άπό τά κακώς υπάρ
χοντα στήν τηλεόρασι. Πολλές φορές
ή γλώσσα τήν όποιαν χρησιμοποιούν
στήν τηλεόρασι αν όέν είναι γιά γέλια
είναι - άσφαλώς - γιά κλάματα».
Ό Φίντς πάντως είναι πολύ υπερή
φανος γι' αυτήν τήν τελευταία του
ταινία. «Αύτό τό έργο είναι κάτι άλ
λο», έδήλωσε εις τούς δημοσιογρά
φους. «Δέν υποστηρίζω, βέβαια, δτι
τό κοινό θά ένθουσιασθή πολύ μέ τήν
ταινία γιατί θά υπάρξουν άρκετοί
πού όέν θά τήν καταλάβουν ή καί θά
τήν παρεξηγήσουν. Αύτό, δμως, δέν
μειώνει τήν άξια της. Άλλωστε, είναι
ένα έρέθισμαγιά νά σκεφθή τό κοινό
τί είδους πνευματική τροφή τού σερ
βίρουν έόώ καί τόσο κ α ρ ό καί νά
άξιώση νά του όοθή κάτι καλύτερο.
Καθώς βλέπετε, σκοπός τής ταινίας δπως είπα καί προηγουμένως - είναι
τά λιμνάζοντα νερά τού «τηλεοπτι
κού κατεστημένου».
Ε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ άνάλυσι ή
\ 1 ταινία αυτή δέν θά είχε ποτέ
^
γυρισθή άν ή τηλεόρασι όέν εί
χε φθάσει εις τό σημερινό έσχατο ση
μείο 'καταπτώσεως καί οπωσδήποτε

όέν θά είχε άσφαλώς λόγο νά γυρισθή άν είχε παραμείνει εις τό... «υψη
λό» έπίπεόο τών πρώτων χρόνων τής
έμφανίσεώς της, δηλαδή, άν είχε περιορισθή εις τήν διασκέδασι καί μό
νον του κοινού. 'Όμως, τώρα τά πρά
γματα έφθασαν πλέον στό άπροχώρητο καί είναι καιρός νά βρεθή κάτι
πού νά ταράξη λίγο τά νερά».
"Οπως είναι, λοιπόν, φανερό, άπό
τήν μέχρι τώρα σΐ’ζήτησι, ό Φίντς είχε
πάρει πολύ ατά σοβαρά τόν ρόλο του
ώς ηθοποιού. Κατηγορηματικά υπήρ
ξε πάντοτε ή άρνησίς του νά λάβη
μέρος σέ ταινίες τις όποιες έθεωρούσε
άκατάλληλες γιά τήν πνευματική άνάπτυξι τού άνθρώπου. Ουδέποτε
συμμετείχε σέ ταινίες βίας. Κι αύτό
γιατί μετά άπό μία τέτοια ταινία αι
σθανόταν κυριολεκτικά «σωματικώς
καί ψυχικώς πτώμα». Αύτό βέβαια
έξώργιζε τούς παραγωγούς καί τούς
σκηνοθέτες γιατί δέν μπορούσαν νά
εννοήσουν τίς άντιδράσεις αυτές τού
ηθοποιού.
Κ αί έκλεισε τήν συνέντευξί του μέ
τήν εξής προειδοποίησε·
«Προσέξτε τήν ελευθερία σας. Άντιταχθήτε εις οίαδήποτε μορφή πνευ
ματικής βίας προσπαθούν νά σάς επι
βάλουν οί κυβερνήτες σας. Εάν χά
σετε τήν προσωπικότητά σας καί τήν
μνήμη σας, χάσατε τότε τό πάν! Πο
λεμήστε μέ δλες σας τίς δυνάμεις νά
κρατήσετε δ,τι πιό πολύτιμο έχει σ'
αυτήν τήν ζωή ό άνθρωπος: τήν
πνευματική του άκεραιότητα!».

ΝΤΑΙΙΒ. ΣΤΕΡΡΙΤ
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Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ τής βοηθητικής
αυτής γλώσσας ήταν ό Πολω
νός γιατρός Λάζαρος Λουδοβίκου
Ζάμενχωφ πού είχε γεννηθή τό 1859
καί πέθανε τό 1925.
Τό 1887 έξέδωσε τά πρώτα συγγράματά του γιά τό θέμα αυτό μέ τό
ψευδώνυμο «Δόκτωρ Εσπεράντο»
δηλαδή «Δόκτωρ Έλπίζων». Ήθελε
έτσι, νά έκφραση τήν ελπίδα ότι ή
νέα γλώσσα θά συντελούσε στην
προσέγγισι τών λαών καί τήν καλύτε
ρη αμοιβαία κατανόησι μεταξύ τους.
ΚΓ έγραψε: Μόλις ό άνθρωπος διώ
χτηκε από τόν Παράδεισο άρχισε τις
προσπάθειες νά δημιουργήση όσο τό
δυνατόν καλύτερες συνθήκες γιά τή
ζωή του. ώστε νά μπορέση νά άναπληρώση τόν χαμένο παράδεισο. Καί
μόλις, μέ τόν πύργο τής Βαβέλ, έγινε
ή πολυγλωσσία καί ή σύγχυσι άρχισε
τις φροντίδες γιά νά μπορέση νά
συνεννοηθή μέ τόν γείτονά του.
Χρόνια τώρα οί δυό αύτές επιδιώ
ξεις βρίσκονται ακόμη στά σπάργα
να. Αλλά ειδικά γιά τήν δεύτερη υ
πάρχουν πολλοί σ' όλόκληρο τόν κό
σμο πού ισχυρίζονται ότι βρήκαν τή
λύσι. Καί ότι δέν μένει, παρά νά τούς
ακολουθήσουμε στό δρόμο τής Εσπε
ράντο.
Βασική σκέψι τού Ζάμενχωφ ήταν ή
δημιουργία μιάς άπλούατατης γλωσ
σ ά ; πού θά είχε τούς λιγώτερους δυ
νατόν γραμματικούς κανόνες. Καί οί
λέξεις της. θά είχαν ρίζες άπό περισ
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σότερες γνωστές διεθνώς.
Τό αλφάβητο τής έσπεραντικής
γλώσσας έχει 20 γράμματα, πού δια
βάζονται όπως γράφονται. Αυτό έδήλωσε ό αντιπρόεδρος τού Ε λληνι
κού Έσπεραντικού Συνδέσμου κ. Γ.
Μίγγας στόν κ. Κελαίδήν. Υ π ά ρ 
χουν Ιό συνολικά κανόνες γραμματι
κής. Τόνους δέν έχει ή γλώσσα αυτή.
Όλες οί λέξεις τονίζονται στήν πα
ραλήγουσα. Οί λέξεις σχηματίζονται
από μιά ρίζα καί τίς άνάλογες κα
ταλήξεις πού είναι Ο γιά τά ουσια
στικά α γιά τά έπΐθετα -ε γιά τά
επιρρήματα καί -ι γιά τά άπαρέμφατα. "Ετσι π.χ.. έχουμε τη ρίζα αμ-καί
μέ τίς προσθήκες σχηματίζουμε τό ου
σιαστικό άμα = αγάπη τό επίθετο
άμα = άγαπητός. τό επίρρημα άμε =
άγαπητώς κί άμι = αγαπών.
"Όλα τά θηλυκά ονόματα σχηματί
ζονται άπό τά αρσενικά στά οποία
τοποθετούμε την κατάληξι ι\. Π.χ.
Πάτρο θά πή πατέρας, πατρίνο. μη
τέρα. "Η φράτο. άδελφός καί φρατίνα
= αδελφή. "Ετσι όποιος μάθη μιά ξέ
νη λέξι (άρσενικό) γνωρίζει δύο (καί
τό θηλυκό). Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ
τά επίθετα. Ό ποιος μάθει ένα. γνω
ρίζει δύο διότι τό δεύτερο (τό άντίθετο τού πρώτου) σχηματίζεται μέτήν
προσθήκη μπροστά τού «μαλ». Έτσι
μπόνα θά πή κα)ός καί μάλμπονα
σημαίνει κακός.
"Αρθρον υπάρχει ένα (λά). Καί όλα
τά πληθυντικά σχηματίζονται μέ τήν

προσθήκη ενός γράμματος στόν ενι
κό. Τέλος ή άρίθμησι είναι άπλουστάτη.
ΣΤΑΜ ΑΤΙΑΔΗΣ. Τό επώνυμο αυτό
είναι βασικό γιά τήν διάδοσι τού έσπεραντισμού στή χωρά μας. ΚΓ αυτό
γιατί ή νέα γλώσσα διδάχτηκε πρώτη
φορά στην Ελλάδα άπό τόν Άνακρ.
Σταματιάδη.
Αυτός ίδρυσε τό 1907 στήν Σάμο
(επί ηγεμονίας) τήν έσπεραντική εκ
παιδευτική εταιρία. Καί τό 1910 είσήχθη ή διδασκαλία των στά σχολεία
ως υποχρεωτικό μάθημα. Ήταν ή
πρώτη περίπτωσις στόν κόσμο όπου ή
γλώσσα διδάχτηκε υποχρεωτικά οέ
δημοσία σχολεία. Ταυτόχρονα, ό
Σταματιάδης νά έκδίδη στήν Σάμο τα
πρώτα περιοδικά τού είδους μέ τόν
τίτλο « Ελληνόφων Εσπέραντιστή:».
Τό 1950 ό "Ανακρ. Σταματιάδης ήταν
Πρόεδρος τής Έσπεραντινής Ακα
δημίας τής Ελλάδος. Ό Έσπεραντισμός δέν έχει καμμία απολύτως σχέοι
μέ τήν θρησκεία καί τήν πολιτική.
Αποβλέπει αποκλειστικά στην διάΟ Πολωνός γιατρός Λάζαρος Ζάμενχωφ μέ
τά συγγράμματα του προσπάθησε νά καθιέ
ρωση μ ία γλώσσα, ή όποια νά άποτελή διε
θνές όργανον ουνεννοήσεως μεταξύ όλων
τών λαών τής γής άνεξαρτήτως φυλής, χρώ
ματος. πολιτικής καί πολιτιστικής καταστάοεως κλπ

(Vim τή; γλύκισα; γιά την έξυπηρέτησι τού άνθριόπου σέ διεθνή κλίμα
κα. Ό μεταξύ τών μελών χαιρετισμό;
σέ ολόκληρο τον κόσμο είναι ειρηνι
κό: καί πανανθρώπινο;. Λένε «Πάτσον καί άμον» πού σημαίνει στη
γλώσσα του;: «ΕΙΡΗΝΗ καί Α ΓΑ 
ΠΗ (θυμίξοντα; τό χριστιανικό «Εϊρηνη ϋμίν».
Ή ιδέα τή; γλώσσα; αύτή; έχει άπλωθή σε περισσότερε; από εξήντα
χώ ρε;. Κεντρον τού Έσπεραντικού
Συνδέσμου έδρεύει στό Ρότερνταμ τή;
Ολλανδία;. Τηρούν «Τάρα Λίμπρα»
πού επί λέξει σημαίνει «τό όιόλίο τού
χρόνου» καί είναι μιά έπετΐ)ρίδα. Α 
ναγράφεται εκεί μεταξύ άλλων, τό ό
νομα καί ή όιεύθυνσι τού «Ντελεγκιτο» δηλαδή τού εκπροσώπου, τού έπιτετραμένου τής κάθε χώρα; «Έτσι
άν ό Έ λλη να ; έσπεραντιστή; θέλη
μιά πληροφορία π.χ. από τήν Ιαπω
νία θά γράψη στόν Ιάπωνα Ντελεγκίτο. Καί εκείνος, ύποχρεούται ·μέ 14
ήμερε; τό άργότερο νά άπαντήση.

Κάθε χρόνο, οί έσπεραντισταί (ορ
γανώνουν συνέδρια. Στήν Ελλάδα
είχε γίνει τό 1976. Ηταν τό 61ο καί
πήραν μέρος 2.000 άντιπρόσωποι άπό 54 χώρες. Ή επιτυχία τού συνε
δρίου ήταν εντυπωσιακή. Τήν έναρξι
τών εργασιών έκήρυξε ό υπουργός
Πολιτισμού κ. Τρυπάνης καί ό EOT
προσέφερε διαφημιστικές άφίσσες.
Γιά τό 1977 τό Συνέδριο έχει όρισθή
γιά τήν Ισλανδία, τού χρόνου στή
Βάρνα τής Βουλγαρίας καί τό έπόμενο στην Ελβετία.
Ή διάδοσις τής γλώσσας ενδιαφέ
ρει τά μέλη τού Συνδέσμου. Οί έκάστοτε 'Υπουργοί Παιδείας έχουν έκδώσει εγκυκλίους πρός τά σχολεία,
νά καθιερώσουν ώρες διδασκαλίας
καί νά έπωφεληθούν άπό τήν προσ
φορά τού Συνδέσμου γιά δωρεάν δι
δασκαλία. Ή πρώτη μάλιστα έγκλύκλιος φέρει τήν υπογραφή τού σημε
ρινού Προέδρου τής Δημοκρατίας κ.
Κων. Τσάτσου, πού ήταν τότε υπουρ
γός τής Παιδείας. Έ χει ίδρυθή διε

θνές θερινό Πανεπιστήμιο, πού λει
τουργεί στά πλαίσια τών διεθνών
συνεδρίων. Άνεβάζονται θεατρικά
έργα στή γλώσσα αυτή. Τό φεστιβάλ
κουκλοθέατρου τού Ζάγκρεμπ έχει
καθιερώσει τήν εσπεράντο. Επίσης ή
γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται στά
προσκοπικά τζάμπορυ. Καί ή Αγία
Γραφή έχει μεταφρασθεϊ στήν έσπεραντική.
Σημειώνουμε, όπως γράφει τό άρθρο
του ό κ. ΓΙάρις Κελαίδής ενδιαφέρου
σες γνώμες έπιφανών άνδρών:
1) Ό Βολταϊρος έγραφε: «Ή πολυ
γλωσσία είναι μιά άπό τίς μεγαλύτε
ρες δυστυχίες τής γής».
2) Ό Μοντεσκιέ: «'Η άνάγκη επικοι
νωνίας ανάμεσα ατούς λαούς είναι
τόσο μεγάλη, ώστε επιβάλλεται ή καθιέρωσι μιας κοινής γλώσσας».
3) Ό Τολστόϊ: «Ή ευκολία τής εσπε
ράντο είναι τέτοια, ώστε ύστερα άπό
μελέτη δέκα ωρών, μπόρεσα νά δια
βάσω ελεύθερα σ’ αυτή τή γλώσσα».

«ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ»
Δημήτυη Σταμέλου
ε τόν τίτλο «Τό Λιοντάρι τής Κλεφτονριάς (Άντροϋτσος ό πατέρας τον Όόνσσέα)», κυκλοφόρησε
τό νέο βιβλίο τον Δημήτρη Σταμέλον, στή σειρά τών ’Εκλεκτών 'Έργων τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
τών εκδόσεων τής «Εστίας».
,
.
Στό έργο αύτό, όπον συνταιριάζεται ή λογοτεχνική άφήγηση μέ τήν ιστορική πραγματικότητα, ζωντανεύεται η
επική καί δρα/ιατική φυσιογνωμία τον περίφημου κλέφτη και η συγκλονιστική πορεία τής ζωής του άπό τήν
ποώτη άναμέτρηση μέ τούς Τούρκους ώς τό αστραποβόλημα τής παλληκαριάς και τό μαρτυρικό του θάνατο στό
κάτεογο, δίνεται άόρά καί παραστατικά. Μορφή κορυφαία τής Κλεφτονριάς, ό Αντροντσος παρουσιάζεται, στή
ιινθιστορηματική αύτή βιογραφία, έπειτα άπό εξαντλητική καί συστηματική διερεύνηαη σ' έλληνικές καί ξένες
πηγές, ώστε ή λογοτεχνική άνάπλαση τής θρυλικής του ζωής νά επιβεβαιώνεται ιστορικά και νά τεκμηριώνεται
βιβλιογραφικά.
,
,
, ,
,
Τό έργο ειδικότερα άναφέρεται στήν κλέφτικη παράδοση τής οικογένειας τον, το ξεκίνημα για την κλέφτικη
ζωή καί τό φούντωσα παλλ,ηκαριάς κι' άσκεριοϋ, τή συνεργασία του μέ άλλους κλέφτες τον καιρού του και τόν
Κατσώνη, τόν κατατρεγμό του άπό τόν Αλή, τίς λαμπρές του νίκες σέ στεριά καί σέ θάλασσα, τό γάμο του και
τήν γέννηση τού Όδυσαέα. Διαφωτίζονται επίσης στό βιβλίο δσα άφορονν τόν τόπο καί τόν χρόνο τής γέννησης
του, τό παρονσιαστικό του, τήν επικοινωνία του μέ παράγοντες άλλων χωρών που βοηθούσαν τις απελει
θερωτικές προσπάθειες στό βαλκανικό χώρο καί στερεώνεται ή άποψη πώς οϋτε ζήτησε, ούτε πήρε ποτέ αρμα
τολίκι, μένοντας σ' ολόκληρη τή ζωή του κλέφτης άσυμβίβαστος, τρόμος τού τύραννου κι' έλπιδα των σκλαβωμένών γιά τή λευτεριά τους. Ιδιαίτερα άποκαλυπτικά είναι δσα άναφέρονται στήν περίφημη πορεία του στο
Μόριά, τήν καταδίωξή του, τή σύλληψή του άπό τούς Βενετσιάνους καί τήν παράδοσή του ατούς Τούρκους, τίς
ρωσικές καί γαλλικές παρεμβάσεις γιά τήν απελευθέρωσή του, τή μαρτυρική ζωή καί τό χαμό του ατό κάτεργο
τής Πόλης, καθώς καί τίς επιπτώσεις πού είχε ό θάνατός του στήν πορεία τών άγώνων τής Κλεφτουριας.
Τό βιβλίο αυτό αποτελεί ώραία προσφορά στή σύγχρονη λογοτεχνία μας, άλλά καί σημαντική συμβολή στήν
εύούτεοη έοευνα τού Κλεφταρματολισμοϋ, μιά πού ό Αντροντσος, άπό τις αντιπροσωπευτικές φυσιογνωμίες του
Νέου Ελληνισμού, συνδέεται μέ καθοριστικά γιά τήν πορεία τού Εένους γεγονότα στή διάρκεια τής Τουρ
κοκρατίας καί μέ τήν δλη άπελευθερωτική κίνηση καί τήν προετοιμασία τής Εθνεγερσίας. Η μυθιστορηματική
αυτή βιογοαφία συμπληρώνεται μέ πλούσια βιβλιογραφία και διαφωτιοτικές σημειώσεις, ένα μελέτημα γιά τή
ιιοοφή τού Άντρούτσου στή λαϊκή εικονογραφία, εικόνες δικές του και συνεργατών του και λεςιλόγιο ιδιω
ματικών λέξεων.
_
"Οπως είναι γνωστό ή προηγούμενη μυθιστορηματική βιογραφία τού Δημ. Σταμέλου («Μακρυγιαννης - Ιο
χοονικό ιιιάς εποποιίας», 1975) τιμήθηκε μέ τό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας.
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Ο «ΜΑΛΑΕΟΥΣ ΜΑΛΕΦΙΚΑΡΟΥΜ» γράφτηκε άπό όνο Γερμα
νούς ιεροεξεταστές, τόν Ζάκομπ Σπρέγκερ
καί τόν Χάϊνριχ Ίνστιτόρις Κράμπερ, καί
έδίόαακε τό πώς νά άνακαλύπτωνται, τό
πώς νά βασανίζωνται, τό πώς νά όικάζωνται ο ί μάγισσες καί πώς νά τούς βγάζονν άπό μέσα τά κακά πνεύματα. Τό βι
βλίο ήταν εκδοτική επιτυχία τής εποχής:
Από τό 1487 όταν πριυτοεκδόθηκε ατό
Στρασβούργο, μέχρι τό 1669, τό βιβλίο
βγήκε αέ 34 εκδόσεις σ' δλη τήν Ευρώπη.
Πώς οί Ιταλοί έκδοτες, καθυστέρησαν
τόσο να επανεκδώαονν ένα τέτοιο μπέστ αέλλερ; Αλλά τώρα πού ή μόδα γιά τήν
μεταφυσική εξαπλώνεται, πού ο ί Ασχολού
μενοι μέ τήν «μαγεία» και « Όξαποδώ»
(μέ τήν εκσυγχρονισμένη έννοια) πολλαπλααιάζονται ή έκδοσι τού Μαλλέους συν
οδεύτηκε μέ άρθρα καί σχόλια ιπον ιτα 
λικό καθημερινό καί περιοδικό Τύπο.
Στην έγκιρη όέ «Κορριέρε ντέλά Σέρα», ό
κοινωνιολόγος Ουμπέρτο Έκο δημοσιεύει
εκτενές άρθρο γιά τήν ιταλική μετάφρασι
άπό τά λατινικά τού «Μαλλέους».
Είναι γνωστό βέβαια ότι το Μαλλέους
είναι άπό τά πιό Αποτρόπαια βιβλία στήν
ιστορία. Κατηγορήθηκε κατά καιρούς σάν
ντοκουμέντο αεξοφοβικού ντελίριου, όργανο καταπιέσεως στα χέρια μιας μυναρχοκληρικαλικής ολιγαρχίας Αναχρονιστι
κής κα ί Αντιδραστικής, όργανο εγκλημα
τικό πού έστειλε στήν πυρά επί αιώνες
χιλιάδες γυναικούλες πού ή /ιόνη τους Α
μαρτία ήταν ότι ήσαν λίγο έλαφρες.
Σ ' αυτά όλα, ό "Εκο προσθέτει στήν
«Κορριέρε-ντε λά Σέρα»: «τό Μαλλέους
μέχρι τώρα χρησιμοποιόταν γιά νά άποδειχθή ότι μονάχα ή καταπιεστική κοινω
νία παράγει τρελλούς. Αλλά μπορεί νά Α
πόδειξη και κάτι άλλο: αποδείχνει τήν
προφανή «διαιπροφή», τήν πνευματική
αρρώστια όχι τόσο τιίιν λεγομένων μαγίσ
σων, θυμάτων τής Ιερός Έξετάσεως, όσο
τής ίδιας τής Ίεράς Έξετάσεως, τής 'Ε
ξουσίας, τής όποιας ή Ιερά Έξέτασι ήταν
ό καταδιωκτικός μηχανισμός, εναντίον εκ
δηλώσεων «σατανισμού», πού δεν ήσαν
τίποτε άλλο παρα άμφισβήτησι τού κατε
στημένου».
Μήπως λοιπόν ή έπανέκδοσι τού «Μαλ
λέους», γίνεται στα πλαίσια μιας έκστραη κια κατά τής καταττνίζκπζ καϋι
άμφισβητήσεως, τάσι πού Αρχίζει νά δια
γράφεται όλο και πιο σαφώς στις μέρες
μας:

Τί λένε οί υπερασπιστές του
Αλλα πριν περάσουμε σ' αύτήν τήν
πλευρά τού ζητήματος, άς δώσουμε τόν
λόγο στούς υπερασπιστές του. Στήν κατη
γορία ότι τό Μαλλέους Μαλεφικάρουμ
γράφτηκε σι μια έποχη όπου σι κάθε
εκδήλωσι ψυχασθένειας έβλεπαν τήν πα
ρουσία τού Σατανά, Απαντούν:
«"Οσοι τά λένε αύτά, δέν έχουν .)ιιιβάσει το βιβλίο. Εκεί, στο κεφάλαιο κα
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Αριστερά: «Ό τροχός» ένα άπό τά «μέσα»
άνακρίσεως πού χρησιμοποιούσε ή Ιερά Έξέτασις. Κάτω δεξιά: Εξώφυλλο τού βιβλίου
τής Ίερ ά ς Έξετάσεως. « Ιερά σκευοθήκη ή ή
άληθινή έφαρμοχή τών κανόνων τής Ίεράς
Έξετάσεως - έκδοσις διηυρημένη. ΕΙς τήν
άπέναντι σελίδα: Τό μαρτύριο τού νερού,
πού ή Ιερά Έξέτασι έπέβαλε στις γυναίκες
πού «είχαν μέσα τους τόν διάβολο».
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Στήν ’Ιταλία έξεδόθη πρόσφατα, σέ νέα έκδοσι, τό έγχειρίδιο «MALLEUS MALEFICARUM» (Βάσανος τών μαγίσ
σων), τό περίφημο εγχειρίδιο τοΰ 15ου αίώνος, μέ βάσι τό
όποιο ή 'Ιερά ’Εξέτασι είχε στείλει στήν πυρά έκατοντάδες
γυναίκες. Τό βασικό ερώτημα είναι γιατί σήμερα άκριβώς
κρίθηκε σκόπιμη ή έπανέκδοσι τής βίβλου πίστεως τής
'Ιεράς Έξετάσεως τοΰ Μεσαίωνα;
νόνες» λέγεται καθαρά ότι «τά Αμαρτήμα
τα δέν προκαλούνται όλα άπό τόν Σατα
νά, Αλλά Αερισμένα προέρχονται άπό τήν
ελεύθερη θέλησι τού άνθρωπον καί Απ’
τήν διαφθορά τής σάρκας, είδικωτερα άπό
τό φ α ΐ καί τά σεξουαλικά». Άπό τότε πού
ό Αομπρόζο, ό ψυχίατρος, υποστήριξε ότι
ο ί λεγάμενες μάγισσες πού ή ιερής έξέτασι
έβαζε στήν πυρά δέν ήταν τίποτα άλλο
παρά δυστυχισμένες υστερικές, όλοι λένε
τά ίδια : Αλλά στο Μαλλέους Αντίθετα,
περιγράφονται μέ σαφήνεια περιπτώσεις
υστερικές, πού .δέν Αποδίδονται στόν Δ ιά 
βολο... τόν διάβολο τόν επικαλούνται μέ
βάσι Αποδεδειγμένα περιστατικά.

τρελλον. Αλλά αυτή ή έξήγησι, είναι ισο
δύναμη μέ τό νά πούμε ότι πρόκειται γιά
«ξένα όντα». 'Ακόμα καί σέ περιπτώσεις
υγιών, μπορούμε νά ερμηνεύσουμε «αν-

$

A

C

R

Ο

V Β Κ Ο

P R A T T I C A
£>BLL' O F F I C I O

DELLA S. IN O rlSU lO M
Λ M

t

L

I Λ. T Λ .

Συμβαίνουν καί σήμερα
Αύτά τά Αναμφισβήτητα περιστατικά,
συμβαίνουν κα ί σήμερα στόν 20ό αιώνα,
μόνο πού ο ί άνθρωποι τά περνούν (Απα
ρατήρητα. Ά ς πάρουμε αύτά πού λέει ό
Αμερικανός ψυχίατρος Ούΐλσον Βάν
Ντύρεν. Αυτός επί χρόνια, συζήτησε αέ
ψυχιατρεία μέ Αλκοολικούς, σχιζοφρενείς
κα ί παρανοϊκούς.
Σέ ενα πρόσφατο άρθρο τον λέει ότι «μέ
τό στόμα τών τρελλών μιλούν ξένα όντα».
Ξέρει πολύ καλά ότι ή σύγχρονη ψυχια
τρική εξηγεί τά φαινόμενα αυτά σάν προέκτααι τον άρρωστον υποσυνείδητου τού
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νικανότητα σέ άνδρες, ή ότι τούς είχαν
προκαλέσει «αδράνεια τού άνδρικού ορ
γάνου»; Ό τ ι ατά Μάλλεους γίνεται λόγος
γιά διαβολικές ενέργειες, γιά φίλτρα τού
έρωτα; Ή άπάντησι είναι εύκολη: Μάλι
στα! Κ αί μάλιστα γίνεται λόγος καί γιά
όντα πού ζευγαρώνουν καθ' ύπνους καί
προκαλούν ατούς κοιμώμενους οργασμό
κα ί έκκρίσεις.
Ξέρετε τ ί λέει ό Παράκελσος; Ό τ ι «τά
εφιαλτικά αυτά όντα γεννιώνται άπ' τό
σπέρμα πού είναι διασκορπισμένο στά μο
ναστήρια καί τά πορνεία».
Αυτή ή φράαι, όσο καί αν φαίνεται
μεταφυσική, κρύβει μιά άλήθεια. Ό οίοσδήποτε άσχολείται σοβαρά μέ τήν παρα
ψυχολογία, ξέρει ότι ή παρεκλίνουσα σε
ξουαλικότητα, δηλ. αύ’τή πού δέν όλοκληρωνεται ατό «φισικό δοχείο», αλλά κατα
λήγει σέ διασπορά τού σπέρματος, προκαλεί παραψυχικά φαινόμενα.

Αόρατα όντα

θόρμητες» εκδηλώσεις τονς περίεργες, δη
λαδή πού ξεφεύγουν άπό τήν λογική τονς,
σάν προέκτασι τον υποσυνειδήτου τονς.
Αλλά τότε γιατί όχι σάν προερχόμενες
άπό «ξένο όν»;
Α ς πάρουμε ένα παράδειγμα. Πρόκει
ται γιά ένα αυθεντικό επεισόδιο πού δ ι
ηγείται ό Ταάρλς Ρισέ, παραψυχολόγος:
ένας «διάσημος» υπνωτίζεται. Κατά τήν
ΰπνωσι, τον δίδεται ή εντολή: «Σέ δνο
μέρες, τάδε ώρα, νά κάψης ένα βιβλίο απ'
τήν βιβλιοθήκη σου, αυτό πού αγαπάς πιό
πολύ». "Οταν άφυπνίζεται, ό διάμεσος δεν
θΐ'μάται τίποτα. Δυό μέρες όμως μετά, τήν
ώρα τήν καθορισμένη, βρίσκεται «κατα
τύχη» στήν βιβλιοθήκη τον. «Αυθόρμητα»
αρχίζει νά ξεφυλλίζη τό αγαπημένο τον
βιβλίο. Μετά αρχίζει νά σκέφτεται: «Είναι
δώρο τής X. Τό αγαπώ πολύ. Α ν τό χάσω
θά υποφέρω πολύ».
Μ ετά όμως ξαφνικά, σάν κάτι νά άλλάζη: «Όμως είμαι κύριος τών πράξεων
μου. Γ ια τί θά πρέπει νά είμαι δέσμιος τον
βιβλίου; Α ν θέλω τό κάνω». Και πρά
γματι, τό πετάει στήν φωτιά. ' Ενοιωσε
ανακούφισε

«Λύτρωσι»
Ένοιωσε «λυτρωμένος» άπό μιά καταπίεαι, πού στήν προκειμένη περίπτωαι ή

ταν ή πρόσδεσι ατό βιβλίο. Ένοιωθε ότι
τό έκανε μέ βάαι τήν ελεύθερη βούληαί
του...
Τό γεγονός είναι άποδεδειγμένο. Καί
('αποδείχνει πώς ένας άνθρωπος μπορεί νά
έκτελή μιά διαταγή πού τον έχει νποβληθή
μέ τήν πεποίθηαι ότι τό έκανε μέ βάαι τήν
έλεύ'θερη θέληαί τον.
Κ α ί διερωτώμαι - συνεχίζει ό νποστηρικτής τον Μάλλεονς - αν αυτό δέν σνμβαίνη γενικά γύρω μας. Οι συνάνθρωποι
μας, πίνουν αυθόρμητα τό ποτό X, ντύ
νονται «αυθόρμητα» μέ ενδύματα τάδε
μάρκας, επιθυμούν «αυθόρμητα» ένα αυ
τοκίνητο καί μάλιστα τάδε μάρκας, ψηφί
ζουν «αύθόρμητα» τό τάδε πολιτικό κόμ
μα: κα ί όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι
ύπακούουν στις επιταγές τών «κρυφών
έμπνευστών», τής προπαγάνδας. Γιατί να
μήν δεχθούμε ότι πίσω άπ' τούς κρυφούς
έμπνευστές, υπάρχουν μαθητενόμενοι μά
γοι, ότι υπάρχει ένας κρυφός έμπνευστης;
Τί λένε όμως γιά τό γεγονός ότι ή ιερά
έξέτασι έστελνε στήν πυρά γυναίκες πού
σκόρπιζαν τόν έρωτα σέ πολλούς άνθριίιπους κα ί γι' αυτό τις κατηγορούσαν γιά
μάγισσες;

Διαβολικές ένέργειες
Μέ τήν κατηγορία ότι προκαλούσαν ά-

Γνωρίζετε ότι τό φαινόμενο «πόλτερ γκάίστ», (πιάτα πού πετάνε οτόν αέρα,
κάδρα πού πέφτουν άπ’ τόν τοίχο χωρίς
νά τά άγγίζης, αόρατα χέρια πού χτυπούν
τήν πόρτα, περίεργοι κρότοι) συμβαίνουν
σέ σπίτια όπου υπάρχει νέος ή νέα σέ
εφηβική ηλικία. Αύτό είναι γραμμένο σ'
όλα τά βιβλία της παραψυχολογίας. Καί
εμφανίζονται όταν ό νέος ή ή νέα, επι
δίδονται σέ αύποϊκανοποίησι καί σταμα
τούν όταν αυτοί έρχονται σέ κανονική
σεξουαλική σχέαι.
Παλιά πίστευαν ότι ο ί κρυφές δυνάμεις,
ό Σατανάς αν θέλετε, μπορούσαν νά εκδη
λωθούν μονάχα άν συνελαφιβαναν σεξου
αλική ενέργεια, πού άπελευθερώνονταν
άπό τόν άνθρωπο κατά μή φυσιολογικά
τρόπο. Γι' αυτό καί μερικές μαζικές ιερο
τελεστίες κατέλη)Όν σέ ομαδικά όργια.
Γιά νά δώσουν τήν δυνατότητα νά ύλοποιηθούν ο ί κρυφές δυνάμεις.
Τό ξέρατε αύτό; Κ αί γίνονται κρίσεις
γιά τις μαγείες, χωρίς νά είναι γνωστά
στοιχειώδη πράγματα.’ Μιλάνε γιά τά μα
γικά φίλτρα πού έκαναν ένα άτομο νά
έρωτευθή ένα άλλο. Ξέρετε όμως ότι τα
φίλτρα αυτά, φτιάχνονταν μέ υλικά όπως
κομμένες τρίχες τού ενδιαφερομένου προ
σώπου, ιδρώτα καί άλλες έκκρίσεις του;
Κ α ί μήπως δέν είναι γνωστό ότι καί αήμερα ή επιστήμη δέν παραδέχεται ότι στην
βάαι τών σεξουαλικών ερεθισμών, βρί
σκονται αρώματα καί γενικά οσμές άπό τό
έτερο πρόσωπο; Ο ί μάγισσες τά ήξεραν
όλα αυτά. Αυτά ήσαν δυνάμεις πού χρη
σιμοποιούσαν, δυνάμεις πού έν πάση περιπτώσει άπελευθερώνονται καί τών όποι
ων τήν προέλευσι άν θέλουμε νά γένι κ τ ί
σουμε μπορούμε νά τήν άποδώσουμε σέ
μεταφυσικά όντα.

Ό «Κόσμος» τών ναρκωτικών
“/4c πάρουμε τό παράδειγμα τών ναρκω
τικών, πού είναι τόσο διαδεδομένα σήμε-
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(Ml. Αυτά προκαλονν παρακιθήοεις, αύ μι -

ταηύρουν σ' έναν άλλο κόομο. "Eva κύαμο
παραισθήσεων, inιμφωνοι. Δ ίν οημαίνα
όμως o n rtvm κι’κιμος φανταστικός: είναι
ό κοσμος όπον ζοϋν τά άλλα «ψυχικά
όντα» πού μπορούν νά κατακλύοονν τό
ΕΓΩ μας. Κ αί ό διάβολος rival καί αύτός
«ψνχικά ον». Καί τελικά ή ιερά έξύτασι,
υπήρξε τό όργανο πού άπύιλλασσι τούς
ανθριίιπους άπό τίς επιρροές τέτοιων « ξι
νών» δυνάμεων, γιά νά μπορούν νά ξαναγίνωνται κύριοι τής βουλήοεώς τονς.
"Οταν τα όικαοτήρια τής Ίιράς Έξετάοεως σταμάτψκιν τό ιργο τονς, <!ιριομύνα ψαινομινα μαγείας άρχισαν να r ξα
πλώνω νται μέχρι τίς μέρες μας. () ί μυ
στικές ίτα ιρ ίις , μ ι βάθρα μεταφυσικά, μα
γιία ς άν θέλετε να τό πούμε άπλούστατα,
πολλαπλασιαζονται. Σ ' αυτές τίς μυστικές
ίτα ιρ ίι ς γηνηθηκε ό Διαφωτισμός, ό Αντι
κληρικαλισμός τού Ηολταίρον, ή άρνησί
τής παλαιάς μοιαρχικής τάξιυις πραγμά
των ίν όνοματt τού Λόγοι·.
Το πιρίιργο rival ότι ό Ηολταίρος καί
ο ί όμοιοι τον πίστευαν στον Υπέρτατο
Λόγο, και ήσαν ιτιά λόγια κατά τών δεισιόαιμονιών καί τού σκοταόισμού. Άλλα
μνστικα. Ανήκαν στην μασονία καί ιπ ιόίόονταν or μνστικις ιεροτελεστίες. Τί
προσπαθούσαν; Νά «αίχ/ιαλωτίσουν» (β
ρισμένες Αόρατες δυνάμεις, γιά νά τούς
βοηθήσονν ατούς πολιτικούς το ις σκο
πούς, γιά να θρια/ιβεύσουν ο ί άθλιες Αρ
χές τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Και δέν
ιιν α ι μνιπικό ότι Αποστολή τής Ίιράς
Εξιτάοεως ήταν ή καταπολίμησι τών κ ι
νημάτων κατά τού κατιστημίνον. "Ολα
αντά τά κινήματα, μύχρι τών ημερών μας,
λ ιν ι τα ίδια πράγματα: ίΙάλη κατά τού
κατεστημένου, ισότητα, σεξουαλική ελευ
θερία και τά παρόμοια.
Ο ί σημερινοί ψυχαναλυτές τύπον Βίλιλμ Ι ’άϊχ λι νι ότι ό παράόησος βρίσκεται
στο Υπογάστριο τής γνναίκας. Ή ικκλησια και ή Ίιρά Έξύτασι, ήξεραν πολύ
καλά τι κρυβόταν πίσω άπό αντά τά κινή
ματα πού είχαν ιηνθημα: κάτω τά ταμπού.

Πρωταγωνιστής ό διάβολος
Κ αί Απορείτε, όταν ζουμί σήμτρα σι μιά
εποχή πού όιακηρύττη την «ελευθερία οτό
σεξ», γιατί ή Ίιρά Έξύτασι χτυπούσε τίς
γυναίκες, τίς μάγισστς, γιατί τίς θεωρούσε
ύνσαρκωσι τού διάβολον. Ήξερε πολύ κα
λά ότι κινόννηαμτ νά φτάσουμε εκεί πού
φτάσαμτ ση/ιιρα, or μιά κοινωνία πού
ιιν α ι τό βασίλειο τού Αντίχριστοι·. Γι'
αύτό δύν π ίστην στό «αυθόρμητό» αύτών
τών κινημάτων. Ήξερε ότι κάποιος κινού
σε τά νήματα πίσω άπό τήν σκηνή. Καί
αντός ήταν ό Διάβολος.
Είναι γνωστό ότι ατά 1848 (ύ'τος τών με
γάλων κινημάτων κατά τής αύστριακής
αύτοκρατορίας, έτος κατά τό όποιο ό
Μάρξ δημόσιενσε τό Μανιφέστο γεννήθη
κε ό πνευματισμός.
Ό Ματζίν ήταν θεάσοφος, καθώς καί ό
ΓFώργιος Ού·άαιγκτων, πατύρας τής Αμε
ρικανικής Έπαναστάσεως. "Αν ύπήρχε ή
Ιερά Έξύτασι, όύν θά τά ύπύτρεπε αντά...
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Πολλά μύλη τού Ναζιστικού Κόμματος
καί ό ίδιος ίσως ό Χίύλερ, ήσαν μύλη τής
μυστικής εταιρίας «'Ομάδα θούλε», πού·
έκανε μαγικές ιεροτελεστίες καί ύπεδίωκι
νά έρθη αύ έποψή μ ι νπερη νσικύς διψά
σεις. Πνενματκπύς κα ί μάγοι αι/ <Κινούσαν
καί στην προεπανα στα τι κή Ρωσία. '() ί
διος ό Στάλι ν όταν ή την νέος σπούδαζε σι
μιά σχολή, όπον σπούδαζε καί ό γνωστός
Γκονρντιζύφ, ένας μνστηριωδης Ι'εωργιαινος, πού Αργότερα στα Ιό ΊΟ ΐδρνσε στο
Παρίσι μιά Σχολή όπον δίδασκε Ασκήσεις
πού είχε μάθει στό Θιβέτ (κάτι σαν τό
γιόγκα). "Ολοι αύτοί προσπαθούσαν νά
Αποκτήσουν μιά «ψνχική δύναμι».

Οί έπιταγές τού σατανά
"Ολοι αύτοί, ιίτό τον Ροβεσπιύρο στον
Ούάσιγκτον. άπό τον Χ ίτλιρ στον Στι'ιλιν,
πέρα άπό τις διαι/ορες των απόψεων τονς,
είχαν ένα κοινό σι/μείο: όλοι οραματίζον
ταν έναν καινούργιο κοσμά, πού θά δημιονργούσαν με τήν «ελεύθερη» θελησί
τονς. Αλλα όπως σάς ι ξύ/γι/σα, τι θα ήταν
αντός ό νιος κοσμος, το ήξερε μονάχα
αύτός πού κινούσε τά νήματα άπό τα
παρασκήνια, καί ή «ιλενθερη θέληοί»
τονς δύν ήταν τίποτε άλλο παρά οί ύπ/τα
γές αυτού άπό τά παρασκήνια, τού Σατανά.
Σήμερα τί βλέπουμε γύρω μας: βλέπω
νά διακηρνσσεται ή σιξοναλική ελευθε
ρία. νά διαδίδονται τά ναρκωτικό να Αξι
ώνεται ή ελευθερία αμβλώσεων. Μα δεν
βλέπετε ότι αύτα άκριίκίις, τα η ιλτρα και
τά ναρκωτικά, τα σεξουαλικά όργια, το
σφάξιμο άβαπτκπων παιδιών ήσαν ύπι
αιώνες το περιεχόμενό τών ιεροτελεστιών
τιιιν μαγίσσων, ιεροτελεστιών που είχαν
σκοπο νά ανοίξουν τον δρόμο να είσύλθη
ο Βελζεβονλ στον κόσμο μας;
"Αν τα πραγματα είναι έτσι, τότε ό κο
σμος μας έχει γίνει μιά Απέραντη ιεροτε
λεστία μαγισίΜον, και μόνο μια Ίιρ ά Έξύτααι θά μπορούσε να γλντωση τον κο
σμο τού XX αιώνα μας άπο τήν "Αβυσσο.
Δώσαμε παραπάνω με Αρκετή νομιμο
φροσύνη τά επιχειρήματα τιιιν υπερασπι
στών τον Μαλλύονς Μαλεφικαρουμ. θ έ 
λουν με λίγα λόγια νά μάς ξαναγνρίσονν
στον Μεσαίωνα και την Ίιρά Έξύτασι.
Και διερωτάται κανείς, είναι Απο «ελεύθερη βούλησι» πού επανεκδίδεται το
Μαλλύονς καί βγαίνει στήν ύπικαιροτητα.
Ε ί ναι άπό .<ελεύθερη βούλησι», πού· σαν
σύ συγχορδία έχουμε αύτο το κύμα τής
μόδας γύρω Απο τον Ναζισμό, τίς προσ
πάθειες άποκαταιπάσεως τού Χ ίτλιρ και
τόσα Αλλα;
Κ αί γιά να χρι/σιμοποιήσονμι τήν ίδια
γλώσσα τών νιχπαλγών τού σκοταδιστικού μεσαίωνα, μήπως «κάποιος κινεί άπο
τα παρασκήνια τά νήματα», και αύτός
βέβαια δύν είναι ό μεταφυσικός Βελζεβού’λ, άλλά πολύ πραγματικές δυνάμεις
άντιδημοκρατικύς καί σκοταδιστικύς;

ΕΚ ΤΗΣ
«ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»

ΙΝΑί «εχθρός τοϋ κράτους»,
«λακές τον καπιταλισμού»,
«προδότης τής εργατικής τάξε ως».
«Πουλήθηκε», όπως καί ό Ιούδας,
εις τούς Δυτικούς. Ε κ ε ί συνωμοτείμέ
τούς άντιδραστικούς κύκλους συμμετέχων εις τάς εκδηλώσεις τών δεξιών
κομμάτων καί άρθρογραφών εις μη
άριστεράς εφημερίδας. Μέ τούς υβρι
στικούς αύτούς χαρακτηρισμούς ό
κατενθυνόμενος πολωνικός Τύπος έπιτίθεται μέ δριμύτητα κατά τον άν
θρωποί' ό όποιος τήν παρελθονσαν
εβδομάδα πήρε τό βραβεϊον Ειρήνης,
τό όποιον Απονέμει ό Σύνδεσμος Βι
βλιοπωλών τής Δυτικής Γερμανίας.
Ό ύβριζόμενος είναι ό Λάστσεκ Κολατόβσκι. Γεννήθηκε τό 1927 εις τήν
Πολωνίαν καί σήμερον διδάσκει φι
λοσοφίαν εις τήν Όξφόρδην. Ή γνώ
μη τοϋ Συνδέσμου είναι εντελώς Αντί
θετος μέ τήν ΑγανΑκτησιν τών Πο
λωνών. Ή επιτροπή τον βραβείου πι
στεύει ότι τό πολυσχιδές εργον του
Κολατόβσκι Αποτελεί «σημαντικήν
συμβολήν εις τήν προσπΑθειαν έξομαλύνσεως τών Αντιθέσεων αί όποΐαι
ύφίστανται μεταξύ ’Α νατολής καί
Δύσεως».
Ιδιαιτέρως εντυπωσιακόν εύρεν ή
επιτροπή τό εργον τον Πολωνού φι
λοσόφου «Έπαινος εις τήν Ανακο
λουθίαν». Εις τό εργον τον αύτό ό
Κολατόβσκι έκθειΑζει εκείνους τούς
όποιους ό κόσμος θεωρεί υπευθύνους
διΑ τά δεινά τής Ανθρωπότητας:
«Τούς Ασυνεπείς καί τούς ήθικώς ΑόννΑμονς». ΚατΑ τον Κολατόβσκι εί
ναι Ακριβώς εκείνοι οί άνθρωποι οί
όποιοι «μπορούν κάλλιστα νά κατα
βροχθίσουν κομμάτια κρέας ένώ δη
λώνουν άπεριφράστως ότι αυτοί εί
ναι Ανίκανοι νά σκοτώσουν καί ένα
κοτόπουλο».
'Όπως λέγει ό σνγγραφενς, «αυτή
Ακριβώς ή ράτσα επιτρέπει τήν έλπίδα ότι ή Ανθρωπότης δέν θά έξανθρωπισθή εντελώς. Προκειμένον νά
ατηρίξη τον ρηξικέλευθο ισχυρισμό
τον, ό Πολωνός φιλόσοφος φέρνει ώς
παράδειγμα τήν περίπτωσιν ενός
κομμοννιστοϋ. ’Εάν, λέγει ό Κολατόβσκι, Ανήκη καί αύτός εις τήν προηγονμένην κατηγορίαν, ύπΑρχει έλπίς
ότι δέν θά θεωρή καί τόσον Απα
ραίτητον τό νά καταδίδη εις τήν μυ
στικήν Αστυνομίαν όσους έκ τών συμ
πολιτών του προσπαθούν νά διατη
ρήσουν κΑποιαν σχετικήν ελευθερίαν
σκέψεως.
Ό Κολατόβσκι, ό όποιος Αναγνω
ρίζει εις τούς Ασυνεπείς μίαν τόσον
μεγΑλην Αρετήν, ξεκίνησε τήν καρριέ-
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ρα του ώς σκληρός σταλινικός. Εις
όπου του προσεφέρθη μία καθηγητι
ηλικίαν 17 έτών είσήλθεν εις τό κομ
κή θέσις εις τό Πανεπιστήμιου τής
μουνιστικόν κόμμα τής Πολωνίας. Ό
Βαρσοβίας.
πατέρας του, στέλεχος τής πολωνικής
Όμως ό Κολατόβσκι δέν άργησε
άντιστάσεως, έξετελέσθη από τήν
νά έπαναλάβη τάς επιθέσεις τον κα
Γκεστάπο.
τά τοϋ καθεστώτος. Τό θεατρικό τον
Προκειμένου νά πολεμήση τόν
έργο «Είσοδος - 'Έξοδος», μέ τό ό
πλέον άσπονδον εχθρόν τον κομμου
ποιον γνωρίζει τά πάντα καί έχει
νισμοί’ εις τήν Πολωνίαν, τήν Καθο
πάντοτε δίκαιον, άπηγορεύθη καί ό
λικήν Εκκλησίαν, ό Κολατόδσκι έίδιος κατηγορήθη δι' άπόκλισιν άπό
σπούόασε θεολογίαν εις τήν Βαρσο
τήν επίσημον κομμουνιστικήν γραμ
βίαν καί τό Αότζ.
μήν.
Εκεί άνεκάλυψε διά πρώτην φο
Τό 1968 άπελύθη άπό τήν θέαιν
ράν δτι ή Μεσαιωνική 'Εκκλησία καί
του διότι έθεωρεϊτο ηγετική φυσιο
ό σταλινισμός είχαν πάρα πολλά κοι
γνωμία τής φοιτητικής άναταραχής
νά σημεία. Καί οί δύο διεξεδίκουν
εις τά πολωνικά πανεπιστήμια. Ή
τήν γνώσιν τής άπολύτον άληθείας,
φήμη τον ώς φιλοσόφου διεθνούς κύ
καί οί δύο άπήτουν τήν ολοκληρωτι
ρους τοϋ έπέτρεψε νά πάρη μίαν ά 
κήν υποταγήν τών άνθρώπων εις τά
δειαν μεταναστεύσεως. Μετέβη εις
κελεύσματά των, καί τέλος καί οί δύο
ΛΑΣΤΣΕΚ ΚΟΛΑ ΤΟΒΣΚΙ
Καναδάν καί τάς Ηνωμένας Πολι
εθεταν τόν άνθρωπον ενώπιον μιάς
τείας όπου έδίδαξεν εις διάφορα π α
μοιραίας έκλογής: Ουρανός ή Κόλα- μίαν «άποολοκλήρωσιν τής ιδεολογί
νεπιστήμια.
ας». Δέν έπρεπε πλέον νά νφίσταται
σις. Κάθε μετριοπαθής στάσις είναι
Όμως ό Κολατόβσκι αννήντησε
επίσημον δόγμα. Τό κομμουνιστικόν
εκ τών προτέρων άπηγορευμένη.
άντιόρασιν καί άπό τούς άριστερούς
κόμμα έπρεπε νά παύση νά είναι ό
τής Δύσεως. Οίφοιτηταί τον Πανεπι
Ο σποΐ'δαιττής Κολακόβσκι συνι
ανώτατος ρυθμιστής τής "καταστάστημίου τής Φρανκφούρτης άντ έδρα
κρίνε τάς επαγγελίας δια τον «κήπον
σεως. Α ί άποφάσεις τον κόμματος έ
σαν εις τήν εκλογήν τον ώς καθηγητής Εδέμ» με τόν παράδεισον τόν πρεπε νά γίνουν άντικείμενον έλεντου τής φιλοσοφίας εις τό πανεπιστή
όποιον τό σταλινικόν καθεστώς ύπέθέρας καί δημοσίας κριτικής.
μιου αυτής τής δυτικογερμανικής πόσχετο καί έφθασε εις τό σημείο ν νά
Ό γενικός γραμματεύς τοϋ κομ λεως. Οί άριστεροί φοιτηταί κατηγο
πιστενη, όπως είπε κάποτε ό 'ίδιος,
μουνιστικού κόμματος τής Πολωνίας
ρούν τόν Κολατόβσκι ότι μέ τήν κρι
ότι ό Ά όάμ καί ή Ενα δέν θά πρέπει
Βλαντισλάβ Γκομούλκα, ό ντέόρααε
τικήν τον έθιξε θεμελιώδεις άρχάς
νά στενοχωρήθι/καν καί πολύ πού έ
«μέ άσννέπεια», σνμφώνως πρός τόν
τον μαρξισμού.
φυγαν άπό τόν Παράδεισο. Ή μάλ
ιδιόρρυθμον χαρακτηρισμόν
τον
Πράγματι ό Κολατόβσκι θεωρούσε
λον στενοχωρήθηκαν τόσο, όσο καί
Κολατόβσκι. Κάτω άπό τήν πίεσιν
υπεύθυνον τήν μαρξιστικήν θεωρίαν
όποιος καταφέρνει νά δραπέτευση ά 
τής Μόσχας όπεκήρυξε τόν άντάρτην
καί όχι τήν έσφαλμένην εφαρμογήν
πό ένα σταλινικό παράδεισο.
φιλόσοφον. 'Όμως, άντί νά τόν ρίψη
της διά τό γεγονός ότι δέν υπάρχει
Α ί βέβηλοι ανταί συγκρίσεις, τάς
εις τάς φνλακάς, τοϋ προσέφερε μίαν
πουθενά κομμουνιστικόν καθεστώς
οποίας ό Κολακόβσκι έδημοοίενε εις
δυνατότητα νά συνέχιση τάς σπονδάς
όπου ή μυστική άστυνομία νά μή έχη
τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά,
τον εις τήν Δύσιν.
έξέχουσαν θέσιν εις τόν κρατικόν μησυνέτειναν εις τήν δημιουργίαν ενός
Ό Κολατόβσκι, ό όποιος είχε
χανισμόν.
κλίματος δυσαρέσκειας καί άναβραπροσβληθή από μίαν βαρεϊαν πάθηΌ Κολατόβσκι συνοψίζει τάς α 
αμοϋ εις τούς κιίκλους τών διανοου
σιν τών πνευμόνων, άπεόέχθη τάς πόψεις του διά τόν σοσιαλισμόν: « Ό
μένων καί τών εργατών.
προσκλήσεις γαλλικών καί ολλανδι σοσιαλισμός είναι καλό πράγμα. Μό
Ό άναβρασμός αυτός κορυφώθηκε
κών πανεπιστημίων.
νο που διά νά τόν εφαρμόσετε πρέπει
μέ τόν «πολωνικό 'Οκτώβριο» τον
'Ίσως μέ αυτόν τόν τρόπον ό Γκονά έχετε μιαν κοινωνίαν άνθρώπων
1956. Ό Κολακόβσκι, υποψήφιος τό
μονλκα νά έξεπλήρωνε ένα παλαιόν οί όποιοι θά είναι καλοί, χωρίς υπερ
τε διδάκτωρ τής φιλοσοφίας, έγινε ό
χρέος πρός τόν φιλόσοφον, ό όποιος οψίαν, θά έχουν θάρρος, δέν θά είναι
πλέον ένθερμος ύποστηρικτής τής έειχεν άγωνισθή διά τήν άπελευθέρωεπιρρεπείς εις φανατισμούς, θά είναι
ξεγέρσεως.
σίν τον τό 1955. Μάλιστα ύστερα ά  ιδιοφυείς, δέν θά έχουν καμμίαν σύγ
Εις άναριθμήτους σιγκεντρώσεις
πό ένα χρονικόν διάστημα, ό Κολα- χυσε ν ιδεών και θά ελπίζουν εις εν
έζήτησε ένα «άνοικτόν μαρξισμόν»,
τόβσκι άνεκλήθη εις τήν Πολωνίαν, καλύτερον αέριον».
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Η «ΔΙΕΘΝΗΣ»
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η Ιταλία
ενώπιον ένοπλου βίοι
Τού κ. ΜΠ. ΜΠΟΛΛΑΕΡ

Στη βόρειο Ιταλία όροϋν οί «ερυθροί λόχοι». ’Αν
τιθέτους οι «ένοπλοι προλεταριακοί πυρήνες» ανα
πτύσσουν τίς όραστηριότητές τους κυρίως στό Νότο.
Πάντως στή χώρα αυτή είναι δύσκολο νά τεθούν
όιαχωριστικές γραμμές μεταξύ τρομοκρατίας καί έζτρεμισμοϋ.
ρόσσε) καί ο ί ένοπλοι προλεταριακοί πυ
ΑΤΑ τήν διάρκεια ενός ήρεμου
ρήνες (Ν.Α.Ρ. = «νουκλέϊ άρμάτι προλεσχετικά καλοκαιριού, είχαν απλώς
τάρι»). Ά ν κρίνη κανείς άπό τήν όργά«μπή στό ντουλάπι» τά καυτά προ
νωσί τους καί άπό τάς μεθόδους τους
βλήματα πού καταδυναστεύουν τήν Ιτα
(απαγωγές - ληστείες, εγκλήματα, βομδιλία. Πρώτο στή σειρά έρχεται: ή ένοπλη
αμοί, έπιθέσεις) μοιάξουν πολύ μέ τους
βία.
Γερμανούς συναδέλφους τους τής συμμο
Μόλις ό Σεπτέμβριος πέρασε στό δεύ
ρίας Μπάαντερ. Υπάρχει επίσης μ ία τρίτη
τερο δεκαπενθήμερό του, άρχισαν πάλι
ομάδα, πολύ κλειστή, ή λεγομένη «Πρίμα
τήν δράσι τους ατό Τονρίνο ο ί βομβισταί
Λίνεα» (πρώτη γραμμή), τής οποίας έμ
κα ί οί όπαδοί τού «Ρ. 38». Στόχος τους: ό
βλημα είναι ή φράαις: «σκοπεύετε χαμη
Τύπος καί, όι' αι’ποϋ, ολόκληρη ή χώρα.
λά».
Π οιοι είναι αυτοί ο ί τρομοκράτες καί τί
θέλουν; Σέ ποιους κύκλους έξελίααονται;
Οί «ερυθροί λόχοι»
Τό περασμένο Σαββατοκύριακο <24-25
Ο
ί
«ερυθροί
λόχοι» δρουν ατήν βόρειο
Σεπτεμβρίου) ή άκρα αριστερά είχε δώσει
Ιτα
λ
ία
καί
κυρίως
στήν Γένοβα, στό Τουραντεβού ατήν Μπολώνια γιά νά διαμαρρίνο κ α ί στό Μιλάνο. Αντίθετως οι «έ
τυρηθή κατά τής «καταπιέαεως ατήν Ιτ α 
νοπλοι προλεταριακοί πυρήνες» αναπτύσ
λία». Διανοούμενοι, φοιτηταί, άνεργοι καί
σουν τίς όραστηριότητές τους κυρίως στό
«περιθωριακοί» όλιυν των άκρων συναν
Νότο. Αυτή ή κατανομή δράσεως θά μπο
τήθηκαν ατήν πάλι - φάρο τού κομμου
ρούσε νά μάς κάνη νά πιατεύωμεν ότι
νισμού τής ιταλικής χερσονήσου. Μέχρι
υπάρχει κάποιος σύνδεσμος κορυφής με
που θά φθάση ή πρόκλησις; Τό ερώτημα
ταξύ τους. Στήν πραγματικότητα ο ί δνό
αυτό ίσοδυναμεί μέ τό νά παραδεχθούμε
κινήσεις είναι άνεξάρτητες και δέν υπάρ
ότι τά διαχωριστικά όρια μεταξύ εξτρε
χει άκόμη καμμία ένδειξις απόπειρας συγ
μιστών, «παλληκαράδων» καί τρομοκρα
χωνεύσεις τους γιά νά σχηματίσουν ένα
τών είναι ασαφή.
καί μοναδικό «μαχητικό κόμμα» μέ τήν
Πάντως στήν αρχή επιβάλλεται μόνη της
υποατήριξι τής «Πρίμα Λίνεα» κα ί διαφό
μ ιά όιάκριαις. «Υπάρχουν, λέγει ένας Γ'ρων άλλων μικροομάδων, μεταξύ τών ό
πάλληλος του υπουργείου ’Εσωτερικών, οί
ποιων ή «’Εργατική Αυτονομία».
κρυφοί και οι άλλοι. Οι πρώτοι δρουν
στήν σκιά. Ο ί δεύτεροι εκδηλώνονται στό
«Μπόνυ καί Κλάυντ»
άπλετο φώς ακόμη καί όταν κινδυνεύουν
νά εξουδετερωθούν από μιά χούφτα άνεΛ ίγα πράγματα είναι γνωστά γιά τούς
ξελέγκτων στοιχείων».
Ενόπλους Προλεταριανοΐ’ς Πυρήνες ε
κτός μόνον τού ότι εμφανίσθηκαν γιά
Οί ομάδες
πρώτη φορά τόν Ιανουάριο του 1974 στήν
Νάπολι, καί ότι ό «ιστορικός» αρχηγός
Μεταξύ τών κρυφών εύρίσκονται ο ί δύο
τους, Σκιαβόνε, είναι στή φυλακή καί,
κύριες ομάδες Ιταλών τρομοκρατών: οί
επίσης, ότι ένα άπό τά κυρία ηγετικά
«ερυθροί λόχοι» (B.R = «Μπριγκάτε
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στελέχη τους, ό Άντόνιο Λό Μούσο, σκο
τώθηκε τόν περασμένο Ιούλιο, κατά τήν
διάρκεια άνταλλαγής πυροβολισμών μέ
τήν άστυνομία, κοντά στην εκκλησία τού
Δεσμώτου Αγίου Πέτρου, στήν Ρώμη. Τό
τε είχαν συλληφθή καί δυο γυναίκες, ή
Μαρία Πία Βιανάλε, 24 ετών καί ή Φράνκα Σαλέρνο, 25 - ή τελευταία έγκυος τεσ
σάρων μηνών. Ή ομάδα προετοίμαζε,
φαίνεται, μία απόπειρα κατά τον πρντάνεως τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης, τού
Ά ντόνιο Ρουμπέρτι.
Ή γέννησι τών «Μπριγκάτε Ρόσσε» ή
Ερυθρών Λόχων, άνάγεται εις τήν Ι7ην
Σεπτεμβρίου 1970. Από τήν ημέρα έκείνη
τό έμβλημα τής όργανώσεως (ένα άστρο μέ
5 βραχίονες), δέν έπαυσε νά τρομοκρατή
τά πλήθη. Ιδρυτής τής όργανώσεως ένα
ζεύγος: ό Ρενάρο Κούρτσιο καί ή Μαρ
γαρίτα Καγκόλ, ένα είδος Μπόνυ καί
Κλάϋντ τού «άντάρτικου τών πόλεων».
Όπως ή Οϋλρικε Μαίνχόφ καί ή Γκούντρουν ”Ενσλιν - ήγερίες τής συμμορίας του
Μπάαντερ - ο ί όνο Ιταλοί έχουν λάβει
προσεκτική χριστιανική παιδεία.
Ο
Κούρτσιο καί ή Καγκόλ, φοιτηταί τής
Κοινωνιολογίας εις τό Πανεπιστήμιο τού
Τρέντο, έτέλεσαν μάλιστα θρησκευτικό
γάμο τό 1969. Εν τούτοιςμέαα στήν θύελ
λα τών γεγονότων τού 1968 ό καθολι
κισμός τους έγινε ερυθρός. Παλαιόν νεοφασιατικό μαχητικό στέλεχος ό Κούρτσιο
θά δημιουργήση πολυάριθμα κινήματα ό
πως τό «Άντιπανεπιστήμιο», τήν «Νέα
Ά ν τία τα σ ι» και τέλος τήν «Μητροπολιτικη Συνάθροισι», πού θά μεταμορφωθή αρ
γότερα σέ « Ερυθρούς Λόχους».
Πώς νά έξηγήσωμεν αύτή την άπότομη
μεταπήδησι άπό π/ν «Χριστιανική μαρτυ
ρία» στόν ένοπλο άγώνα; Γιά τήν Οϋλρικε
Μαϊνχοφ, τό πέρασμα άπό τόν μαχητικό
προτεσταντισμό ατήν βίαια δράσι πραγμα
τοποιείται κατά στάδια. Ο έπανεξοπλιαμός τής Γερμανίας, ή κατασκευή τής άτομικής βόμβας, ό ψυχρός πόλεμος, ή βιετναμική συρραξις συγκρούονται μέ τις πιό
βαθειές πεποιθήσεις της. Ενας άποτυχηιιένος γάμος, δύο παιδιά έγκαταλελειμμένα κα ί ένα αιφνίδιο και υπερβολικό μίσος
κατά τής κοινωνίας που τήν περιβάλλει,
τήν ωθούν τελικά στό ιπρατόπεδο τών
απροσάρμοστων. (Παρ' όλα αυτά τήν επο
χή έκείνη ήταν άρχισυντάκτρια φιλολογι
κού περιοδικού που ήταν τότε τής μόδας).
Γιά τήν μεταπήδησι τής Μαργαρίτας
Καγκόλ ή Μόρας, στο ιπρατόπεδο τών
αναρχικών, άποφασιστικό ρόλο έπαιξαν
ο ί φοιτητικές έκδηλώσεις τού 1968.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, τόν Μάιο
τού 1971, ή Μάρα, ό οΐ'ζιη'ύς της και όλα
τά μέλη τών « Ερυθρών λόχων» περνούν
στήν μυστικότητα. Τήν ίδια έποχτι ό Αντρέας Μπάαντερ, ή Οϋλρικε Μάίνχοφ, ή
Γκούντρουν Ενσλιν καί όλα τά μέλη του
σκληρού πυρήνας τού Ερυθρόν Στρατού

01 φω τογραφίες μας αύτής τής οελίδος, είναι «φ άσεις - άπό τή βία πού μαστίζει τήν Ιταλία.
Στη χωρά αυτή δρουν σήμερα δεκάδες άναρχικών όργανώοεων. όπως οι «ερυθροί Λόχοι- οί
-ένοπ λοι Πυρήνες », ή όργάνωσι -Μ π ίφο- κ.ά.
'

(R.A.F.) συλλτμιβάνονται στην Φραγκφούρτη.
Κ α ί ενώ ή Μαϊνχόφ αίποκτονεί - κρε
μάστηκε ατό κελί τη; τήν 9η Μαΐον 1976 ή Μαργαρίτα Καγκόλ πέφτει ατό «πεδίον
τής τιμής» τής τρομοκρατίας, τήν 5η Ιού
νιον 1975. Αψον είχε ελευθερώσει πριν
άπό μερικούς μήνες τόν σύζυγό της άπό
τήν φυλακή (άργότερα τόν σννέλαβαν καί
πάλιν) καί συμβάλλει στήν απαγωγή τού
Ιταλόν πλουσίου Βαλλαρϊνο Γκάντοια,
σκοτώθηκε αέ μία Απομακρυσμένη αγροι
κία άπό καραμπινιέρους κατά τήν διάρ
κεια μιάς αίματτ/ρής ενόπλου συμπλοκής.
Παραδείγματα
Σήμερα οί Οϋλρικε Μάϊνχοφ καί Μαρ-,
γαρίτα Καγκόλ θεωρούνται ώς «μάρτυ
ρες» κ α ί «παραδείγματα» άπό όλους εκεί
νους που έχουν όρκισθή νά συνεχίσουν
τόν άγώνα. Αντιθέτως κανείς δέν μιλά
πλέον γιά τόν «πνευματικό τους πατέρα»,
Τζαντζόκομο Φελτρινέλλι. Πρώτος εκδό
της τού Σολτζενίτσιν στήν Ευρώπη, πυρ
γοδεσπότης εκατομμυριούχος, άλλά κυ
ρίως μέγας προμηθευτής κεφαλαίων όλων
τών μικροομάδων πού γεννήθηκαν άπό τό
κύμα άμφιαβητήσεως τού 1968, πέθανε
και ό ίδιος άπό βίαιο θάνατο: Τόν διεμέλισε τό 1972 ή έκρηξις ηλεκτρικού στύ
λου, κοντά ατό Μλάνο.
Η δράσις τού μυστηριώδους αυτού ατό
μου, ό θαυμασμός του γιά τό καθεστώς τής
Κούβας (είχε συναντήσει πολλές φορές
τόν Φιντέλ Κάστρο), ή ενεργός υποστήρι

ξές του, καθ' όλην τήν διάρκειαν τής ζωής
του, πρός τά επαναστατικά κινήματα καί
τό δίκτυο τών συνενόχων πού έδημιούργηοε ο ολόκληρο τόν κόομο, θά μτιορονοαν
νά μάς δώσουν μία σκιαγραφία τής «τρο
μοκρατικής διεθνούς» πού εκτείνεται σή
μερα άπό τούς Τουπαμάρος μέχρι τους
Φενταγίν καί περνά άπό τίς «προσωρινές»
τού IRA τής Ιρλανδίας, άπό τούς Βάσκους
κομμάντος τον Ε.Τ.Α. τής Ισπανίας, ή
άκόμη άπό τόν « ’Ερυθρό Στρατό» τής 'Ι
απωνίας, χωρίς νά ληαμονήσωμε τούς
« Ερυθρούς Λόχους», τούς « ’Ενόπλους
Προλεταριακούς Πυρήνες», τής ’Ιταλίας καί
τόν « ’ΕρυθρόΣτρατό» τής Γερμανίας.
Ή εσωτερική κατάστασι
Ή εσωτερική κατάστασι στήν Ιταλία
καί στήν Γερμανία είναι πολύ διαφορετική
γιά νά εννοήση μιά στενά συντονισμένη
δράσι.
Εάν ό Μπάαντερ κα ί ο ί διάδοχοί τον
μπορούν νά θεωρηθούν «παιδιά τού Χ ίτλερ» στήν καρδιά ενός έθνους πού ενημερεϊ, ο ί μαχητικοί τών «'Ερυθρών Λό
χων» κ α ί τών « ’Ενόπλων Προλεταριακών
Πυρήνων» είναι μάλλον «Ανεξόφλητοι λο
γαριασμοί» μιάς εύθραυστης κοινωνίας
πού κατά τήν πορεία της πρός περισσό
τερη δημοκρατία καί πρόοδο δέν μπόρεσε
νά Αποφυγή τό δράμα τής δημιουργίας
«περιθωριακών», «Απροσαρμόστων» καί
«αλλοτριωμένων» μελών. Αυτός είναι ό
λόγος γιά τόν οποίον εύρίσκονται μεταξύ
τών νέων «άλυτρώτων» (Σ.Σ.: Άλλοτε έ
τσι έλέγοντο ο ί οπαδοί τής θεωρίας δτι ή
Ιταλία θά πρέπει νά περιλαμβάνη τούς
πέραν τών σημεριών συνόρων ίταλοφώνους λαούς, οι οποίοι άπεκόπηοαν από
αυτήν διά πολιτικούς λόγους) φοιτηταί
πού έχουν διακόψει τίς σπουδές τους, εγ
κληματίες, άνεργοι η νεαροί υποαπασχο
λούμενοι.
Στήν Ιταλία, έξ άλλου, είναι δύσκολο
νά τεθούν όιαχωριστικές γραμμές μεταξύ
τρομοκρατίας καί έξτρεμισμσΰ. Προκύπτει
συνήθως μία σύγχυαις πρόσφορη στήν
«στρατηγική τής έντάσεως».
Ε ρ υ θρ ο ί λόχοι
Μ ιά όμάς, πού Ανήκει στήν άκρα αρι
στερά όπως ή «Λόττα Κοντίνουα», ή
«Συνεχής ’Αγών» καταδικάζει χωρίς περι
στροφές τούς « ’Ερυθρούς Λόχους» καί
τούς « 'Ενόπλους πυρήνες». 'Αντιθέτως υ
περασπίζεται τόν Φραντσέσκο Μπεράρντι
- τόν έπονομαζόμενο «Μπίφο» - ό όποιος,
άπό τόν παράνομο ραδιοσταθμό του «Ρά

διο - Αλίκη», υποκινούσε, τήν περασμένη
άνοιξι, τούς φοιτητάς τής Μπολώνια νά
πυροβολούν τούς Αστυνομικούς. Σκοτώστε
σκοτώστε» έκραύγαζε, «μάς χρειάζονται
πτώματα»! Υπέρ αυτού τού «Μπίφο» καί
υπέρ ώριαμένων «αυτονόμων» λυσσαλέων
γιά «πόλεμο», δεκαπέντε Γάλλοι διανοού
μενοι - μεταξύ αυτών κα ί ό Ζάν - Πώλ
Σάρτρ πού ήδη είχε προφθάσει καί είχε
επισκεφθή στην φυλακή τόν Μπάαντερ συνέταξαν, τόν Ιούλιο πού πέρασε, ένα
μανιφέστο μέ τό όποιο κατεόίκσζαν τήν
«καταπίεσι στήν Ιταλία».
Μέ τίς ευλογίες τού Κ.Κ .
Εδώ καί,λίγες έβδομάδες ή ιταλική κυβέρνησις προσπαθεί νά επίδειξη μεγαλύ
τερη αποφασιστικότητα στον άγώνα κατά
τής τρομοκρατίας. Έκήρυξε τόν «δημο
κρατικό πόλεμο» ατούς Αντάρτες των πό
λεων κα ί έδωσε ατούς Αστυνομικούς - οί
όποιοι είχαν 260 νεκρούς κατά τά τελευ
ταία 7 χρόνια - τό δικαίωμα νά πυροβο
λούν τούς ένοπλους διαδηλωτάς καί δ ι
ευκόλυνε διάφορα μέτρα όπως τίς έρευνες.
Όλα αυτά μέ τίς ευλογίες τού ΚΚ, πού
περισσότερον άπό ποτέ θεωρεί έαυτόν ώς
υπεύθυνο κόμμα, επομένως κόμμα τής τάξεως.
Σήμερα 188 μέλη τών « ’Ερυθρών Λό
χων», 123 μέλη τών « Ενόπλων Πυρήνων»
και 12 μέλη τής «Πρώτης Γραμμής» εύρίσκονται στήν φιιλακή. Ο ί σύντροφοί τους,
όμως, πού είναι ελεύθεροι, είναι οπωσδή
ποτε επίσης πολυάριθμοι, έτοιμοι νά υιο
θετήσουν τήν φράσι τού Ρενάτο Κούρτσιο:
«Στήν κοινωνία αυτή τό μόνο πράγμα πού
μπορεί νά κατασκευασθή είναι μία βήχανή
καταστροφής».
-
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ΣΑΛΩ Μ Η
Φλαμίνιος οργάνωσε ένα συμπόσιο
γιά τό έπιτελεϊο τον, κατά τό όποιο ή
φίλη τον χόρεψε ενα χορό πού ευ
χαρίστησε τόν διοικητή. 'Εκείνη τόν
παρακάλεσε νά τής παρουσιάαη τό
κομμένο κεφάλι τού φυλακισμένου
καί ό διοικητής, ζαλισμένος άπό τόν
αισθησιακό χορό της, υποχώρησε καί
διέταξε τόν δήμιο νά τόν έκτελέση. Ό
δήμιος τόν αποκεφάλισε μπροστά
στά μάτια τής γυναίκας. Ε π ειτα έφε
ρε τό κεφάλι καί τό έδειξε στους
προσκεκλημμένονς στήν αίθουσα τού
συμποσίου».
'Άν, στήν θέσι τον Φλαμινίον, βάλωμε τόν Ηρώδη Άντίπα δέν άπέχομε πολύ άπό τήν εκδοχή τον Εναγγελιστοϋ Μάρκον.
Σέ άλλες άφηγήσεις τής εποχής άναφέρεται δτι ό ύπατος έκανε συν
τροφιά μέ τήν φίλη τον κατά τήν
απουσία τής συζύγου τον καί δίνον
ται διάφορες έξηγήσεις γιά τό μίσος
τής γυναίκας έναντίον τού φυλακι
σμένου. Σέ ορισμένες παραλλαγές, ό
φυλακισμένος θεωρείται ένοχος φό
νον καί είναι ήδη καταδικασμένος σέ
θάνατο. Σ ' αυτές δέν άναφέρεται κα
θόλου ή έπιθνμία έκδικήαεως τής γυ
ναίκας.

Ό Ίωάννηςάποκεφαλίαθηκε κατά τήν
βασιλεία τού Ηρώδη Άντίπα, ούτε ότι
ό Άντίπας καί ή Ήρωόιάς, ή μητέρα
τής Σαλώμης, ήσαν άνδρόγυνο. Αλλά
δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι κα
τά πόσον ή Ήρωόιάς καί ή κόρη της
συνωμότησαν γιά τόν θάνατο τού
προφήτη. Τήν ίδια, ουσιαστικά, ιστο
ρία - ώς πρός τήν πλοκή - βρίσκομε
επίσης στόν Βαλέριο Μάξιμο, πού έ
γραψε κατά τήν διάρκεια τής βασι
λείας τού Τιβερίου (δηλαδή τήν ίδια
περίπου εποχή μέ τόν άποκεφαλισμό
τού Ιωάννη) καί όυό αιώνες άργότερα στόν Πλούταρχο, πού έπεξεργάσθηκε δύο φορές τό παλιό υλικό - τήν
μιά βασιζόμενος στό κείμενο τού Κά
τωνος καί τήν άλλη τού Τίτον Κονίνκτίου Φλαμινίου, Αδελφού τού άρχικοϋ «κακού» τής ιστορίας. ’Ακόμη
καί όταν τό επεισόδιο τού Βαπτιστου
στά Ευαγγέλια επίσκιασε τό Αρχικό,
ή ιστορία τού υπάτου Φλαμινίον δια
τήρησε άναμφισβήτητα τήν γοητεία
τηςΆ π ό τά πρώτα χρόνια τού Χρι
στιανισμού ως σήμερα, ή Σαλώμη

Στό μεγάλο διάστημα πού μεσολα
βεί άπό τήν καταγγελία τού Κάτωνος
ως τό κατά Μάρκον Ευαγγέλιο πρέ
πει νά άναφερθή ιδιαίτερα τό όνομα
τού Άλμπονκίον Σίλον, γιατί ήταν ό
πρώτος άπό τούς διδασκάλους ρητο
ρικής τού Σενέκα πού είσήγαγε τό
θέμα τού χορού. "Αλλος ρήτωρ ισχυ
ριζόταν ότι ό αποκεφαλισμός πληρώ
θηκε μέ ένα φιλί, άλλά ό Σϊλος επι
μένει στον χορό. Άλλωστε βάζει τήν
γΐ'ναίκα νά χορεί’η μα ζί μέ τόν Η ρώ 
δη καί όχι άπλώς γιά χάρι τον.
Είναι επίσης ενδιαφέρον νά σημειώσωμε ότι ό άρχικός άποκεφαλισμός
έγινε στήν αίθουσα τού συμποσίου.
Ό ταν ό Πόρκιος Λάτρων μετέφερε
τήν σκηνή τής έκτελέσεως στήν φυλα
κή καί έβαλε νά φέρουν στήν αίθου
σα μόνο τό κεφάλι, ή όιεύρυνσις τής
σκηνής αύξησε καί τίς δυνατότητες
γιά ζωγραφική άπεικόνισι.
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υπήρξε, σχεδόν απαρέγκλιτα, τό κεν
τρικό πρόσωπο στίς καλλιτεχνικές
αναπαραστάσεις τού δράματος, στήν
ζωγραφική, στήν γλυπτική, στήν μου
σική καί στόν χορό, άκόμη καί στίς
κινηματογραφικές ταινίες. Φαίνεται,
δηλαδή, ότι ό ’Ιωάννης ό Βαπτιστής,
ό πρόδρομος τού Χριστού, τήν κεφα
λή τού όποιου ή Σαλώμη Απαιτεί καί
τελικά λαμβάνει, έχει λιγώτερη ση
μασία γιά τόν καλλιτέχνη άπό τό
πνεύμα τού κακού, τού αισθησιασμού
καί τής διαστροφής πού αύτή προσω
ποποιεί. Ή γοητεία πού άσκησε καί
άσκεϊ άκόμη τό Ακόλαστο αυτό πλά
σμα, σέ ρεαλιστάς καί ρομαντικούς,
μάς βάζει στόν πειρασμό νά πιστέ
ψωμε ότι, άκόμη καί άν ό Ματθαίος
καί ό Μάρκος δέν άνέφεραν ποτέ τήν
κόρη τής Ήρωδιάόος στά Ευαγγέλιά
τους, ή σατανική γοητεία της θά εξα
κολουθούσε τόν χορό της μέσα στήν
ιστορία, Απαιτώντας κεφάλια ενάρε
των σάν άπόόειξι έρωτικής κατακτήσεως.
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Η Μ Ε Σ Ο Σ ΑΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΡΒΣΙΝ
Τό περιπολικό
άγγελος
παρηγοριάς καί έλπίδος

\Παροχή βοήθειας - Μετα
φορά εις νοσοκομεία - Σύλληψις εγκληματούν - Άνενρεσις κλαπεντων οχη
μάτων - ’Έλεγχος κέντρων - Πρόληψις θορύβων κ.λ.π.
Σ Η ΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡ A
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
Σννελήψθηααν τήν 3.8.77 καί ώραν
0 0 .30 καί προσήχθησαν εις ΥΓΑ οί α)
Μ.Σ. ετών 19 6) Μ Α Ρ Ο Υ Κ Λ ΙΑ Ν Η Σ
Κων/νος τοϋ Βαΐον, διότι έπιβαινοντες μοτ-τον άνεν άριθμοϋ κυκλοφο
ρίας, άπεπειράθησαν νά άφαιρέσονν
διάφορα εξαρτήματα άπότήν ύπ’ άριθ. ΒΟ 332 όικ. μοτ-τον.
Σννελήφθη τήν 9.8.77 καί ώραν
14.20 καί προσήχβη εις Α Παρ/μα ό
άλλοδαπός ΜΠΑΡΙΑ Σονλείμάν, όατις εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν άπεπειράθη νά έξαργυρώσή 50 0 πλαστά
δολλάρια. Σννελήφθησαν τήν 9.8.77
καί ώραν 02.20 κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθησαν εις ΥΓΑ οι α)
Τ.Δ. έτών 18 6) Κ.Ι. ετών 19 καί γ)
Χ .Δ. ετών 18, διότι άπαντες έπέδαινον δικ. μοτ-τον, τό όποιον είχον άφαιρέσει ολίγον πριν τής σνλλήψεώς
των.
Σννελήφθησαν έπ’ αντοφώρω τήν
9 .8 .7 7 καί ώραν 03.15 καί προσήχθη
σαν εις ΥΓΑ οί α) Λ. Σ. ετών 20 καί
6) Σ Α Κ Ε Λ Δ Α Ρ ΙΔ Η Σ Θωμάς τοϋ Ε 
παμεινώνδα ετών 27, διότι είχον είσέλθει εντός τον έργοστασίον φωτιστι
κών τού ΣΑ Β Ο ΥΔ ΙΔ Η καί είχον άφαιρέσει 1.000 δραχ. καί διάφορα ετερα άντικείμενα. Σννελήφθη τήν
11.8.77 καί ώραν 03.38 καί προσήχθη εις ΥΓΑ ό ΚΟ ΥΤΡΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
980

Ιάσων τον Ταξιάρχον ετών 27, όστις
μεθ' έτέρον άτόμον διαφνγόντος τήν
σύλληψιν άφήρεσαν τό νπ' άριθ.
3 0 2 .6 1 8 ΙΧ Ε αντ-τον καί διέρρηξαν
τό επί τής όόον Παξών 38 φαρμα
κείου. Σννελλήφθησαν τήν 16.8.77
καί ώραν 01.30 κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθησαν εις ΙΕ ' Τμήμα
οί a ) Κ.Κ. ετών 18 6) Δ.Ι. ετών 18

Εις τάς φωτογραφίας τής αελίδος ρας στιγμι
ότυπα άπό έπισκέψεις ξένων όστυνομικών
εις τό Κέντρον Αμέσου Δράσεως. Επάνω: Ο
Γερμανός Αστυνομικός έπιθεωρητής κ. Γκολέγκεν μετά τής συζύγου του. τού Γεν. Αστυν. Δ /ντο ύ κ. Αγγελοπούλου καί τού Διοικητού Αμέσου Δράσεως κ. Ραφτογιάννη.
Κάτω
Ιάπωνες Αστυνομικοί ξεναγούνται
στήν Αίθουσα έπιχειρήσεων τής Αμέσου
Δράσεως κατά τήνέκείσε έπίακεψίν των τήν
13.10.77.

καί γ) Φ.Τ. ετών 18 διότι ολίγον πρό
τής σνλλήψεώς των είχον άφαιρέσει
τήν ν π ’ άριθ. ΒΚ 139 VESPA. Συνελήφθη τήν 23.8.77 καί ώραν 21.45
κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθη
εις ΥΓΑ ό Λ Μ . ετών 20, διότι ώδήγει
τό κλαπέν νπ’ άριθ. 2 49.690 ΙΧΕ
αντ-τον. Σννελήφθησαν τήν 23.8.77
καί ώραν 03.45 κατόπιν καταδιώξε
ως καί προσήχθησαν εις ΥΓΑ οί α)
Κ .Ε. έτών 2 0 6) Α.Ν., ετών 17 καί γ)
Κ Α Π Π Ο Σ Ευάγγελος τον Βασιλείου
έτών 21, διότι άπαντες έπέβαινον
κλαπείσης μοτ-τας. Σννελήφθη τήν
2 5 .8 .7 7 καί ώραν 03.45 κατόπιν καταδιώξεως ό Π.Λ., έτών 19, διότι ώδήγει τό κλαπέν ύπ’ άριθ. ΕΖ 8335
ΙΧ Ε αντ-τον. Προσήχθη εις ΥΓΑ διά
τά περαιτέρω. Σννελήφθη τήν 7.9.77
καί ώραν 12.30 έπ ’ αντοφώρω καί
προσήχθη εις ΛΒ παρ/μα διά τά πε
ραιτέρω 6 Κ.Ν., έτών 17, διότι κατελήφθη ν' άφαιρή διάφορα αντικείμε
να άπό τήν έκεϊσε Δέσχην τών προ
σκόπων. Σννελήφθησαν τήν 7.9.77
καί ώραν 18.40 κατόπιν καταδιώξε
ως καί προσήχθησαν εις ΚΖ Παρ/μα
διά τά περαιτέρω οί στρατιώτες α)
Μ Π 1ΤΙΔΗ Σ Γεώργιος τοϋ Παύλον
καί 2 ) Δ IΑ Ρ ΓΗ Σ Αθανάσιος τοϋ
Χρήστου ύπηρετοϋντες εις ΚΕΠ/Θη6ών διότι ώόήγονν κλαπέντα ύπ’ αυ
τών μοτ-τα άνεν άριθμοϋ κυκλοφο
ρίας. Σννελήφθη τήν 9.9.77 καί έυραν
2 3 .0 4 κατόπιν καταδιώξεως καί
προσήχθη εις Ε Παρ/μα διά τά πε
ραιτέρω ό Χ Α ΤΖ Η Κ Ω ΣΤΑ ι. >Γ/1 ΟΥ
’Αναστάσιος τοϋ Παντελή έτών 22,
διότι ώδήγει τό κλαπέν νπ' άριθ.

2 9 1 .0 6 7 1ΧΕ αντ-τον. Σννελήφθησαν
τήν 10 .7.77 καί ώραν 04.25 κατόπιν
καταόιώξεως καί προσήχθηοαν εις
ΥΓΑ οί α) ΠΡΟΚΟ ΠΙΟ Υ Ευστρά
τιος τον Αλεξάνδρου καί 2) ΚΟΥΛ 1Α Ρ Α Σ Ιωάννης τον Αναστασίου,
διότι έπιβαίνοντες τού κλαπέντος νπ’
άριβ. Ε Ι 6016 ΙΧ Ε αντ-τον άφήρονν
βενζίνη άπό ετερα έσταθμέ υμένα ο
χήματα. Σννελήφθησαν τήν 12.9.77
καί ώραν 02.00 κατόπιν καταδιώξεως καί προσήχθηοαν εις 1Ζ Α /Τ οί
a) Α .Κ ., ετών 20 καί 6) Τ.Σ., έτών 18,
διότι έπέβαινον τού κλαπέντος νπ'
άριθ. 3 8.540 όικνκλον μοτ-τον. Σννελήφθη τήν 12.9.77 καί ώραν 02.00
κατόπιν καταόιώξεως καί προαήχθησαν εις 1Ζ Α /Τ οί a) Α .Κ ., έτών 20
και 6) Τ.Σ., έτών 18, διότι έπέβαινον
τον κλαπέπντος νπ' άριθ. 38.540 δικνκλον μοτ/του. Σννελήφθη τήν
12.9.77 καί ώραν 02.50 καί προσήχθη εις Ι Α ' Τμήμα ό Α .Δ ., έτών 20,
διότι έπέβαινε τον κλαπέντος νπ’ ά 
ριθ. 946 δικ. μοτ-τον. Σννελήφθησαν
τήν 17.9.77 καί ώραν 23.45 έπ' αντοφώρω έντός καταστήματος ηλεκτρι
κό) ν ειδών καί προσήχθηοαν εις ΥΓΑ
οι Η.Γ., έτών 19 καί 6) Δ.Κ ., έτών 17,
οϊτινες είχαν εΐσέλθει όι' άντικλειδος
πρός διάπραξιν κλοπής.
Η Α Μ Ε ΣΟ Σ Δ Ρ Α ΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ
Μ Η Ν Α Σ Α ΥΓΟ ΥΣΤΟΝ-ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΝ 1977
α) Εκλήθη δια τήν παροχήν βοή
θειας εις το τηλέφωνον «ΠΙΟ» εις
3 6 .2 8 7 περιπτώσεις.
0) Μετεφερε εις Νοσοκομεία καί Στα
θμούς Πριύτων Βοηθειών 251 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί ιταρέσχε βοήθειαν εις 697 παθόντας εις
Τροχαία ατυχήματα.
Υ> Παρεοχι βοήθειαν εις 198 άτομα,
διατελούντα έν μέθη,
ό) Ενήργησε έλεγχον είς 4 0 Κέντρα
τεχνικιΰν παιγνίων διά τήν προστα
σίαν τών άνηλίκων.
ε) Έδωσε λναιν είς 3.067 έπεισόόια
μεταξύ ιδιωτών.
ιπ) Ικανοποίησε τά παράπονα ίδιωτών, είς 5.651 περιπτώσεις,
ζ) Επιλήηθη εις 1.702 συγκρούσεις
μι υλικός ζημίας
η) Α νενρε καί παρέδωσε είς τούς κα
τόχους τυ>ν 82 κλαπέντα οχήματα,
θ) Δ ιά τήν έξασφάλιαιν τής καθαριό
τητας καί διά τήν προστασίαν τών
πολιτών έκ θορύβων άπηύθυνε 3.069
συστάσεις καί ιύρεθη είς τήν δυσάρε
στου θέσιν νά έπιδύιση κλήσεις είς
! .2 0 8 παραβάτας.

Η ΚΙΝΗΣΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τού κ. Αλέκου Βασιλείου
ΑΝΔΡΕΑ ΗΑ1Α ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΑΟΥ

«Μεγάλες Μοοφέ;»
Κάπως καθυστερημένα έπεσε στά χέρια
μον τό βιβλίο τού ακάματου εργάτη τού
πνεύματος κ. Ανβρέα Ηλία Μιχαλσπούλου. που είναι αφιερωμένο ατό περισσό
τερο μύρου; του <ττι c μεγάλε; μορφές πρά
γματι τυιν «Ζωσιμάβες καί Γιάννενα».
«Γρ.. Παπαφλ,έσοας καί Καλαμάτα». «Γε">ργ. Αβέρωφ καί Μέτσοβο». «Άγηο.
Τσέλαλη; καί Ανβρίτσαινα». αλλά έπιπροοθέτυις ε/ει καί βυό κεφ άλαιιι μέ βοκιμιακό '/(ιρακτηρι(. Είναι γνωστός ό τρό
πος τού χειρισμού τών θεμάτων άπό τόν
συγγραφέα μέ τήν εξαντλητική παράθεση
τυιν κριτικών του παρατηρήσευιν καί τήν
συνθετική βομή άντικειμένυιν καί γεγονότων. 1 αυτέ; τί; προσυιπογραφ ίε;. όπω;
τί; αναλύει, παίρνει κανείς μιά απόλυτη
πολύπλευρη γεύση γιά τί; μορφέ; πού.ζω(<ί 1vft ■ αλλά θά ήθελα περισσότερο νά
σταθώ στά βυό Λοκίιιια τού βιβλίου. «Θευιρία τής ψυχοσυνθέσεως» καί «Ή σχέσι;
μυσευις και ωραίου».' Φιλοσοφικό; είναι ό
/.αρακτήρας και τυιν βυό καί οί βυθομετρικές αναλύσεις τυιν λειτουργιών τής ιμυΧ.η; είναι πράγματι χαρακτηριοτικές καί
πλαταίνουν τήν έρευνα. Ιβιαίτερα στο κε
φάλαιο «Ή σχέσις μύσευις καί υιραιου».
επισημαίνουμε τήν έπαγυιγικότητά του.
που επιχειρεί ό συγγραμέας γιά τήν επο
πτική κατάλημ'η τού υιραιου. Γενικά είναι
ένα οιόλιο a il άλογο να τό βιαβάσει κανέ
να:.
Gcal Haimlmcei
«Τό πράσινο βιβλιαράκι τών μαθητών»
Μετάμ ροση από τά γερμανικά: Χρ. Α.
Τραβικνού
Τελευταία έπεσε στά χέρια μου τό 6ιβλίο «Τό πράσινο βιβλιαράκι τυιν μαθη
τών» τού Gcal Hamilui ger. σέ μετάφραση
απ' τά γερμανικά τού Χρ. Α. Τραβιανού.
Γιά όσους βέν έχουν ύπ' όμπν του:, είναι ή
άλλη πλευρά τού βιβλίου «Κόκκινο βιβλι
αράκι τών μαθητών», πού είχε προηγηθεί.
Εβύι μέ απλά λό'/ια ό συγγραφ έα: προσ
παθεί νά μπάσει τούς νεαρούς αναγνώ
στες στή συιστή γνυιση καί νά άντιστρατευθεί τήν εμπορία τών λεγομένων «κοινυινικύιν ίβεών». έτσι ώστε νά μήν παρα
πλανηθούν. όταν θελήσουν νά ασχοληθούν
μέ τήν έρευνα τυιν ίβεών αυτών ή όταν
βρεθούν ίβεολογικά αντιμέτωποι, νά είναι
σέ θέση νά άνταπεξέλθουν πέρα γιά πέρα
στί] σωστή θεώρηση καί τις συιστέ: θέσει;
τών πραγμάτων Χωρίς υπερβολές, στηλι
τεύει ένα πρός ένα τά παραξηγημένα θέ
ματα. πού εκτός απ' τήν πολιτική, άναφέροντακττό οέξ καί στά ναρκωτικά καί
στί: αιώνιε; αρχές πού βιέπουν τήν κοι
νωνία μας. Αξίζει νά βιαβασθεϊ από ό

λους τούς νέους καί να είναι σίγουροι,
πως εάν βέν αποκομίσουν τίποτε άλλο,
πάντως αποκλείεται νά πέσΐιυν θύματα
αγνοίας ή όποίασβήποτε παραπλανητική;
προπαγάνβα:.
Θ ΕΟ ΚΤΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΑΪΝΑ
«Τιί Μοναστήρι τής Άντινίτσας» Αθήνα.
«Γνυιρίστε τή Φθιυπιβα» 2.
Ο κ. Θεόκτιστος 'Αθαν. Λαίνά;. μά;
έβωσε στή σειρά «Γνωρίστε τή Φθιυ'ιτιβα»
τι: περιγραμέ; τυιν βυό από τά Βασικά
Μοναστήρια τής ΦΗιυ'ιτιβας. τιόν Μοναστηριων τη; Αντινιτοα; καί τού Μονα
στηριού Τής Δαμάστας. Οί μονογραφίες
του είναι καθολικές, βηλαβή. βέν περιορί
ζονται μόνο στό ιστορικό τού κάθε μονα
στηριού. αλλά στί) θέση του. στον τρόπο
του χτησίματός τους, στην αισθητική των
θεώρηση καί πάρα πέρα στήν αποθησαύ
ριση του τι έχει γραφεί γιά τιί καθένα μέ
παράθεση σημαντική; βιβλιογραφίας. 'Ε
κείνο τό όποιο κάνει μεγάλη έντύπυιση.
είναι η ίβιαίτερη ευπάθεια τού ιη'γγραφέα
στις προσφορές των Μοναστηριών τούτων
στά χρόνια του ςεσηκυιμού. Στό σημείο
αυτό, ή ερευνά του. είναι μαναβική καί
πρωτότυπη καί θά ήταν έργο εύχή;. αν
ιιπορούσε - καί θά πρέπει νά τό κάνει γιατί είναι ό μοναβικό;. πού μποοεί νά
επεκτείνει τή μελέτη του καί τήν προσφο
ρά του αυτής καί στά άλλα Μοναστήοια
τής Φθιύιτιβας.
Περιοβικά
«Σκιάθος»
Ο εκλεκτός νέος λογοτέχνης καί κριτι
κό; κ. Χρήστος Χειμώνας, έβωσε πράγμα
τι ένα μνημειακό τεύχος τού περιοβικού
του Σκιάθο; . άφ ηερυιαένο στον Αλ.
Παπαβιαμάντη. Είναι τόσα πολλά, όσα
περιέχονται σ' αυτό καί τόσο ένβιαφέροντα καί όλα πρωτότυπα. Σημειώνουμε τίς
συνεργασίες τυιν Ίω . Φραγγούλα. Μαν.
Γιαλουράκη. Κυκττα Β. Σπανού. Άντ. Φλ.
Κατσούρου. Δημήτρη Σιατόπουλου. Δημήτρη Γιακου. Γεωργίου Θωμά. Νίκου Κεηαλληνιβη. Φοίβου Δέλφη. Δημοσθένη
Κόκκινου. Δημήτρη X. Χαλατσά. Καίτη;
Παπαβάκη-Καραμήτσα. Πάνου Ν. Παναγιωτούνη. Υεύκης Σαράτσΐ|. Παναγ. Κατσιοέλου. Γερασίμου Δ. Κασόλα. Γ. Ν.
Καλαματιανού. Γιώργη X. Χαλατσά. Δημ.
X. Σέττα. Γεωργίου Παπαστάμου. Κώστα,
\ιάπη. Γεωργίου Ν. Αίγιαλείβη. Χρήστου
V Κουλούρι), "(άχνη Τηλ. Παρίση. Τάσου
Γ Αχ’αγχ'υιστού. Κώστα Πηγαβιώτη.
Στη γυμνή εποχή μας. η καταφυγή στον
Παπαβιαμάντη. βέν είναι μόνο πνευματι
κή ανάταση, σλλα κάτω άπ' τό οαθυ τνευιιατικό ίσκιο, μιι'ι επιστροφή στί: αιώνιε:
α ξίε; πού υπήρξε κήρυκάς του:.
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ΡΕΝΟΥΑΡ
Σννέχεια εκ τής σελίόος 849
Σφαίρα», σημαδεύουν τόν δρόμο πού ακο
λούθησε ό ζωγράφος. Κατόπιν, βαθμιαία, ό
Ρενουάρ έγινε καί πάλι θερμός, προχω
ρώντας οέ μιά ζωγραφική πιό πλούσια,
όπου τά οχήματα καί τά χρώματα γίνονταν
μεθυστικά. Ό ’Αλπέρ Άντρέ μάς εξήγησε
μέ τί τρόπο εργαζόταν ό Ρενουάρ τήν
έποχή έκείνη: «“Οταν τά θέμα ήταν απλό,
έρριχνε στήν άρχή μερικές σκούρες κόκκι
νες πινελιές έπάνω στόν μουσαμά, οάν μιά
πρόχειρη ένδειξι γιά νά δη τίς διαστάσεις
τών στοιχείων πού θά αποτελούσαν τόν πίνακά του. 'Αμέσως κατόπιν, χρησιμοποι
ώντας καθαρούς τόνους, δια λελυμένους σέ
βενζίνη, σάν νά έκανε άκουαρέλλα, έτρι
βε βιαστικά τόν μουσαμά όπου άρχιζε νά
σχηματίζεται κάτι τό άααφές, μιά ίρίδωσις,
οΐ τόνοι άνακατεύονταν μεταξύ τους Τό
μάτι γοητευόταν πρίν άκόμη άντιληφθή
τήν έννοια τής εικόνας. Στήν δεύτερη πό
ζα, δταν ή βενζίνη είχε κάπως έξατμκΛή,
έπανερχόταν στήν Ιδια σχεδόν μέθοδο, μέ
ένα μίγμα όμως έλαίου καί βενζίνης καί
λίγη περισσότερη χρωστική ουσία
Ό Ρενουάρ είχε πιά είσέλθει στήν περί
οδο ιής υπέρτατης άνθήσεώς του, καί ώς
τόν θάνατό του δέν θά έπαυε νά ϋμνή τήν
ομορφιά τού κόσμου, μέ τοπία μεσογειακά,
λουλούδια καί γυναίκες Πολλοί μεγάλοι
ζωγράφοι τού 19ου καί τού 20ού αίώνος
έζηοαν μιά έξαιρετικά βασανισμένη ζωή.
Παρ' δλη ιήν έλλειψι χρημάτων, πού δοκί
μασε οτϊς αρχές τής σταδιοδρομίας του, ό
Ρενουάρ δέν γνώρισε τίς περιπέτειες τών
«καταραμένων» έκείνων πού ονομάζονταν
Βάν Γκόγκ, Γκωγκέν, Τουλούζ-Λωτρέκ.
Σέ αύτό συνετέλεσε τό ενδιαφέρον πού
πολύ γρήγορα έξεδήλωοαν γι' αυτόν οϊ
διάφοροι φιλότεχνοι. Κυρίως όμως έπαιξε
ρόλο ή Ιδια του ή φύσις, γιατί δέν ήταν
διόλου άνθρωπος τών πολύπλοκων δραμα
τικών καταστάσεων. Η ζωή του, οέ τελευ
ταία άνάλυσι, υπήρξε πολύ άσχημη. Τό
1881 παντρεύθηκε καί έζηοε μιά ήρεμη
οικογενειακή ζωή κοντά στήν γυναίκα του
καί τά παιδιά του, τόν Πιέρ, τόν Ζάν καί
τόν Κλώντ. Συνήθιζε νά ζωγραφίζη έπανειλημμένως τούς οικείους του. Τά πορτραϊτα τού «Κοκό», τού τελευταίου γιου
του, Κλώντ, είναι διάσημα.
Αυτή ή ήρεμη ζωή, ή όλότελα αφιερω
μένη στήν καλλιτεχνική δημιουργία, σκιάοθηκε πολύ σύντομα άπό τήν άρρώοτεια.
Ό καλλιτέχνης, πού μέ τόση εύθυμία ζω
γράφιζε τήν χαρά τής ζωής, ήταν γραφτό
νά νοιώοη τίς σάρκες του νά οπαράζωνται
άπό τούς πόνους τών ρευματισμών. Η
πρώτη προσβολή χρονολογείται άπό τό
1888 Σιγά-σιγά οι κρίσεις άρχισαν νά γίνωνται αοβαρώτερες. Στίς αρχές τού αίώ
νος μας ό Ρενουάρ ήταν άναγκααμένος νά
καταφεύγη σε δεκανίκια γιά νά μετακινήται. Λίγο άργότερα καθηλώθηκε έπάνω σέ
μιά κυλιόμενη πολυθρόνα. Μέ τήν αιώνια
φιλοσοφική διάθεσί του, ό Ρενουάρ δέχθη
κε, μέ τό χαμόγελο, αύτό τό μαρτύριο.
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Φυσικά ή άρρώστειά του δέν τόν σταμάτη
σε άπό τήν ζωγραφική.
— Είναι τόσο άπολαυστικό, έλεγε, νά
έγκαταλείπεται κανείς στήν ήδονή τής ζω
γραφικής!
Καί δταν έμενε ευχαριστημένος άπό ένα
πίνακα, πού μόλις είχε τελειώσει, χαμο
γελούσε καί δήλωνε:
- ’ Εξακολουθώ νά κάνω προόδους.
Οϊ γιατροί παρότρυναν τόν Ρενουάρ νά
διαμένη όσο τό δυνατόν περισσότερο στόν
Νότο. Στίς άρχές μεταφερόταν εκεί μόνο
γιά τόν χειμώνα, ζώντας άλλοτε στήν
Κάγν, άλλοτε στό Μαγκανιόοκ, κοντά
στήν Κράς, καί άλλοτε στό Καννέ. Τέλος,
τό 1906, αγόρασε στήν Κάγν τό άγρόκτημα
«Κολέτ», έναν μεγάλο έλαιώνα σέ μιά
μαγευτική τοποθεσία, όπου ή ομορφιά τής
θάλασσας καί οϊ μεσογειακοί λόφοι ενώ
νονται καί γοητεύουν τό μάτι. Στό άγρό
κτημα αύτό ό Ρενουάρ έκτισε ένα σπίτι
όπου έζησε τά τελευταία χρόνια τής ζωής
του «Ή άγαλλίαοις νά ζωγραφίζη ύπό
συνθήκες πού τόσο καιρό όνειρευόταν, χω
ρίς νά μπορή νά τίς πραγματοποιήση»,
γράφει ό χαράκτης Ρού-Σαμπιόν, «τόν
πλημμύριζε μέ μιά έντελώς πνευματική
χαρά πού άπάλυνε τούς φυσικούς πόνους
του.
«Παρ' όλα αύτά μιά μελαγχολία σκέπαζε
πότε-πότε τήν εύτυχία του.
Ό Ρενουάρ πού άπεχθανόταν τις κοσμι-

κότητες καί τίς οχληρές έπισκέψεις, είχε
ελπίσει νά βρή στίς «Κολέτ» τήν άπόλυτη
γαλήνη. Στό σημείο όμως αύτό είχε γελασθή. Γιατί πολλοί ένοχλητικοί έπισκέπτες
κατόρθωναν νά βρούν τόν δρόμο πού οδη
γούσε στό έργαστήριο τού διάσημου ζω
γράφου. Έμποροι, φιλότεχνοι, δημοσιο
γράφοι, απλοί περίεργοι χτυπούσαν καθη
μερινά τήν πόρτα τού σπιτιού του.
— “Αν ξέρατε, κύριε Ρενουάρ! άναφωνούσε κάποιος άγνωστος Πάνε τρία χρό
νια πού ή γυναίκα μου κάνει οικονομίες
στό ντύσιμό της γιά νά άποκτήση ένα πορτραϊτο μέ τήν «νέα τεχνοτροπία» σας. Έ 
σπασε τόν κουμπαρά της καί βρήκε μέσα
τρεις χιλιάδες φράγκα!... Βέβαια, μέ ένα
τέτοιο ποσόν δέν τ'ολμούμε νά όνειρευθούμε ένα πορτραϊτο μέ λάδι!... Αλλά ένα
άπλό παστέλ θά μάς έκανε τόσο εύτυχισμένους!...
Ό Άμπρουάζ Βολλάρ πού μάς μεταφέ
ρει αύτό τό έπεισόδιο, συγκέντρωσε πλήθος
άπό άνέκδοτα γιά τούς φιλότεχνους πού
πολιορκούσαν τόν διάσημο ζωγράφο στό
καταφύγιό του. Συγκέντρωναν προηγου
μένως πληροφορίες γιά τίς άντιλήψεις καί
τά γούστα τού Ρενουάρ καί, μόλις ή εύκαιρίο παρουσιαζόταν στήν διάρκεια τής
συνεντεύξεως, έσπευδαν νά έκφράσουν
γνώμες καί προτιμήσεις όλόίδιες μέ τού
ζωγράφου. "Ετσι δέν δίσταζαν νά τοποθε
τήσουν τόν ’Αλέξανδρο Δουμά (τόν όποιον
ό Ρενουάρ λάτρευε) πιό ψηλά άπό τόν Ό 
μηρο ή τόν Σαίξπηρ στήν φιλολογική ιε
ραρχία.
Τό φώς πού πλημμυρίζει τούς πίνακες
τού μεγάλου ζωγράφου είναι καθαρά μεσο
γειακό. Ή νότια Γαλλία μέ τόν ήλιο καί
τά φλογερά χρώματα ταίριαζε ξεχωριστά
στήν καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία Ό
Ιδιος έλεγε ότι ό γαλλικός νότος είναι «τό
ώροιότερο μέρος τού κόσμου»: «Έ χει κα
νείς συγκεντρωμένες έδώ τήν Ιταλία, τήν
Ελλάδα καί τήν θάλασσα», έγραφε στήν
Μπέρτ Μοριζά
Τά τοπία πού ζωγράφισε στήν Προβηγ
κία ουμπεριλαμβάνονται μεταξύ έκείνων
πού άναπαριστούν μέ τήν μεγαλύτερη έντααι τήν ελαφριά ατμόσφαιρα, τήν φωτεινότητα αύτής τής περιοχής, τήν δόνησι τού
ήλιακού φωτός, τίς ζεστές σκιές, πού τό
φώς ρίχνει πέρα άπό τά πεύκα, καί τίς φοι
νικιές μέθα στήν άχλύ τού καλοκαιριού,
τήν διαφάνεια ιού όρίζοντος, τό βάθος τής
θάλασσας. Παρατηρώντας τούς πίνακες
πού φιλοτέχνησε στό Έατάκ, στό Ταμαρί ή
στήν Κάγν, νομίζει κανείς ότι θά άκούση
ξαφνικά τά τζιτζίκια νά τραγουδούν. Ίόοο
μεγάλη είναι ή υποβολή πού άναδίδεται
άπό τόν χρωστήρα του.
Ό Ρενουάρ έξακολοτιθηοε νά ζωγραφί
ζη ώς τήν τελευταία ήμέρα τής ζωής του.
Πέθανε στήν Κάγν στίς 3 Δεκεμβρίου τού
1919. « Όταν έκλεισε τά έβδομήντα», γρά
φει ό Ρού-Σαμπιόν, «δέν μπορούσε κανείς
ν' άντικρύση τό ταλαιπωρημένο του κορμί
πού τό βασάνιζε ή παραμορφωτική άρθρϊτις χωρίς ν’ άναρωτηθή χάρις σέ πιό θαύμα
αύτός ό έντελώς ανάπηρος άνθρωπος κα
τόρθωνε νά ζωγραφίζη πίνακες πού θά

έμεναν άνάμεαα στά μνημεία τής τέχνης.
Ζωγράφιζε χάρις ατήν δύναμι τής ψυχής
του, χάρις οτήν απτόητη θέληοί του. Του
τύλιγαν τά δάχτυλά του μέσα οέ πάνινους
επιδέσμους, άρκετά χοντρούς ώστε νά καλύπτωνται τά κενά πού ύπήρχαν ανάμεσα
στά παραμορφωμένα του δάχτυλα, πού δέν
μπορούσε νά τά κλείση. Μέσα οτό έτσι
δεμένο του χέρι γλιστρούσε τότε ένα πινέλλο. Καί, σχεδόν, χωρίς νά τά κινή, ό
Ρενουάρ ζωγράφιζε. Τόν τελευταίο καιρό
δέν μπορούσε σχεδόν καθόλου νά κινήοη
τό χέρι του καί κατόρθωνε μέ μιά κίνηαι
του ώμου νά άποτυπώνη τά χρώματα έπάνω
στόν μουσαμά Έτσι έχομε αύτήν την ζω
γραφική πού άποτελεϊ την άκτινοβόλο άνταύγεια μιας ψυχής άφιερωμένης ολοκλη
ρωτικά στά φώς, οτήν νεότητα καί οτήν
χαρά».
Αλλος στήν θέοι του, πού θά ύπέφερε
από' τούς όζεις αύτούς ρευματικούς πό
νους, δέν θά έπαυε νά παραπονιέται μέ
πικρία. Ό Ρενουάρ, άντίθετα, δέν έχανε
στιγμή τό κέφι του καί τήν εύθυμία του.
Καθώς δέν μπορούσε νά μετακινηθή, έγκαταλειπόταν μέ μεγαλύτερη άπόλαυσι στήν
«ηδονή τής ζωγ|χιψικής».
— Κατά βάθος είμαι ένας πολύ τυχερός
ανθρωπιχ;, συνήθιζε νά λέη.
Έ να ς Αυστριακός γιατρός μέ μεγάλη
φήμη, τού πρότεινε κάποτε μιά θεραπεία.
Ό Ρενουάρ θέλησε νά τήν δοκιμάαη. Ύπακούοντας στίς έντολές τού γιατρού, οηκώθηκε άπά τήν πολυθρόνα του καί, μέ
μεγάλο κόπο, προσπάθησε νά κινήση τά
πόδια του. Ξανακάθησε όμως άμέοως.
— Σάς εύχαριστώ πολύ, είπε στόν για
τρό. ΕΙοτε χωρίς άμφιβολία μεγάλος επι
στήμων. Αλλά παραιτούμαι άπά τήν προσ
πάθεια νά περπατήσω, γιατί απαιτεί μιά
τέτοια ουγκέντρωσι τής θελήοεώς μου, ώ
στε δέν θά μού άπέμενε πιά καμμιά δύναμις γιά νά ζωγραφίσω. Έ , λοιπόν, έγώ
ιηχιιιμώ τήν ζωγιχιφική άπό τό περπάτημα.
Αύτό τό πάθιχ; είναι φυσικά χαρακτηρι
στικό ιών μεγάλων καλλιτεχνών. Γι' αύ
τούς δέν ύπάρχουν εμπόδια, Οί τρομερές
κρίσεις τής έπιληψίας δέν σταμάτησαν τόν
Βάν Γκόγκ. Ή σχεδόν τύφλωοις δέν στα
μάτησε τόν Ντεγκά. Τό ίδιο καί τόν Ρε
νουάρ, δέν τόν σταμάτησε ή παράλυσις.
Καχεκτικός, μέ τό κορμί βασανισμένο άπό
τούς αφόρητους πόνους, συνέχισε νά ύμνή
τήν <)μο|χριά τής ζωής, τίς γυναίκες, τά

λουλούδια, ρίχνοντας έπάνω οτόν μουσαμά
τίς θαυμαστές, φωτεινές πινελιές πού μάς
μαγεύουν.
Ο ήλιος τής Προβηγκίας, πού μάκρυνε
γιά λίγα χρόνια τήν ζωή του, ήταν απα
ραίτητος γιά τήν εργασία του. Γιατί ό Ρε
νουάρ δέν ζωγράφισε ποτέ τόν χειμώνα,
τήν ομίχλη καί τήν βροχή. Όσο γιά τό
χιόνι, πού τό θεωρούσε «άσθένεια τής φύσεως», απορούσε πώς ήταν δυνατόν νά
δελεάζη άλλους φίλους του ζωγράφους,
μεταξύ τών όποιων τόν Κλώντ Μονέ.
Ολόκληρο τό έργο τού άνάπηρου αύτού
ζωγράφου με την ηλιόλουστη ψυχή δέν
είναι, παρά ένα φλογερά πιστεύω, ένα
μεγάλο ποίημα αγάπης καί χαράς.
Στόν επικήδειο πού έξεφώνησε οτήν κη
δεία του ό φίλος του άββάς Μπώμ. είπε τά
λίγα αύτά συγκινητικά λόγια.
«Ό Ρενουάρ ήταν μέ τόν τρόπο του ένας
πιστός ίερεύς τής τέχνης, πού είναι αθά
νατη γιατί άποτελεϊ έπάνω στήν γή τήν
άνταύγεια τής θείας καί αίωνίας ομορφιάς.
Μέ αύτά τόν τίτλο παρουοιάοθηκε σήμερα
μπροστά στον Πλάστη του, καί μέ αύτή τήν
φήμη τού ακέραιου καλλιτέχνου θά πραμείνη οτήν μνήμη τών ανθρώπων».
HENRI PERRUCHOT

0 ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
Σ υ νέχεια έκ τής σελίόος 9 1 9
ραζε μόνο, ή πένθιμη υπόκρουση τής
κλαγγής τών εισερχομένων φαλάγγων.
Ε Δ Ω , οιην Αθήνα, 'καί οτόν ΙΙειραιά πού ταν στόχος, κι’ έγ ιν ε ύστερα
φρούριο Γερμανικό, κι’ ά ν ,έξαιρέσωμε ιή συνέχιση τής επικής Ά ντιστάοεακ; οτήν Κρήτη, κλ είν ει ή δεύτερη
πράξη τού δράματος, μετά τήν ’ Ιταλι
κή επίθεση πού ταν ή πρώτη, γιά ν’
άρχίση ή τρίτη πράξη τής Κατοχής,
καί τής δραματικής πορείας του Ε λ 
ληνικού λαού διαμέσου τών μέχρι
πείνας, γύμνιας, καί ξυποληαιάς
ουρήσεω ν.
Ε Δ Ω , άπό τά μουράγια τής Π ειραϊκής καί τής Δραπετσώνας, καί λ ί
γο χρόνο, μετά τήν πτώση τής αύλαίας στή δεύτερη πράξη, ά λλο ς ύ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ
Συνέχεια έκ τής σελίόος 931
,ΊΚΊί Νεολαία, βρίσκονται οε ευθύτερη όόό. Ποτέ όε\· Ήa
Λησμονήσω τό απίθανο θέαμα έκατοντάόων νέων του

,Ιονόινου (άγοριών καί κοριτσιών) το 1971, ιιακουιιά/,ληόων. ορωμικυιν, χιππηόωΐ' , ;απλ,ιιιμενων ανάιακτα
<ft u o t t t i ' t «, (JKKitiz και kuttvi Covt uz iM w iy o v d v ti α τή ν
Πλτιτεκι Πικκαντιλλυ μέ το άγαλμα τού Έσωτα οτη
ιιεοη τή; Πλατεία; και το οαοιλια του; όρθιο εν μέοι;>
αυτών.
\1ovo ένα μικρό ποοοοτο τ ή ; Ε λ λ η ν ικ ή ; Ν εο /,α ία ;

πουλος εχθρός μπαίνει στό σκηνικό
τού συνεχιζόμενου δράματος. Είναι ή
Μαύρη Αγορά, πού κάνει τά προγεφυρώματά της σ' αύτά τά μουράγια,
σάν ξεπήδησε άπό τή θάλασσα σά μαύ
ρη γοργόνα μαύρη γέννα τής κατοχι
κής νύχτας, μέ μορφή δαίμονα καί
θεριού, ταξιδεμένη μέ Έ λ λ η ν ε ς μαυ
ραγορίτες, 'Ιταλούς ναύτες πολεμι
κών, καί ’Ισπανούς λαθρέμπορους.
'Από δώ ξεκίνησε κι' έχ τισ ε τά
οχυρά της στά Ταμπούρια, στά Καμί
νια, στήν Κοκκινιά, καί γύρω άπό
τούς φράχτες τών περιβολιών τού
Ρέντη καί τού Μοσχάτου. Κι' ύστερα,
προχωρώντας βραχυκύκλωσε τήν ’Α
θήνα άπό τόν Βοτανικό, καί τήν Κολοκυνθού, ίσαμε τόν 'Ασύρματο καί
τά Π ετράλωνα καί τού Δουργούτη καί
τούς ’Αμπελοκήπους καί τό Π ολύγω
νο.
Καί καθώς προχωρώντας κατακτού
σε έδαφος, έκλεινα ν οί ’Αγορές καί
τά καταστήματα είδώ ν διατροφής στήν
Αθήνα καί στόν Πειραιά, καί τό ώργανωμένο εμπόριο έπ εφ τε σέ χειμ έ
ρια νάρκη.
Ή καθιερωμένη γνωστή ’Αγορά ε ί 
χε νικηθεί «κατά Κράτος» άπό τή
Μαύρη, θ ά δούμε στή συνέχεια, πώς
έπεσα ν τά οχυρά της, χωρίς νά πέοη
καί η ίδια αλλά, άφού έφθασε στό με
σουράνημά της, εξακολουθούσε καί
έξα κολουθεϊ πότε, πότε νά σημειώνη
τήν παρουσία της στό καταναλωτικό
στερέωμα. Καί, νά άποτελή τό άκρο
άωτο τών περιοδικών άναστατώσεων
καί τών άνατιμητικών τάσεων τής κα
θιερω μ ένης άγοράς, καί μαζί μέ τόν
πληθωρισμό, τό μεγάλο παθητικό τής
φ ιλ ελ εύ θ ερ η ς καί τής διευθυνόμενης
οικονομίας
Πριν όμως άπ όλ αύτά,
ζουμε από τόν Πειραιά, θ
μιά μικρή παρένθεση μ’
χρονικό τής πολύπαθης
ρυνταιριασμενο μέσα στ
μενα γεγονότα

άφού άρχίάνοίξουμε
ένα μικρό
πολιτείας,
άνιστορού-

α υ θ α ό ιά ό ει, Γταραοτρατει, εγ κ λ η μ α τεί και την περισσότερη ευθυνη την έχει ή Κ ο ινω νία Ιτυίν ενήλικω ν), ενώ ο ί
π ερισσότεροι νέοι ό ρ ισ κο ντα ι στην ευθεία σόο, έχουν
πλούσια εμπειρία, αλεπούν ό τι ή επ ισ τημονική έρευνα
κα ι ή άνακα/.υψη όεν είν α ι προνομία ε ν ό ; ά το ιιο υ ή έν ό ;
Ε θ νο υ;, αλ./.α τού Κόσμου όλ,σκληρού, ίν ό ια η εσονται
γ ια όσα συμοαινουν μέσα ή έ;ω άπο τη χωοα του;,
καταλ.αόαινουν - εν ισ τι καλύτερ α απο το υ ; εν ή λ ικ ο υ ; ιίτ ι ό ια ρ κ ω ; ο κ ο σ μ ο ; μ α ; γ ίν ε τα ι περισσότερό ιν ια ίο ;
κ α ι απ οκτούν μ ια νεα συνειόηση παγκόσμια, ιιε ιιεγα /.υ τερ ε; ευθυνε;, ασχολ.οϋνται περισσότερό απο το υ ;
ιιε γ α λ ο υ ; μ ε τα σημερινά θαύ μ ατα τ ή ; Ε π ισ τήμη; και
ΓΙΙ~ ( , /.,’ή·-· προσόευουν στο εσω τερικό κ α ι όιαποεπσυν
στο ε;ιΊΤεοικο.
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l i ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΙΝ φιλικού άγώνος καλαθοσφαιρίσεις. τού διεξαχθέντος την 9.11.1976 εις την χώραν
μας (Σπόρτιγκ Αθηνών) μεταξύ τής όμάήος τού Ρουμανικού Στρατού (STEAUA)
καί τής Εθνικής μας Ένοπλων Δυνάμεων
καί Σωμάτων 'Ασφαλείας δεκαπενταμελής
άποοτολή τής Δευτέρας μεταβάσα άπό
24.29.9.1977 εις Ρουμανίαν έπραγματοποίησεν εις Βουκουρέστισν καί έντάς τού
γηπέδου τής Αστυνομίας «Dunamo·· τήν
27.9.1977 όμοίαν φιλικήν συνάντησιν. Ό
άγιόν, διεξαχθείς εντός τών πλαισίων τού
άΗλητικού ιδεώδους, έκρινε τήν νίκην
υπέρ τής Ελληνικής Όμάδος μέ σκόρ 7369. Αρχηγός τής Ελληνικής ίιποστολής
δυνάμει διαταγής τού ΓΕΕΘΑ/Δ/νσις ’Α
θλητισμού ώρίσθη ό Προϊστάμενος τής Υ
πηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής Α
γωγής τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων Άστυν. Δ/ντής κ. ΣΤΑΘΑΡΑΣ Ιω
άννης.
Εις τήν μικτήν ταύτην άποστολήν μετέαχον οί διεθνείς Καλαθοσφαιρισταί άστυφύλακες - Κόντος - Κοκκολάκης - Βασιλόπουλος καί Φωσσές. Τήν Ελληνικήν
αποστολήν ύπεδέχθησαν εις τό Άεροδρόμιον Βουκουρεστίου δύο Συνταγματάρχαι
τής Sleaua καί άπό Ελληνικής πλευράς ό
Στρατιωτικός Ακόλουθος τής Πρεσβείας
μας Συνταγματάρχης κ. Ιωάννου. Ή όργάνωσις των άγώνων καί ή συμπεριφορά
τών οργανωτών ήτο έξαιρετική. Η άποστολή κατέλυσεν εις κεντρικόν ξενοδοχείον τού Βουκουρεστίου «Pallas· καί έστιάτο εις τήν έγγιίς τού Ξενοδοχείου Αέσχην 'Αξιωματικών (Casa Central Amiata).
Μερίμνη τιϊιν φιλοξενούντων ή Ελληνική
Όμάς έψυχαγωγήθη εις θέατρον τού Βου
κουρεστίου καί τήν 26.9.1977 παρηκολούΒησε τόν ποδοσφαιρικόν αγώνα μεταξύ
τής Ισπανικής Όμάδος Barcelona καί τής
Steaua εις τό γήπεδον τής τελευταίας.
Τήν ήμέραν τής άναχωρήσεως συνώδευσεν τήν αποστολήν εις τό άεροδρόμιον ό
Συνταγματάρχης Ceabella. άφού προηγου
μένως τήν έξενάγησεν εις τα περίφημα
πάρκα Banasea καί Herstreou. Εις τό Ά εροδρόμιον έκ μέρους τής Ελληνικής Πρε
σβείας τής όποιας τόν Πρεσβευτήν κ. Παπαδάκην ό Αρχηγός τής ίιποστολής είχεν
άμέσως μετά τήν άφιξίν του εις Βουκουρέστιον έπισκευφθή. άπεχαιρετησεν ό κ.
Διακονηλέας. Δέον νά μή παραλειφθή ότι
κατά τό μετά τόν φιλικόν άγώνα άποχαιρετιστήρισν γεύμα εις τήν Casa Central Armata άντηλλάγησαν μεταξύ τών μελών άμφοτέρα»ν τών όμάδων προσωπικά συμβο
λικά δώρα καί έπηκολούθησαν προσφωνήσεις καί άντιφωνήσεις αβροφροσύνης έκ
μέρους τού 'Αρχηγού τής Steaua Συν
ταγματάρχου κ. Trufaso καί τού τής Ελλη
νικής Αποστολής Άστυν. Δ/ντού κ. Σταθαρά.
Ό δεύτερος άπαντών εις τήν προσφώνησιν τού Συνταγματάρχου τού Ρουμανι
κού Στρατού είπε τά άκόλουθα:
Κε Συνταγματάρχα - Φίλοι τής Steaua
Ή Ελληνική 'Εθνική άθλητική άποστολή τιϊιν Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
Ασφαλείας αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν

E
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ΑΣΗΜ Η
A AHTIIMI!
1

Καλαθοσφαίρησις: Ελλάς - Ρουμανία
Σκοπευτικοί άγώνες
Πρωτάθλημα άρσεως βαρών
Παγκόσμιον πρωτάθλημα ΣΙΣΜ
Ελλάδος καί τής Ρουμανίας. Πολλά χρό
νια πρίν άπό τή γέννησι τού Χριστού, στά
πρός τόν Εΰξεινο Πόντο παράλια τής Χώ
ρας σας ήκμασαν σπουδαίες Ελληνικές
άποικίες, τών οποίων ευρήματα έρχονται
κάθε λίγο στό φώς άπό τούς Ρουμάνους
άρχαιολόγους. Άλλά καί στά πιό πρόσφα
τα χρόνια ή Ρουμανία υπήρξε χώρα όπου
εμφανίστηκαν ανθούσες έλληνικές παροι
κίες, οί όποιες καί έόοήθηοαν τά μέγιστα
στήν οικονομική, εμπορική καί πνευματι
κή πρόοδο τής Χώρας σας Στό Βουκου
ρέστι. στό Πλοέστι, στό ’Ιάσιο καί σέ άλ
λες πόλεις οί "Ελληνες έζηοαν άδελφωμένοι μέ τούς Ρουμάνους, στήν κοινή
προσπάθεια γιά τήν προκοπή αυτού τού
τόπου.
Ά λλά άκόμα. εμείς οί Έλληνες δέν λη
σμονούμεν, ότι ό άπελευθερωτικός άγώνας
τού Έθνους μας ξεκίνησε άπό τή Ρουμα
νία. Έ δώ , ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης
συνεκρότησε τά πρώτα Ελληνικά άπελευθερωτικά Σώματα μέ τή βοήθεια τών έντοπίων. Στό Δραγατσάνι, θυσιάστηκαν χιλι
άδες Έλληνες, γιά τήν ελευθερία τής πατρίδος των. άλλά καί όλοκλήρου τής Βαλ
κανικής. ή οποία έστέναζε κάτω άπό τόν
δυσβάστακτο Τουρκικό ζυγό.
Μέ τίς σκέψεις αυτές σάς ευχαριστώ καί
Μέ τήν ευκαιρία αυτής τής συναντήσεις
πάλι, συγχαίρω τήν Steaua γιά τό (fair play)
πρέπει νά τσνισθή ιδιαίτερα ότι ημείς οί
καί εύχομαι τήν έξάπλωσι τού άθλητισμού
Έλληνες δέν λησμονούμεν, ότι μακρά καί
εις Παγκόσμιον Κλίμακα γιά νά παύσουν
έγκάρδιος είναι ή φιλία μεταξύ τών δύο
έτσι τά μίση καί νά ζούν άδελφωμένοι οι
λαών μας. Ποτέ καί εις καμμίαν περίπτωλαοί μέσα σέ μιά άτέλειωτη καί διαρκή
σιν τά δύο Έθνη, δέν έδημιούργησαν προ
ειρήνη γιά τήν όποιαν πολύ προσφυώς
βλήματα, τά όποια νά ψυχράνουν τίς με
έκαμε μνεία ό κ. Συνταγματάρχης προη
ταξύ τους σχέσεις. Απεναντίας, άναγκάγουμένως στό λογύδριό του.
σθηκαν πολλές φορές νά εύρεθούν στό
Στό ιδεώδες δέ αυτό πιστεύει ΐδιιιίτερα
ίδιο στρατόπεδο, γιά νά άντιμετωπίσουν
ή Ελλάς καί δέν αποτελεί αύτό άπλούν
κοινό έχθρό, τόν έξ Ανατολής 'Οθωμανό
σχήμα λόγου, γιατί στό μακραίωνα ιστο
παλαιότερα καί τόν Άξονα, τόν λεγόμενο
ρικό της βίο ποτέ δέν έκανε πολέμους Επι
αήττητο, πρίν λίγα άκόμα χρόνια.
θετικούς. άλλά μόνον άμυντικούς. Καί έάν
Πέρα άπ' αυτά, προαιώνιοι είναι οί
κανείς ήθελε νά προβάλη τό έπιχείρημα
πνευματικοί καί πολιτιστικοί δεσμοί τής

να έκφραση τίς πιό θερμές ευχαριστίες γιά
τι) η ιλόξενη υποδοχή, τήν όποιαν μάς έπεφυλαξατε στήν ώραίαν Χώραν τιϊιν Καρ
παθίων καί τού Δουνάβεως. Σέ άνταπόδοσι φιλικού άγώνος πού διεξήχθη στήν
Ελλάδα ή Εθνική μας Όμάς είχε τήν
τιμήν νά συναντηθή καί πάλιν μέ τήν όμάδα σας στή Χώρα σας. Η συνάντησις
έκρινε τήν νίκη υπέρ τής όμάδος μας.
Μπορούσε νά συμβή καί τό άντίθετο. Γιά
μάς τό αποτέλεσμα όμως μικρόν παρου
σιάζει ένδιαφέρσν. γιατί έμείς δέν ήρθαμε
έδώ γιά νά καταγάγωμεν νίκες, άλλά νά
κερδίσωμεν τήν φιλία σας. Ύστερα ατούς
άθλητικούς άγώνας σημασίαν, νομίζω, δέν
έχει τό άποτέλεσμα, άξίαν μεγάλη έχει τό
γεγονός ότι ό άγων διεξήχθη μέσα στα
πλαίσια τού αγνού άθλητικού ιδεώδους,
τού καλώς άγωνίζεσθαι καί τής εΰγενούς
άμίλλης. Μέσα στον αθλητικό Στίβο έδόθη
ή ευκαιρία στούς άθλητάς άμφοτέρων τών
όμάδων νά καλλιεργήσουν, νά σφυρηλατή
σουν καί νά άναπτύξουν τάς άρετάς τού
άγνού άθλητικού ιδεώδους όπως είναι ή
εϋγενής όίμιλλα. τό σφρίγος καί ή άλκή τό
ήθος καί ή ευγένεια ψυχής, ή ανδρεία καί
ή χάρις, ή ελευθερία σώματος καί πνεύ
ματος ή ιιντοχή και ή ώραιότης.

Αναμνηστική φωτογραφία τής Εθνικής Ομάδος καλαθοοφαρίσεως Ενόπλων Δυνάμεων ιης
Ελλάδος μέ τόν έπικεφαλής Αστυνομικόν Δ /ντήν κ. Σταθαρά καί τόν Ρουμάνον συν ταγματάΡΧΠν κ Τροφάοωφ εις τό πάρκον Ikr-uan

ότι ή έκστρατεία τού Μεγάλου 'Αλεξάν
δρου. έπειόή φέρει τά στοιχεία ένός έπιθετικοϋ πολέμου, όέν είναι πόλεμος αμυν
τικός. τό έπιχείρημα αυτό καταρρίπτεται.
έάν λάβη ύπ' όφιν του τό Σύμφωνο τής
Κορίνθου, σύμφωνα μέ τό όποιον ό 'Αλέ
ξανδρος. ώς γενικός Αρχηγός όλων τών
Ελληνικών Στρατευμάτων τής Πανελλη
νίου Ένώσεως ήγήθη τής έκοτρατείας, ή
όποια είχεν ιίις αποστολήν τήν έξάλειψιν
τής απειλής τιίτν Πισσών. οί όποιοι
συνεχώς έπετίθεντο κατά τών Έλληνίδων
πόλεων.

V
Μέ εξαιρετική έπιτυχία διεξήχθηοαν τήν 8-9.10.1977 οί σκοπευτικοί
αγώνες «Β ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΕΙΑ» οί
οποίοι περιελάμβανον τά άγωνίσματα πιστολιού 0,22 άκριβείας 5 0 μ. καί
ι'ιεροβόλου πιστολιού. Οί αγώνες οντοι διεξάγονται κατ' έτος, εις μνήμην
τον άποδιώσαιπος είς Τροχαίον άτνχημα σκοπευτου άστυφύλακος καί
μέλους τής Εθνικής Ό μάδος ΒΑΣΙ
Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Βασιλείου.
Είς τούς ώς άνω αγώνες έλαδον
μέρος 100 περίπου σκοπευταί εκ τών
Ε .Δ . καί Σ.Α ., τών Αθλητικών Συλ
λογών καί τών Ανωτ. 'Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων κατά τούς όποιους
έσημειώθηκαν εξαιρετικοί έπιτυχίαι,
☆

Από 14-16.10.1977 διεξήχθη είς
Αλεξάνδρειαν Μέλαθρον Θεσ/νίκης
τό πρωτάθλημα Άραεως Βαριάν Ε.Δ.
καί Σ .Α . έτους 1977. Είς τούς ώς άνω
αγώνας έλαδον μέρος ό ΣΤΡΑΤΟ Σ, ή
Α ΕΡΟ ΠΟ ΡΙΑ,
ή
ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η

ΧΩ ΡΙΚ Η , τό ΛΙΜ ΕΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
καί ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ. Η
συμμετοχή ήτο πολυπληθεστάτη καί
οί άγώνες παρουσίασαν ιδιαίτερον
ενδιαφέρον.
Οίμετέχοντες τών άγώνων αθληταί
άστυνομικοί όιεκρίθησαν σχεδόν όλοι
κατακτήσαντες τάς εξής θέσεις:
Κατηγορία 110 κιλά Ιος
Αστί'φ.
Π Α Π Α Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ Δημήτριος
Κατηγορία 82,500 κιλά Ιος Αστυφ.
Σ Π Υ Ρ Ο Υ Παναγιώτης
Κατηγορία 100 κιλά 2ος Αστυφ.
ΠΟΛ ΥΖΟΣ Βασίλειος
Κατηγορία 75 κιλά 2ος Αστυφ.
Μ Π Ο ΡΤΣΕΛ Η Σ Χαρ.
Κατηγορία 60 κιλά 2ος Αστυφ. ΖΗΚ Α Σ Κων/νος
Κατηγορία Βαρ. Βαρών 3ος Αστυφ.
Α Μ Π Α Τ Ζ Η Σ Αθανάσιος
Κατηγορία 56 κιλών 3ος Αστυφ.
ΠΑ ΥΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γ.
Τούς ώς άνω άγώνας έτίμησαν διά
τής παρουσίας των ό Γεν. Γραμματεύς Αθλητισμού κ. Παπαναστασίου
ό Διοικητής τού Γ Σώματος Στρατού
Αντιστράτηγος κ.
Μαρκόπουλος
πολλοί άνώτατοι καί άνώτεροι Α ξι
ωματικοί έκ τών Ε.Δ. καί Σ.Α., άθλητικοί παράγοντες καί φίλαθλος
κόσμος.
V
Ή Εθνική όμάς καλαθοοφαιμίοεως Ε 
νόπλων Δυνάμεων - Σ.Α. προσέθεσεν είς
τό ένεμγηιικόν της μίαν ακόμη άξιόλογον
επιτυχίαν διεθνούς επιπέδου, κατακτήοαοα

τήν δευτέραν θέσιν είς τό διεξαχθέν άπό
fi 17.9.77 είς Περσίαν XXIV Παγκόσμιον
Στρατιωτικόν Πρωτάθλημα τοόΣΙΣΜ.
Ή ’Εθνική μας ύπελείφθη τής ισχυρός
όμάδος τών Η. Π. Α κατά επτά μόνον πόν
τους είς τόν μεταξύ των διεξαχθέντα τε
λικόν άγώνα Οί άγώνες διεξήχθηααν είς
τάς συγχρόνους εγκαταστάσεις τού ’Ολυμ
πιακού Σταδίου τής Τεχεράνης, μέ τήν
συμμετοχήν 14 Κρατών καί έσημείωσαν
εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ή έμφάνισις τής
Ελληνικής όμάδος ύπήρξεν άπό πόσης
πλευράς άψογος καί κατέπληξε τούς θεα
τός.
Ή πλήρης τεχνική κατάρτισις, ή ομοιο
γένεια ή μεταξύ των συνοχή καί συνερ
γασία, αποτέλεσμα μακροχρονίου καί πο
λυμόχθου προετοιμασίας, συννετέλεοαν
είς τήν δημιουργίαν μιάς έξαιρετικής
άθλητικής προβολής τής χώρας μας είς ιό
’Εξωτερικόν.
Οί θαυμάσιοι καί σπάνιοι συνδυασμοί καί
επινοήσεις τών Ελλήνων Παικτών, ιδία
κατά τάς συναντήσεις των μέ τά μεγάλα
διεθνή συγκροτήματα (ΗΠΑ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΙΡΑΝ - ΣΥΡΙΑΣ κ. λ. π), προεκάλεσαν ρίγη αυγκινήσεως καί ένθουσιασμοϋ μεταξύ τών πολυπληθών θεατών καί
ιδιαιτέρως τών Ελλήνων τής Παροικίας
μας, οί όποιοι καθημερινώς έδιδον τό πα
ρόν γιά νά εμψυχώσουν καί χειροκροτή
σουν τούς άθλητάς μας.
Μεταξύ τών διακριθέντων ιδιαιτέρως άθλητών μας, ήοαν οί ουμμετασχόντες είς
τούς άγώνας διεθνείς καλαθοοψαιρισταί άστυφύλακες, ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος, ΦΩΣΣΕΣ Δημήτριος καί ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
οί όποιοι άποτελούσαν τήν βάσιν τής ’Ε
θνικής μας Όμάδος.
Κατά τήν διεξαγωγήν τών άγώνων, έπεκράτησε πνεύμα εύγενούς άθλητικής καί
άγωνιστικής άμίλλης.
Ή ψυχραιμία, ή λογική καί ή σύνεοις
έπρυτάνευοαν είς όλας τάς περιπτώσεις,
πράγμα τό όποιον έσχολιάσθη λίαν κολα
κευτικούς καί άψησεν άριστες εντυπώσεις
είς τούς παράγοντας, Όργανωτάς καί φ ι
λάθλους τής Τεχεράνης Τήν τελετήν ένάρξεως καί λήξεως τών άγώνων έτίμησαν
διά τής παρουσίας των πολλοί επίσημοι,
πρεσβευταί,μέλη τής ’Ιρανικής Κυβερνήσεως καί τής Βασιλικής οικογένειας, ό δέ
πρίγκιψ....... άπένειμε τά έπαθλα είς τάς
τρεις πρώτας νικήτριας ομάδας τών ΗΠΑ,
ΕΛΛΑΔΟΣ καί ΙΤΑΛΙΑΣ
Τήν 20.1Q77 καί ώραν 11.00, είς τήν
Λέσχην ’Αξιωματικών ’Ενόπλων Δυνά
μεων, έπραγματοποιήθη ειδική τιμητική
έκδήλωσις, μετά μικρός δεξιώσεως πρός
τιμήν τών ’Αθλητών τής ’Εθνικής Όμάδος
Καλαθοσιραιρίοες ΕΔ - ΣΑ, τόσον διά τήν
έπιδειχθεϊσαν άγωνιστικάτητα καί τό ήθος
των, όσον καί διά τήν έξαιρετικήν έμιράνισιν καί διεθνή επιτυχίαν των είς τούς ώς
άνω άγώνας τού Παγκοσμίου Πρωταθλή
ματος. ΣΙΣΜ.
ΔΗΜ. ΞΕΝΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Λ
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ΣΤΗ ΠΙΝΗΠΙΗ ΣΠΣ ΤΗΝ ΙΕΡΗ
Μερικοί έχουν χαρακτηρίση εκδηλώσεις, σάν τό σημερινό μνημόσυνο «εορτές μίσους». Οί ίδιοι λέγουν
ότι παρόμοιες γιορτές δέν συμβάλλουν εις την «λήθην». Έρωτώνται: Τί πράττουν οί ίδιοι χάριν αυτής
τής λήθης; Ερωτώνται άν ό πακτωλός τών ίδικών των καθημερινών έκδόσεων τής παραποιημένης
ιστορίας - ιστορίας που τραγικοί πρωταγωνισταί φοβερών ημερών παρουσιάζονται σάν εθνικοί ήρωες
- άν αυτός συμβάλλει εις τήν «λήθην». Έρωτώνται άν οί ερυθρές άφίσσες πού ζητωκραυγάζουν τόν
κόκκινο Δεκέμβρη - άν κι' αυτές συμβάλλουν στή λήθη. Ή λήθη δέν μπορεί νά είναι μονόπλευρος,
«λήθη» δέν είναι ήλιθιότης. Ούτε ή άμνηστία συνεπάγεται αμνησίαν.

Γ

ΗΝ 3η Δεκεμβρίου εορτάσθηκε στό
Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη ή επέτειος τών μαχών τών Σωμά
των Ασφαλείας εναντίον τών άναρχοκομμοννιστών τόν Δεκέμβριον τον 1944. Τή
σεμνή τελετή έτίμησαν μέ τήν παρουσίαν
των Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πό
σης Έλλάόος κ. Σεραφείμ, ο ί υπουργοί
Έθν. Άμννης καί Εσωτερικών κ.κ. Εν.
Άβέρωφ καί Χρ. Στράτος, οί ύφνπονργοί
Έθν. Άμννης καί Συγκοινωνιών κ.κ. Ή λ.
Παπαηλιον καί Γ. Μούτσιος, ό γεν. γραμματενς τον υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Κ.
Σαψάλης, ό άρχηγός τού ΓΕΕΘΑ στρατη
γός 7ω. Ντάβος, ό άρχηγός τού ΓΕΣ άντιοτράτηγσς Άγ. Γκράτσιος, ό άρχηγός του
ΓΕΝ άντιναύαρχος Σπ. Κονοφάος, ό άρ
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χηγός τον ΓΕΑ άντιπτέραρχος Π. Ο ικο
νόμου, ό διοικητής τής ΑΣΔΕΝ άντιοτράτηγος Γ. Βοργιάς, ο ί άρχηγοί τών Σωμά
των Ασφαλείας Ν. Κουτσιανάς, τής Χω
ροφυλακής, θ . Τζίμας, τής Αστυνομίας
Πόλεων καί Κ. Γκίκας τον Πυροσβεστι
κού, άλλοι επίσημοι, δουλενταί, ο ί συγγε
νείς τών πεοόντων κατά τάς μάχας, οί
έπιζώντες πολεμισταί τού Συντάγματος
καί πλήθος κόσμον.
Μετά τήν ίπιμνημόαυνον όέηοιν, έξεφώνησεν τόν πανηγυρικόν τής ημέρας ό Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος, ό
όποιος, υπό τά χειροκροτήματα τών παρισταμένων είπε τά έξής:
«Μακαριώτατε, κύριοι 'Υπουργοί, κυρίες καί
κύριοι.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα έόώ, στόν ιερό χώ
ρο τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, γιά νά άποτίσωμε φόρο τιμής κα ί ευγνω
μοσύνης στους ηρωικούς νεκρούς τών Σωμάτων
Ασφαλείας κατά τόν έπάρατυ Δεκέμβρη, τον
1944. Στους νεκρούς, ατούς όποιους οφείλομε τό
ότι ή Ελλάς είναι αύτό πού είναι σήμερα - μιά
άληθινή Δημοκρατία.
Αλλά μιά καί γιά μνημόσυνο πρόκειται, άς
φέρωμε στή μνήμη μας τά γεγονότα εκείνων τών
ήμερων, όχι γιά να άναζωπυρώσουμε πάθη και
μίύη, αλλά γιά νά αντλήσουμε όιόάγματα γιά να
μήν ίπαναληφθονν τά τραγικά σφάλματα τής
εποχής εκείνης. Εποχής ατήν όποια έν όνόματι
τής ουτοπίας, μιάς θεωρίας ισότητας, σννέβησαν
άπαράόεκτοι άκρότητες πού θά μάς καταόιωκουν τις οίόε μέχρι πότε.
Πρό 33, Λθ(.Τόΐ’, ετών, τήν Κυριακή 3η Δε-

.

κεμβρίου 1944, ημέρα τον προπαρασκευασμένον, σκοπίμου, παράνομον καί ένοπλον κομ
μουνιστικού σνλλαλητηρίον της Πλατείας Συντάγματος, στην προοπάθειά τοι>ς νά παρεμποδί
σουν τήν παράνομη πορεία, δέχθηκαν φονικά
πνρά ο ί ήρωίκοί άξιω ματικοί καί άνδρες τής
Αστυνομίας Πόλεων. Αγωνιζόμενοι εναντίον
πολλαπλάσιας δννάμεως κομμούνιατων, έπέτυχαν, παρά την τρομακτικήν υπεροχήν τών επιτι
θεμένων, νά διατηρήσουν εστίες άντιστάσεως
στήν Ύποδιευθννση Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών, στις Ύποδιεί'Θννσεις Τροχαίας κα ί Αγο
ρανομίας, στό Μηχανοκίνητο Αθηνών καί σέ
πολλά Αστυνομικά Τμήματα. Παράλληλα, Υ 
πηρεσίες Χωροφυλακής, δπως τό Αρχηγείο, ή
Σχολή Οπλιτών, ο ί Φρουρές Φυλακών Χατζη
κώστα κ α ί Άβέρωφ, δέχθηκαν έπίσης κομμου
νιστικές έπιθέσεις καί άντεστάθηκαν ηρωικά.
Θά ήταν παράλειψη, άν στήν δλως γενική αυτή
άπαρίθμιση δέν άνεφέρετο ή Πυροσβεστική Υ 
πηρεσία, που κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα συμμετέσχε κ α ί αυτή στόν υπέρ πάντων αγώνα. Κά
θε έστία άντιστάσεως ένα «χάνι Γραβιάς». Κάθε
μ ιά άπ' αυτές που έπεφτε ένα Κουγκι, ένα Άρκάδι. "Ενα όλοκαύτωμα χωρίς επιζώντες.
Ε κ εί όμως όπου δόθηκε ή μεγάλη μάχη, «ή
μάχη τής Ελλάδος», δπως προσφυώς τήν χα
ρακτήρισε ό άείμνηστος Ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος, ήταν τό Σύνταγμα Χωροφυλακής
Μακρυγιάνν?]. Ήταν εδώ, πίσω άπ' αυτούς τούς
μανδρότοιχους, πίσω άπ' αυτές τις πόρτες καί
τά παράθυρα. Εδώ στό νεώτερο «Μεσολόγγι»
πεντακόσιοι περίπου άνδρες τής Χωροφυλακής
μέ έπικεφαλής τόν Συνταγματάρχη Χωρ/κής Γεώργιο Σάμουήλ καί λίγοι έθελονταί τού Στρα
τεύματος μέ τόν ηρωικό Αντισ/ρχη Πυροβολι
κού Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, πού οργάνωσε
κα ί τήν άμυνα τού Συντάγματος, έγραψαν υπέρ
οχες σελίδες δόξης, πού ή'άφήγησή τους προκαλ εί θαυμασμό καί κατάπληξη. Δώδεκα μέρες,
χωρίς τροφή κ α ί νερό, κράτησαν ο ί ήρωες τού
Μακρυγιάννη. Δώδεκα μέρες πού έκριναν τήν
τύχη τής Ελλάδος. Βαρύς ήταν ό φόρος αίματος
πού προσέφεραν τά Σώματα Ασφαλείας κατά
τόν Δεκέμβριο τού 1944. 620 νεκρούς κα ί 370
τραυματίες ειχεν ή Χωροφυλακή κα ί 138 νε
κρούς κ α ί περισσότερους άπό 200 τραυματίες ή
Αστυνομία Πόλεων. 'Ανάλογο φόρο αίματος
πλήρωσε κ α ί τό Πυροσβεστικό Σώμα.
Τιμή κ α ί Δόξα, λοιπόν, σήμερα και πάντοτε,
σ' εκείνους πού έπεσαν κατά τίς τραγικές εκεί
νες μέρες γιά τή διαφύλαξη τής Ελλάδος. Η
Πατρίς τούς ευγνωμονεί, γιατί, χάρις στις θυσίες
τους, συνεχίζει τόν μέγα επί τής γής προορισμό
της. Ό ελεύθερος κόσμος γενικώτερα τούς τιμά,
γιατί άπώλεια τής Ελλάδος, τότε, θά έσήμαινε
κάθοδο τού Παραπετάσματος στη Μεσόγειο καί
ίσως απώλεια τής Μέσης Ανατολής.
Ο ί σημερινοί Αξιω ματικοί κ α ί άνδρες τών
Σωμάτων Ασφαλείας, δέν λησμονούν, πώς χά

ρις στόν ήριυίσμό καί τίς θυσίες τών συναδέλ
φων τους τού Δεκεμβρίου 1944, έμεγαλύνθη ή
'Εθνική 'Ιδέα καί έκραταιώθη, τούς μετεβιβάσθη
δέ όχι μόνο γιά διαφύλαξη, άλλά κα ί γιά κατάκτηση ύψηλοτέριυν άκόμη εθνικών στόχων, επ'
άγαθώ τής Πατρίδος κα ί τής Φυλής.
Ά ς ε ί ν α ι ή μ ν ή μ η τ ο υ ς α ί ω ν ί α...
'Ας μού επιτροπή ήδη, έξω άπό τά αυστηρά
πλαίσια τού πανηγιρικού, νά άναγγείλλω πρός
ύιιάς τή δημιουργία τού Νέου Μουσείου τού
Συντάγματος Μακρυγιάννη. Α ί το. στά πλαίσια
τής γενικιότερης άναμορφώσεως τού χώρου,
στόν οποίο εύρισκόμεθα, θά στεγασθή στό νεοκλασσικού ρυθμού κτίσμα, πού βρίσκεται δεξιά
τού εισερχομένου οπού καί θά άνεγερθή επι
βλητικόν Ήρώον τών άνδρών τών Σωμάτων
Ασφαλείας. Τό Μουσείο θα είναι προσιτό σ'
Έλληνες κα ί ξένους επισκέπτες, σ' ένα καθη
μερινό μνημόσυνο τού Συντάγματος Μακρυγιάννη καί τών ήρώχον του. Σ ’ ένα μνημόσυνο
μελέτης τής πραγματικής Ιστορίας εκείνων τών
τραγικών ημερών.
Εδώ), άς μού επιτροπή έπίω/ς νά έπισημάνω,
πώς εκδηλώσεις σαν τό σημερινό μνημόσυνο έ
χουν κάκιστα χαρακτηρισθή άπό μερικούς σάν
«εορτές μίσους». Ο ί ίδιοι άνθριυποι λέγουν ότι
πμρόμοιες γιορτές δέν συμβάλλουν είς τήν «λή
θην». Τούς ερωτώ, λοιπόν: Τί πράττουν ο ί ίδιοι
χάριν αυτής τής λήθης; Τούς ερωτώ άν ό πα
κτωλός τιΰν ίδικών των καθημερινών εκδόσεων
τής παραποιημένης ιστορίας - ιστορίες πού τρα

γικοί πρωταγωνισται φοβερών ημερών παρου
σιάζονται σάν εθνικοί ήρωες - άν αυτός σ\'μβάλλει είς τήν «λήθι/ν». Τούς ερωτώ έπίσης άν
α ί έρυθραί άφίσσεις πού ζητωκραυγάζουν τον
κόκκινο Δεκέμβρη - άν κ ι' αυτές συμβάλλουν
στ ή λήθη. Ή λήθτ) δέν μπορεί νά είναι μονό
πλευρος, «ληθη» δέν είναι ήλιθιότης. Ούτε ή
Ραμνηστία συνεπάγεται άμνηστίαν.
Θά έλεγα, λοιπόν, πώς όχι τά μνημόσυνα τών
ηρώων, πού είναι άπλιυς ύπενθί'μίσεις τής ιστο
ρίας, πρός άποφυγήν έπαναλήψεως τών λαθών άλλά άλλες εκδηλώσεις είναι πηγές μίσους. Αυ
τές δέ είναι ο ί ποικίλες, πολιτικής ύποκινήσεως,
διαταράξεις τής Δημοσίας Τάξεως καί α ί παρα
ποιήσεις τής Ιστορίας πού ενοχλούν κ α ί εξορ
γίζουν. Αυτές είναι ο ί έκδηλώσεις που δημιουρ
γούν ψυχολογικές άντιδράσειςμέ κατάληξη τήν
άναζωπύρωση τών παθών. Θά έκμεταλλευθώ
λοιπόν, τήν παρούσαν ευκαιρία γιά \ά συστήσω
προς όλας τάς πλευράς άποφυγήν παρομοίων
ενεργειών, έμπρηστικαιν συνθημάτων καί άκροτήτων. Ώστε νά μπορέση ή Χιύρα μας νά παραμείνη, όπως είναι (ήμερα, ζηλευη) νησίδα ήρε-'
μίας, σ' ένα κόσμο πού σπαράσσεται άπο τα
πάθη κ α ί τόν αναρχισμόν».

Μετά τήν ομιλίαν τού κ. Υπουργού κατετέθη στέφανος είς τό κενοτάφιον τών πεσόντων καί έτηρήθη ενός λεπτού σιγή. Ή
εορτή έκλεισε μέ τήν άνάκρονση τού Ε
θνικού μας Ύμνον.

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται εις γνώσιν τών άναγνωστών μας, ότι μέ τό παρόν τεύχος
τών «'Αστυνομικών Χρονικών» συμπληροϋται ό τόμος ΚΕ τοϋ έτους
1977. Όσοι έπιθυμοΰν νά προβοϋν εις τήν βιβλιοδεσίαν, δύνανται νά
άπευθύνωνται είς τό έπί τής όδοϋ Σίνα 44 τηλ. 3617.466 βιβλιοδετεϊον Φαίδ. Ψάλλη, μετά τού όποιου έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή
λίαν συμφέρουσα τιμή τών δρχ. 1 50 . Πανόδετος μέ χρυσοτυπίαν.
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ΣΥΝΤΟΜΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΝΕΑ
'Ορκωμοσία νέων άστυφυλάκων
Κοντά στους πλημμυροπαθεϊς
Έπιστολαί - Δωρεαί - Ευχαριστήρια
'Ορκωμοσία νέων
αστυφυλάκων
Την ΙΟην ώραν τής 2 .1 1.1977 εϊς
τήν Σχολήν Αστυφυλάκων έλαβε χώ
ραν ορκωμοσία 143 νεοκαταταγέντων Άστνφνλάκων.
Παρέστησαν ό Αρχηγός τον A στννομικον Σώματος κ. Τξίμας, ό διενθνντής τής Δ/νσεως Αστυνομικών
Σχολών κ. Λεμονής, ό Δ/ντής τής
Σχολής Αστνφνλάκων κ. Αβραάμ, ό
Υποδιοικητής κ. Ζαφειρόπονλος.
Αξιωματικοί, Έκπαώενταί καί καβηγηταί τής Σχολής. Μετά τήν ορκω
μοσίαν άνεγνώσθη ή Ημερήσια Δ ια 
ταγή τον Διοικητον τών Σχολών, εις
τήν όποιαν άναφέρονται μεταξύ τών
άλλων:
Πρός τούς νέονς άστννομικονς άπηύθννε σνμβονλάς καί παραινέσεις
ό κ. Αρχηγός, τονίσας ιδιαιτέρως τήν
σπονδαιότητα τής άποστολής τονς
γιά τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα. Τά
«Αστυνομικά Χρονικά», καλοσωρίζονν τούς νέονς σνναόέλφονς στή με
γάλη άατννομική οικογένεια καί τούς
εύχονται καλή πρόοδο και ευτυχία
στην άτομική καί υπηρεσιακή τονς
ζωή.
θεωρώ άναγκαΐον νά σάς τονίσω -όλως ιδιαίτερος- Άτι δάσις τής λειτουργίας
τής Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν εκπλή
ρωσα1τής υψηλής κοινωνικής της αποστο
λής. είναι ή πειθαρχία, ή όποια αναλύεται
εις τόν σεβασμόν προ; τούς νομούς, εις
την τήρησιν τώιν Κανονισμόν κα ί εις τήν
έπακριδή εφαρμογήν τιάν διαταγών.
Εις τήν Σχολήν πρέπει να συμμόρφωνε-
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σθε με προθυμίαν, χωρίς άντιλ.ογίας και
χωρίς σχόλια καί μεμψιμοιρίας, πρός τάς
έντο/.άς κα ί υποδείξεις τών Αξιωματικών
σας, οι όποιοι διαθέτουν καί τάς γνώσεις
καί τήν εμπειρίαν διά νά κάμουν τήν εκ
παίδευσή’ σας επιτυχή. Η στοργή και τό
ενδιαφέρον τής Σχολής διά τάς άνάγκας
σας κ α ί ώς συνόλων κα ί διά τόν καθένα
σας άτομικώς σάς βεβαιώνω ότι δεν θά
λ.είψουν ούτε στιγμή.
Δημιουργήσατε αισθήματα άγάπης, αλλ.ηλεγγύης κα ί συναδελ.φωσεως μεταξύ
σας. 'Έτσι ή Σχολή θά γόη; κυψέλη ευτυ
χίας κα ί χαράς, αλλά καί δια τήν αστυ
νομικήν σας σταδιοδρομίαr θά αποκτήσε
τε απαραίτητον εφόδων. Αναπτύξατε ευ
γενικήν άμιλλαν καί εις τήν άπόδοσιν εις
τα μαθηματά σας καί εις τήν συμπεριφο
ράν σας. Τό κέρδος θά είναι πολύ μεγά/.ο.
Ή ευγένεια, ή ευπρέπεια, ή Αξιοπρέπεια,
ή σεμνοτης, ό ('ι/.ληλ.οσεβασμός, πρέπει νά
κοσμούν τον καθένα σας καί εις τόν ιδιω

τικόν του όιον καί εις τα; μεταξύ σας
σχίσεις κα ί -βραδύτερου- εις τάς σχίσεις
σας μετά τών πολιτών τούς οποίους αναλ.αμόάνετε νά ύπηρετήτε όλους, αδιακρί
τως κοινωνικών τάξεων, μορφωτικού έπι.7ιδού ή πολιτικιάν πεποιθήσεων.
Χά χαράξετε όαθεια μέσα στην ψυχή
σας για νά μήν ξεχνάτε ποτέ. Άτι ή πιοτίς
προς τήν Πατρίδα κα ί τά εθνικά ιδεώδη, ή
ύπακοή εις τούς Νομούς, ή περιφ ρουρησις
τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος και τιάν
δικαιωμάτων τών πολιτών καί ή έν παση
περιπτωαει ευσυνείδητος, άμερο/.ηπτος
και ιιι πνεύμα ισονομίας, δικαιοσύνης και
κατανοήσεως ιπιτέλ.εσις τών καθηκόντων,
αποτελούν ίεραν παρακαταθήκην και όίωιια δια τους ύπηρετούντας εις την Αστυ
νομίαν Πόλεων .
Π ίτα ταύτα λ,αόων τόν λ.όγον ό κ. 1οχηγός κα/.οσωρισε τουτους και απηύθυνι
προς αυτούς γενικας οδηγίας, συμβουλ.ας,
προτροπας και παραινέσεις.

Κοντά στούζ πλημμυροπαθεϊς
Τήν 5 . 1 1.1 9 7 7 , 142 δόκιμοι Αοχι(γν/.ακε: μέ επικεφαλής τον; Ά ξ/κονς εκπαιδευτής των, μετέδησαν εις
τάς έκ τήςθεομηνίας τή: 2.11.1977
πληγείσας περιοχής τής Νεαπόλεως
και τον Κορνδα/.οϋ, και έτέθησαν εις
τήν διάθεση' τής Αστνν. Α/νοεως
Πειραιώς διά njv παροχήν βοήθειας
π ρ ο : τ ο ί : σκ/.ητχϋ: δοκιμαοθέντας έκ
τώιν π/.ημμυριϋν κά τοικον: τών περί αχών αντών.
Ε ν τή ποοοπαθεία των τα ν τη οι
ανω τέρω δόκιμοι Α όχιφ ίν.ακες προέο η ο α ν εις τήν κάθαρσιν άπ οκλειυθ έντιον οδών κ α ί τήν παροχήν βοή
θ ε ια : ε ις π λη γεντα: πολίτας.
Κ Ω Ν -Ν Ο Σ Γ. Α Λ Α Μ Α Ν Ο Σ
Ύπαστ. A

Έπιστολαί
Πρός τον κ. Θεόδωρον Τζίμαν, Αρχηγό·
Αυτονομίας Πόλεων. Αρχηγείον Αυτο
νομία: Πόλεων, Αθήνα:.
Αρχηγέ, μου,
Ελάβομεν τήν λίαν είγενιϋς καί φιλο
φρονώ: άποσταλείσαν ήμίν ένταίθα «"Εν
θεοι ΐ' δραστηριότητος 1976» καί σιγχαίροντες έπί τή ώραίρ εις έμφάνιοιν καί
π/.ουσίφ εις περιεχόμενον έκόόσει ταντη,
είχαριστοίμεν θερμώς. Έκ τον φωτογραη ικον, στατιστικοί' καί λοιποί ο λικο ί κα
ταφαίνεται ή αξία καί ή σι/μασία τής κοι
νωνικής καί εθνικής προσφοράς τον ενγενοίς και σνμπαθευτάτον αίμα το ς τής Α 
υτονομίας Πόλεων. Τοιανται εκθέσεις εί

ναι λίαν ωφέλιμοι, διότι προβάλ.λονν σε
μνό): τό πραγματοποιοόμενον οπό των άστννομικών οργάνων έργον, πληροφοροίν
τονς άνιδέον: καί διαλίονν τνχόν προ
καταλήψεις. Κ αί άλλοτε μ ο ί έδόθη ή ενκαιρία νά σημειιίκχu δτι ή Αυτονομία πό
λεων έχει άποσπάοει τήν είγνωμοσίνην
όλων μας διά τό λαμπρόν καί άκρως εθνι
κόν έργον, τό όποιον εν μέσω πολλών
κινδόνων πραγματοποιεί μεταξύ τ ο ί Ε λ
λ η ν ικ ο ί λαοί.
Σογχαίροντες όθεν καί αδθις κ α ί είχόμενοι πλοοσίαν τήν ευλογίαν το ί Θ εοί έπί
τήν ζωήν καί τό έργον σας. Διατελοίμεν
Μετά πάσι/: τιμής καί είχαριστιών
Ο Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Νίκαιας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
☆
Κ ίρ ιο ν Θεόδωρόν Τζίμαν Αρχηγόν τής
Α υτονομία: Πόλεων, εις Αθήνας.
Αγαπητέ μοι κ. Αρχηγέ. Προάγομαι
διά τής παροόσης νά γνωρίσω Ύμίν, ότι
έ/.αβον τήν παρ' Υμών λίαν ενγενώς άπο
σταλείσαν μοι «ΕΚΘΕΣΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 1976» τής Αυτονομίας Πόλεων,
περιέχοοσαν έν σονόψει τά κοριώτερα
στοιχεία τής πολοσχιδοίς, πολοπλείροο
καί Εθνικής δράσεως Α ίτή ς κατά τήν ώς
ειρηται περίοδον καί σπεύδω νά σογχαρώ
Ύμίν εγκάρδιο/: έπί τή έκόόσει καί νά
εοχαριστήσω θερμώς έπί τή πρός εμέ προσ
φορά ταότης.
Τό έπιτελεσθέν άχρι τ ο ί ννν τεράστιον
κοινωφελές έργον τής Αυτονομίας Πό
λεων υψώνει εις λαμπρόν θέσιν εις τάς
σονειόήσεις τιϋν Ελλήνων τό Σώμα αίτής
κα ί αυξάνει όπέρ πολύ τήν όφειλομένην
ε ι’γνωμοσίνην ημών πρός αυτό.
Έπί τοέ'τοις, δεόμενος τ ο ί Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστοί, όπως χαρίζηται Ύ
μ ίν πάσι τοίς έν τή θεοευλογουμένη Α 
στυνομική Διεοθόναει Αθηνών Διακο-

Είς τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: "Ενας μ ι
κρός φίλος τής Αστυνομίας. Είναι κωφάλα
λος καί βρέθηκε άπό άστυνομικοός τού Δ ’
Τμήματος, νά περιφέρεται στό κέντρο τής
πόλεως. Επειδή δέν έφ ερ ε κανένα στοιχεϊον
τό Τμήμα Δη μοο. Σχέσεων τής Αστυν.
Δ/νσεω ς Αθηνών άνεζήτησε διά τής τηλεοράσεως τούς γονείς τού μικρού άσθενοϋς, οι
όποιοι καί τόν παρέλαβον, έκδηλώσαντες τήν
άγάπην καί τήν ευγνωμοσύνην των πρός
τούς άνδρες τής Αστυνομίας. Κάτω: Στυγμιότυπον άπό τήν λήξιν τού σεμιναρίου Αγο
ρανομίας, κατά τό όποιον εις τούς άνδρες τής
Υπηρεσίας έδιδάχθηοαν σχετικά μαθήματα
ύπό άξ/κών τής Αγορανομίας, άστυκτηνιάτρων, χημικών καί άλλων ειδικών έπιστημόνων. Επάνω: Τό φιλανθρωπικό "Ιδρυμα Ταύ
ρου έπεακέφθη
τήν 18.10.77 κλιμάκιον
τού Τμήματος Δημ. Σχέσεων του Α.Α-Π καί
έπρόβαλε ταινία διά τούς τροφίμους έν αυνδυασμφ καί μέ άλλο ψυχαγωγικό πρόγραμ
μα.

νοίσι καί τοίς Ά ξιοτίμοις Συνεργάταις
Υμών πλούσια τά έπίγεια κ α ί τά ουράνια
Αύτού δωρήματα πρός τελεσφόρον τέλεσιν
καί ε ί: τό μέλλον τής δράσεως Υμών έπ'
ιΰφελεία καί εύκλεια τ ο ί Έθνους ήμών,
διατελώ. Μ ετ' ευχών διάπυρων κα ί τιμής
έξαιρέτου ό ’Αρτης· Ιγνάτιος

V

Πρός τόν κ. Αρχηγόν τή: Αστυνομίας
Πόλεων, Θεόδωρον Τζίμαν.
Αγαπητέ κ. Αρχηγέ.
Έλαβον τήν τιμητικώς άποσταλείσαν
μοι Έκθεσιν Δραστηριότητος τής Αιπυ
νομία: Πόλεων κατά τό 1976. Σάς ευχαρι
στώ θερμότατα. Είλικρινώς συγχαίρω άπό
καρόίας τό εκλεκτό ν Σώμα, τού όποιου
ήγείσθε καί υμάς προσωπικώς, διά τό
θαυμαστόν έργον σας. Εμιαι βέβαιος δτι
τό επίπεδον έπιτυχιών σας θά ανέρχεται
συνεχώς. Εντυπωσιάζει τήν όρθοφρονοίσαν Κοινήν Γνώμην ή φιλότιμος πίστις
τ ο ί Σώματος, έν τώ αυνόλω του, εις τά
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0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΡΕΝ0ΥΑΡ
Ό Ρενουάρ άγαπούσε νά παίζη με τά ζωηρόχρωμα υφάσματα, τίς δαντέλλες
καί τίς μουσελίνες. Στους πίνακες τού Ρενουάρ ή γυναίκα είναι πανταχοΰ
παρούσα. Μέ την παρουσία της δίνει ζωή στά διάφορα τοπία, καί ιδιαίτερα σε
σκηνές χορού, ή περιπάτου μέ βάρκα. Τό 1881 στά «Πρόγευμα τών Βαρ
κάρηδων» απέδωσε μέ ειδικά τρυφερές πινελιές τη σιλουέττα τής Ά λίν
Σαριγκό, πού έπρόκετο νά γίνη γυναίκα του.

θά παλ,αίψη με τον κακοποιό άοπλο;. Πο
λύ θά ήθελα νά σφίξω τό χέρι τών 2 άστυφ υλακών γιά νά τού; συγχαρώ>καί νά τού;
πώ). Νά μήν φοβούνται, μπορεί νά υπάρ
χουν μερικοί κακοί "Ελληνες πού· δέν τού;
θέλουν, άλ,λ.ά υπάρχουν 9 έκατ. ά/.λοι "Ελληνέ; πού τού; άγαπούν καί ελπίζουν νά
τό ξανακάνουν, διότι μόνον έτσι θά απαλ
λαγούμε άπό τά παράσιτα, πού τελευταίως
πλ ήθυναν έπικι νόύνως.
Σ ά ; εέ'χαριστώ) Αγαπητέ κ. Αρχηγέ
πού είχατε τήν υπομονή uri μέ διαβάσετε,
α/.λ.άι πιστεύω να δικαιολογηθώ) γιά τήν
αγανάκτησή μου.
Φ ιλικότατα, ένα; οικογενειάρχης, διαμαρτυρόμενο;, πού θέλει τήν ησυχία του.

Εθνικά Ιδεώδη, άνευ ό/ ; παραμικρά;
παρεκκ/ήσεως καί ή ολόπλευρο; άντίθεσί;
του ε ϊ; πάν τό αντεθνικόν. Αποτελείτε
παρηγοριάν κατά τήν δεινήν εποχήν τού
καιροσκοπισμού, τήν όποιαν, άλγοι'ψτε;,
όιαννομεν. Τηρείτε, πάντοτε στιβαρώκ,
άναπετταμένην τήν σημαίαν των Εθνικών
ιδεωδών καί ή αίγλοβολούσα άνά τού;
αιώ να; Ελληνική Ιστορία, θά σά; περιλάβη, εικρήμως, εις τά ; χρυσά; όίλτου;
τη;.
Μετ' έξαιρέτου τιμή;
Επίτ. ’Αντιστράτηγο;
Αχιλλεύ; Τάγαρη;
☆
Ελληνικό; Ερυθρό; Σταυρό;, Αντιπρό
εδρο;.
Ευρα Αρχηγέ,
θερμότατα σά; ευχαριστώ όιά τό αντί
τυπου τή;
Εκθέσεως Δραστηριότητα;
1976 . Η τόσον ενδιαφέρουσα ύλη του
και ή πλούσια εικονογράφησές του καθι
στούν αυτό τό βιβλίου όχι μόνον σπου
δαίου ■ντοκουμέντο·', αλλά καί διδακτι
κόν άναγνωσμα, τουλάχιστον όιά τού; νο
μοταγή'; πολίτα;, ο ί όποιοι εκτιμούν τό
ίίργον τή ; Αστυνομία; καί τήν συμβολήν
τη: ι ι : τήν ειρηνικήν των διαβίωσιν.
Καθ' όσον αφορά ε ί; τόν 'Ελληνικόν
Ερυθρόν Σταύρον, ή Διοίκησ ί; του δια
πυείται απο σταθερά αισθήματα ευγνωμο
σύνη; απέναντι τή; Αστυνομία;, μέ τήν
όποιαν τήν συνδέει πολυσχιδή; καί πάντοτι αρμονική συνεργασία.
Μέ. κάθι τιμήν κα ί φιλικωτάτου; χαι
ρετισμού;
Εύστ. Σπηλιωτόπουλο;
☆
Ελληνική . ίημοκρατία. Υπουργείου Συγ
κοινωνούν. Υπηρεσία Π ολιτική; Αερί
σια;, Γραφείο ύποδιοικιμού.
Πρό; τον κ. Αρχψ/ό Αστυνομία; Πόλεων
Εκφράζω τ ι; εύχαριστίε; μου γιά τήν
αποστολή τή; « Εκθέσεω; Δραστηριότη
τα; τή ; Αστυνομία; Πόλεων 1076». Ή
έκδοση αυτή τιμά ιδιαίτερα τό Σώμα σα;,
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γιά την αρτιότητα τη; αλλά καί τή σε
μνότητα μέ τήν όποια προβάλλ.εται τό επί
μοχθο έργο του.
Μετά τιμή;
Γ.Σ. Πνευματικό;
Υποδιοικητή; ΥΠΑ
☆
'Αξιότιμου Κύριον Αρχηγόν Αστυνομία;
Πόλεων, Αθήναί.
Αγαπητέ μου κύριε Αρχηγέ, Σ ά ; γράφω άπό τό ν Ά γιον Νικόλαον Κρήτη;, ό
που βρίσκομαι γιά δουλειά, γιά νά σά;
πώ τό πόσο έχω άγανακτήση, διότι έδιάδααα στην εφημερίδα ότι συνελήφθη πάλι
ένα; άστυφύλακα; διότι ευρισκόμενο; εν
άμύνη έπυροβόλησε έναν κακοποιόν. Μά
γιά όνομα τού θεού, τί πράγματα είναι
αυτά. Συ/,/.άδατε τον άατυφ ύλακα αυτόν,
πού εμείς, ή κοινωνία, τον βάζουμε γιά
ασπίδα μα;, τόν οπλίσαμε έμεί;, γιά νά
μ ά ; προστατεύσουν άπό κάτι παράσιτα
Κοεμτζήδες» καί «Σαλονικιού;»: Δηλαδή
τί πρέπει νά γί\η; νά κάτση ό προστάτης
μ α ; μέ σταυρωμένα τά χέρια νά τόν ξεκοιλιάση ό πρώτο; τυχών κακοποιό; χωρίς
νά έχη τό δικαίωμα νά άμυνθή; τότε τ ί τό
έχει τό περίστροφο; γιά διακόσμησα Τί θά
απογίνουμε ή οίκογένειά μου κ α ί έγώ;
ποιο; θά μ ά ; προστατεύση; ποιό; θά μπή
ανάμεσα σέ εμένα καί τόν κακοποιό; δέν
θά μποριύ π/.έον νά βασιστώ στον άατυ
φ ύλακα όταν ξεύρω ότι θά είναι άνίκανο;
νά μέ προστατεύω) εφόσον δέν μπορεί νά
οπλ.οφορεί, άλλο; τρόπο; δέν θά ύπάρξη
παρά νά αρχίσουμε νά οπλοφορούμε καί
έμεί;, μέ αποτέλεσμα νά πάρουμε τόν νό
μον στα χέρια μα;, ήτοι τέλεια άναρχία
κ.λ.π. Όχι άγαπητέ κ. ’Αρχηγέ, αυτό δέν
πρέπει νά επιτροπή, πρέπει νά παύω/ «ά
ρεζίλευα τή ; αστυνομία;.
Λυπάμαι πάρα πολύ, άντί νά παραση
μοφορήσουν το ύ ;2 άστυφύλακε; τού; τρα
βάνε ατά δικαστήρια. Μέ τ ί κουράγιο, τί
ηθικό αυτό; ό άνθρωπο;, διότι κα ί ό άστυφ ύλακα; είναι άνθρωπο;, θά βγή στον
δρόμο νά κάνη τήν δουλειά του (τήν άχα
ρη), πώ; θά μάς άντικρύαη όταν ξεύρει ότι
μέ τό παραμικρό θά τόν ρεζιλέψουν, πώ;

Π Α Υ Λ Ο Σ Φ. ΚΥΠ ΙΑΔΗΣ - ΗΒΗΣ 36
Π Α Λ Α ΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. 982.4975
☆
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
Π ρό; τό Αρχηγείου Αστυνομία; Πόλεων,
Γραφείο κ. Αρχηγού
Κύριοι, Ή επιτροπή Ολυμπιακών Αγιύνων σά; εκφράζει τ ί; θερμέ; εύχαριστίε ; της, γιά τήν πολύτιμη συνδρομή σα;
στήν επιτυχή λ.ειτουργία τών συνόδων τή;
Διεθνούς Ολυμπιακή; Ακαδημία; 1977.
Μέ τήν πεποίθηω) ότι καί ατό μέλλον θά
βοηθήσετε τό έργο τή; Επιτροπή; Ολυμ
πιακών Αγιόνων, διατελούμε,
Μέ τιμή
Ο Ποόεδρο;
γ . α θ α ν α ς ι α δ 'η ς
Ο Γεν. Γραμματέα;
ΝΙΚΟ Σ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
☆
Προ; τό Αρχηγείο Αστυνομία; - Ενταύ
θα
Σάς ευχαριστούμε θερμά γιά τήν πρόθυμη
αποδοχή τού αιτήματος μ α ; καί τήν άθλοθέτηση Επάθλου στή πριχτφατη οργάνω
ση τών Βαλκανικιϋν Αγιόνων Γυμναστι
κή;. Ή ευγενική σα; προσφορά Επάθλου
βοήθησε στήν άνάπτυξη άμίλλη; μεταξύ
τώ>ν άθλητιόν καί αθλητριιόν, πού έλαβαν
μέρος στού; ά',ιόνας.
Σ ά ; παρακαλ,ούμε μ αζί μέ τ ί; ευχαρι
στίες μας νά δεχθείτε τήν απεριόριστη
εκτίμησή μα;.
Μετά τιμή;
Ο Πρόεδρο;
Γ. Μαρσελλ.ο;
Ο Γεν. Γραμματέα;
Εύάγ. Μιχαήλ
☆
Πρό; τόν Αξιότιμου Αρχηγόν Αστυνο
μ ία ; Πόλεων.
Α ξιότιμε άρχιργέ μας. Αισθάνομαι απέ
ραντη είγνομιοσύνη πού πιστοί καί άφωσιωμένοι ατό καθήκον σα; νοούσατε τήν
τραγωδιά μου καί σιόαατε «.τό βέβαιη
καταστροφή τό ανήλικο τέκνο μου. Νά
είστε σίγουρο; πω; ο ί ευχές χιλιάδων φ ί
λων τή ; όμορφη; άατυνομία; μ α ; θά σά;
συνοδεύουν σέ κάθε σα; βήμα καί όσο
υπάρχει τσέπη ή
νάοτε ευλογημένο;.
Μαρία Χανιαδάκη
Αρέθα 5 Κ. Πατήσια

K ro to r Χαράλαμπον Παπαγειοργίον, A
Υπαρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
Αγαπητέ nor.
Στις ευχάριστο) διά την έκθεση’ πεπρα
γμένων 1970, καί τήν όικήν οαζ παρουσίαοιν, ή οποία είναι σαφής, πλήρης καί
θεμελιωτική των θεμάτων nor άναφέρεται, μέ τά συμπεράσματα τών όποιων, καί
τάς προτάσεις υας συμφωνώ) άπολντως!
Σας σι "/χαίρω, καί εύχομαι τά σνιιπεράαματα, I ιδία 7α), νά άποτελέσονν την
αφετηρίαν πραγματικής καί σνστηματικής
προσπάθειας όλων τών κοινωνικών όμάόων κ α ί κρατικών άρμοόίων, ώς εις τάς
προτάσεις σας (ίόία 76) όιά την άποτελεσματικήν πρόληψιν τών άσνμβιδάοτων.
Είναι Έργον καί νποχρέωσις τής κοι
νωνίας, τής οικογένειας καί τον σχολ,είον,
κα ί όχι τής Αστυνομίας μόνον, νά μειωθή
ό 'αριθμός τών θυμάτων τών δρόμων καί
τής ήθικής καταστάσεως τής νεολαίας, τής
όι κοινωνικής αυτής προσπάθειας οδηγός
κα ί Έμ πνευστής είναι ή Ενόερνησις.
Μετά πάαης τιμής
Νικόλαος Γ. Φωτιάς
Πεπέλης 63- Προμηθέως 24
Άμαρονσιον

Τήν 12.10.77έπεοκέφθηοαντόν Γενικόν Α
στυνομικόν Δ /ντήν κ. Αγγελόπουλον είς τό
Υραφεϊον του ο! νεοεξελθόντες τής Σχολής
Αστυφύλακες, πρός τούς όποιους ό κ. Γενι
κός άπηύθυνε παραινέσεις διά τήν καλυτέραν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας. Εις αυτήν
τήν σελίδα έπάνω Στιγμιότυπο άπό τήν έκδήλωσιν τήν όποιαν έπραγματοποίηοε ό Ρο
ταριανός Όμιλος Πειραιώς μέ τήν. βοήθεια
τής Αατυν. Δ/νσεως Πειραιώς πρός τιμήν
τών τροφίμων τού Γηροκομείου τής Γείτονος.
Εις τήν τελετήν παρευρέθησαν ό Επίσκοπος
Νεοχω ρίου Σπυρίδων, ό Αατυν Δ /ντής Πει
ραιώς κ. Καραθανάσης κ.ά. Στά γεροντάκια
προσεφέρθησαν δώρα, χρηματικά βοηθήμα
τα είδ η ρουχισμού κ.ά. Κάτω: Ή έθνική έορτή τής 28ης Οκτωβρίου έωρτάσθη είς τό Αρχη γείο ν Α.Π. καί άλας τάς Αστυν. Υπηρε
σίας. Είς τό Αρχηγεϊον, τόν Πανηγυρικόν
έξεφώνησεν ό Αστυν. Β κ. Σταμάτης

Κον Χαο. Παπαγεωργίου, A ' Υπαρχηγόν
Αστυν. Πόλεων
Κύριε Ύπαρχηγέ, Σάς είγαριατώ θερμά
πού είχατε τήν καλ,ωσύνη νά μού άποστείλ.ετε τό Δελ.τίο Πεπραγμένων τής Αστυνοιιιας Πόλεων έτους 1976 καί τήν Έκθεση
Αραστηριότητος τής Αστυνομίας του
ίδιου έτους. Από τό Δελ.τίο Πεπραγμένων,
πού έπιμε/,ηθήκατε σείς ό ίδιος, ενημερώ
θηκα γιά τήν αξιόλογη δραστηριότητα τής
Αστυνομίας Πόλεων στον τομέα τών προ
ληπτικών κα ί κατασταλτικό)ι· μέτρων κατά
τού έγκλήματος, στήν κοινωνική κα ί έκπολιτισ τική δραστηριότητα τού Σώματος,
στήν προστασία τής ζωής, τής τιμής, τής
περιουσίας καί τή; ελευθερίας τών πολι
τών κ.λ.π.
Από τήν πολυσέλιδη Έκθεση Δραστη
ριότητας τής Αστυνομίας Πόλεων 1976,
ενημερώθηκα γιά ώρισμένους τομείς των
δραστηριοτήτων της, όπως τής εμπεδώσεως τής δημοσίας τάξεως, τής ανθρωπι
σ τική ; καί κοινωνικής της προσφοράς καί
τών προσπαθειών της γιά τήν προστασία
τής ζωής, τής περιουσίας κα ί τών δικαι
ωμάτων τών πολιτών, καθυίς καί τών λαϊ
κών ελευθεριών, όπως ορίζονται άπό τό
Ελληνικό Σύνταγμα και τό δημοκρατικό
μας πολίτευμα.
Γιά τό πολύπλευρο καί αξιόλογο αυτό
έργο τής Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιο
οι/ εί/.εται καί ιπή δική σας ουσιώδη συμόο/.ή, λ.όγω τής ηγετικής σας θέσεως καί
τών πολ.λ.ών προσόντων σας, καθώς καί
γιά την ευρύτερη κοινωνική καί ανθρω
πιστική σας δραστηριότητα, σάς απευθύ
νω τα θερμά μου συγχαρητήρια ευχόμενος
και νέα, έπάξια, προαγωγή σας.
Μέ τιμή
θωμάς π/.ατανιάς
Επίτιμος Επιθεωρ. Δημ. Εκπαιδΐυαεως
Συγγραφείς
.λ,

Κον Χαρ. Παπαγεωργκ»·, Υπαρχηγόν
Αστυν. Πόλεων.
Ευρα Υπαρχηγέ. Σάς ευχαριστώ θέρ
οι ϋς δια την αποστολήν τής εκθίσεως δρα-

στηοιοτητος τής Αστυνομίας Πόλεων
1976.
Παρακολουθώ» πάντοτε μέ πολύ ένδιαηίρ ον τό έργον τής Αστυνομίας, τό τόσον
επίπονον καί δυσχερές, καί μέ ιδιαιτέραν
ικανοποίηση· πληροφορούμαι τήν επιτυχή
δράσιν τού Σώματος, ιπο όποιον γενι
κό')ς, άλ./.ά καί πρός τά έπίλεκπα στελέχη
του μέ τά όποια είχον τήν ευκαιρίαν καί
τήν τιμήν νά συνεργασθώ κατά τό παρελ
θόν. τρέφω απεριόριστον εκτίμησα' καί
άγάπην. Κ.Π. Φωτιάδης
Κον Γ. Αγ/ελόπουλον
Σεβαστέ μου κ. Διενθνντά, Αισθάνομαι
την ανάγκη σάν πατέρας πόνεμένος, νά
σάς απευθύνω αυτό τό γράιιμα, όχι διά νά
εκπληρώσω κάποιον τύπο, άλλά υπακοόοντα; στή φωνή τής καρδιάς μου, πού
είναι γεμόιτη ευγνωμοσύνη κ α ί άγάπη διά
εσάς.
Σ τις δύσκολες ώρες πού πέρασα, στήν
άρρωστεια, τή φοβερή άρρώατεια τού
παλ./.ηκαριού μου, σταθήκατε κοντά μου
κα ί κοντά του, όχι μονάχα σάν στοργικός
προϊστάμενος, άλλά σάν χριστιανός φω
τισμένος, πού πιστεύει στήν έντολή τής
αγάπης καί τήν έχει κάνει σκοπό στήν ζωή
του.
Όλα όσα κάνατε γιά τό παιδί μον εύχομαι
μέσα άπό τήν καρδιά μου σ θεός νά σάς
τά άιπαποδώση, χαρίζοντας σας πάντα ύγεία, δύναμη καί χαρά καί σ' όλη σας τήν
οικογένεια ευτυχία. "Ολο τό χωριό μιλάει
διά τό ενδιαφέρον σας καί διά τήν πράξιν
σας. Σάς έχομε διά παράδειγμα. Είμαι
περήφανος πού έχω όυό βλαστάρια στήν
Αστυνομία Πόλειυν, ένα Σώμα μέ τόση
άνθρωπιά, μέ τάσι) καλωσννη. Έπέρασα
δύσκολες ώρες. Αλλά, μέσα στή δυστυχία
μου, ένοιωσα τήν μεγάλη συγκίνηση ότι σ'
αυτόν τόν κόσμο, πού είναι γεμάτος κακία
κα ί πάθη, υπάρχουν άνθρωποι γεμάτοι
πίστη, σάν κ ι' έσάς κα ί τους σννεργάτας
σας. Σέ όλους, σάς παρακαλώ νά μεταφέ
ρετε τήν ευγνωμοσύνη μου διά όσα έκαναν
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παράμιλλοι’ Αλτρουιστήν Ιατρόν Κύριον
Ελευθέριον Καρανάσιον, Αστυνόμον A ',
ό όποιος σέ μιά σοβαρή άσθένειά μου καί
έντός πέντε λεπτών άπό τό τηλεφώνημα
τής οίκογένειάς fiou πρός αυτόν, βρέθηκε
δίπλα στήν κλίνη μου παρέχοντάς μου
κάθε επιστημονικήν βοήθεια. Έτσι μέ τήν
καλή διάγνωση τά ένδεδειγμένα φάρμακα
κ α ί προπαντός μέ τήν Ανθρωπιστικήν επι
στημονική του παρακολούθηση έπί σειρά
ήμερων, ή σοβαροτάτη κατάστασή μου μέ
σα αέ λίγες μέρες βελτιώθηκε μέ Αποτέ
λεσμα ν' άποφίγω κάθε κίνδυνο γιά τήν
ζωή μου.
Γ ι' αυτό κα ί μέσω τών στηλών του έγ
κριτου περιοδικού σας, θεωρώ υποχρέωσή
μου νά ευχαριστήσω θερμά καί έγκάρδια
τούτον τόν έξαίρετον έπιστήμονα, ό ό
ποιος μέ έσωσε άπό τόν βέβαιον θάνατρν.
Εύχαριεπώ διά τήν φιλοξενίαν
Μετά τιμής
Ιωάννης Κάφυρης Ανθνπαστυνόμος έ.ά.

V

Τακτικές είναι ol έπιοκέψεις στήν Αμεσο Δράσι καί τις άλλες άστυνομικές Υπηρεσίες μα
θητών δημοτικών καί γυμνασίων, οί όποιοι ένημερώνονται γιά τήν δραστηριότητα καί τήν
προσφορά τής Αστυνομίας. Στή φωτογραφία έπάνω μικροί μαθηταί στήν Αίθουσα έπιχειρήσεων τής Αστόν. Δ/νσεως Αθηνών.

γιά τόν συνάδελφόν τους. Σάς ευχαριστώ,
δέν θά πάψω ποτέ νά σάς ευχαριστώ, που
προσπαθήσατε νά κάνετε τόν πόνο μου
χαρά.
Ο θεός μ αζί ικις.
Μ ι σεβασμό κι' εΐ'γνωμοσί'ν?/
Παναγιώτης Εΰθ. Γεωργίου
Σεργούλα Εύπαλίου Δωρίόος

4*
Ιερός Ναός Αγίας Τριάόος Βύρωνος
Πρός τόν Διοικητήν τής Σχολής 'Αστυφυ
λάκων.
Κύριε Διοικητά, τό 'Εκκλησιαστικόν
Συμβούλων τον Ιερού Ναού Α Π Α Σ ΤΡΙΑ ΔΟ Σ ΒΥΡΩΝΟΣ, αισθάνεται 6αθυτάτην
ύποχρέωσιν όπως έκφραση τάς θερμός καί
άπειρους ευχαριστίας τον τόσον πρός Υ 
μάς διότι μάς έκάματε τήν τιμήν νά μάς
άποστείλετε άγημα έξ άνδρών τής Σχολής
σας, όσον καί εις τόν έπί κεφαλής τον
άγήματος Αξιωματικόν σας κατά τήν λιτάνευσιν τής Ιερός Είκόνος κατά τήν πανήγνριν τον Ναόν μας τήν 30ην Μαΐον έ.ε.
ο ί όποιοι μέ τήν στολήν καί τό ώραϊον
παράστημά των, προσέδωοαν λαμπρότητα
εις τήν Εορτήν, προκαλέααντες ευμενή
σχόλια κα ί λαμπρός εντυπώσεις. Σνγχαίρομεν θερμώς καί ενχόμεθα όπως ή ΑΓΙΑ
ΓΡΙΑΣ χαρίζη εις όλονς Υμάς καί τάς
οικογένειας σας υγείαν καί ευτυχίαν πάν
τοτε. Ευχαριστούνεες δεχθήτε παρακαλονμεν τήν εκφρασιν των ιδιαιτέρων μας
αισθημάτων.
Μετά τιμής καί ευχών
Διά τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλων
Ό Πρόεδρος
Αρχιμ. Σπυρίδων Κουρονσης
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Επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω θερμότατα
διά τήν πρός έμέ αποστολήν τών «’Α στυ
νομικών Χρονικών» καί νά σάς σιγχαρώ
εϊλικρινώς διά τό εντυπωσιακόν έπίτενγμα
τής έκδόσεως. Ή πρωτοτυπία τών θεμά
των άμιλλάται τήν αναλυτικήν καί έμπεριστατωμένην άνάπτνξιν τούτων καί ή
υψηλή επιστημονική στάθμη τών συνεργα
τών σας έγγνάται τήν ποιότητα καί έμβρίθειαν εις τήν έπιλογήν καί άνάλνσιν τών
κειμένων. Κ αί ή τεχνοτροπία όμως τής
έκτνπώσεως, ο ί εικόνες κα ί ή καθόλου όιάταξις τής ύλης έντυπωσιάζονν καί ελκύ
ουν τόν Αναγνώστη των. Χαίρω εϊλικρινώς
καί ελπίζω βασίμως ότι τά «Α. Χρ.» θά
συντελέσουν εις τήν άνύψωσιν τής ποιο
τικής στάθμης τών στελεχών καί άνδρών
τής Αστυνομίας Πόλεων, θά σφυρηλατή
σουν νέους δεσμούς φιλίας, συνεργασίας
κ α ί Αγάπης μέ τόν πολίτην κ α ί τό κοινόν.
Σάς ευχαριστώ ευχόμενος τά βέλτιστα
πρός τήν ’Α στυνομίαν καί υμάς.
Μετά τιμής
Δημ. Ταεβάς
Άντειααγελλενς Έφετών

V
Πρός τήν Σεβαστήν Διεύθυνση τον Περιο
δικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Καλλιδρομίον 12.
Α ξιότιμοι Κύριοι, Τυγχάνω συνταξιού
χος Άνθνπαστυνόμος έ.ά. καί χρόνια
πολλά συνδρομητής του έγκριτου περιοδι
κού σας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Κατόπιν τούτον παίρνω τό θάρρος νά σάς
παρακαλέσω όπως δημοσιεύσητε λίγα λό
για γιά τόν έξαίρετον επιστήμονα καί Α

Πρός τό Περιοδικόν « ’Α στυνομικά Χρο
νικά», Καλλιδρομίον 12, ’Α θήνας 706
Κύριοι,
Εις τό ένδιαφέρον καί τεκμηριωμένον
άρθρον σας περί τον λοχαγού τον Γαλλι
κού Στρατού (εις τό φ. Αύγουστον 1977)
ας μου έπιτραπή νά προσθέσω ότι α ί συ
κοφαντίας α ί ταλαιπωρίαι κ α ί α ί άδικίαι
εις βάρος ένός Αθώου όφείλονται, κατά
κύριον λόγον, εις τό ότι οντος ήτο ’Ε
βραίος. ΚΓ αυτό Ακριβώς ήτο ένα άπό τά
γεγονότα πού ('οδήγησαν τήν τιμίαν δημο
κρατικήν σννείδηοιν τον Ζολά νά άπενθύνη τό περίφημον «Κατηγορώ» του. Τά
συμπεράσματα είναι προφανή. (Κ αί γιά
τότε κα ί γιά σήμερα...).
Μετ’ ευχαριστιών
Δ.Α. ΑΓΓΕΛΟΥ

A o o ru ί
Υπό τής Ελληνικής 'Εταιρείας Συνθε
τών- Σιγγραφέων - ’Εκδοτών άπεστάλη
εις τό ΕΤΥΑΠ, τό χρηματικόν ποσόν τών
10.000 δραχμών, υπέρ τών σκοπών τον
ταμείου. Ή έν λόγω δωρεά έγένετο Απο
δεκτή, τό δέ διοικητικόν Συμβούλων τού
ταμείου έξέφρασε τάς εύχαριστίας πρός
τήν δωρήτριαν εταιρείαν.

4Ο Δ/ντής τού Κλάδου Υγείας, άνακοινοί είς τό Διοικητικόν Συμβούλων ότι, I)
υπό τής Πανελληνίου Ενώαεως Αποστράτων Αξ/κών Αστυνομίας Πόλεων,
άπεστάλη είς τό Ταμειον τό ποσόν τών
700 δραχμών είς μνήμην αντί στεφάνου
τού άποβιώοαιπος ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ Χαραλάμπονς Αστυνόμον Β έ.α., ώς δωρεά
υπέρ τών σκοπών τού Κλάδου Υγείας καί
2) υπό τής κ. Π.ΗΠΙΩΤΟΥ κατοίκου Α 
θηνών, Πλατ. Βασ. Σοφίας 12 Ν. Σμύρνη,
άπεστάλη καί αυθις είς τό ταμείον τό πο
σόν τών 2.000 δραχμών, ώς δωρεά υπέρ
τών σκοπών του Κλάδου Υγείας.
Τά έν λόγω χρηματικά ποσά κατετέθησαν είς πίστωσιν του παρά τή Εθνική

άνω: Τήν Ακρόπολη έπεσκέφθηοαν, όπου καί έξεναγήθησαν στό χώρο και στό Μουσείο
Δ ό κιμοι Αστυφύλακες Κάτω: Ένα στιγμιότυπο άπό τήν παρουαίααι τής έκθέσεως δραστη^ Κ Λ τ η τ ο ς Αστυνομίας Πόλεων έτους 1976. Διακρίνονται ό τ. Υπουργός Δ. Τάξεως κ. Σταμάτης,
ύ άρχηγός Α.Π κ. Τζίμας Θ. καί οί Ύπαρχηγοί τού Σώματος κ. Παπαγεωργίου Χαρ., καί
ννημάρας Κων

Τραπέζη τής Ελλάδος τηρουμένον λογα
ριασμού τον Κλάδου Υγείας.
Ο Δ/ντής τον Κλάδου Υγείας, άνακοινοί εις τό Διοικητικόν Συμβούλων δτι, I)
υπό τής κ. Π. ΗΠΙΩΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών. Πλατ. Βαα. Σοφίας 12, Ν. Σμύρνη,
άπεστάλη καί αύθις εις τό Ταμείον τό
.7οσόν τών 2.000 δραχμών, ώς δωρεά υπέρ
τών σκοπών τού Κλάδου Υγείας, 2) υπό
τής κ. ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ θεοφυλάκτης κατοί
κου Αθηνών Λ. Καταώνη 62 (ΙΔ ' Αατυν.
Τμήμα) άπεστάλη τό ποαόν τών δραχμών
χιλίων (1.000), ώς δωρεά εις μνήμην τού
άποβιώσαντος αδελφού της τ. Ύπαρχιφνλακος ΜΕΑΑΝΙΤΗ Νικολάου.

I

Ευχαριστήριον
Πρός τόν όμιλόν «ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
Μ ΙΑ Σ » ενταύθα.
Α ξιότιμε κ. Πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι
κ α ί υπάλληλοι τον ομίλου, Φ ΙΛΟ Ι ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ. Έπιτρέψατέ μου, νά υποβάλω
τάς θερμάς μου ευχαριστίας πρός Υμάς
κα ί δ ι' Υμών εις άπαντας τους συμ
βούλους κα ί υπαλλήλους οΐτινες κατεχόμενοι ύπό πνεύματος βαθντάτης ανθρωπι
στικής αλληλεγγύης, άντεπεκρίθησαν εις
τήν παράκλησίν μου διά τήν οικονομικήν
μου ένίοχυοιν, πρός μετάβααιν τον υιού
μου εις τό εξωτερικόν (ΛΟΝΔΙΝΟΝ) διά
θεραπείαν τής Ασθένειας του. Τό γεγονός
τούτο σννεκίνησε 'βαθύτατα τόσον έμέ, ό
σον κα ί τήν συζνγόν μου. Κ αί πάλιν υπο
βάλω θερμάς ευχαριστίας καί εύχομαι ό
θεός νά σάς χαρίζη υγείαν.
Αστυφύλαξ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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Τό

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ

Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν Σ ώ μ α π α ρ έ

δ Γ ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία ς ά σ τυ ν ο μ ικ ώ
έ π ικ ε φ α λ ή ς

τή ς

έπ ί τή ς σ ορού

ό π ο ια ς
το υ

κ α τέθ

κ α ί τό ν π

τ ιμ ή ν τ ο υ σ τ έ φ α ν ο ν .
Ό

έ κ λ ιπ ώ ν

έγεννήθη

έ|

τό

1 9 0 7 ε ίς κ α λ ό χ ω ρ ιό Κ ρ ή τη ς . Ε ί
Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν
τό ν

βαθμόν

έτο ς

1931.

θμόν

το ύ

Σώ μα
το ύ

κ α τετά γ η

ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς \

Προήχθη

ε ίς

τό ν

θ'

ύ π α σ τυ ν ό μ ο υ

1 2 .3 .1 9 4 3 ε ίς τό ν β α θ μ ό ν τ ο ύ ύ
ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ Π ΕΤΡΟ Σ

σ τ υ ν ό μ ο υ Α ' τή ν 3 1 .1 2 .1 9 5 1 κ α ί

Τ ή ν 2 3 .9 .7 7 ά π ε θ ίω σ ε ν έ ν τ α ύ θ α
κ α ί τ ή ν έ π ο μ έ ν η ν έ κ η δ ε ύ θ η έ κ το ύ
Ιε ρ ο ύ

Ναού

Α γ ίο υ

Σ π υ ρ ίδ ω ν ο ς

Π ε ιρ α ιώ ς , ό έ.σ . Α σ τ υ ν ό μ ο ς A ' Π α π α δ ό γ κ ο ν α ς Π έ τ ρ ο ς τ ο ύ Π α ν α γ ιώ 'το υ .
Τήν

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

έκφ οράν

παρακολούθησαν

ο ικ ε ίο ι το υ , π ο λ λ ο ί σ υ γ γ ε ν ε ίς κ α ί
Τ ή ν 1 8 .1 0 .7 7 ά π ε θ ίω σ ε ν έ ν τ α ύ θ α
κ α ί τ ή ν έ π ο μ έ ν η ν έ κ η δ ε ύ θ η έ κ το ύ
Ιε ρ ο ύ

Ναού

Α γ ίω ν

Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ίο υ

Π ά ν τω ν

Κ α λ λ ιθ έ α ς ,

το ύ

ό

έ.σ .

Α σ τ υ ν . Δ — ν τ ή ς Β ' (2 5 2 7 ) Γ ε ώ ρ γ ιο ς
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς τ ο ύ Κ ω ν -ν ο υ .
ρ α Μ ε σ σ η ν ία ς τό έ τ ο ς 1902. Ε ίς τό
Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν

Σώ μα

β α θ μ ό ν το ύ

έτο ς

κ α τετά γ η

ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς

μέ
τό

1926.

Ό

Γ ε ώ ρ γ ιο ς

άλλα

φ αλής

Σ ώ μ α το ς

ά ν ώ τε ρ ο ν

μέ

κ α τ α λ η φ θ ε ίς

ή λ ικ ία ς

ύπό

ά π εσ τρ α τεύ θ η

τ ό ν β α θ μ ό ν το ύ Α σ τ υ ν . Β ' τ ά ξ ε
Ή σ τή λ η μ α ς σ υ μ μ ε ρ ιξ ο μ έ ν
π έ ν θ ο ς τώ ν ο ίκ ε ίω ν το υ ε ϋ χ ε τ α
θερ μ ά
τό ν

τη ς

σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ια

έ κ λ ιπ ό ν τ α

α ί ω ν ία

καί
τ ου

μ ν ή μ η . Τό χ ώ μ α π ο ύ τ ό ν σ κ έ π
ά ς ε ίν α ι έ λ α φ ρ ό .

έ π ικ ε 

ά ξ ιω μ α τ ικ ό ν ,

ό-

σ τ ις δ ιά σ υ γ κ ιν η τ ικ ώ ν λ ό γ ω ν ά π εχ α ιρ έ τ η σ ε τό ν ν ε κ ρ ό ν κ α ί κ α τ έ θ ε 
Ό

έ κ λ ιπ ώ ν

1 0 .1 .1 9 0 5
Ε ίς τ ό

ε ίς

έγεννήθη
Ο ϊτ υ λ ο ν

τή ν

Λ α κ ω ν ία ς .

Α σ τυ ν . Σ ώ μ α κ α τ ε τ ά γ η τή ν

2 9 .9 .1 9 2 7 ώ ς ά σ τ υ φ ύ λ α ξ .
Ή σ τή λ η μ α ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ σ α ε ίς

Παπαδόπουλος

ύ π ή ρ ξ ε ν έ ξ α ίρ ε τ ο ς κ α ί ώ ς ά σ τυ ν ο μ ικ ό ς

Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ

ό ρ ίο υ

σ ε σ τ έ φ α ν ο ν έ π ί τ ή ς σ ο ρ ο ϋ το υ .

Ο έ κ λ ιπ ώ ν έ γ ε ν ν ή θ η ε ίς Κ λ ε ο ο ύ 

τό ν

φ ίλ ο ι κ α θ ώ ς κ α ί ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία το ύ

3 0 .1 2 .1 9 6 1

καί ώς άνθρω π ος. Α κό 

μ η , κ α ί μ ε τ ά τή ν έ ξ ο δ ό ν τ ο υ έ κ το ύ

τό β α ρ ύ τ α τ ο ν π έ ν θ ο ς τώ ν ο ικ ε ίω ν
τ ο υ , ε ύ χ ε τ α ι τή ν έ ξ ύ ψ ο υ ς π α ρ η γ ο 
ρ ιά ν τω ν.
Ή μ ν ή μ η το υ ά ς ε ίν α ι α ιώ ν ια .

Τ Σ Α Κ ΙΡ Α Κ Η Σ Μ ΙΧ Α Η Λ
Τήν

1 1 .9 .7 7 ά π ε θ ίω σ ε ν

καί

Γ

Σ ώ μ α τ ο ς , ύ π ή ρ ξ ε ν ιδ ρ υ τ ικ ό ν μ έ λ ο ς

έ π ο μ έ ν η ν έ κ η δ ε ύ θ η ε ίς τ ό

τ ή ς Π .Ε .Ε .Α . κ α ί έ π ίτ ιμ ο ν μ έ λ ο ς τ ο ύ

κ ρ ο τ α φ ε ϊο ν Π ε ιρ α ιώ ς ό έ .σ .

Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ τ η ς ώ ς έ -

σ τυ νό μ ο ς

π ίο η ς

τ ο ύ Σ π υ ρ ίδ ω ν ο ς .
Ε ίς τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ία ν τ ο υ κ α τ ο ικ ί

καί

Δ η μ ο τ ικ ό ς

Σύμβουλος

τ ο ύ Δ ή μ ο υ Κ α λ λ ιθ έ α ς .
Ε ί ς τ ή ν κ η δ ε ία ν τ ο υ π α ρ έ σ τη σ α ν
ό

Α ρ χ η γ ό ς τή ς

π εμψ αν

Α σ τυ ν . Π ό λ ε ω ν κ.

καί

το υ

έξ

ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν

τώ ν β α θ μ ώ ν π α ρ έ σ τ η ε ίς
ν ο μ ικ ό ς

Δ /ν τ ή ς

Β ' κ.

ό λω ν
Α σ τυ 

ψ____________
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Κ Υ Π Ρ ΙΩ Τ Α Κ Η Σ

ε ίς

Τ ή ν 2 1 .1 0 .7 7 ά π ε θ ίω σ ε ν κ α ί τ ή ν

τ ιμ ή ν τ ο υ σ τ έ φ α ν ο ν κ α ί ά π ε χ α ιρ έ -

έ π ο μ έ ν η ν έ κ η δ ε ύ θ η έκ το ύ

τ η σ ε τ ό ν ν ε κ ρ ό ν δ ιά σ υ γ κ ιν η τ ικ ώ ν

Ναού

λό γω ν. Σ τέ φ α ν ο ν κ α τ ε τ έ θ η κ α ί ύπό

Η λ ιο υ π ό λ ε ω ς ό έ .σ . ά σ τ υ ν ό μ ο ς Β '
(4 9 7 9 )
Κ υ π ρ ιω τά κ η ς
Εμμανουήλ

το ύ
γεν.

τ.

Α σ τυ ν .

Δ /ν τ ο ύ

κ.

Π α ρ ίσ η

Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς τ ή ς Π .Ε .Α .Α .Α .Π .

Π ρ ό ς τ ο ύ ς ο ικ ε ίο υ ς τ ο υ ή σ τή λ η

π α ρ έ σ τη

Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π

ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία

κ

το υ .
Ό Μ ιχ α ή λ Τ σ α κ ιρ ά κ η ς έ γ ε ν ν ή θ η

Π α π α σ ω τη -

Κ ω ν -ν ο ς κ α τ έ θ ε σ ε τ ό ν π ρ ό ς

α υ γγενε

κ α τ ε τ έ θ η σ τέφ α ν ο ς έπ ί τή ς σορ

τή ν κη 

δ ε ία ν κ α ί ό έ π ικ ε φ α λ ή ς τ η ς
ρ ίο υ

λέω ν

Α σ τυ ν . Σ ώ μ α δ Γ ά ν τιπ ρ ο σ ω -

π ε ία ς

π ο λ υ ά ρ ιθ μ ο ι

κ α ί άνθρω π ον.
Έ κ μ έ ρ ο υ ς τή ς

κ α τω τ έ ρ ω ν

ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ύ π α λ λ ή λ ω ν .
Τό

Ύ

Μ ιχ α

φ ίλ ο ι κ α ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ό σ ο ι έ γ ν
ρ ισ α ν τ ό ν έ κ λ ε κ τ ό ν Α σ τ υ ν ο μ ικ

ν ώ τερ ο ι ά ξ /κ ο ί ώ ς κ α ί π λ ή θ ο ς ά λ 
ά ν ω τέ ρ ω ν

Τ σ α κ ιρ ά κ η ς

τ ό ν ά ε ίμ ν η σ τ ο ν σ υ ν ά δ ε λ φ ο ν π ρο

Τ ζ ίμ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ά ν ώ τα το ι κ α ί ά λω ν

Α'

Κ ο ιμ ή σ ε ω ς

τ ο ύ Γ ε ω ρ γ ίο υ .
Τ ή ν κ η δ ε ία ν τ ο υ

Θ εο τό κ ο υ

Ιε ρ ο ύ
'Α νω

Ίερ ά π ετρ α

Κ ρ ή τη ς

τό

1

έτ

1 8 97 . Ε ίς τό Σ ώ μ α Τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία
Π ό λ εω ν κ α τετά γ η

μέ

τό ν

βαθμό

τ ο ύ ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς τ ή ν 5 .1 2 .1 9 2 3 .
Σ υ μ μ ετέχ ο ν τες

ε ίς

τό

πένθοΙ

τώ ν ο ίκ ε ίω ν το υ ε ύ χ ό μ ε θ α τ ή ν π α
ρ η γ ο ρ ία ν α ύ τώ ν π α ρ ά το ύ Ύ ψ ίσ τού

π αρηκολούθη-

μ α ς έ κ φ ρ ά ζ ε ι τά θ ε ρ μ ά σ υ λ λ υ π η τ ή 

σαν

ο ί ο ίκ ε ϊο ι τ ο υ , ο ί σ υ γ γ ε ν ε ίς ,

ρ ια κ α ί ε ύ χ ε τ α ι τ ή ν έ ξ ύ φ ο υ ς πα

π ο λ λ ο ί φ ίλ ο ι τ ο υ ώ ς κ α ί ά σ τ υ ν ο μ ι-

ρ η γ ο ρ ιά ν τω ν.

κ ο ί έ ν έ ν ε ρ γ ε ίρ κ α ί σ υ ν τ ά ξ ε ι.

κ α ί α ίω ν ία ν ά ν ά π α υ σ ιν ε ις τ ό ν

άειΐ

μ ν η σ το ν σ υνάδελφ ον.
Τό χ ώ μ α π ού τ ό ν σ κ έ π α σ ε
ναι έλ α φ ρ ό I

άς

εί

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Τ Σ ΙΡ ΙΝ Τ Α Ν Η Σ
Μ έ θ λ ιψ ι μ ε γ ά λ η κ α ί π ο λ ύ λ ύ π η
ό

Α θ η ν α ϊκ ό ς

το ϋ

λαός
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4. Ό μάγος καί ό μαγνήτης τά έχουν κοινά.
«Καί σϋτω καθ' έξης» μέ τρία γράμματα Ακέραια, συνολικά.
5. Άνέγερσις μνημείου ή είκόνο; (έκκλ.).
6. Γαλλικός χρυσός - Ρήμα άπό γνωστήν φράσιν τού Θεμιστοκλέους, δηλωτικήν τών φιλο
δοξιών του.
7. Παρουσιάζει τήν περιουσιακήν κατάστασιν
μια; έπιχειρήσεως ή ένό; Κράτους.
8. Ό μοναδικός υιός τοϋ Αβραάμ και τής Σάρρα; χωρίς ...άρχή καί τέλος (άντιστρφ). Πα
λαιό μάρκα αυτοκινήτων - Αρχικά Αστυ
νομικής Υπηρεσίας άναγραμματισμένα.
9. Τών ξύλινων βαρελίων θεωρείται καλύτερον
τών τσιμέντινων δεξαμενών. - Παραπόταμο;
τοϋ Σηκουάνα, είς τήν περιοχήν τού όποιου
ό γάλλο; στρατηγός Ζόφρ άνέκοφε τήν προέλασιν τών Γερμανικών στρατευμάτων κατά
τόν Α παγκ. πόλεμον, (γεν ).
10. Μετεμόρφωσε τοϋ; σύντροφοί'; τού Όδυσσέως εί; χοίρου;, (άνστρ) - Εί; τήν φιλοσο
φίαν τό άπόλυτον, τό μόνιμον (γεν.)
I I. Γλωσσικώς όρθώς. χωρίς λάθη (έπιρρ).
(I Κο.)

Λ Υ Ϊ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Αθηνώ ν,

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο Ν . Τ α ιρ ιν τά ν η .
Μ έ τ ό ν θ ά ν α τ ό ν το υ ή έ λ λ η ν ικ ή
ν ο μ ικ ή έ π ισ τή μ η έ χ α σ ε έ ν α έ κ τώ ν
κ ο ρ υ φ α ίω ν ά ν τιπ ρ ο σ ώ π ω ν τ η ς , π ού
τ ή ν ύ π η ρ έ τ η σ ε μ έ π ιο τί

κα ί σ υνέ

π ε ια έ π ί τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α κ α ί π λ έ ο ν
έτη .
Α λ λ ά ό έ κ λ ιπ ώ ν δ έ ν π ε ρ ιω ρ ίσ θ η
μ ό ν ο ν ε ις τό κ α θ α ρ ώ ς έ π ισ τ η μ ο ν ικόν έργον.

Απ ό τ ά φ ο ιτ η τ ικ ά το υ

χ ρ ό ν ια μ ε τ έ σ χ ε έ ν ε ρ γ ώ ς ε ις τό έ ν
Έ λ λ ά δ ι Χ ρ ισ τ ια ν ικ ό ν κ ίν η μ α κ α ί άν ε δ ε ίχ θ η ε ίς έ κ τώ ν π ρ ω τε ρ γ α τώ ν .
Υ π ή ρ ξ ε έ κ τώ ν ιδ ρ υ τ ώ ν τ ή ς « Χ ρ ι
σ τ ια ν ικ ή ς

Έ νώ σεω ς

Ε π ισ τ η μ ό 

ν ω ν » , τ ο υ « Ε λ λ η ν ικ ο ύ Φ ω τό ς » κ α ί
το ϋ

« Ε λ λ η ν ικ ο ύ

Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ » , μ ό 

ν ιμ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς

τώ ν « Α κ τιν ώ ν »

κ α ί έ κ δ ό τ η ς τή ς « Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς » .
Τά έ ρ γ α το υ μ ε τ ε φ ρ ά σ θ η σ α ν ε ίς
τή ν

Α γ γ λ ικ ή ν ,

«π ρός

ένα

ή

δέ

μ ελ έτη

χ ρ ισ τ ια ν ικ ό ν

το υ

π ο λ ιτι

σ μ ό ν » έ γ ρ ά φ η τ ό π ρ ώ το ν ε ίς τή ν
Α γ γ λ ικ ή ν κ α ί ε ί χ ε δ ιε θ ν ή ά π ή χ η σ ι.
Μ έ ό λ α τά γ ρ α π τά τ ο υ κ α ί μ έ τό ν
τρ ό π ο

ζω ής

το υ

ύ π ε σ τ ή ρ ιξ ε

καί

ά π έ δ ε ιξ ε ό τ ι έ π ισ τ ή μ η κ α ί χ ρ ισ τ ια 
ν ικ ή π ίσ τις ε ίν α ι έ ν ν ο ιε ς τ α υ τ ό σ η 
μ ε ς καί ά λληλο σ υμπ λη ρο ύμ ενες.
Τά « Α σ τυ ν ο μ ικ ά Χ ρ ο ν ικ ά » τά όό έκ λ ιπ ώ ν έ τ ίμ η σ ε μ έ π ο λ λ έ ς
έκ λ εκ τές

έ ρ γ α σ ίε ς ,

σ υ μ μ ετέ-

ό λ ό ψ υ χ α σ τ ό β α ρ ύ α ύ τ ό π έν έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν τά θ ε ρ μ ά σ υ λ π ρ ός τ ο ύ ς ο ικ ε ίο υ ς το υ .
χώ μα

τή ς

Α τ τ ικ ή ς γ ή ς

πού

τ ό ν σ κ έ π α σ ε ά ς ε ίν α ι έ λ α φ ρ ό ν κ α ί
ή μ ν ή μ η το υ α ίω ν ία .

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1. Ώ ς τοιαύτη θεωρείται πανελληνίως ή ημέρα
Τρίτη, μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως.
2. Ή πέμπτη είς μέγεθος καί ή πρώτη είς πλη
θυσμόν νήσος τής Ίνδονησιακής Δημοκρα
τίας (αίτ.) - Κατά τόν Πλσύτωνα ή έδρα τών
παθών (αίτ.).
3. Πόλις τής Τσεχοσλοβακίας, ίδρυθεϊσα. .κατά
τήν παράδοσιν, ύπό τής μυθικής βασιλίσσης
Λιμπούσσης τον 8ον μ.Χ. αιώνα. - Πολυε
τές βολβόριζον, καλλιεργούμενον ώς λαχανικόν. (δημ. άνστρφ).
4. Γκρέκορυ... παλαιό δόξα τοϋ κινηματογράΐ)ου
- Ένα... κλειδί - Ημπορεί να είναι έρωτηματι κόν ήάόριστον (άνστρφ).
5. Σύγχρονα όργανα.
6. Ή χλόη καί ή άλόη τά έχουν κοινά - Αν
τιστοιχεί μέ τό «φά» τής εύρωπαΐκής μουσι
κής κλίμακος.
7. Έφηρμόσθη ύπό τών "Αγγλων τό 1850 κατά
τής 'Ελλάδος (ύπόθεσις Πασίφικο) καί τό
1917 ύπό τών Άγγλογάλλων διά τήν συμμε
τοχήν μας είς τόν Α' παγκ. πόλεμον.
8. "Αρθρον είς τήν αιτιατικήν πληθυντικού Άντιστρόφως, άαφαλή, άκέραια - Πρόθεσις
πρό ψιλουμένσυ φωνήεντος.
9. Είς τήν πολιτικήν δικονομίαν άποτελεϊ μέσον
άποδείξεως. - Νησί; τής νοτίου άκρης τής Εύ
βοιας, τό σημερινόν Μαντηλονήσι.
10. Διάσημος ίσπανός ζωγράφος καί χαράκτης,
τό όνομα τού όποιου έχει γίνει συνώνυμον τής
έκκεντρικότητος. (έπών.) - Δισταγμός, απρο
θυμία.
11. Συλλέκτης άλλά καί συνεισφέρων (καθ.)
ΚΑΘΕΤΩΣ.
1. Κινείται άπό ίππους.
2. Λέγεται καί ρύπος ή λίγόα (γενική, άνστρφ).
- Προστακτική πού... μάς δίδει (δημ.).
3. Τραγωδία τού Εύριπίδιχυ, πού άναφέρεται είς
τά πρόσωπα τού Τρωικού πολέμου (άνστρφ)
- Κινηματογραφικόν βραβείον, άπονεμόμενον
ύπό τής Ακαδημίας Τέχνης & Επιστημών
τού Κιν/φου.
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768
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.......................... 978
.......................... 378
.......................... 350
................ 100
................ 536

|
I

■
;

384,529,646

.................. 812
............................ 76

Ν
749,974

Ιε ρ ά Ε ξέτα σ ις
Ιερ ώ ν υ μ ο ς Μπός
Ιλη Ε φ ό δ ο υ
Ιο ύ λ ιο ς Β έρ ν
Ιω άννα Λωραίνης

378
.. .. 132
.5 7 0

.2 0 2

Κ
Κ ά -Γ κ έ -Μ π έ ..................

.......... 438
............ 834

............ 241
............ 788
................ 198,966
Κ αραντώ νης Ανδρ.
............ 149
...................822
Κ ατασκηνώ σ εις
Κ ατα σ κοπ εία .............. .. 227,626,700,736,965
............ 108
.......... 722,963
Κ άτσ ας Γρ ......................
.............. 808
.......... 762
................ 806
.................... 977
.............. 406
Κ οκολάκη ς Έμ
.............. 494
...................868
. 87,202,906
Κ ο υ ν εν ή Ελισ
........ 180,412,762
Κ ο υ ρ έτα ς Δ...............
................ 262
Κ ρ α σ ν ώ φ ...........................................................462

Ν α ρ κ ω τικ ά

6 8 , 122,210,265,400,466,610,632,

712,758
Ν ικ ό δ η μ ο ς Μ ητροπ
Ν ιν ίκ α ς Σόλων
Ν ιρ β ά ν α ς Π .............
Ν ό μ π ελ Α λφ ρ ........
Ν τ ρ έ ϋ φ ο υ ς ............
Ν τ ύ ρ ε ρ ....................

.......... 171
79,462,568
444,840
.......... 892
.......... 640
.......... 66

Ξ εν ά κ η ς Δ η μ ............................................. 490,984 1
Ξ εν ό π ο υ λ ο ς Γρ .................................................. 864 I
Ξ υ ρ ο τύ ρ η ς Ζ ά χ ο ς .................................. 197,355 ]

Ο
............ 192

Ο ικ ο ν ό μ ο υ Δ ημ. . . .
Ο ίκο ν ο μό π ο υ λ ο ς Κλ.
Ο ινο π νευ μ α τώ δη ..

.......... . 55,
412

394

Ο ύγκώ Β ίκ τ ω ρ ........

Π
Π α ι δ ί ............................
Π α νίν Ν τιμ ίτρ ι ..........
Π α λα ιο λ ό γ ο ς ............
Π α να γιω τόπ ουλος Σπ
Π α π α γεω ργίο υ I .........

90,356.931

.......... 338
382,5 29,688
682

Παπαγεωργίου Χαρ
273,924
Παπαδάκη Πόπη .......................................... 29
Παπαδάκης Β ....................................... 580,798
Παπαδάκης Σ τ ..............................................600
Παπαδιαμάν τ η ς .......................................... 672
Παπαθανασόπουλος Ή λ ..............................526
Παπαναγιώτου I ................................... 586,790
Παπαρρηγόπουλος Κων.............................. 572
Παπαρρηγόπουλος Π................................... 125
Πασχίδης Θ .................................................... 82
Π ε ιρ α τα ί ..................................................... 186
Περρής Γ. ................................................. 62
Πλατανιάς Θ ................................................. 931
Π ο ρ ν ο γ ρ α φ ία ..................................... 350,886
Ποταμιάνος Θ ...............................................368
Πουλής Σ τ .................................................... 947
Πουλής Φ.................................................... 151
Πουλουπάτης 1............................................. 942
Π ρ ο υ α ο ό ς ................................................... 714
Π υ γμ α χ ία ..................................................... 297
Ρ
Ρενουάρ ................................................... 846
Ρογκάκος Παν ................................ 19,272,930
Ρόζενμπεργκ ............................................ 112
Ρ ο υ μ α ν ία ....................................................... 79
Ρ ύ π α νσ ις ..................................................... 810
Ρυπαρογραφία ............................................ 810
Σ
Σαψάλης Κ.................................................... 361
Σ ε ισ μ ό ς ....................................................... 432
Σέττας Γ ............................................ 352,782

Σεφέρης Γ........................ ......................... 762
Σηματοδότες ................. .................. 250,362
Σιατόπουλος Δ ................ .........................555
Σ ιβ η ρ ία ............................ .................. 584,728
Σίμψας Μ ........................ .........................939
Σίμψου Κ .......................... .........................243
Σ ο λ τζ εν ίτσ ιν ................... ......................... 568
Σουληνάρι Κορινθίας ---- .........................492
Σούνιο ............................ ......................... 470
Σπηλιωτακοπούλου Κική . .........................836
Σπινέλλη Καλ ................... .........................286
Σταθαράς 1...................... 68,210,400,610,920
Σταλίκας Αναστ ............... .........................559
Στάλιν .............................. ......................... 450
Σταλλόνε Σ ....................... .........................886
Σταμάτης Γ ....................... .............. 2,348,818
Σταμάτης Ε...................... ......................... 784
Σταμέλος Δημ ................ .........................973
Σταμούλης X ................... .........................550
Σταματίου Ε..................... ..................534,972
Σταύρου Π ....................... .........................838
Στεφάνής Ν ................... .........................806
Στρουμπούλης Δαμ ......... .........................690
Σφίγγα ............................ ......................... 104
Σωκράτης ....................... .........................524

Τ
Τάγαρης Αχ .................... 58,267,375,756,858
Τανάγρας Άγγ .................. 223,388,532,696,866
Τασιόπουλος Αθ .............. . . . 294,356,546,675
Τζίμας Θ ........................... .......................... 62
Τηλεπάθεια ................... 223,258,388,532.696
Τοτώνης Γ. ..................... .................. 250,362
Τ ουρισμός ....................... .......................... 45

Τραυλός Γ. ..............
Τριβιζάς Εύάγ ..........
Τρομοκρατία ............
Τοαχαγέας X...........
Τσιγάντες Γ. ............
Τσιριντάνης Άλ ...
Τσιρώνης Ν ...............

....................... 932
....................... 746
.................. 50,220
......... 562,802,874
....................... 638
.......... 90,236,588
................ 118,582
Υ
Φ

Φίντσ Π ίτ ε ρ ..............
Φ ελώ νηςΜ ..............
Φωτάκης Ν ικ .............

....................... 970
103,437,769,905

94
X

Χαϊδεμένος Ήλ .........
......... 183,734,916
Χαλατσάς Γ, ............
....................... 755
Χαραλαμπόπουλος Βασ .. ....................... 524
Χάρης Π ...................
......... 314,509,698
Χατζηφώτης 1. ... 82, 148.186,320,338.594.700.

789,897
Χαλυβόπουλος Ήλ. .
....................... 127
Χαρώνης Βασ...........
....................... 686
Χριστοδούλου Μητρ. 50,220,360,506,694,854
Χ ίο ς ..........................
.........................29
417
Χοσρόης .................
Χρουτσώ φ ...............
.......................450

Ψ
Ψ υχοθεραπ εία ........

Τό μεσ ημέρι τής 29.11.77 ό Αος Υποδ/ντής τής Αστυνομικής Δ/νοεως Αθηνών, Άστυν. Δ/ντής Β' κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΛΟΣ, μετέβη εις τό
4ο Δ ημοτικό Σχολείο Δάφνης καί συνεχάρη έκ μέρους τού Δ /ντού Αθηνών, Γενικού Αστυν. Δ/ντού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, τόν
Δ /ντή, τό διδαστικό προσωπικό καί τούς μαθητές τής ΣΤ' Τάξεως τούτου, διότι οΐ μαθητές τής Τάξεως αυτής, μέ τελείως δική τους
πρωτοβουλία, προτίμησαν νά στερηθούν τό κουλουράκι τους καί άλλες μικροχαρές, γιά νά συμβάλλουν, όσο τούς έππρέπουν οί
δυνάμεις, στήν οικονομική άνακούφισι τών συνανθρώπων τους πού κτυπήθηκαν άπό τήν άναπάντεχη συμφορά τής 2.11.1977.
Ο κ Διευθυντής σέ σύντομη πρός αυτούς όμιλία μεταξύ τών άλλων είπε: «Ή Αστυνομία, ώς έκ τής κοινωνικής της άποστολής, δέν
ήταν δυνατόν νά μείνη άσυγκίνητη άπό τήν θαυμάσια πρωτοβουλία τών μαθητών καί μαθητριών τής ΣΤ' Τάξεώς οας. Τέτοιες πράξεις,
πού προέρχονται άπό τήν νεολαία μας, τήν αυριανή Ελληνική γενιά, φανερώνουν τήν εύγένεια τής Ελληνικής ψυχής, δείγμα άναλλοίωτον τής αιώνιας φυλής μας, καί μάς δημιουργούν τήν χρυσή έλπίδα γιά ένα καλύτερο αύριο. ΟΙ πράξεις αύτές έχουν τήν ρίζα τους
στήν φυλή μας, στήν οικογενειακή άνατροφή καί κυρίως στήν Ελληνοχριστιανική άγωγή πού σάς δίνουν οί δάσκαλοί σας στό Σχολείο.
Διδακτικό προσωπικό όπως σείς πού έμπνέει στήν νεολαία μας παρόμοιες άρχές καί αισθήματα φιλαλληλίας, πρός τούς συνανθρώπους
μας, καθώς έπίσης καί μαθητές πού διαπλάθονται ψυχικά καί ήθικά μέ τά νάματα τών Ελληνοχριστιανικών άρχών καί παραδόσεων,
όξίζουν όμολογουμένως θερμότατα δημόσια συγχαρητήρια ».
Μ ετά ταύτα σέ κάθε μαθητή καί μαθήτρια τής ΣΤ' Τάξεως έδόθη συγχαρητήριος έπιστολή τού κ. Γενικού καί βιβλία. Επίσης προοεφέρθησαν γλυκά σέ όλους τούς μαθητές τού Σχολείου.

Ό καλλιτέχνης, πού μέ άπαράμιλλη μαεστρία
ζωγράφισε τήν ομορφιά τής γυναίκας καί τή
χαρά τής ζωής.

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ
ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

Εις τήν άπέναντι σελίδα άριστερά: «Κορίτσι σέ γαλάζιο φόντο ■>(1882) Δεξιά: «Τό μικρό κορίτσι
μ έ καπέλλο·>. Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά: «Γυναίκα ατά γαλάζια ·* Ό πίνακας αυτός τού
Ρενουάρ εύρίοκεται στό Μουσείο τοϋ Λούβρου. Κάτω: «Τό κορίτσι μέ τό κέντημα ·· (τοϋ 1883).

μουσικής, μιά μέλλουσα μεγάλη διασημόΡΕΝΟΥΑΡ ύπέατη πολλές άπό τίς
της, όνομαζόταν Γκουνό. Ήταν τότε άρχιδοκιμασίες έκεϊνες, πού υπήρξαν ή
μουσικός στήν έκκλησία τού Αγίου Ευστα
κοινή μοίρα τών περισσοτέρων ίμθίου. Γοητευμένος άπό τήν φωνή τοϋ μαπρεσιονιστών. "Οπως καί αυτοί, βασανί
θητού του, ό Γ κουνά συμβούλευσε τόν πα
σθηκε μέαα στην φτώχεια, δέχθηκε προσ
τέρα Ρενουάρ νά στείλη τόν γιά του στό
βολές καί έξευτελισμούς Γρήγορα άρχισε
ώδεϊο νά σπουδάαη τραγούδι. Ό ράφτης
νά τόν τύραννό καί ή αρρώστια: ένας οδυ
όμως άπό τήν Λιμόζ έτρεφε άλλες φιλο
νηρός ρευματισμός. Δέν ήταν όμως στήν
δοξίες γιά τόν γιά του. Οί καθηγηταί του
φύοι του νά παραπονιέται. "Εβλεπε πάν
μάλλωναν τόν Πιέρ Ώγκύστ δτι χάνει τήν
τοτε τήν ζωή μέ τήν πιό χαμογελαστή όψι
ώρα του σχεδιάζοντας. Ό πατέρας δμως
της. Τό θέαμα τού κόσμου τόν ένθουοίαζε,
έβλεπε στήν κλίσι αυτή τοϋ γιοϋ του μιά
καί τό έρμήνευε έπάνω στόν μουσαμά μέ
ύπόσχεσι: γιά ποιόν λόγο άραγε νά μή γίνη
μιά ανεπιτήδευτη άγαλλίασι.
τό παιδί μιά μέρα διακοσμητής ειδών πορ
— Πιστεύω, έλεγε, δτι ένας πίνακας
σελάνης;
πρέπει νά είναι κάτι τό ευχάριστο, τό χα
Τόν έστειλε λοιπόν νά μαθητεύση σέ
ρούμενο, τό ώραϊο, ναί τό ώραϊο! 'Υπάρ
ένα κατασκευαστή κεραμικών σκευών,
χουν άρκετά δυσάρεστα πράγματα στήν
στήν όδό τοϋ Τέμπλου. «'Η δουλειά μου,
ζωή γιά νά προσθέτωμε καί άλλα δικής μας
διηγόταν άργότερα ό Ρενουάρ, ήταν νά ζω
έπινοήσεως. Ξέρω καλά, πρόσθετε, δτι εί
γραφίζω έπάνω σέ ένα άσπρο φόντο μικρά
ναι δύσκολο νά πεισθούν οί άνθρωποι δπ
μπουκέττα, πού μού τά έπλήρωναν πέντε
ένας ζωγράφος μπορεί ταυτόχρονα νά εί
δεκάρες τήν δωδεκάδα. Όταν έπρόκειτο
ναι μεγάλος καλλιτέχνης καί χαρούμενος.
νά διακοσμηθούν μεγαλύτερα άντικείΔέν θεωρούνται σοβαροί οί γελαστοί άν
μενα, τά μπουκέττα γίνονταν καί αυτά
θρωποι.
μεγαλύτερα Καί τότε μεγάλωνε βέβαια
Ήταν άδικη ή απαισιοδοξία τού Ρενου
καί ή πληρωμή, άλλά δχι καί πολύ, γιατί
άρ. Γιατί παρ’ δλη τήν χαρά καί τήν ομορ
τό αφεντικό μας πίστευε δτι γιά τό ίδιο τό
φιά πού άναδίδει τό έργο του, ξέρομε πιά
καλλιτεχνικό συμφέρον μας δέν έπρεπε
δτι ανήκει στήν μεγάλη, στήν πολύ μεγά
νά μάς γεμίζη μέ χρυσάφι. Όταν άπέκτηλη ζωγραφική.
σα κάποια αύτοπεποίθησι, έγκατέλειψα τά
Γεννημένος στίς 25 Φεβρουάριου τού
μπουκέττα καί καταπιάστηκα μέ τίς άνθρώ1841 στήν Λιμόζ, ό Πιέρ-Ώγκύστ Ρενουάρ
πινες μορφές, πάντοτε δμως μέ τήν Ιδια
ήταν τό τέταρτο στήν σειρά παιδί ενός
εξευτελιστική πληρωμή, θυμάμαι δτι γιά
φτωχού ράφτη. Ό πατέρας του, γύρω στά
τό προφίλ τής Μαρίας - Άντουανέττας πή
1845, έγκαταστάθηκε στό Παρίσι μέ τήν
ρα όχτώ δεκάρες».
έλπίδα δτι θά κατόρθωνε στήν πρωτεύουσα
νά κερδίζη πιό άνετα τό ψωμί τής οίκοΌ νεαρός Ρενουάρ είχε μόνο ένα όνει
ρο: νά προοληφθή μιά ήμέρα στό Έργογενείας του άπό δ, τι στήν Λιμόζ. Ή έλ
πίδα αυτή διαψεύαθηκε γρήγορα, καί ό
στήριο τών Σεβρών. Οί άσχολίες του, δ
νεαρός Πιέρ Ώγκύστ, άφού τελείωσε τό
μως, δέν περιορίζονταν στίς πορσελάνες.
δημοτικό, άναγκάσθηκε νά φροντίοη μέ
Τίς ώρες τής άναπαύσεως έπισκεπτόταν τίς
τήν σειρά του νά μάθη μιά τέχνη.
αίθουσες τού Λούβρου μέ τά αρχαία γλυ
Τό παιδί έδειχνε κλίσι πρός τό τραγούδι
πτά, ή πήγαινε νά θαυμάση τήν πηγή τών
καί τήν ζωγραφική. Ό καθηγητής του τής
’Αθώων τού Ζάν Γκουζόν, πού μέ τήν

0

ευκαιρία ενός περιπάτου είχε τυχαία άνακαλύψει καί πού έκτοτε πήγαινε συχνά νά
θαυμάση.
Τό 1858, άφού τέλειωοαν τά τέσσερα
χρόνια τής μαθητείας του, μπήκε σέ ένα
εργαστήριο σάν ζωγράφος πορσελάνης, μέ
ήμερομίιΛιο έξη φράγκα τήν ήμέρα. Ό ρά
φτης ήταν ένθουοιασμένος. Δυστυχώς, ή
εισαγωγή βιομηχανικών μεθόδων στόν βιο
τεχνικό αύτό κλάδο είχε δυσάρεστες έπιπτώσεις. «Οί έμποροι, όταν τούς έδειχνα
τά φλυτζάνια καί τά πιάτα μου, διηγείται ό
Ρενουάρ, έμοιαζαν νά έχουν συνεννοηθή
μεταξύ τους γιατί δλοι τους μού άπαντούοαν:
«"Λ, είναι καμωμένα στό χέρι! Ή πε
λατεία μας προτιμά έργαοία καμωμένη μέ
τήν μηχανή, πού είναι καί πιό κανονική».
Ό Ρενουάρ αναζήτησε τότε διάφορους
τρόπους γιά νά έκμεταλλευθή τό ταλέντο
του. Ζωγράφιζε βεντάγιες, τίς όποιες δια
κοσμούσε μέ μικρά άντίγραφα τού Βαττώ,
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφονται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν την πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών και τάς γνωμας αυτών.
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Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΡΕΝΟΥΑΡ
τοϋ Λανκρέ καί τού Μπουαέ. Άναπαριστούσε οικόσημα
Όμως οϊ έργασίες αυτές του έπέφεραν
πολύ λίγα χρήματα. Κατόπιν υπήρξε τυχε
ρός. Κατόρθωσε νά προσληφθή οέ έναν
έμπορο παραπετασμάτων. «Αυτός ό έμπο
ρος συναλλασσόταν μέ ιεραποστόλους πού
έπαιρναν μαζί τους, φεύγοντας άπό τήν
Γαλλία, όλόκληρα τόπια άπό χασέ. Επά
νω σ’ αύτά ήσαν ζωγραφισμένα, οέ άπομίμηοι τών υαλοπινάκων τών εκκλησιών,
σκηνές θρησκευτικές. 'Όταν έφθαναν στόν
προορισμό τους οϊ ιεραπόστολοι άπλωναν
τούς χασέδες έπάνω σέ ξύλινα πλαίσια καί
δημιουργούσαν στούς Μαύρους τήν ψευδαίοθηοι μιάς πραγματικής έκκλησίας».
"Ετσι ό Ρενουάρ άρχισε νά ζωγραφίζη
γιά τούς ιεραποστόλους. Παναγίες καί ά
γιους. Είχε μεγάλη εύκολία καί έπιδεξιότητα καί έβγαζε πολλή δουλειά. Καθώς
πληρωνόταν μέ τό κομμάτι, είχε έτσι ση
μαντικό κέρδη.
"Αλλα σχέδια άρχισαν τότε νά γεννιούν
ται μέσα στό μυαλό του. Τί ήταν αύτό πού
έπιθυμούοε; Μά νά γίνη ζωγράφος, ένας
πραγματικός ζωγράφος. Μέ αύτόν τόν σκο
πό θέλησε νά παρακολουθήοη μαθήματα
στήν Σχολή Καλών Τεχνών.
'Ηταν είκοσι ένός έτών δταν, τό 1862
προσελήφθη ώς μαθητής στό έργαστήριο
τού ζωγράφου Γκλέϋρ. Δυό χρόνια έπρόκειτο νά μείνη κοντά του. Ταυτόχρονα
φοιτούσε στήν Σχολή Καλών Τεχνών όπου
παρακολουθούσε τίς παραδόσεις τού Σινιόλ. Οϊ παραδόσεις τών δυό αύτών καθη
γητών προκαλούσαν αρκετές έκπλήξεις
στόν Ρενουάρ. Ό Σινιόλ τάν κατηγορούσε
άτι έκανε μεγάλες παραχωρήσεις στό χρώ
μα Μιά μέρα, διακρίνοντας λίγο περισσό
τερο κόκκινο έπάνω στόν μουσαμά τού
μαθητού του, όργίοθηκε.
— Προσέξτε μή γίνετε ένας δεύτερος
Ντελακρουά! τού είπε μέ θυμό.
Ή έπίπληξις αύτή φαίνεται σήμερα έντελώς παράλογη. Ά λλοτε πάλι, παρατη
ρώντας ένα σχέδιο, πού ό Ρενουάρ έκαμε
έχοντας γιά μοντέλλο ένα άγαλμα ιού
Γερμανικού, ό Σινιόλ έβαλε τίς φωνές:
— Δέν καταλαβαίνετε λοιπόν άτι τό πόδι
τού Γερμανικού πρέπει νά έχη περισσό
τερο μεγαλείο άπό τό πόδι τού καρβουνιάρη τής γωνίας;
Τουλάχιστον στό έργαστήριο τού Γκλέϋρ ό Ρενουάρ γνωρίσθηκε μέ τρεις νέους
τής ήλικίας του, πού ή φιλία τους θά
υποδεικνυόταν πολίτιμη. ’Ονομάζονταν
Κλώντ Μονέ, Άλφρέντ Σισλέε, καί Φρεντερίκ Μπαζίγ.
"Οσο «έπανασταηκος» καί άν φαινόταν
στούς καθηγητάς του, ό Ρενουάρ έργαζό»
ταν σύμφωνα μέ τίς άρχές τής Σχολής,
χρησιμοποιώντας μιά ουσία μαύρη οάν πίσ
σα "Ετσι τόν δέχθηκαν χωρίς δυσκολία
στό Σαλόνι τού 1864 όπου παρουσίασε μιά
«Χορεύτρια Έσμεράλδα».
— 'Υπάρχει στόν πίνακα αύτόν μιά
προσπάθεια πού πρέπει νά άναγνωρισθή,
δήλωσε ό Καμπανέλ, ένας άπό τούς πρω
τοστάτες τού ακαδημαϊσμού.
Όταν όμως έκλεισε τό Σαλόνι καί ό
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Ό Ρενουάρ παραμορφωμένος άπό τούς
ρευματισμούς Φωτογραφία τού 1913.

Ρενουάρ έλαβε πίσω τόν πίνακά του, τόν
κατέστρεψε. Γιατί στό μεταξύ είχε κάμει
τήν γνωριμία τού ζωγράφου Ντιάζ καί εϊχε
οιχαθή τήν πίσσα Ή άποφασιστική αύτή
συνάντησις είχε γίνει έντελώς τυχαία. Ό 
ταν ό καιρός ήταν καλός, ό Ρενουάρ συνή
θιζε νά πηγαίνη νά ζωγραφίζη στό δάσος
τού Φονταινεμπλώ "Οταν ζωγράφιζε, φο
ρούσε πάντοτε τήν φόρμα πού είχε άπό
τότε πού έργαζόταν στό έργαστήριο διακοσμητικής πορσελάνης "Ενα πρωί, καθώς
ζωγράφιζε, κάτι παλιόπαιδα άρχισαν νά
τόν κοροϊδεύουν γιά τήν φόρμα του καί νά
τόν ένοχλούν. Εύτυχώς τήν στιγμή έκείνη
έπενέβη ένας άνδρας μέ ξύλινο πόδι, πού
έτρεψε σέ φυγή τά παιδιά. Ήταν ό Ντιάζ.
Ό ζωγράφος έσκυψε καί έξέτασε προσε
κτικά τό τοπίο τού αρχαρίου συναδέλφου.
— Δέν είναι άσχημο οάν σχέδιο, τού εί
πε Α λλά γιατί, διάβολε, χρησιμοποιείτε
τόσο μαύρα χρώματα;
Σάν νά περίμενε αύτή τήν παρατήρησι
άπό έναν μεγαλύτερο του γιά νά έγκαταλείψη τήν πίσσα, ό Ρενουάρ άρχισε αμέ
σως νά ζωγραφίζη ένα άλλο τοπίο, στό
όποιο έβαλε άνοιχτούς τόνους, άναζητώντας, όπως είπε «νά δώσω στά δένδρα καί
στίς σκιές έπάνω στό χώμα τό φώς πού
έβλεπα».
Λίγο αργότερα άρχισαν οϊ συγκεντρώ
σεις στό Γκερμπουά. Ό Ρενουάρ δούλευε
μαζί μέ τούς φίλους του στό περίχωρα τού
Παρισιού, στό Μπουρζιβάλ, στό Σαντιγύ,
στήν Πόλι τού Άβραί, ή ακόμη στό δάσος
τού Φονταινεμπλώ, όπου φιλοτέχνησε πε
ρίφημους πίνακες, όπως τήν «Λίζα μέ τήν
όμπρέλλα» ή «τό Πανδοχείο τής Κυράς
Άντονύ».
Ή έπιτροπή τού Σαλονιού άλλοτε δεχό
ταν τούς πίνακές του καί άλλοτε τούς άπέρριπτε. Ή φιλία τών συντρόφων του
τού Γκερμπουά παρηγορούσε τόν Ρενουάρ
γιά τίς άποτυχίες του στό Σαλόνι. "Ολοι
τους τόν έκτιμούσαν καί είχαν έμπιστοσύνη στό ταλέντο του.

Ό πόλεμος τού 1870 σκόρπισε τούς θαμώνες τού Γκερμπουά. Ό Ρενουάρ έπιστρατεύθηκε καί τοποθετήθηκε σέ ένα σύν
ταγμα κυνηγών, στό Μπορντώ Μόλις ύπογράφηκε ή άνακωχή, ή μόνη του σκέψις
ήταν νά γυρίση τό συντομώτερο στό Παρί
σι. "Οταν έφθασε στήν γαλλική πρωτεύ
ουσα είχε έκραγή ή Κομμούνα Αδιάφορος
γιά τίς έχθροπραξίες άνάμεαα στούς 'Ομο
σπονδιακούς καί στούς Βερσαλλιέζους, ό
Ρενουάρ ξαναπήρε τά πινέλλα καί τήν παλέττα του. Αλλά μιά πόλις σέ κατάστασι
πολιορκίας, μέ τά πάθη σέ παροξυσμό, δέν
προσφέρεται πολύ γιά τήν δημιουργική
δράσι ένός ζωγράφου τής ύπαίθρου. Μιά
μέρα, ένώ ζωγράφιζε στόν κήπο τού Κεραμεικού, πλησίασε τόν Ρενουάρ ένας άξιωματικός τών 'Ομοσπονδιακών.
— θ ά σάς δώσω μιά συμβουλή Φύγετε
καί μή ξαναεμφανκΛήτε έδώ, γιατί οι
στρατιώτες μου πιστεύουν άτι δέν εΐαθε στ’
άλήθεια ζωγράφος άλλά κατάσκοπος πού
σημειώνει τά όχυρωματικά μας έργα
Μετά τόν Γαλλογερμανικό πόλεμο ό Ρε
νουάρ έμφανίαθηκε στίς πρώτες τρεις έκθέσεις τής όμάδος ιών ϊμπρεσιονιστών, τό
1874, τό 1876 καί τό 1877. Τό Ιδιο όπως καί
οϊ φίλοι του, ύπέστη καί αύτός προσβολές
καί γελοιοποιήσεις 'Όπως όμως καί νά εί
χαν τά πράγματα, καί όσες καί νά ήοαν οϊ
δυσκολίες πού αντιμετώπιζε, ή θέοις του
ήταν, οέ ορισμένο βαθμό, πολύ καλύτερη
άπό έκείνη τού Πικασοό ή τού Κλώντ
Μονέ.
Βέβαια δέν πουλούσε ποτέ ένα πίνακα
σέ ψηλή τιμή! "Οταν άπέαπασε άπό ένα
μικρέμπορο πινάκων, τόν μπάρμπα-Μαρτέν, τό ποοόν τών 425 ψ|>άγκων γιά «τό
θεωρείο», πίστεψε άτι είχε πραγματοποιή
σει μιά έξαίμετη έμπορική συναλλαγή.
Ά λλωστε ό μπάρμπα-Μαρτέν τόν κατηγο
ρούσε γιά πολύ καιρό άτι «είχε έκμεταλλευθή τήν περίσταοι».
Γεγονός παραμένει άτι ό Ρενουάρ που
λούσε μερικούς πίνακες Έπί πλέον, καί
σ αύτό υπερείχε απέναντι στούς άπλούς
τοπιογράφους όπως ό Πισάρο, κατόρθωσε
άπό καιρό οέ καιρό νά αποσπά παραγγελί
ες γιά ένα πορτραϊτα Άλλά οϊ παραγγε
λίες αύτές δέν ήοαν καί πολύ εύκολες
στήν έκτέλεσί τους έξ αιτίας τών απαι
τήσεων τών πελατών, «θυμάμαι συγκεκρι
μένα», άφηγείτο ό Ρενουάρ, «τό πορτραϊτο
τής γυναίκας ένός ύποδηματοποιού πού έ 
καμα γιά ένα ζευγάρι μπόττες Κάθε φορά
πού έβαζα τήν τελευταία πινελιά στό πορτραϊτο καί ταυτόχρονα έρριχνα γλυκές μα
τιές στίς μπόττες, κατέφθανε ή θεία, ή
κόρη, άκόμη καί ή γριά υπηρέτρια τής κυ
ρίας καί άρχιζαν τά σχόλια: «Δέν βρίσκετε
ότι ή άνηψιά μου, ή μητέρα μου, ή κυρία
μου δέν έχει τόσο μακριά μύτη;» «Γιά νά
μπορέσω τελικά νά πάρω τίς μπόττες μου
έφτιαχνα στήν χοντροαστή μιά μύτη σάν
τής Μαντάμ ντέ Πομπαντούρ Τότε άρχι
ζαν άλλοι μπελάδες. Τά μάτια, πού ώς τήν
στιγμή έκείνη φαίνονταν καλά, παρουσί
αζαν ξαφνικά έλαττώματα. Καί όλη ή οι
κογένεια ατριμωχνόταν γύρω άπό τό πορτραϊτο γιά νά άνακαλύψη σφάλματα πού

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΡΕΝΟΥΑΡ
είχαν περάσει απαρατήρητα».
Σέ λίγο όμως έμφανίσθηκαν πιά σοβαροί
φιλότεχνοι, δπως ό Βίκτωρ Σοκέ, ό ταπει
νός έκεϊνος τελωνιακός υπάλληλος, πού
χάρις στην υπομονή του καί στό σωστό
καλλιτεχνικό αισθητήριό του κατόρθωσε
νά συγκέντρωση μιά άπό τίς ωραιότερες
συλλογές τής εποχής. Ό Σοκέ ένθουστάαθηκε μέ τόν Ρενουάρ καί τού έδωσε πα
ραγγελία γιά τό πορτραϊτο τής γυναίκας
του, διευκρινίζοντας ότι θά πόζαρε έχον
τας γιά φόντο έναν άπό τούς πίνακες τής
συλλογής του, έργο τοϋ Ντελακρουά.
— θ έλ ω νά σάς έχω μαζί, έσάς καί τόν
Ντελακρουά! φώναζε (Ήταν φανερό ότι ό
Σοκέ δέν είχε γιά τόν Ντελακρουά τήν
ίδια γνώμη, δπως ό καθηγητής Σινιόλ).
Λίγο καιρό άργότερα ό Ρενουάρ γνωρίτέίηκε μέ τόν Ζώρζ Σαρπαντιέ, τόν έκδοτη
τού Ζολά Ό Σαρπαντιέ καί ή γυναίκα
του, πού έκαναν μεγάλη ζωή καί δέχονταν
οτό οπίτι τους όλες τίς διασημότητες τού
Παρισιού, έπαιζαν σημαντικό ρόλο στήν
ζωή τού Ρενουάρ Συνέβαλαν πολύ στό
λανσάριομά του. Ό έκδότης παρήγγειλε
στον Ρενουάρ ένα πορτραϊτο καί, γενναι
όδωρα, τού τό πλήρωσε χίλια διακόσια
φράγκα.
Στήν παραγγελία αυτή οφείλομε τόν
♦Χορό στον Μύλο τής Γκαλέτ». Ό Ρε
νουάρ είχε κάνει ένα πρόχειρο σχέδιο,
αλλά, γιά νά ζωγραφίση τήν πλατεία αυτή
σύνθεοι, χρειαζόταν πολύ χώρο, έπρεπε
νά έγκατασταθή δοο τό δυνατόν κοντότερα
στον Μύλο, νό βρή ένα κήπο, δπου νά
βάλη τό μοντέλα του νά ποζάρουν, καί ένα
δωμάτιο δπου νά άποθηκεύη ιόν μουσαμά
του. Τά χρήματα πού έλαβε άπό τόν Σαρ
παντιέ οάν άμοιβή γιά τό πορτραϊτο πού
τού έφτιαζε τού έπέτρεψαν νά πραγματοποιήση αυτό τό σχέδια
Μαζί μέ ιόν φίλο ιου Ζώρζ Ριβιέρ, ό
Ρενουάρ ζεκίνηοε γιά τό ύψωμα τής Μονμάρτρης άναζηπίιντας τήν κατάλληλη το
ποθεσία. Οί δυό φίλοι περιπλανήθηκαν
μάταια γιά άρκετό καιρό. Είχαν αρχίσει νά
άπελπίζωνται, όταν έντελώς τυχαία βρέ
θηκαν ζοφνικά στήν όδό Κυρίά Στήν πόρ
τα ένός παλαιού σπιτιού είδαν ένα ένοικιαοτήρια Μόλις ό Ρενουάρ διάβασε τό
κατώφλι, διηγείται ό Ριβιέρ, γοητεύθηκε
άπό τήν θέα τού κήπου πού έμοιαζε μέ
ωραίο έγκαταλελειμένο πάρκο. "Ενας στε
νός διάδρομος, μέσα άπό τό σπίτι, οδηγού
σε σέ ένα πλατύ παρτέρι, άπεριποίητο, πού
τό γρασίδι του ήταν κατάσπαρτο μέ παπα
ρούνες καί μαργαρίτες. Μιά ήλικιωμένη
γυναίκα, πού έκτελούοε χρέη θυρωρού,
τούς δέχθηκε ευγενικά. Τό διαμέρισμα πού
νοικιαζόταν βρισκόταν στον πρώτο όροφο,
κάτω άπό τήν σκεπή. Τό άποτελούααν δυό
δωμάτια, άρκετό μεγάλα καί μέ ικανοποιη
τική έπίπλωσι γιά έναν άνθρωπο πού δέν·
έδινε μεγάλη σημασία στήν πολυτέλεια
ιών έπίπλων. Τά παράθυρα έβλεπαν στον
κήπο. Τέλος, υπήρχε στό Ισόγειο ένας πα
λαιός σταύλος δπου ό ζωγράφος μπορούσε
νά βάζη τούς μουσαμάδες καί τά καβαλέττα του.
Ό λα έδειχναν πώς θά πήγαιναν κατ’

ευχήν, μαζί καί ή έζαιρετικά λογική τιμή
τού ενοικίου. Ή συμφωνία κλείαθηκε άμέσως καί ό ζωγράφος δήλωσε δτι θά έγκαθίστατο έκεϊ άπό τήν επομένη.
Τό σπίτι αυτό είχε μεγάλη ιστορία Πρα
γματικά ήταν τό παλαιότερο σπίτι τού Λό
φου τής Μονμάρτρης, καί είχε κτισθή γύ
ρω στά 1650. Τό 1680 κατοικούσε ο αυτό
ένας ήθοποιός τού θιάσου τού Μολιέρου, ό
Κλώντ Ρόζ. Ήταν μιά γοητευτική γωνιά
τού Παρισιού, πού καί σήμερα άκόμη δια
τηρεί τήν δική της σφραγίδα.
Στήν όδό Κορτό ό Ρενουάρ δέν ζωγρά
φισε μόνο τόν μεγάλο του πίνακα ♦ό Χορός
στόν Μύλο τής Γκαλέτ», πού τόν πλημ
μυρίζει ένα εκθαμβωτικό φώς. Έκαμε έπίσης καί άλλες συνθέσεις, δπως τήν ♦Κού
νια», τόν ♦Λαιμό τής Άννας», καθώς καί
τά πορτραϊτο τής Δεσποινίδος Σαμαρύ
(μιας ήθοποιού).
Ή έκτέλεσις τού ♦Χορού», έζ αιτίας τών
μεγάλων διαστάσεων τού έργου, συνεπα
γόταν ορισμένες δυσκολίες Κάθε άπόγευμα, ό Ρενουάρ πού έπιθυμούσε νά έργάζεται έπί τόπου, μετέφερε τόν μουσαμά του
στόν μύλο τής Γκαλέτ. Ό Ριβιέρ τόν βοη
θούσε νά κάνη αυτή τήν μεταφορά, πού
παρουσίαζε άρκετές δυσκολίες. Όταν φυ
σούσε άνεμος, ♦άπειλούσε νά παρασύρη τό
μεγάλο ζύλινο πλαίσιο, οάν χαρταετό, ε 
πάνω άπό τόν Λόφο».
Σέ άντάλλαγμα γιά τούς κόπους αύτούς,
ό ζωγράφος έμεινε ενθουσιασμένος μέ τά
μοντέλλα του. Τά κοριτσάκια πού τριγύ
ριζαν στόν Μύλο δέν ήθελαν πολλά παρα
κάλια γιά νά ποζάρουν. Ό Ρενουάρ, γιά
νά τά εύχαριστήση, τούς πρόσφερε λου
λούδια ή κάτι ψάθινα καπέλλα μέ κόκκι
νες κορδέλες, πού ήσαν. τότε τής μόδας.
Ά λλοτε πάλι, όταν ήθελε νά τά περιποιηθή ιδιαιτέρως, τούς έκανε μέ λίγες βιαστι
κές πινελιές τό πορτραϊτο τους καί τούς τό
προοέφερε. Έ να δώρο πραγματικά ηγεμο
νικό άλλά πού οί τυχερές παραλήπτριες
δέν ήζεραν νά τό έκτιμήοουν σέ όλη του
τήν έκτασι.
Ό Ρενουάρ οέ προχωρημένη ήλικία. όταν
βρισκόταν στήν περίοδο τής μεγάλης του
καλλιτεχνικής άποδόσεως.

Αντίθετα μέ τούς ίμπρεσιονιστάς φ ί
λους του, πού είχαν σταματήσει νά υπο
βάλλουν έργα τους στήν επιτροπή τού Σα
λονιού, ό Ρενουάρ άπεφάσιοε νά παρουαιάση τό 1878 τό ♦Φλυτζάνι μέ Κακάο», τό
όποιο έγινε δεκτά Τόν έπόμενο χρόνο,
πάντοτε στό Σαλόνι, έζέθεσε τό ♦Πορτραϊτο τής Κυρίας Σαρπαντιέ καί τών παιδιών
της», πού είχε μεγάλη έπιτυχία Σέ αύτή
συνέβαλε, φυσικά, ή ίδιότης τού μοντέλλου του, πού ήταν μιά άπό τίς πιό κοσμι
κές γυναίκες τού Παρισιού. 'Οπωσδήποτε
δμως οί κριτικοί έπαίνεσαν πολύ τόν Ρε
νουάρ.
Τό πορτραϊτο αυτό τής κυρίας Σαρπαν
τιέ καί τών παιδιών της φωτίζει μιά άπό τίς
πιό ένδιαφέρουαες όψεις τού έργου τού
Ρενουάρ. Ύπήρζε, πραγματικά, σέ όλόκληρη τήν ζωή του ένας άζιοθαύμαστος
ζωγράφος γυναικών. Πόσα ώραϊα πορτραϊτα μάς άφηοε άπό γυναίκες τής έποχής
του. Ό Ρενουάρ άγαπούσε νά παίζη μέ τά
ζωηρόχρωμα ύφάοματα, τίς δαντέλλες καί
τίς μουσελίνες καθώς καί μέ τά διάφορα
έζαρτήματα τής γυναικείας άμφιέσεως,
ιδιαίτερα μέ τίς όμπρέλλες, μέσα άπό τίς
όποιες διϋλίζεται τό φώς τού ήλίου.
Στούς πίνακες τού Ρενουάρ ή γυναίκα
είναι πανταχού παρούσα. Μέ τήν παρουσία
της δίνει ζωή στά διάφορα τοπία, καί ιδι
αίτερα σέ σκηνές χορού ή περιπάτου μέ
βάρκα. Τό 1881 στό ♦Πρόγευμα τών Βαρ
κάρηδων» ό Ρενουάρ άπέδωοε μέ ειδικά
τρυφερές πινελιές τήν σιλουέττα τής Άλίν Σαριγκό πού έπρόκειτο νά γίνη γυναί
κα του.
Χωρίς άμφιβολία ό Ρενουάρ έπρόκειτο
νά γνωρίση καί άλλες δύσκολες περιό
δους, άλλά μπορεί νά πή κανείς δτι οί
άσχημες ημέρες είχαν σχεδόν τελειώσει
πιά γι’ αύτόν. Έκανε τότε διάφορα ταζίδια, καί συγκεκριμένα στήν ’Ιταλία
«Γύρω στά 1883», άφηγεϊται ό ίδιος,
«έγινε ένα σπάσιμο στό έργο μου. Είχα
φθάσει ώς τήν άκρη τού ιμπρεσιονισμού,
καί τότε κατέληζα στήν διαπίστωσι δτι δέν
ήζερα ούτε νά ζωγραφίζω ούτε νά σχε
διάζω». Ήταν μιά σκληρή αυτοκριτική.
Τήν προκάλεσε κυρίως τό ταζίδι του στήν
Ιτα λία Στήν Ρώμη ό Ρενουάρ έντυπωσιάσθηκε πολύ άπό τά έργα τού Ραφαήλου.
«Είναι πολύ ώραϊα», έγραψε, «καί θά έ 
πρεπε νά τά είχα δή ένωρίτερα Είναι
γεμάτα γνώοι καί σοφία Δέν άναζητούσε,
δπως έγώ, άκατόρθωτα πράγματα».
Οί τοιχογραφίες τής Πομπηίας τού προκάλεσαν έπίσης βαθειά συγκίνησι. Τέλος ή
«Πραγματεία περί Ζωγραφικής» τού Τσενίνο Τσενίνι, πού ό Ρενουάρ διάβασε τήν
ίδια έκείνη έποχή, τόν έπεισε τελικά γιά
τήν άνάγκη νά προβή οέ νέες άναζητήσεις
Ά ρχισε έτσι ή περίοδος τής δημιουργικής
ζωής τού ζωγράφε»), πού χαρακτηρίσθηκε
σάν «τραχειά καί στρυφνή». Οί «Όμπρέλ
λες», οί «Λουόμενες», γιά τίς όποιες ό
καλλιτέχνης κατέβαλε προσπάθειες τριών
έτών, «Τό Απόγευμα τών παιδιών στό
Βαρζεμόν», οί «Κοπέλλες πού παίζουν
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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Ό νέος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος γεννήθηκε στην Πρέβεζα τό έτος 1916. Κατά τόν
Έλληνοϊταλικό Πόλεμο ήταν Διοικητής Δόχου καί Διοικητής Τάγματος στίς άνταρτικές ομάδες τού ΕΔ Ε Σ. Διοικητής
επίσης Τάγματος διετέλεσε καί κατά τόν συμμοριτοπόλεμο. Μετά τήν άπελευθέρωσι υπηρέτησε σέ διάφορες επιτελικές
Υπηρεσίες όπως στό ΓΕΣ, τήν ΚΥΠ κ.ά. Είναι απόφοιτος πολλών Στρατιωτικών Σχολών, μεταξύ τών όποιων ή Σχολή
Πολέμου, ή Σχολή Εθνικής Άμύνης, ή Σχολή Πολέμου τών Η.Γ1.Α. ή Σχολή Κατασκοπείας καί ή ’Αμερικανική Σχολή
Βιομηχανικής 'Επιστρατεύσεως. Ό κ. Μπάλκος έχει τιμηθή μέ πολλά παράσημα, όπως τό Αριστείο ’Ανδρείας καί ό
Πολεμικός Σταυρός. Έ χει γράψει βιβλία καί άθρα σέ διάφορα περιοδικά, ιδίως γιά στρατιωτικά θέματα. Όμιλεϊ τήν
Αγγλικήν καί Γαλλικήν. Κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας άποστρατευθείς μέ τόν βαθμό τού Ταξιάρχου, λόγω τής
συμμετοχής του εις τήν κίνησιν τής 13.12.67, έλαβε μέρος εις τήν άντίστασιν, ώς επιτελάρχης τής Όργανώσεως Ά ν τιστρατήγων καί έν συνεχεία υπήρξε ιδρυτικό μέλος τής διοικούσης επιτροπής τής αντιστασιακής όργανώσεως «έλεύθεροι
Έλληνες». Αόγω τής δράσεώς του συνελήφθη καί έκρατήθη εις άπομόνωσιν επί ΙΟμηνον. Τό 1974 άνεκλήθη εις τήν
ενέργειαν καί έτοποθετήθη εις τό 'Υπουργεϊον Δημοσ. Τάξεως ώς προϊστάμενος τοϋ Μικτού ’Επιτελείου. Τόν Φε
βρουάριον τού 1975 τοϋ άνετέθησαν τα καθήκοντα τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ 'Υπουργ. Δημ. Τάξεως. Στή θέση αυτή
παρέμεινε μέχρι τόν ’Οκτώβριον τού 1977, ότε παραιτηθείς έθεσε υποψηφιότητα καί μέ μεγάλη πλειοψηφία έξελέγη
βουλευτής Πρεβέζης τής Ν.Δ.

ΗΜ. Δ/ΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ.
ΔΗΜ. ΤΑΞ. κ. ΑΝΑΣ.ΜΠΑΛΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΕΧΩΝ της νέας Κυθερνησεω ς. υπο τόν κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν. θεωρω υψιστην τιμήν τήν αναληψιν τών καθηκόν
των του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Είναι τεράστιον τό βάρος
υποχρεώσεων και ευθυνών τάς οποίας αναλαμβάνω. Γνωρίζω καλώς, εκ
της τριετο υς θητείας μου ως Γενικού Γραμματέως τοϋ Υπουργείου,
τας δυσχέρειας τας όποιας εμφανίζει ά ζωτικότατος ούτος τομεύς τής
Δημοσίας Τάξεως καί Ασφαλείας. Γνωρίζω έπίσης τους μόχθους σας.
τα επιτεύγματα σας. άλλα και την ικανότητα καί τήν πίστιν όλων σας
προς κατακτησιν έτι υψηλών στόχων. Αισθάνομαι διό τούτο ιδιαιτέρως
ευ τυ χή ς, πιστευων ακραδαντως οτι η γνωσις πραγματικών και αναμ
φ ισβήτητω ν καταστάσεων και γεγονότων, θά μέ βοηθήση εις τήν πραγματωσιν των μεγάλων και υψηλών οραματισμων όλων σας είς τόν νευ-
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ΗΜ. Δ /ΓΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜ.
ΤΑΞΕΩΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗ
ΣΕΙ ΤΟΥ
ΠΟΧΩΡΩΝ τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αισθάνομαι τήν
ύποχρέωσιν νά έκφράσω πρός όλους υμάς θερμοτάτας ευχαρι
των στίας, άλλά καί τήνάκραν ίκανοποίησίν μου, διά τήν πολύτιμον συμπαράστασιν είς τήν πραγματοποιήσω τού μεγάλου καί εύγενούς σκοπού.
Καί ταύτα μέ τήν βεβαιότητα ότι ύπό τόν νέον Υπουργόν, τόν άγαπητόν καί έξαίρετον κ. Αναστάσιον Μπάλκον, ή δημοσία τάξις καί ή
ασφάλεια τής Ελλάδος εύρίσκονται είς λίαν άξίας χεϊρας. Οταν, τήν
7ην Ιανουάριου 1976. άνέλαβον τά καθήκοντα τού Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως - τά όποια, ώς καί σήμερον δια τό Υπουργεϊον Δικαι
οσύνης, μοί ένεπιστεύθη καί τό τε ό Εθνικός Ηγέτης καί Πρόεδρος
τής Κ υβερνήσεω ς κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής -. έκάλεσα άπαντας
υμάς νά καταβάλλητε πάσαν νόμιμον προσπάθειαν είς τον τομέα τόσον

Α
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Δ εξιά : Ά σ τυ φ ύ λα ξ τροχονόμος τής Τρο
χαίας ’Αθηνών έμπροσθεν τού Η λ ε κ τρ ι
κού σταθμού τό έτο ς 1936. Κάτω: Ή δύναμις τού Π Αστυνομικού Τμήματος Α θη
νών, μέ διοικητήν τόν κ. Βρανόπουλον τά
πρώτα χρόνια μετά τήν έγκατάστασιν τής
Αστυνομίας Πόλεων στήν Πρωτεύουσα.
Εις τή ν άπέναντι σελίδα: 1935. Ή δύναμις
τού Βου Τμήματος Πειραιώς. Διακρίνονται
καθήμενοι έ ξ άριστερών οί αξιωματικοί:
Ύπαστ. Β κ. Κ ουλιζάκης Έμμ. ό άστυνόμος Διοικητής τού τμήματος κ. Δασκαλάκης I. ό Διαμερισματάρχης κ. Κοζάκος Κ.
καί ό Ύπαστ. Α' κ. Παυλίδης Πρόδρ. Οί
Ά ρχιφ ύλακες Ν. Μ ορφής καί I. Ρουγγέρης. Καί οί ’Αστυφ ύλακες Α. Βερυκοκίδης,
Πρ. Δ ημη τρή δ η ς, Ν. Διακογιάννης, Αθ.
Τσιλίκας, Δ. Καρατσόλης, Γ. Οικονόμου, Π.
Λαζαρής, ’Λλ. Μιχαλόπουλος, Σωτ. Τσατσαροϋνος καί άλλοι.

I

MIA ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TQN «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ Μ ΑΣ Ο Π Ω Σ ΤΗΝ Ε ΙΔ Ε
Ο
Φ ΩΤΟΓΡΑΦ ΙΚΟΣ
ΦΑΚΟΣ

10 λΑΜΒΟΥΜ
ΙΗΙ λΣΤΥΝΟΜΙλΙ ΠΟΑΕΙΗ
Ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία
δράσεως, ιστορία αγώνων, ιστορία προσφοράς πρός
τόν Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. Τής ιστορίας
αυτής ελάχιστο δείγμα άποτελεϊ τό «’Αλμπουμ τής
Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύονται
κατ' άποκλειστικότητα παλαιοί άνέκδοτοι φωτογραφίαι.

'

Επάνω: Απρίλιος 1923. Εις τήν Κέρκυραν. Όμιλος Αξιωματικών καί άλλων υπαλλήλων, έορτάζοντες τήν ήμερον τού Πάσχα.
Διακρίνονται: οί Ί. Πολυχρονόπουλος, Δημ. Βρανόπουλος, Ήλ. Βολονάσης, Ήρακλ. Δεδόπουλος, Σωτ. Σταματιάδης, Δημ.
Ταμποϋρλος, Ιωάν. Μαρκάκος, Γεώργ. Μαρούδας καί άλλοι.
Κάτω: 'Αστυφύλαξ τροχονόμος ατά Χαυτεϊα τήν 13ην Οκτωβρίου 1944, δευτέραν ήμέραν τής άπελευθερώσεως. Τό πλήθος
πανηγυρίζει διά τήν νεοαποκτηθεΐσαν έλευθερίαν (εύγενής προσφορά τού τ. Ύπ. κ. Κοντογιάννη).

Επάνω: 1935. 1ον Αστυνομικόν Τμήμα Πειραιώς. Πρώτη σειρά: Αρχ. Τρίκας Γ. ύπαστ. Δασκαλόπουλος Ί. ύπαστυν. Βαλσαμής Ά βρ . άστυν.
Κ ρητικός ΗΑ. (Διοικητής) ύπαστ. Μανίδης Δ ημ. ύποστ. Παπαδάτος Σπ. άρχιφ. Κορναράκης Ζαχ. άρχιφ. ΠαπαρσενΙου Γρηγ. Αστυφύλακες:
Αρκουδάρης. Μποϋγος, Φκρής, Κατσάρης, Κοντογιώργος, Παυάρετος, Φιδάς, ΛυμπεράπουΑος, Μουράτογλου, Ράνιος, Πατέλλης, Κοτσιάς,
Πρωτοπαπαδάκης, Ζάβος, Κούβαρης, Ίωαννίδης, Κοντογιάννης κ.ά. Κάτω: Κέρκυρα 1924. Αμούστακα παιδιά άκόμη, oi μετέπ ειτα άξιωματούχοι τού Σώματος, προσήλθον καί κατετάγησαν είς τήν Σχολήν Κερκύρας, διό νά φοιτήσουν καί έπονδρώσουν τά νεοσ υ σ το θέν Σώμα.
Δια κρίνονται: Οί Μπάρλας, Παπαπετρόπουλος, Γερανέας, Γαβρισέας, Αμπολιονίτης, ΟΙκονομόκος, Ρακιντζής, Κοντοκόλιας, Γλύκας, Μάσθουλα ς, Αναγνωστοκος, Μανούσος, Γιαννέλος, Νασσάπουλος, Καρακαντάς, Δεληγιάννης, Σαφαρίκας, Αότσικας, Παλαιολόγος κ.ά.

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ

THSΟΗΜΚΡΗΙΚ
Τό καθήκον εκείνων πού κρατούν στά χέρια τους τίς τύχες
τών Λαών είναι νά διευρύνουν τούς ορίζοντες των καί νά
κινηθούν δραστήρια γιά τήν άποκατάστασι τών ήθικών
άρχών στά πλαίσια τής δημοκρατίας πρός χάριν τού άνθρώπου.

Τ Γ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί σάν θε1 L σμός καί σάν σύστημα διακυβερνήσεως έχει άρκετά, στίς ημέρες
μας, δοκιμασθή καί φθάρη. Παρά τίς
άναμφισβήτητες υπηρεσίες της στην έξέλιξι τον πολιτισμού μας, σήμερα γί
νεται λόγος γιά άποτνχία της καί εκ
φράζονται άνησνχίες γιά την έπιβίωσί της, έπειτα από τά άσθενή σημεία
της που έχουν επιαημανθη άπό έκείνονς πού άσχολοϋνται μέ την πολιτι
κή. Μερικοί μιλούν γιά τό ότι σήμερα
οί δημοκρατίες αντοκτονονν μέ τίς
παραλείψεις ή ενέργειες των καί άφήνουν νά έννοηθή ότι σάν πολιτικό
σύστημα ή δημοκρατία έχει άξεπέραστα ελαττώματα, που καθιστούν Ανα
πόφευκτη τή διαμόρφωαι ενός άλλον
οχήματος πού θά τήν διαδεχθή ατήν
ιστορική κονίστρα. 'Ωστόσο είναι γε
νικά γνωστή ή παροιμιώδης φράσις
τού Τσώρτσιλ, πού είπε πώς άπό όλα
τά συστήματα διακυβερνήσεως τών
λαών ή δημοκρατία έχει τά λιγώτερα
ελαττώματα.

'Οχ* μόνο οί πολιτικοί
Η Δημοκρατία διέρχεται σοβαρή
κρίσι, «κόπωαι» όπως τήν ονομάζουν
οί ειδικοί. Καί ό λόγος ταιριάζει βα
σικά στους πολιτικούς νά κρίνουν
τήν κατάστασι καί νά υποδείξουν λύ
σεις γιά τό ξεπέρασμα τής κρίσεως.
Ό μω ς στό θέμα αυτό έχει καί ή Εκ
κλησία τό δικό της λόγο. Καί πρέπει
νά μιλήσουμε κι' εμείς άπό τή δική
μα ς τή σκόπιά. Τήν άρμοδιύτητα άν854

τλονμε όχι γιατί άνακατενόμαστε
στήν πολιτική, αλλά γιατί ένδιαφερόμαστε γιά τόν άνθρωπο, πού βρίσκε
ται στή βάσι τού πολιτικού ενδιαφέ
ροντος καί γεύεται τά καλά ή τά ά 
σχημα που προέρχονται άπό τά συ
στήματα πού τόν κυβερνούν. Έτσι
παίρνουμε τό λόγο καί στό δύσκολο
τούτο θέμα γιά νά τό■άντικρύσονμε
άπό τήν οπτική γωνία, πού πέρα άπό
κάθε πολιτική σκοπιμότητα ή τοποθέτησι, επιζητεί νά φέρη τόν λόγο τής
άλήθειας στή βάσι τού προβλήματος
καί νά υπόδειξη σωτήριες λύσεις, άντικειμενικά ορθές. Μερικοί πού, άπό
προκατάληψι ή διαφορετική άντίληψι τών ττραγμάτων, θά μάς άρνιοννταν τό δικαίωμα τούτο, δέν έχουν
παρά νά μάς ανεχθούν γιά λίγο, θ ά
δουν στό τέλος ότι μιλάμε ρεαλιστι
κά, χωρίς νά φοβούμεθα τήν άλήθεια,
πού πρέπει νά λέγεται πρός κάθε κατεύθυναι. Δέν θά κρίνουμε ούτε πο
λιτικά, ούτε κομματικά. Θά μιλήσου
με άπό άγάπη γιά τό πλάσμα τού
Θεού, τόν άνθρωπο, πού τόσο ταλαι
πωρήθηκε καί ταλαιπωρείται άπό ε
κείνους, πού στό όνομά του οργιά
ζουν τυφλά καί άσίιγγνωστα.

Σχετική ή αξία της
Από τήν αρχή πρέπει νά πούμε
πώς ή Δημοκρατία, σάν άνθρώπινο
δημιούργημα έχει καί πλεονεκτήματα
καί μειονεκτήματα. Σχετική είναι
πάντα ή άξια κάθε πράγματος, πού
έχει άφετηρία του τόν άνθρωπο. Ώ-

Ή άληθινή δημοκρατία άποτελεί τήν πολιτι
κήν έκφραοιν τής έλευθερίας. ΟΙ φιλοδοξίες
της είναι νά έξασφαλίση στό λαό ισότητα,
έλευθερία, άδελφοσύνη, δικαιοσύνη, σεβα
σμό στήν άνθρώπινη προσωπικότητα, έλεύθερο στοχασμό, δύναμι στήν πλειοψηφία,
κοινωνική ευημερία.

—

στόσο πρέπει νά συμφωνήσουμε πώς
ά π ’ όλα τά συστήματα διακυβερνήσεως ή δημοκρατία είναι τό καλύτερο
καί τελειότερο. Μπορούμε εδώ άφο
βα νά έπαναλάβουμε εκείνο που έλε
γαν οί Γιάσπερ πρίν άπό χρόνια, ότι
δηλ. «εάν άπελπισθώμεν ως πρός τήν
ιδέαν τής Δημοκρατίας τότε πρέπει
νά άπελπι σθώμεν και ώς πρός τήν τύ
χην τον άνθρωπον». Σέ πολλά σημεία
έπέτνχεν ή Δημοκρατία. Διεμόρφωσε
μέχρις ενός σημε,ίον τόν νεώτερο πο
λιτισμό τής δέσεως, μέ τήν επιρροή
της καί τίς άντιλήψεις της. Έπιτενγματά της υπήρξαν οί διακηρύξεις
γιά τά δικαιώματα τού άνθρωπον,
γιά τήν ελευθερία τού λόγον καί τού
στοχασμού, γιά τήν τίμια κοινωνική
συμπεριφορά. Χάρις σ' αυτήν ό δυ
τικός κόσμος μπόρεσε νά ανάπτυξη,
τά τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, τήν
εκπληκτική του δραστηριότητα σ' ό
λους τούς τομείς. Καί στ' όνομά της
οί ελεύθεροι λαοί πορεύονται τόν
δρόμο τους καί δημιουργούν. Τά ε
λαττώματα καί οί ήττες της, οφείλον
ται, βασικά, στήν παραθεώρηαι τού
άνθρωπον σάν ψυχοσωματικής όντότητος. Ή σύγχρονη Δημοκρατία όέν
ήσχολήθη μέ τόν άνθρωπο. Η σχολήθη μέ τόν πολίτη. Καί αυτό ύπήρξεν ή
άχίλλειος πτέρνα της πού ώόήγηαε
στήν σημερινή κριοί. Πρίν όμως προ
χωρήσουμε στήν άνάλυσι αυτού τού
φαινομένου, ας ρίξουμε μιά ματιά
στό περιεχόμενο τού όρου Δημοκρα
τία, όπως τουλάχιστον στους καιρούς
μας εμφανίζεται. νΕτσι θά συνειδητο
ποιήσουμε καλύτερα τό περίγραμμα,
μέσα στό όποιο κινούμεθα.

τού σιδηρού Παραπετάσματος, όπου
κυβερνάει τόν τόπο μιά μειοψηφία,
χωρίς τή λαϊκή εγκρισι, καταπιέζον
τας τους λαούς καί στερώντας
τους άπό βασικά άνθρώπινα δικαιώ
ματα. Δημοκρατίες ονομάζονται και
τά δικτατορικά καθεστώτα, πού καί
αυτά, δεξιάς ή άριστεράς άποκλίσεως, όρνούνται τήν άνθρώπινη ά 
ξια, καί μέ τό φασισμό τους χρησι
μοποιούν άπαράδεκτες μεθόδους γιά
νά διατηρούνται
στήν εξουσία,
στραγγαλίζοντας τή φωνή τών άντιφρονούντων. Δημοκρατίες επίσης ο
νομάζονται καί τά πολιτικά συστή
ματα τής δυτικής Ευρώπης καί τών
Δημοκρατίες όντικού καί ανατο ΗΠΑ, όπου ή άποθέωσι τής ελευθε
ρίας ώδήγησε, σέ πολλές περιπτώ
λικοί' τύποι'
Κοιτίδα τής Δημοκρατίας είναι ή σεις, στήν άσυόοσία καί στήν κατάπατρίδα μας. Σ ’ αυτήν άναπτνχθηκε χρησι. Ποιά άπ ’ όλες είναι ή άληθινή
γιά πρώτη φορά τό σύστημα αυτό,
Δημοκρατία, πού σέβεται τόν άνθρω
πού έφθαοε ιπόν κολοφώνα τής δόπο καί υπηρετεί τίς σύνολες άνάγκες
ξης του κατά τήν εποχή τού Περιτον; Ποιά ά π ’ όλες είναι άξια τού
κλέους. Από τότε πολιτογραφήθηκε ονόματος της καί μπορεί νά εξασφά
ό όρος στήν ίιπορία καί, άι’άλογα μ'
λιση κοντά στις υλικές παροχές, τά
εκείνους που τόν έφήρμοααν, πήρε πνευματικά χορηγήματα στον άνθρω
καί διαφορετικό περιεχόμενο. Σέ ώπο; Στό ερώτημα αύ'τό θά άπαντήρισμένες μάλιστα περιπτώσεις 'έμεινε σουμε, άν βρούμε τούς άληθινούς
μόνο τό όνομα, χωρίς εσωτερικό) άντίστόχους πού κάθε καλή Δημοκρατία
κρυσμα. Γιατί ή θεώρησι τών συγοφείλει νά έπιδιώκη.
χρώνων Δημοκρατιών ιπόν κόσμο
μά ς δίνει διαφορετική κάθε φορά ει
Oi στόχοι τής Δημοκρατίας
κόνα τού συστήματος. Ή λέξις συνη
Ή άληθινή Δημοκρατία αποτελεί
θίζεται νά χρησιμοποιήται καί εκεί
τήν πολιτικήν έκφρασιν τής ελευθε
πού υπάρχει ολοκληρωτισμός, δηλ.
ρίας. Οί φιλοδοξίες της είναι νά ε
πλήρης άπαγόρευσις τής ελευθερίας.
ξασφάλιση στό λαό ισότητα, ελευθε
Δημοκρατίες καί μάλιστα λαϊκές ονο
ρία, άδελφωσύνη, δικαιοσύνη, σεβαμάζονται τά συστήματα τών χωρών

σμό στήν άνθρώπινη προσωπικότητα,
έλεύθερο στοχασμό καί διατύπωσί
τον, δύναμι στήν πλειοψηφια, κοινω
νική ευημερία. Ό λ α αυτά είναι βασι
κές έπιόιώξεις κάθε σωστού δημο
κρατικού πολιτεύματος. Ό μω ς στήν
πραγματικότητα τά πράγματα, τίς
περισσότερες φορές, είναι διαφορετι
κά. Στό άνομα τιμάται ή Δημοκρατία
ατά περισσότερα μέρη, ένώ οί στόχοι
της παραμένουν άνεκπλήρωτοι. Καί
οί άνθρωποι υποφέρουν γιατί βρί
σκονται μακρυά άπό τούς στόχους
αυτούς καί, όπου μπορούν, διαμαρ
τύρονται ένώ παράλληλα οί Δημο
κρατίες στήν ουσία πεθαίνουν καί
κληρονομούνται άπό άλλα συστήμα
τα.
Στό φαινόμενο αυτό ύπάρχει μιά
έξήγηαι. Μάς τήν λέει ό γάλλος δημο
σιογράφος Claude Julien στό βιβλίο
του: «Οί δημοκρατίες αύτοκτονοϋν».
Γράφει λοιπόν: « ’Α πό τήν άρχή τού
αιώνα μας ή Δύση μεταμόρφωσε ρι
ζικά τόν παραγωγικό της μηχανισμό,
πολλαπλασίασε τόν πλούτο της, άνέβασε τό καταναλωτικό της επίπεδο,
καί αναστάτωσε τόν τρόπο τής ζωής
της.
’Ελευθέρωσε
εκατομμύρια
άνθρώπους άπό τήν ένδεια, άπό τήν
άρρώατεια, άπό τήν άγραμματοσι<νη
καί, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά
μόνον εικόνα, τούς έδωσε άλες τίς
δυνατότητες γιά νά περάσουν άπό
τήν έποχή τού άραμπά στήν ίποχή
τού υπερηχητικού άεροπλάνου. Ή έλευθερία όμως, ή ισότητα, ή δικαι
οσύνη, γνώρισαν τίς ίδιες γρήγορες
855
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Οί δημοκρατίες δέν θέλησαν νά διαμορφώ
σουν τήν όνθρώπινη προσωπικότητα, ή καί
δέν μπόρεσαν. Δέν προαφέρθηκαν νά βοη
θήσουν τόν άνθρωπο, τήν ψυχή του.

προόδους; Δυστυχώς προώόευσαν μέ
βήμα πάρα πολύ άργό, προσκρούον
τας άσταμάτητα στά προνόμια τού
χρήματος, ή κάποιας τάξεως, προσ
κρούοντας στις προλήψεις, στους ε
γωισμούς τών ομάδων, στό κοκκάλωμα τής σκέψεως. Τά πιό χαμηλά
στρώματα τής κοινωνίας φθάνουν ως
τή μέση έκπαίδενση ή στό προσωπικό
αυτοκίνητο, όταν ή τάξη πού αύτά τά
στοιχειώδη πράγματα τά είχε κάποτε
γιά προνόμιά της, βρίσκεται στό στά
διο τής ύπερανωτάτης έκπαιδεύσεως
καί τού ιδιωτικού άεροπλάνου.
Πλούτος καί ισχύς είχαν σάν συνέ
πεια μιά καταπληκτική γενική άνοδο
τής κοινωνίας, χωρίς ώστόαο νά τήν
καταστήσουν άληθινά δημοκρατική».
(Βλ. έν Η λ. Μαστρογιαννοπονλυυ:
Ή αγωνία τού σύγχρονου ανθρώπου
σ. 199).

Τό βασικό αίτιο
Από τά λόγια αύτά βγαίνει τό συμ
πέρασμα πώς οί Δημοκρατίες δυτικού
τύπου έδωσαν προτεραιότητα στόν υ
λικό παράγοντα, ατήν εξασφάλιση άνέσεων τού σώματος, δούλεψαν στή
σκοπιμότητα τού κεφαλαίου, υπηρέ
τησαν ώργανωμένα συμφέροντα, δη
μιούργησαν κατεστημένες τάξεις, πί
στεψαν στή θεότητα πού λέγεται οι
κονομία κι άφησαν σέ μεγάλο μέρος
άκάλυπτη τή μεγάλη διάσταση πού
λέγεται άνθρωπος καί πνευματικές
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του άνάγκες. Γ ι’ αυτό καί οί μεγάλοι
στόχοι τής ελευθερίας, τής ίσότητος
καί τής δικαιοαύνής έμειναν στή θεω
ρία περισσότερο παρά στήν πράξη.
Παραθεώρησι τού παράγοντος άν
θρωπος σημαίνει περιφρόνησι τών άξιών αυτών μέ όλες τίς συνέπειες.
Στις άλλες «δημοκρατίες» άνατολικού τύπον μόνο κατ' έπίφασιν μπο
ρούμε νά μιλάμε γιά Δημοκρατία. Γι
ατί έκεΐ έχουμε άπάνθρωπονς ολο
κληρωτισμούς, πού εν όνόματι τής
τάξεως, τής σταθερότητος καί τής
κοινωνικής σωτηρίας, συντρίβουν τήν
άτομική ελευθερία καί τά δικαιώμα
τα τού άνθρώπου. Είμαστε στό τε
λευταίο τέταρτο τού 20ού αιώνα καί
τά καθεστώτα αυτά μάς προσφέρουν
τίς φρικτές εμπειρίες τών στρατοπέ
δων συγκεντρώσεως, τών ψυχιατρι
κών άσιλων, τών εκτελέσεων τών δι
ωγμών τών άντιφρονούντων, τής
πλύσεως τού εγκεφάλου, τής μαζοποιήσεως τού άνθρώπου. Μάς προσέφεραν έπίσης στό παρελθόν κατα
πιέσεις ολόκληρων λαών, τό πάγωμα
ολόκληρων «άνοίξεων», τύπον Πρά
γας καί Βαρσοβίας. Μάς προσφέρουν
τώρα τίς απελάσεις σοβαρών επιστη
μόνων πού μόνο έγκλημά τους είναι
ότι έχουν τό θάρρος νά διαμαρτνρωνται γιά τήν συνεχή καταπάτηαι
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά
τό ότι οί «δημοκρατίες» αυτές έχουν
υπογράψει τήν περίφημη Συμφωνία
τού ’Ελσίνκι, πού είναι ένας ύμνος
καί μιά έγγύησι γιά τά ανθρώπινα
δικαιώματα. Καί πρόσφατα τά καθε
στώτα αυτά μάς πρόαφεραν τήν άντίδρασί τους στήν «Κάρτα 77» πού υ
πέγραψαν 2 0 0 περίπου τσέχοι διανο
ούμενοι. Μιάν άντίδρασι πού Αρχίζει
άπό Απειλές στόν Ζαχάρωφ καί φθά
νει μέχρι φυλακίσεων καί εξοριών
καί Ανακρίσεων. Τό περίεργο είναι
πώς γιά τήν άντίληψι εκείνων πού
κυβερνούν τίς λαϊκές δημοκρατίες
«τά Ανθρώπινα δικαιώματα δέν είναι
δικαιώματα τού μεμονωμένου Ατόμου
έναντι τής κοινωνίας, Αλλά τά δικαι
ώματα άνθρωπίνων όντων σέ σχέσι
τό ένα πρός τό άλλο. ’Εάν συνεπώς
κατά τήν διάρκεια τής προλεταρια
κής έπαναστάσεως, ή μειοψηφία χάση
τήν ελευθερία πού Ασκούσε προηγου
μένως γιά τήν καταπίεση τής πλειοψηφίας, τότε αυτό δέν άποτελεϊ παραβίασι τών άνθρωπίνων δικαιωμά
των, αλλά εφαρμογή τους» (Βλ.
« Βραδιηήν»8-2-1 977 ) .
"Ολα αύτά είναι τραγικές εμπειρίες
πού σέ κάνουν νά άγανακτής καί νά
διερωτάσαι μέχρι ποιου σημείου μπο

ρούν άραγε οί άνθρωποι νά καπηλεύωνται τίς ίερώτερες καί ώραιότερες έννοιες πού έχει τό Ανθρώπινο
λεξιλόγιο, γιατί στις μέρες μας γίνεται
τόση κατάχρησι όρων καί λέξεων,
πού Αρχίζει κανείς νά άμφιβάλλη γιά
τήν όρθοφροσυνη τών Ανθρώπων καί
γιά τήν σοβαρότητά των.

Λυδία λίθος ό άνθρωπος
Καί στά δύο συστήματα ή Αξία άν
θρωπος κρίνει τή Δημοκρατία. Γενι
κά οί δημοκρατίες δέν θέλησαν νά
διαμορφώσουν τήν Ανθρώπινη προ
σωπικότητα, ή καί δέν μπόρεσαν. Πί
στεψαν στους νόμους, στις διακηρύ
ξεις καί στούς δεσμοφύλακες. Δέν
προσφ έρθηκαν νά βοηθήσουν τόν άν
θρωπο, τήν ψυχή του. Καί τίς πε
ρισσότερες φορές Ανεχθι/καν τήν παραχάραξι τής επιστήμης γιά τήν στήριξι Αιπιπνευματικών θεωριών, γιά
τήν προόολή τού υλισμού. Πιο συγκε
κριμένα στά μέν ολοκληρωτικά καθε
στώτα, τα κομμουνιστικά, ό άνθρω
πος εξευτελίζεται σάν Αξια, Αφού δέν
έχει τό δικαίωμα ιΆ μιληση ελεύθερα,
να διαμαρτυρηθή γιά κάτι πού θεω
ρεί λάθος, νά σκεφθή Ανεξάρτητα, νά
έκφρασθή Αδέσμευτα, νά διαφωχήση
μέ τους κρατούντας, νά κράτηση τίς
αρχές στις όποιες πιστεύει, νά άσκη
ση Αβίαοτα τα θρησκευτικά του κα
θήκοντα. Στά καθεστώτα αύτά ή (>αρεια καταπίεση τής προσωπικότητας
δυναστεύει τόν άνθρωπο, τόν κάνει
μά ζα και ρομπότ κατευθυνόμενο, τού
Αφ αίρει τήν αυτονομία, τόν Αλλοτρι
ώνει Από τη η ιοι καί τόν δυναμισμό
του. Στις Δημοκρατίες δυτικού τύπου
ο άνθρωπος μπλέκεται σε μιάν Ατέ
λειωτη γραφειοκρατία. Αναγκάζεται
να ευθυγραμμίζεται μέ τό σύστημα
διεξαγωγής τών υποθέσεων, νά μολε
ύεται μέ τά πολιτικά πάθη, νά αί
ρεται σάν κοπάδι άπό τούς δημαγω
γούς. Μιά ιδεολογική Βαστίλλη κρατάει η υλακισμένους χιλιάδες Ανθρώ
πων που άγονται καί φέρονται άπό
τή δύναμι τής διαφημίσεως τών ιδε
ών, Απο κάθε λογής κατεστημένο. Α
πό τή διαπάλη γιά έπιβίωαι μέσα στή
σύγχρονη Ανθρώπινη ζούγκλα τών
μεγάλου:τόλεων, όπου ή βία καί τό
έγκλημα έπιβάλλουν τή θέλησί τους,
σε βάρος τής Ανθρώπινης Αξίας, πού
Αποτελειώνεται μέ τά ναρκωτικά καί
την ηθική διαφθορά. Στό σύστημα
αύτο ή ίδια ή Δημοκρατία καταργεί
τον εαυτό της. Στό άλλο δέν υπήρξε
ποτέ Δημοκρατία, γι’ αυτό εκεί δέν
μπορούμε νά μιλάμε γιά κρίσι της,
Αφού σάν έχ’νοια καί σάν ιδέα είναι
Α ιτπαρκτη.
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Τό ξεπέρασμα
/ / κριοί τής Δημοκρατίας άπαιτεί
ινα προβληματισμό γιά τό ξεπέρασμά
τι/c. Βασική μας διαπιστωσις είναι
.laic ή κρισις οφείλεται στήι· παραθεώρησι τής πνευματικής νποστάαεως
τοι' άνθρωποί’ και στον έμπρακτο
παραγκωνισμό τών πνευματικών ά1 ξιών, πον δίνουν άληθινή άνθρωπιά
και αςια στον άνθρωπο. Ή σωτηρία
τής δημοκρατίας όέν θά προέλθη ούτε
μόνο από τά οικονομικά προγράμμα
τα και τούς άναπτυξιακούς αχεδ ισ
θμούς, οντε μόνο άπό τίς κομματικές
επιδιώξεις, οντε μόνο άπό τόν έπιστημονικό στοχασμό. "Όταν σκοπός
τής Δημοκρατίας γίνη ό άνθρωπος
σαν προαωπικότης καί ίκανοποιηθονν παράλληλα μέ τίς σωματικές καί
οι πνευματικές τον άνάγκες, τότε θά
ςεπερασθή ή κρισις καί ή Δημοκρατία
θά προαλάόη τίς άληθινές της δια
στάσεις, πού θά άποθούν εύεργετικές
γιά τόν άνθρωπο τού καιρού μας.
Οταν, άντιθέτως, παραμείνη ή Δημο
κρατία πνενματικά άβιταμινωμένη,
δεν θά μπόρεση νά στερεωθή πονθενά καί θά καταπέση καί θά παραπαίη. Τά προβλήματα τών Ανθρώπων
δεν είναι μόνο πολιτικά καί οικονο
μικά. Ο homo oeconomicus νπήρξεν
επίμονη έπιδίωξις τής Δημοκρατίαζ
και τής έλενθέρας οικονομίας. Εν
τοντοις όέν έσωσε τήν Δημοκρατία ή
δημιουργία τον. V άνθρωπος έχει
κυρίως πνενματικές άνάγκες καί ή
παραθεώρησί τους άποβαίνει μοι
ραία γι’ αυτόν. Στους καιρούς μας οί
Δημοκρατίες σννεργάσθηκαν μέ τόν
υλισμό καί άπό τήν συνεργασία αυτή
προέκνψεν ό άξιοθρήνητος τύπος τον
«άστοϋ». ’Ενώ παράλληλα όημιονργήθηκε καί μία νοοτροπία, μία περί
άνθρώπον άντίληψις πού διεμόρφωσε στήν σύγχρονη κοινωνία καί ετοί
μασε τήν γενεάν μας γιά νά όοκιμάση
τήν κρίσι καί τήν άγωνία τής σήμε
ρον.
Τό καθήκον εκείνων πού κρατούν
στά χέρια τους τίς τύχες τών λαών
είναι νά διευρύνουν τούς όρίζοντές
των καί νά κινηθούν δραστήρια γιά
τήν αποκατάστασι τών ηθικών άρχών
μέσα στά πλαίσια τής Δημοκρατίας,
πρός χάριν τού άνθρώπου. Χρειάζε
ται νά έμπνεΐ’σθούν άπό ένα γνήσιο
χριστοκεντρικό άνθρωπισμό πού θά
άναγνωρίζη άνθρώπινη άξια σέ κάθε
άνθρωπο, σάν σκοπό καί όχι σάν μέ
σο γιά τήν έπίτευξι κάποιου άλλου
σκοπού. Χρειάζεται άκόμη νά έγκαθιόρυθή ένα σικπημα ελευθερίας, πού
νά γίνεται άπό όλους σεβαστό. Καί

πρό πάντων χρειάζεται νά άσπιλη
ς θούν πώς θά επιβιώσουμε μέ njv
πιστότητα στις αρχές πού ή χριστια
νική ήθική έπαγγιλλεται γιά τήν άξιοπρέπεια τού άνθρωπον.

'Ο ρόλος τής Εκκλησίας
ΚΤ εδώ άκριβώς άναπηόά ό ρόλος
τής Εκκλησίας γιά νά τονίαη πρός
κάθε κατεύ’θυνσι τίς άρχές αυτές καί
νά τίς έμπνεύση σέ όλους. Γιατί ή
Εκκλησία άντιπροαωπενει πάνω στή
γή τή διδασκαλία Εκείνον πού έδίδαξε τήν άπεριόριατη άξια τού άνθρώπινου προσώπου κι’ έκήρυξε τήν
τιμή πρός τό πλάσμα τού Θεού. Ή
Εκκλησία καλύτερα άπό κάθε άλλον
μπορεί νά νπερασπισθή μέ άνιδιοτέ
λεια τά άνθρώπινα δικαιώματα διδά
σκοντας τήν άγάπη σάν έκφρασι τής
στενής καί θερμής σχέσεως τών αν
θρώπων μεταξύ τους, τή δικαιοσί’νη
στις διανθρώπινες σχέσεις, καταδικά
ζοντας κάθε μορφή βίας καί τυραν
νίας. Η Εκκλησία έμπνεσμένη άπό
τό πνεύμα τής έν Χριστώ ελευθερίας,
μπορεί νά διακηρύξη τό λόγο τού Θε
ού πού θέλει όλους τούς άνθρώπονς

άόελφούς καί ελεύθερους, άγωνιστάς
γιά τήν κατάκτησι τής ήθικής τελειό
τητας. Γι' αυτό, κατά βάσιν, ή Εκ
κλησία πρέπει νά είναι άαυμβίβαστη
μέ κάθε μορφή ολοκληρωτισμού κα
θώς καί μέ κάθε παραβίασι τής ελευ
θερίας τού άνθρώπον. "Αν έξαιρέση
κανείς ώρισμένες περιπτώσεις τού
παρελθόντος, σήμερα ή ’Εκκλησία σέ
πολλά μέρη τής γης άγωνίζεται γιά
τήν επιβολή τής ήθικής τάξεως τού
Ευαγγελίου καί δέν συμβιβάζεται μέ
καθεστώτα πού φέρνουν μέν δημο
κρατικό μανδύα, άλλά κατά βάθος
είναι άπάνθρωπα καί άνήθικα. Σάν
παράδειγμα είναι σήμερα οί ’Εκκλη
σίες τής λατινικής ’Α μερικής πού άγωνίζονται εναντίον τής βίας καί δι
ώκονται.
(Βλ.
«Καθολικήν»
12.10.1976 σ. 4). Πίστις τής ’Εκκλη
σίας είναι πώς όταν ή πολιτική καθο
δηγείται καί έμπνέεται άπό τίς ηθικές
άρχές πού δίνουν προτεραιότητα στις
άξιες Θεός καί Ανθρωπος, τότε είναι
δυνατό νά όιενρννθούν οί όρίζοντές
της καί νά βρεθή λύσις όλων τών
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καί τής όρθοφρονούσης πολιτικής θά άπαλλαξη τήν αν
θρωπότητα έκ τών δεινών της. Μόνον οί καθολικοί πολιτικοφιλόσοφοι θά δύνανται νά δημιουργήσουν ύγιεϊς συνθήκας δΓ άναστολήν τής κονιορτοποιήσεως τών έπιστημών.

Α ΘΗΜΕΡΙΝΩΣ διαπιστούται
δ η ή άνθρωπότης βαίνει άπό
τον κακόν εις τό χειρότερον. Ούόεμία
ελπίς άναστολής τής έπιταχννομένης
καθοδικής όλισθήσεως όιαφαίνέταν
Τά αίτια τον φαινομένον τούτον εί
ναι ποικίλα καί πολύπλοκα και περί
τήν όιερεύνησίν των άσχολοννται, μέ
αύξουσαν άνησί'χίαν, οί άπανταχον
πνενματικοί ταγοί, μέ οκοπόν τόν α 
κριβή καθυρισιών των καί επέκεινα
τήν διαμόρφωση’ προτάσεων (πρός
π οιον :;) διά τήν θεραπείαν των.
Ποια είναι ή πηγή τών τετραγόνων
τούτων αιτίων; Ή άπάντησις είναι
λίαν δνσχερής, άλλά κατά μίαν γνώ
σην - τήν ήμετέραν - δννατόν ΐ'ά είναι
ή καθολική άπονσία τον συμπαγούς
πνεύματος τον σννόλον, δπερ επρεπε
νά διέπη ολόκληρον τόν πληθνσμόν
τή: Γή:.
Ή άνθρωπότης φνσιολογικώς άποτελεϊ ένα οργανισμόν, άλλά ό οργα
νισμός οντος είναι επιμερισμένος,
παρά φύσιν, εις τμήματα άσννόετα ή
σννόεόεμένα δνσαρμονικώς, ενώ θά
έόει νά είναι μονολιθικώς ενιαίος, μέ
τά έπί μέρους τμήματά τον λειτουρ
γούνε a ορθολογικός καί αννεργαζό
μενα αρμονικός, επ' ώφελεία τόν ι
δίων καί τού συνόλου καί υπό τήν
καθοδήγησιν ενός άνωτάτον, διοικονντος καί έποπτεύοντος, λογικού
οργάνου. Εις τέλειος φυσικός οργανι
σμός είναι ό τοιοϋτος τού άνθρώπον,
ό όποιος λειτουργεί σαφώς, μέ συνέ
πειαν νά έπιτνγχάνη οντω τήν έπί
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μακράν έπιβίωσιν τού φορέως τον.
Εις αυτόν τά έπί μέρους όργανά τον
δρούν σνμφώνως πρός τόν φυσικόν
των προορισμόν, έν πλήρει αρμονία
μεταξύ των καί έπ’ ώφελεία τού
συνόλου τού οργανισμού, μέ τήν άπαραίτητον διευθύνουσαν καί έφορενονσαν, συμμετοχήν τού έγκεφάλον.
Οντως ή φύσις έόημιούργησεν έν
πρότυπον οργανισμού, ό όποιος ζή
έπί μακράν καί διά τής αναπαραγω
γής τον αιωνίως. Άντιθέτως ή άν
θρωπότης άποτελεϊ, ώς οργανισμός,
πρότυπον δυσαρμονικής λειτουργίας,
εξ ον καί αί έπιΔεινούμεναι σνμφοραί
της. Τά έπί μέρους τμήματά της (κρά
τη, κοινωνίαι, φνλαί κλπ.) λειτουρ
γούν, καί εις τό έσωτερικόν των κα
κώς καί ώς μέλη τής διεθνούς κοινότητος όλεθρίως. Ή αρμονία εις
τούτην είναι άγνωστος. Άντιθέτως
δοκιμάζεται άπό άναταραχάς καί
συγκρούσεις, έξινονμένας μέχρι τών
έξοντωτικών παγκοσμίων πολέμων.
Ό άναγκαϊος διά τήν όιακυβέρνησιν ολοκλήρου τού πανανθρώπινου
όργανισμοϋ «έγκέφαλος» είναι άνίιπαρκτος. Περαιτέρω εις τά μέλη τού
οργανισμού τούτον (τά κράτη) ύφίστανται έξονσιάζονσαι παροδικοί
άρχαί ουσιαστικός άνεύθννοι, άναιμικαί ή άνεπαρκείς. Οίίτως ό οργα
νισμός τής άνθυωπότητος δύναται νά
παραβληθή μέ άνθρώπινον οργανι
σμόν άνεν κεφαλής, καί μέ όργανα
νοσούντα καί λειτουργοϋντα παρανο
ϊκός, συνεχώς άλληλοσυγκρουόμενα,

έπί κακό αυτών καί τής όλότητος.
Είναι δννατόν νά έπιζήση τοιοϋτος
οργανισμός; Μοίρα τον, δυστυχώς,
είναι ή φθορά καί ό άφανισμός.
Προσπαθεί ή άνθρωπότης νά δημιονργήση τόν «εγκέφαλόν» της; Είναι
άληθές δτι προσπαθεί (ΚΤΕ, ΟΗΕ),
άλλά χλιαρός καί άνεν μεθόδου, μέ
άννπέρβλητα έμπόδια τά μετά παρω
πίδων συμφέροντα τών έπί μέρους
κρατών, ιδίως τών ισχυρών και τήν
έν συγχύσει έπιατημοσύνην. Δ ιά τήν
έπίτευξιν τού σωστικού τούτου σκο
πού οί άνθρωποι χρησιμοποιούν τόν
ίόικόν των έγκέφαλον άνορθολογικώς. Θά έπιχειρήσωμεν δι ολίγων
κατωτέρω νά έρμηνεύσωμεν τόν έπικίνδννον τούτον άνορθολογισμόν.

Ο

Ι ΑΝΘΡΩΠΟΙ άγνοοϋν τήν
βασικήν άρχήν τού υγιούς πο
λιτισμού, ή όποια παρουσιάζεται ώς
αρμονική ένωσις, υπό καθολικήν έν
νοιαν, τής 'νοητικής σννειόήοεως μέ
τήν ηθικήν συνείδησιν. Διά τής νοη
μοσύνης καί τής λογικής έδημιούργησαν ούτοι έξοχα πνευματικά προϊόν
τα, τήν επιστήμην, κατακερματιαμένην δμως εις έξειδικεύσεις καί παραλλήλως τήν φιλοσοφίαν. Γνωρί
ζουν δτι έπιστήμη είναι ή γνώσις, ήτις
επιβάλλεται αντικειμενικός διά τής
όδοϋ τής νοημοσύνης καί φιλοσοφία
ή διαφώτιαις τής λογικής άπό αυτήν
ταυτήν τήν λογικήν. Αλλά δέν μερι
μνούν διά τήν έπωφελή συνεργασίαν

Ό σύγχρονοις άνθρωπος άγνόησε τήν βασι
κήν άρχήν τού ύγιοϋς πολιτισμού, ή όποια
παρουσιάζεται ώς άρμονική ένωσις τής νοη
τικής συνειδήσεως μέ τήν ήθικήν συνείδησιν.

των, πρός δημιουργίαν τον καθολι
κού, τού πανανθρώπινου πνεύματος
τού συνόλου. Οντως ή επιστήμη χάνει
τόν ορθόν προσανατολισμόν της χω
ρίς τήν φιλοσοφίαν καί αυτή δέν ε
πωφελείται τής επιστημονικής νοημο
σύνης. « Ή επιστήμη καί ή φιλοσοφία
άπαιτοϋν συγκερασμόν», επιτάσσει ό
Κλώντ Μπερνάρ.
Η φιλοσοφία εναρμονιζόμενη μέ τήν
επιστήμην οδηγεί εις τήν φωτεινήν
κοινήν σννείόησιν καί εις τήν γενικήν
κριτικήν βεβαιότητα, καθορίζει τά
αίτια των εξελίξεων καί κατευθύνει
πρός τάς γενικώς ωφελίμους γνώσεις,
αϊτινες διαμορφώνουν τόν ώς άνω
μέγαν σκοπόν. 'Ενώ ή ορθή προσω
πική συνείδησις είναι δημιούργημα
τής ωφελίμου επιστημονικής γνώσεως, ή φωτεινή καθολική συνείδησις
άποκτάται διά τής φιλοσοφικής ακέψεως, προϊόντος τής ορθής προηγμέ
νης νοήσεως, οπότε ή τελευταία οδη
γεί εις τήν άρμονικήν σχέσιν τού λο
γικού φορέως της μέ τό παναθρώπινον πνεύμα τού συνόλου. ’Αναστρέ
φει τήν ορθήν οδόν πρός αυτό, τό έπί
μέρους σιμφέρον καί ή νοθευμένη ε
πιστήμη τών ειδικών. Ή τελευταία
αυτή άποτελεί έν άνίατον καρκίνωμα,
ίδια τής συγχρόνου εποχής. Διαλύει
τήν επιστήμην καί δολοφονεί τήν φι
λοσοφίαν καί επέκεινα τήν καλλιέρ
γειαν τού πνιύματος τού συνόλου.
Μοιραίον όθεν, άποτέλεσμα είναι ή
διαρκής άπομάκρυνσις άπό τόν ύγιά
σκοπόν, δστις είναι ή δημιουργία ενι
αίου πανανθρώπινου «εγκεφάλου»,
μέ τήν άπόκτησιν τού όποιου θά επαυεν ή άνθρωπότης νά είναι Ανάπη
ρος, μέ διαρκή σύντροφον τήν οδύ
νην. Ο άνθρωπος, είτε ώς αύτελής
όντότης, είτε - ιδία - ώς κύτταρον του
πανανθρώπινου συνόλου, έκτροχιάζεται άπό τόν προορισμόν του, εφ’ ό
σον ή ουσία τής καθολικής επιστήμης
κατακερματίζεται εις ειδικότητας, αΐτινες αποκλείουν τήν επάνοδον εις
τήν ώφελιμιστικώς άναγκαίαν ενό
τητα τής έπιστημονικοφιλοσοφικής
σκέψεως. Εκ τού καταμερισμού τού
του προκύπτουν, ώς έρινί’ες, α ί απο
λυτότητες τών ειδικών άπόψεων καί
μεθόδων, αϊτινες άποκλείουν τήν όδόν πρός τήν πληρότητα τής άληθείας. Α ί έξειδικεύσεις κονιορτοποι
ούν τήν καθολικήν επιστήμην, ένώ άγνοοϋν τήν φιλοσοφίαν. Περαιτέρω ετι όλέθριον εις τήν πράξιν - α ί άπόψεις τών ειδικών, οί όποιοι εύρίσκονται μακράν τής έννοιας τού συνόλου,
δημιουργούν σφοδρόν άνταγωνισμόν
μεταξύ των διά τών άντιθεμένων

συμπερασμάτων των, ατινα ουδόλως
συντίθενται άρμονικώς, αλλά επισω
ρεύονται άθικτα, άνευ συνθέσεως καί
συνοχής, καί οδηγούν μοιραίως εις
τυχαίας άνορθολογικάς καί πλειστάκις ολέθριας λύσεις. Οϋτω, καταλήγομεν, α ί έξειδικεύσεις άντί νά τεί
νουν πρός τό κέντρον τού οικουμε
νικού πολιτιστικού συστήματος, έξ ου
είναι δυνατόν νά έκπηδήση τό ενι
αίο ν παναθρώπινον πνεύμα καί δι'
αυτού ό καθολικός διευθύνουν «έγκέφαλος» άπομακρύνονται ραγδαίως
αυτού κατ’ άκτινοειδή φοράν, ήτις
τάς άπομακρύνει άλλήλων έπίσης τα
χέως, μέ συνέπειαν τόν αποκλεισμόν
πάοης συνεργασίας των. Προκύπτει,
όθεν, άνάγκη άναατολής τού κακού
διά τής δημιουργίας καθολικών φιλο
σόφων, έμπεποτισμένων διά τής γε
νικής έπιστημονικής νοημοσύνης καί
άσκούντων, τών άριστερών έκ τού
των, εις τά έπί μέρους κράτη, ώς καί
εις έν παναθρώπινον συλλογικόν όργανον, άποφασιστικάς πολιτικός αρ
μοδιότητας. Ή συμπαγής σνζευξις
τής φιλοσοφούσης έπιστημοσννης καί
τής όρθοφρονούσης πολιτικής θά άπαλλάξη τήν άνθρωπότητα έκ τών
δεινών της. Μόνον οί καθολικοί πο
λίτικο φιλόσοφοι θά δύνανται νά δη
μιουργήσουν υγιείς συνθήκας δι’ άναστολήν τής κονιορτοποιήαεως τών
επιστημών, δι' έπιλογήν τών άναγκαίων έξειόικεύσεων, δι’ άρμονικήν
συνεργασίαν τούτων, καί δι’ έπωφε-

λείς άρμονικάς σχέσεις άπάντων τών
κρατών, λειτουργούντων ώς μελών
τού αύτού παγγηίνου οργανισμού’,
μακράν έπί μέρους συμφερόντων. Εις
τόν οργανισμόν τούτον προϊόντος τού
χρόνου - πρέπει νά συγχωνευθούν
άπαντα τά κράτη - προτού πράξη
τούτο βιαίως ό κομμουνισμός - ο
πότε καί θά ύλοποιηθή τό σοφόν
φθέγμα τού Ε. Ούέλς: « Ή άληθής
εθνότης πάντων τών άνθρώπων είναι
ή έθνότης τής άνθρωπότητος».
A T ΑΥΤΟ Ν τόν τρόπον θά
έξασφαλισθή ή θετική πρόοδος
πρός τόν τελικόν, άληθώς ώφέλιμον,
σκοπόν, τής δημιουργίας τού ενιαίου
πανθρωπίνου πνεύματος, όπερ θά ε
ξασφάλισε] τήν καθολικήν ειρήνην
και ευημερίαν. Διά τό ένιαϊον τούτο
πνεύμα του συνόλου (πανανθρώπινου
«λόγον»), ό Ηράκλειτος λέγει: «...
Δει έπεσθαι τώ ξύνω- τού λόγου ό '
έόντος ξυνού, ζώουσιν οί πολλοί ώς
ιδίαν έχοντες φρόνησιν... όμολογεϊν
σοφόν έστιν. "Εν πάντα είναι»· (πρέ
πει όλοι νά άκολουθούν τόν παναν
θρώπινου λόγον- ένώ αυτός είναι κοι
νός, οί άνθρωποι ζούν μέ τάς ίόικάς
των άπόψεις- είναι σοφόν νά όμολογηθή δτι τά πάντα είναι "Εν). Καί
συμπληρούμεν: Ή φύσις άς είναι ο
δηγός, καθόσον, κατά τόν σοφόν 'Άλφρεντ Νόρθ Ού’άϊτχεντ «μόνον οί νό
μοι τής φύσεως είναι αί όρθαί απο
φάσεις τού πεπρωμένου».
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ραλγικον τομέα Δημοσίας Τάξεως καί Ασφαλείας. Από τής νέας τού τής προλήψεως. όσον καί τής καταστολής τής έγκληματικότητος, ώστε
της θέσεως, καλώ άπαντας ύμάς νά άρθήτε εις τό ύψος τών περι νάαποθαρρύνετεοίανδήποτε τόσιν ή πρόθεσιν δισταράξεως τής δημο
στάσεων καί να παραμείνετε ακλόνητοι έπί τών έπάλξεων τής έννόμου σίας τάξεως καί γαλήνης. Έκάλεσα ύμάς νά παράσχηστε άλας τάς
Τάξεως καί Ασφαλείας. Οπως περιφρουρήσετε τά ιδανικά τής Δημο δυνάμεις σας διά τήν περιφρούρησιν τών πολιτιμοτέρων άγαθών τού
κρατίας άντί πασης θυσίας καί όπως ένστερνισθήτε έτι περισσότερον πολίτου, ήτοι τής έν έλευθερια ζωής, τιμής καί περιουσίας καί τών
τά άναλλοίωτα έθνικά ιδεώδη. Μή λησμονήτε ότι τάς έκδηλώσεις καί έθνικών ιδανικών. Σήμερον, άναπολών τήν διανυθεΐσαν διετίαν, δύνα
ένεργείας σας πρέπει νά διακρίνη ή σύνεσις καί ή δικαιοσύνη, ή εύγέ- μαι ύπερηφάνως νά είπω ότι απαντες, άπό τού κατωτέρου μέχρι τού
νεια καί ή καλωσύνη. ή ψυχραιμία καί ή σεμνότης, ή άμεροληψία, άλλά άνωτάτου βαθμού καί είς άπάσας τάς Υπηρεσίας, άνταπεκρίθητε πλή
και ή σταθερότης καί ή αποφασιστικότης. Ούδενός πρέπει νά έκφεύγη ρως είς τό σάλπισμα καί έπετελέσατε έργον μέγα, άντάξιον τής ύψηλής
τής προσοχής ότι δέον νά διαφυλαχθή ώς κόρη οφθαλμού ή έννομος άποστολής σας. Σάς συγχαίρω διά τούτο, έκφράζω τήν πλήρη εύαρέτάξις καί νά τεθή ώς πρωταρχικός στόχος ή έθνική μας ένότης. Τη σκειάν μου πρός άπαντας ύμάς καί σάς καλώ, έν όνόματι τών παρα
ρούμενοι μετ' έμμονής μακράν τής πολιτικής, μή λησμονήτε ότι χρέος
δόσεων τών τετιμημένων Σωμάτων Ασφαλείας, νά συνεχίσητε μέ πε
έπιτακτικόν προβάλλει τό νά έπιδεικνύητε άμέριστον τό ένδιαφέρον
σας πρός πάντα άνεξαρτήτως πολίτην, ώστε νά άντιληφθή ούτος τήν ρισσότερον ζήλον καί μεγαλυτέραν αύταπάρνησιν τόν ώραϊον καί ύπέρ
έθνικήν καί κοινωνικήν όποστολήν σας καί νά σάς συμπαρασταθή εις πάντων άγώνα. Είμαι βέβαιος δέ ότι ή πρόσκλησίς μου θύτη θό εύρη
τό έργον σας. Ακράδαντος είναι ή πεποίθηοίς μου ότι αί ύψηλαί βαθείαν απήχησιν καί θά καταστή πραγματικότης, διότι τούτο έπιτάσπαρακαταθήκαι ένδοξων ηρώων καί μαρτύρων τών Σωμάτων Ασφα σουν τά ιδανικά καί τά πεπρωμένα ήρώων καί μαρτύρων τών Σωμάτων
Ασφαλείας καί τούτο άναμένει ή Ελληνική κοινωνία, ή Πατρίς καί τό
λείας, ή δαφνοστεφής ιστορία σας εις έθνικούς άγώνας. ή εγνωσμένη
Εθνος, διά τήν έτι περαιτέρω άνύψωσιν παντός τού Ελληνοχριστια
φιλοπατρία σας καί ή προσήλωσις εις τό καθήκον άποτελοϋν τήν
καλυτέραν έγγυησιν. ότι θά άνταποκριθήτε πλήρως εις τά προσδο- νικού ιδεώδους. Αξιωματικοί, Οπλϊται καί έν γένει Υπάλληλοι τών
Σωμάτων Ασφαλείας καί Α γροφυλακής:
κωμενα. Καί ότι θά μεγαλουργήσετε καί πάλιν καί θά θριαμβεύσετε είς
Σάς άποχωρίζομαι μέ τήν πεποίθησιν ότι έπραξα έν παντί τό καθήκον
τόν άγώνα τού καλού, τού ωραίου καί τού ιδανικού έναντίον πόσης
έπιβουλής. Μέ αύτός τάς σκέψεις καί τήν διαβεβαίωσιν ότι, άφ' ένός μου. Οτι κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν διά τήν ήθικήν καί ύλικήν
άνύψωσίν σας. Οτι κατενόησα πλήρως τάς ψυχικός καί σωματικός
μέν θά άναλωσω ολας μου τάς δυνάμεις διά τό μεγαλεϊον τής πατρίδος
δοκιμασίας είς τάς όποιας νυχθημερόν ύποβάλλεσθε καί έπραξα παν
καί την ψυχικήν καί πνευματικήν άνοδον τών ύπηρετούντων είς τά
τό δυνατόν διά τήν δικαίωσιν τών μόχθων σας καί τήν έπίλυσιν χροΣώματα Ασφαλείας και την Αγροφυλακήν, οφ' έτέρου δέ ότι θά μέ
νιζόντων προβλημάτων σας. Είμαι βέβαιος ότι ό άγών ούτος θό συνεευρήτε ένθερμον ύποστηρικτήν καί συμπαραστάτην είς πάσαν νόμιμον
και δικαίαν επιδίωξιν σας. απευθύνω είς ολους σας θερμόν χαιρετι χισθή καί ή Πολιτεία θά σάς συμπαρασταθή ένθέρμως καί είς τό
μέλλον, άναλόγως τών δυνατοτήτων της. Καί άπό τής βέσεως τούτης,
σμόν.
σάς άπευθύνω θερμόν χαιρετισμόν καί εύχομαι, έκ βάθους καρδίας. έκπλήρωσιν πόσης εύγενοϋς προσδοκίας ύμών τε καί τών οικογενειών
σας.

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Υ.Δ. ΤΑΞΕΩΣ
I

Ό νέος Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων/νος Σαψάλης γεννήθηκε στό χωριό Φουρνά
Ευρυτανίας τό έτος 1939. Ό κ. Σαψάλης έσπούδασε νομικά καί άπό τοϋ έτους 1965 δικηγορεί στήν Πρωτεύουσα. Γιά
πρώτη φορά έξελέγη βουλευτής Ευρυτανίας τό 1974, υπό τή σημαία τοϋ κόμματος τής Νέας Δημοκρατίας. Ώ ς βουλευτής
έπέδειξε ΐδιάζσυσαν δραστηριότητα. Ιδιαιτέρως ένδιεφέρθη γιά τά προβλήματα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ή πρός τά
όποια άγάπη του είναι είς όλους γνωστή. Έπανειλημμένως άθρογράφησε γιά τό λόγο αυτό σέ διάφορες έφημερίδες καί
περιοδικά μεταξύ τών όποιων καί τά «’Αστυνομικά Χρονικά», τά όποια καί τού εύχονται καλή έπιτυχία στό δύσκολο έργο
πού τοϋ άνετέθη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. Ε.Κ.ΒΡΥΖΑΚΗ

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΗϋΣΠΜ

Βυαμεβα «η ν τεχυκη προοίο και το πυευμα
Οί τεχνικές κατακτήσεις έρχονται τήν ώρα που ο άνθρωπος δεν είναι
ακόμη πνευματικά ώριμος γιά νά τις δαμάση. Ο μύθος τού μαθητευομένου
μάγου βρίσκει τέλεια εφαρμογή στήν εποχή μας. Ό νεώτερος άνθρωπος
έξαπέλυσε δυνάμεις, πού δέν μπορεί νά τίς έλέγξη.
ΕΠΟ ΧΗ μας δέν φαίνεται νά
δικαιώνη τίς προβλέψεις πού
μάς έλεγαν δτι ή τεχνική πρόοδος, υ
στέρα άπό τήν πρώτη, τήν επαναστα
τική της φάσι, θά κατέληγε σέ μιά
κατάσταση σταθεροποιήσεως, στατι
κής, άς πούμε, ισορροπίας. Ή πραγματικότης είναι δτι ζονμε σ' έναν
πυρετό τεχνικής δημιουργίας, σέ μιά
νέα φάση τής τεχνικής έπαναστάσεως
πού άρχισε εδώ καί διακόσια χρόνια.
Ή καμπύλη τής τεχνικής προόδου υ
ψώνεται κατακόρνφα καί κανείς πειά
iVv τολμάει νά κάνη προγνωστικά
γιά τό πού καί πότε θά σταματήση
επί τέλους ή άκατάπαυστη. άνοδός
της.
Μπροστά σ' αυτή τήν τεχνική κο
σμογονία αισθήματα θαυμασμού, δυ
νάμει» ς καί αισιοδοξίας γιά τό μέλ
λον τού ανθρωπίνου γένους θά έπρε
πε νά γεμίζουν τήν ψυχή κάθε άν
θρωπον. "Ομως αύτό δέν συμβαίνει
πειά. Αυτή ή συνεχής καί κατά γεω
μετρική πρόοδο συντελουμένη τεχνι
κή πρόοδος δίνει σέ δλα τά γεγονότα
καί τίς εξελίξεις πού αναταράζουν
σήμερα τον πλανήτη μας διαστάσεις
απειλητικές πού εντελώς διαφ ορετικά
συναισθήματα δημιουργούν μέσα
μας.

Α<1).
Ύστερα, ήταν ή άλλη έκπληξη, τό
άλλο θάμπωμα πού εσαγήνευε άκόμη
πόσους
περισσότερο τόν άνθριυπο του 19ου

Τάδε «έφα» ή έπιστήμη
Αλήθεια,
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πόσα

όνειρα,

όραματισμούς, άλλα και πόση έπαρ
ση δέν είχαν δημιουργήιτη άλλοτε μέ
σα στο ανθρώπινο πνεύμα οί νέες του
κατακτήσεις. Ολόκληρος σχεδόν ό
I θος αιώνας ήταν εποχή τής έξάιρσεως, τού θαυμασμού, κάτι παραπά
νω τού θρησκευτικού δέους απέναντι
στήν έπιστήμη καί τήν τεχνική, που
υπετίθετο ότι θά έφερναν στον άν
θρωπο τή λύτρωση, την απαλλαγή
άπό τα δεινά αυτής τή; ζωή;. που δεν
είχε κατορθωτή/ νά τού χαρίση ή θρη
σκεία.
Καί πρώτα πρώτα ήταν τό δέος
μπροστά στο μυστήριο τού επιστημο
νικού εργαστηρίου. Ο.τι έβγαινε ιίπ
εκεί μέσα έπαιρνι το κύρο; δόγματος
και ι γινόταν δεκτό χωρίς συζητηση
όχι μόνο άπό τίς μάζες άλλα και άπό
μεγάλο ιιερός τών μορφωμένων, σαν
κάτι το τελεσίδικο. Και όλοι επαπαγάλι'ζαν ακόμη και τα πειο εξωφρε
νικά αποφθέγματα που σκορπούσε ή
προπαγάνδα τού έπιστημονισμού.
όπως π.χ. ότι θεός, ιγυχη και πνευ
ματικός κοσμάς δεν υπάρχουν, αφού
έτσι, έλεγαν, «έφα» ή επιστηιιη, που
δεν ι'ινεκάλυψε τίποτα ιίπ' όλα αυτα
ιιι τα τηλεσκοπία καί τα μικροσκοπία
της, που ιιπορούν νά ερευνουν και τις
πιο απόμερες /ώνιες του συ/ιπαντος

αιώνα. Αύτό τό προκαλούσαν τά επι
τεύγματα τής τεχνικής στόν τομέα τής
πρακτικής ζωής. Σελίδες ολόκληρες
θά μπορούσε νά γέμιση κανείς, άν ή
θελα νά περιγράψη τίς εκδηλώσεις
τού θαυμασμού καί τού ένθουσιασιιού που προκαλούσαν τά κατορθιίιιιατα τής τεχνικής καί οί συνέπειες
που ύπετίθετο ότι θά είχαν για την
προοδο τού πολ.ιτατμού, συνδυάζομενα ιιι τι; έπιστηιιονικέ; κατακτήσεις.
Διανοούμενοι, φιλοσοφοι. έπιστήμονες. καλλιτέχνες, συναγωνίζονταν ό
ένα; τον ιίλ.λο στην έκφραση τή; πίστεως γιά τή νέα εποχή, πού θά δη
μιουργούσαν ή έπιστήμη καί ή τεχνι
κή. Σέ τόνους προφητικούς, διεκήρυτταν ότι ή πρόοδος τή; τεχνικής ή
ταν ό φορεύς τής πνευματική; ελευ
θερίας τού άνθρεύπου. "Ενας σιδηρό
δρομος, έλεγαν, συντελεί στην πρό
οδο τού πολιτισμού περισσότερο άπο
τό οποιοδηποτε άλ.λ.ο πνευματικό επί
τευγμα. από όποιοδήποτε δημιούργη
μα τή ; πνευματικής ιδιοφυίας. Τό
πνεύμα τή; εποχή; θεωρούσε τήν επι
στήμη καί τήν τεχνική φορεϊ; όχι μό
νο τή; υλικής, αλλ.α και τή; πνευμα
τική; έξυφ’ωσεω; τού άνθρωπον. Μια
καινούργια έ/θική, βγαλ.μένη μέσ άπο
τό πνεύμα τή; επιστημονική; διανοη
τική; πειθαρχία; καί τή; άνιδιοτελούς έρεύνης, θά έβαζε μια ι . · τάξι
στη διαμορφωτή/ τού κόσμου. Σ' ένα
βιβλίο του πού' έκδόθηκε τό 1897 ό

διάσημο: I'usj.o: χημικό: Berthelot
διετύπωνι τήν ]π·ώμη ότι ή επιστήμη
περιέχει μια ήβικη. nor είναι ή πιό
αληθινή, ή πιό άνθρώπινη, ή πιό γενναιόφρωι·, ή πιό ικανή να κάνη τόν
άνθρωπο καλύτερο». Καί όπως π α 
ρατηρεί καί ό G. Friedman6?A καμμία
σκιά δεν ερχόταν να άμανρώση στη
διάνοια αετών τών προφητών τον
!9ον αιώνα, τόν μεγαλειώδη πίνακα
τον μέλλοντο: τών λαών, πού θά
ωδηγούντο οπήν ευημερία μέ τή σννε-

χή αύξηση τών θεωρητικών καί πρακτικών γνώσεων, την καταπληκτική
άνάπτνξη τον ηλεκτρισμού, τό ξεπέ
ρασμα τή: γεωργία: καί τή: κτηνο
τροφίας μέ τήν συνθετική παραγωγή
τροφίμων, καί τήν άνατροπή τών
ιδιωτικών καί διεθνών σχέσεων άπό
τήν αεροπορία. Οι άνθρωποι εκείνοι
επίστεψαν ότι ή εποχή τον: αποτε
λούσε ορόσημο άνάμεαα στον: περα
σμένου: καιρού:, όπου ό άνθρωπο:
πάσχιζε, χωρίς επιτυχία, νά οίκοόο-

Τόν περασμένο αιώνα, διανοούμενοι, φιλόσοφοι, έπιστήμονες κλπ, συναγωνίζονταν στήν
έκφ ρασι πιατέως πρός τήν τεχνική, τήν όποιαν θεωρούσαν ώς φορέα τής πνευματικής έλευθερίας τού άνθρώπου

ιιηση τόν πολιτισμό επάνω σέ ά ξιε: ήθικές καί πνευματικές καί στον: και
νούργιους χρόνους, πού ήταν πιά «ε
π ί θύραις» καί όπου ό νέος, μεταθρησκευτικός πολιτισμός θά στηριζό
ταν σέ μια καί μοναδική άξια, τή
γνώση καί τή δύναμη τής κυριαρχίας
τού άνθρωπον επάνω στό αύμπαν,
χαρίζοντας έτσι οριστικά ιπήν άνθρωπότητα τήν εύτυχία καί τήν αιώ
νια ειρήνη.
Όσο τώρα γιά μερικές μακρυνές άπειλές, έθάβυνταν στά βάθη τού υπο
συνειδήτου τής εποχής. Μά καί άν
ήοχοντο κάποτε στό φώ: τής συνειδήαεως καί πάλι ή επιστήμη, άθελά της
βέβαια, επιστρατευόταν γιά νά τις
κατασιγάση. Μήν ανηανχήτε, ήταν ή
επωδό:. Ή επιστήμη κατήργησε ορι
στικά τόν πόλεμο. ’Όχι μόνον μέ τήν
καινούργια ήθική της τάξη άλλά και
μέ τό ότι, άλούστατα, τόν κατέστησε
αδύνατο. Τά σύγχρονα φοβερά όπλα,
έλεγαν - τά «φοβερά» όπλα τού Ιό 14
- κανείς δεν θά τολμήση νά τά μεταχειριστήΙ
Ή συνέχεια είναι γνωστή. Σ τί: 15
Αύγούστου 1014 ή πριγκήπιοσα Αιχνόδσκυ σύζυγος τού τότε γεριιανού
πρεσόευτού στό Λονδίνο, έτρεχε στην
κατοικία τού Βρεττανού πρωθυπουρ
γού καί έπεφτε κλαιγοιπα: στην άγκαλιά τής λαίδης Άακουϊθ. Μια σκη
νή συγκινητική, προοίμιο καί συμβολι
σμός, τού παγκοσμίου θρήνου τών
δύο μεγάλων πολέμων, πού άπετέλε861

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ
Ό σύγχρονος άνθρωπος έξαπέλυσε δυνά
μ εις πού δέν μπορεί νά τις έλέγξη. Τά τεχνι
κά δημιουργήματα, ώδήγησαν σέ ένα κόσμο
έξαλλο, στόν όποιο ό άνθρωπος μάταια
προσπαθεί νά έπιβάλη τίς θελήσεις του.

σαν τήν άπάντησι τής πραγματικότη
τας ατά ούτοπιστικά όνειρα τών εΐδωλολατρών τής έπιστήμης.

Αδύνατη ή ιστορική μνήμη τών
λαών
'Όμως ή ιστορική μνήμη τών λαών
είναι κάποτε άφάνταστα άδύνατη. Ίόέες καί θεωρίες, πού λίγο πριν τούς
ώόήγησαν στην καταστροφή, όέν εί
ναι δύσκολο νά ξαναπάρονν τήν ηγε
τική τους θέσι. Κάτι τέτοιο πήγε νά
γίνη όταν τό 1957, παράλληλα μέ άλ
λες σημαντικές κατακτήσεις - όπως
ήταν ή κυβερνητική καί ό αυτοματι
σμός - εκτοξεύτηκε ό πρώτος δορυ
φόρος καί άνοίχτηκε έτσι γιά πρώτη
φορά στήν ιστορία ό δρόμος γιά τήν
κατάκτησι τού διαστήματος. Τότε ή
χησαν καί πάλι δυνατά οί θριαμβο
λογίες γι'ρω από τήν επιστήμη, τήν
τεχνική καί τά φανταστικά τους επι
τεύγματα. Ακόμη καί ό επιστημονι
σμός τον Ι9ον αιώνα ξαναφάνηκε
«πρό τών πυλών» μέ τό άφελέστατο
εκείνο πού άκούστηκε «μέσον ντο:
τον 20ού αίώνος», ότι δηλαδή ή έξαπόλνσις τον δορυφόρου στό διάστη
μα άποόεικνύει, ότι ό διαπλανητικός
χώρος δέν έλέγχεται άπό κανενός εί
δους μεταφυσικές δυνάμεις!
Αυτός ό θαυμασμός συνεχίστηκε
βέβαια μέ τις άλεπάλληλες προόδους
στήν κατάκτησι τον διαστήματος γιά
νά κορνφωθή μέ τό πάτημα τον άνθρώπου στή σελήνη. "Ομως ή άλήθεια
είναι ότι, αυτή τή φορά, ήταν πολύ
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διαφορετικός ά π ’ έκείνον πού άκολούθησε τίς μεγάλες πραγματοποιή
σεις τον Ι9ον αιώνα. Ή μακρυνή αλ
λά πολύ ευκρινής υπόκρουση τών δοκιμαστικών άτομικών έκρήξεων, πού
συνόδευε τήν κατάκτησι/ τού διαστή
ματος, θύμιζε στήν άνθρωπότητα κα
λύτερα καί άπό τήν ισχυρότερη ιστο
ρική μνήμη τήν άλλη, τήν εχθρική καί
άπειλητική όψι τής τεχνικής προό
δου. ’Έτσι, όχι μόνο ό ενθουσιασμός
ήταν πολύ μικρότερος άλλά καί ή λή
θη γρήγορα έσκέπασε τό μεγαλύτερο
ή αν θέλετε τό έντυπωσιακώτερο επι
στημονικό καί τεχνολογικό κατόρθω
μα τής ιστορίας. Καί σήμερα, άλλα,
εντελώς διαφορετικά είναι τά αισθή
ματα πού κατέχουν τόν άνθρωπο ό
ταν άντικρύζει καί σκέπτεται επάνω
στήν συνεχώς ανξανομένη καί άχαλίνωτη πρόοδο τής τεχνικής.
Προβλήματα μεγάλα πού φαίνον
ται άλυτα δημιουργούν τό αίσθημα
ότι μέ αυτή τήν άχαλίνωτη πρόοδο ό
πολιτισμός ώόηγεϊται πρός ένα άδιέξοδο. Δέν είναι πειά μόνον ή άτομική
άπειλή. Είναι τό πρόβλημα του φυσι
κού περιβάλλοντος, πού μέσα τον έζησε ό άνθρωπος δεκάδες χιλιετηρί
δων καί πού γιά πρώτη φορά άπειλεϊται μέ καταστροφή άπό τά τεχνικά
μέσα πού ό ίδιος ό άνθρωπος έδημιούργησε. Είναι τό πρόβλημα τής ένεργείας, πού βρίσκεται στή βάσι τής
μεγάλης οικονομικής κρίσεως πού εκ
τείνεται σέ όλα τά τεχνικώς άναπτυγμένα κράτη καί πού άποτελεϊ τήν
έκφραση τής απειλής νά στερέφη τό

αίμα τού τεχνικού πολιτισμού. Είναι
άκόμη τό πρόβλημα τών επιδράσεων
πού μπορούν νά έχουν οί άνακαλύψεις πού γίνονται μέσα στά έπιστημονικά εργαστήρια, ιδίως στόν τομέα
τής βιολογίας, όπου διακεκριμένοι ε
πιστήμονες επισημαίνουν μεγάλους
κινδύνους καί σΐ'νιστούν νά άπαγορευθούν ώρισμένα πειράματα. Άλλά
καί ή άτομική άπειλή παίρνει καί αυ
τή νέες απρόβλεπτες προεκτάσεις. Ή
προοπτική νά άποκτήσουν άτομικά
όπλα καί οι μικρότεροι λαοί καί άκό
μη περισσότερο νά έξοπλισθή μέ τέ
τοια όπλα, άπλοποιημένης κατασκευ
ής ή βία καί ή τρομοκρατία, πού τό
κύμα τους σκεπάζει όλες τίς πολιτι
σμένες χιϋρες, δημιουργεί κινδύνους
πού ίσως δέν έχουν άκόμη άρκετά
συνειδητοποιηθή. Καί όταν μαζί μέ
όλα αυτά ό σύγχρονος άνθρωπος
πλ.ηροφορεϊται ότι άτομικές γομώσεις
σάν εκείνη τής Χιροσίμα, χαρακτηρί
ζονται άπό τούς ειδικούς σάν «ελα
φρές γομώσεις», άσφαλώς τού κόβε
ται κάθε διάθεση νά άπονείμη τόν
οφει/.οιιινο θαυμασμό στά κατορθώ
ματα τού εφευρετικού δαιμόνιου. Τά
αίσθήματά τον τά πνίγει καί τά σκιάζει ό φόβος καί ή άγωνία. Στά πρό
θυρα τής τρίτης χιλιετηρίδας ξαναζή
ό μεγάλος φόβος τού έτους 1000, ό
ταν οί άνθρωποι περίμεναν τήν συν
τέλεια τού κόσμου. Μόνο πού τώρα ό
φόβος έχει έπιστημονική καί ορθολο
γιστική αίτιολόγησι, προκαλεϊται άπό
προβλέψεις πού πηγάζουν άπό τήν
ίδια τήν φύση τής ιστορικής πραγμα
τικότητας.

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ
Γιατί ό φόβος αυτός δέν οφείλεται,
βέβαια σέ κάποια στάσι δεισιδαιμο
νίας άπέναντι στη τεχνική καί τά έπιτενγματά της. ’Εκείνο που τόν προκαλεϊ είναι τό χάσμα πού άνοίγεται
βαθύ καί άπειλητικό άνάμεσα στόν
τεχνικό καί τόν πνευματικό πολιτι
σμοί 3), χάσμα πού κάθε άνθρωπος
πού θέλει νά κρατάει τά μάτια του
άνοιχτά, δέν μπορεί νά τό άγνοήση,
έστω καί γιά μιά στιγμή. Είναι ή διαπίστωσις τον Bergson πού έγραψε δτι
ή αύνθεαις τής πνευματικής στασιμότητος μέ τήν πρόοδο τής τεχνικής,
έκανε ώστε ή άνθρωπότης νά μοιάζη
μ ’ ένα τεράστιο σώμα, πού κρύβει
μέσα τον μιά πολύ μικρή καί άδύναμη ψυχή. Μιά διαφορά φάσεως υ
πάρχει άνάμεσα στις τεχνικές μας
πραγματοποιήσεις καί τήν πνευματι
κή μα ς πρόοδο. Οί τεχνικές κατακτή
σεις έρχονται τήν ώρα πού ό άνθρω
πος δέν είναι ακόμη πνευματικά ώρι
μος γιά νά τίς άντιμετωπίση, νά τις
δαμάση. Ό μύθος τον μαθητενομένον
μάγου βρίσκει τέλεια εφαρμογή στήν
εποχή μας. Ό νεώτερος άνθρωπος
εξαπέλυσε δυνάμεις πού δέν μπορεί
νά τίς έλέγξη. Τά τεχνικά δημιουργή
ματα φαίνονται νά άκολουθούν τούς
δικούς τους νόμους, νά ενεργούν αν
τίθετα πρός τίς έπιταγές τής λογικής,
νά δημιουργούν ένα κόσμο περίεργο,
έξαλλο, στόν όποιο ό άνθρωπος μ ά 
ταια προσπαθεί νά έπιβάλη τίς θελή
σεις του.
Καί τό κακό είναι ότι τό χάσμα
αυτό συνεχώς διευρύνεται. Κάθε και
νούργιο άλμα τής τεχνικής τό κάνει
άκόμη πιό βαθύ' καί πιό άπειλητικό.
Μέ τά νέα έπιστημονικοτεχνικά κα
τορθώματα, ό τεχνικός πολιτισμός
ξεπέρααε, στήν άκάθεκτη πορεία τον
καί τήν πρώτη καί τή δεύτερη κοσμι
κή ταχύτητα. Ενώ ό πνευματικός;
’/ Ι ; μή μιλήσουμε καλύτερα γι’ αυτόν.
Τι χρειάζονται τά λόγια όταν καθη
μερινά ζούμε καί άναπνέουμε μέ άτμόσφαιρα μιάς πρωτοφανούς πνευ
ματικής καταπτώσεως;

Νά κινητοποιηθούν οί πνευμα
τικές δυνάμεις
Δέν είναι βέβαια πρόθεσή μας νά
δημιουργήσουμε άτμόσφαιρα άπαισιοδοξίας. Ή άνθρωπότης στό τέλος
βρήκε πάντοτε τίς δυνάμεις πού χρει
αζόταν γιά νά νπερνικήση τίς πολλές
καί μεγάλες κρίσεις ποιί σννήντησε
στήν ιστορική της πορεία. "Ομως ποτέ
οί μεγάλες ιστορικές κρίσεις δέν νπερνικήθηκαν κατά κάποιο αυτόματο
ή θανματουργικό τρόπο. Ή μοιρολα

τρική άντιμετώπισή τους έφερε πάν
τοτε καί μοιραία άποτελέσματα. Μό
νον όπου εκδηλώθηκε ή δημιουργική
αντίδραση τού άνθρώπου ήρθε καί
ή λύση.
Ε τσ ι καί σήμερα είναι άνάγκη νά
κινητοποιηθούν όλες οί πνευματικές
δυνάμεις πού διαθέτει ό άνθρωπος
γιά νά κλείση τό χάσμα άνάμεσα
στόν τεχνικό καί τόν πνευματικό πο
λιτισμό καί νά άντιμετωπισθή ή κα
ταστροφή πρός τήν όποια φέρεται μέ
αύξανομέinj ταχύτητα ό πολιτισμένος
κόσμος. Είναι άνάγκη ό άνθρωπος
τού 20ου αίώνος νά άπαλλαγή γιά
μιά στιγμή άπό τήν ίλιγγιώδη ένταση
τής μηχανοποιημένης ζωής πού τού
έδημιούργησε ή τεχνική πρόοδος καί
νά σκεφθή τά μεγάλα προβλήματα
τής ΰπάρξεως. Νά άφήση νά άκουσθή
μέσα του ή φωνή τού αιωνίου προ
ορισμού του. Αύτή τήν πείνα καί τή
δίψα τού αιωνίου, πείνα καί δίψα
άλληλένδετη μέ τήν άνθρώπινη φύση,
καμμιά τεχνική καί επιστημονική
πρόοδος δέν μπορεί νά τήν σβύση.
'Όχι μόνο τή σελήνη, μά καί ολό
κληρο τό σιίμπαν, τό ορατό καί τό
άόρατο, αν κατακτήση ή επιστήμη,
δέν θά μπορέση νά προσφέρη στόν
άνθρωπο, εκείνο πού ή βαθύτερη
πνευματική φύση του άκατάπαυστα
άναζητά. Τήν κατάκτηση τού έαυτοΰ
του, τήν ικανοποίηση τών αιωνίων
του εκζητήσεων. Καί ό πολιτισμός
πού θά έπιμένη νά άγνοή αύτή τή
δίψα τού αιωνίου καί νά μή θέλη νά
τήν ίκανοποιήση σάν μιά βααικώτατη
άνθρωπίνη άνάγκη - τήν βασικώτερη
ά π ’ όλες - θά είναι κατ’ άνάγκην ένας
πολιτισμός μέ σαθρά θεμέλια.
Όταν ό άνθρωπος παίρνη συνεί
δηση τού αιωνίου τιροορισμοϋ του,
τότε γίνεται μέσα του μιά ευρύτερη
άνακατάταξη δυνάμεων καί, κάτω
άπό τό φώς τής αίωνιότητος, μιά νέα
κλίμακα άξιών προβάλλει, όπου τό
κάθε τι βρίσκει άρμονικά τή θέση
του. Τότε έρχεται τό λυκόφως τών
ειδώλων καί ή έπιστήμη καί ή τεχνική
βρίσκουν κι' αυτές τήν σωστή τους
άξιολόγησι. Καί τότε, σάν φυσική
συνέπεια έρχεται ή τάξη, ή ισορρο
πία, ή γαλήνη. Βέβαια καί εδώ, όλα
αύτά δέν γίνονται κατά τρόπο αυτό
ματο, χωρίς μεγάλους καί ήρωϊκούς
αγώνες. "Ομως χωρίς αύτή τή μεγάλη
πνευματική επανάσταση κάθε προσ
πάθεια σωτηρίας του πολιτισμού θά
άποβή ματαία καί καμμιά έκκληση
στήν άνθρωπίνη λογική, καμμιά δια
μαρτυρία στό όνομα τιύν άρχών τού
άνθρωπιαμού δέν θά μπορέση νά άποτρέψη τόν όλεθρο.

Νά κλείση τό άπειλητικό χάσμα
Ο σύγχρονος άνθρωπος δέν φαίνεται
νά έχη καταλάβη αύτή τήν άλήθεια σ'
όλο της τό βάθος. Ή πνευματική
στροφή πού παρατηρήθηκε στις άρχές τού αιώνα μας, έμεινε μάλλον σάν
μιά μακρυνή άνάμνηση. Σήμερα ή άνθρωποτης, στό μεγαλύτερο μέρος της,
έχει έναποθέω) τίς ελπίδες της καί
περιμένει τή σωτηρία της άποκλειστικά καί μόνο άπό τήν πολιτική καί τήν
μέσω τής πολιτικής άλλαγή τών οικο
νομικών καί κοινωνικών συστημά
των. ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί νά
έπαναπαυθή στή σκέψη ότι ή άτομική
ισορροπία τού τρόμου θά όποτρέψη
μιά καινούργια καταστροφή. Δέν έχει
συνειδητοποιήση στό βαθμό πού πρέ
πει ότι ν ο σ ε ί ό ά ν θ ρ ω π ο ς .
Και ότι άπ' εκεί πρεπει νά άρχιση ή
θεραπεία τής νόσου πού μαστίζει τόν
σύγχρονο πολιτισμό.
Όμως, μόνον όταν συνειδητοποιηθή αυτό τό δασικό γε'/ονός θά γίνη
δυνατή ή κηημοποίηαη όλων τών
πνευματικών δυνάμεων πού διαθετει
ό άνθρωπος καί νά άρχίση ό άγων
γιά νά κ/.είσΐ] τό απειλητικό χάσμα
•άνάμεσα στήν τεχνική πρόοδο καί
τήν πνευματική άποδιοργάνωση και
νά αωθή ό δυτικός πολιτισμός.
Καί είναι τόσο άναγκαίος, τόσο
κατεπείγων ό αγών αυτός. Γιατί τά
γεγονότα εξελίσσονται ταχύτατα και
δεν περιμένουν πότε θά ευδοκήσουμε
νά άποτινάξουμε τήν πνευματική μας
νάρκη καί άδράνεια.
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ΕΝΗ την έλεγαν κ' ήταν άλήθεια, μιά όμορφιά παράΜ
ξένη, έξωτική καί σάν ύπερκόσμια. Τό σύνολό της, τό
μεστό καί καλοκαμωμένο της σώμα, ακτινοβολούσε μ' άλλοιώτικη ψυχή. Τά μαύρα της μάτια, βυθισμένα πάντα σέ όνειρο,
στεφανώνονταν άπό κάτω μέ όυό ζωηρές μελανιές, ίβιαίτερο
γνώρισμα καί θέλγητρο ξεχωριστό τής γλυκείας, ήρεμης, χλωμής
της μορφή:. Είχε περάσει τά πρώτα νειάτα κ' ήταν σάν τόν
ώριμο καρπό πού τώρα - μόλις - αρχίζει νά σέπεται.
Γι’ αυτό οί ήλικιωμένοι πού κυνηγούν τίς άγουρίόες, δέν τήν
έκοίταζαν παρά μέ κάποιον οίκτο. Μά ένα παιδί, ένας νέος
έπάνω οτή βράσι του, πού δέν είχε κλείσει άκόμα τά είκοσιτρία. τήν
αγαπούσε τρελλά.
Ήταν άπό οικογένεια δ Άλέκος, πλούσιος, άνεργος καί
ποιητής. Είχε όλα τά προτερήματα γιά ν’ άγαπηθή κΓ αυτός μέ
τήν ίδια τρέλλα κ’ ήταν βέβαιο: πώς τά μαύρα μάτια τής Ξένης,
όταν τόν κύτταζαν μέ τόση γλύκα καί καλωσύνη τού μι
λούσαν γι' αγάπη.
Φ ίλο: στενό: τού σπιτιού, μπορούσε νά τή βλέπη όποτε
ήθελε. Πήγαινε κεί σχεδόν κάθε μέρα. Μέ όλους τού: τρόπους
τής φανέρωνε τό αίσθημά του. έκτος μόνο μέ λόγια. Κ' ήταν
μαζί της τόσο ήσυχος κ’ ευτυχισμένος, όσο μπορεί νάναι κείνος
πού ξέρει, πώς φτάνει νά μιλήση μιά φορά γιά νά έκπληρωθή ό
πιό θερμός του πόθος.
Στήν καμαρούλα τής Ξένης, έπάνω σέ μιά έταζέρα. άνάμεσα
σέ διάφορα κομψοτεχνήματα πού άξιζαν, ήταν μιά φάτνη χάρ
τινη, μεγάλη καί πλούσια, μιά πρόστυχη, άπ' αυτές πού χαρί
ζουν τά Χριστούγεννα στά παιδιά οί Φράγκοι. Ή Ξένη τήν είχε
άπό τόν καιρό πού) ήταν μαθήτρια στις Καλόγριες, καί φαίνεται
πώς τήν αγαπούσε τόσο πολύ, ώστε μιά μέρα πού έπιασε τόν
Ά λέκο νά τήν κοιτάζη μέ χαμόγελο τόν έμάλωσε.
— Δέ θέλω νά γελάς μέ τά πράγματά μου. τού είπε. Μπορεί
νά μήν άξίζη τίποτα ή παιδιακίσια μου Φάτνη, μά πάντα,
συλλογίσου, τήν Παναγιά παριστάνει καί τό Χριστό. Είναι γιά
μένα μιά γλυκειά καί ιερή ένθύμηοι. ΓΓ αύτό βλέπει: νά τήν
έχω ανοικτή σ’ ένα μέρος πού τό ξέρυJ πώς δέν ταιριάζει. Ποτέ
δέν θά ξεχάσω τή χαρά καί τήν συγκίνηαι, πού αίσθάνθηκα τή
στιγμή πού τήν άνοιξε μπροστά στά θαμπωμένα παιδικά μου
μάτια ή Σουπεριόρα μας γιά νά μού τήν χαρίση έπειδή ήμουν
«καλό παιδί». Ή Παναγίτσα αυτή μέ τόν Χριστούλη. μέ τ’
άγγελάκια, μέ τά βοδάκια - γιά ΐδές έκεϊνο στήν άκρη πώς
κοιτάζει! - χωρίς νά είναι ζωγραφιά τού Ραφαήλ, μού φαί
νονταν κάτι υπερτέλειο. Τήν άγάπησα όπως ίσως δέν τήν άγαπούσα πρίν, κι άν είμαι θρήσκα άπό τότε τό χρωστώ σ’ αυτή τή
Φάτνη μέ τά χτυπητά χρώματα καί τά πρόστυχα χρυσάφια.
Ό Άλέκος ήταν έτοιμος νά τήν ρωτήση άν κέρδισε τίποτα, μέ
τό νά είναι θρήσκα «άπό τότε», μά ή Ξένη τόν έπρόλαβε μέ τήν
παράξενη έρώτηαι:
— ’Εσύ... αγαπάς τόν Χριστό;
Εκείνος ένόμισε πώς άστειεύεται, πώς ήθελε νά τόν πειράξη
καί τής άποκρίθηκε μέ τό γέλοιο του. Ή Ξένη όμως κούνησε
τότε τό κεφάλι καί μελαγχόλησε φοβερά.
— Τό ξέρω, είπε σέ λίγο μέ τή βαθειά της φωνή, κοιτάζοντας
άπό τό παράθυρο κατά τόν ουρανό. Τό ξέρω πώς έσείς οί νέοι
δέν πιστεύετε σέ τίποτα καί τά κοροϊδεύετε όλα. Μά γι’ αύτό ό
κόσμος πηγαίνει τόσο άσχημα. Ά χ , πώς ήθελα νάχα τη δύναμι
ν’ άνοίξω τά μάτια καί νά φωτίσω τίς ψυχές τών απίστων!...
— Ά ν μπορούσαν νά σ’ έβλεπαν έτσι, νά κοιτάζης μέ τά έκστατικά σου μάτια τόν ουρανό, σέ μιά τέτοια ώρα πού ή
πορφύρα τής δύσης ροδοφωτίζει τό γαλήνιο πρόσωπό σου... ώ.
Ξένη...
Χαμογέλασεν ευχαριστημένη καί τόν έκοίταξε.
— Αλήθεια, τού είπε, θά μπορούσα νά τούς έκανα ν' αγα
πήσουν τόν Χριστό;
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— Ναι, είπεν ό νέος, γιατί θ’ Αγαπούσαν έσένα.
Κατέβασε τά χαριτωμένα ματόκλαδα καί μέ μικρό στεναγμό:
— ’Εμένα, ψιθύρισε τώρα πιά;
— Τί θά πή τώρα, είπε ό Άλέκος- δέν πιστεύω νά γίνης
καλόγρια γιά τήν άγάπη τού Χριστού;
— Γιατί όχι; Άποκρίθηκε ή Ξένη. Διάβασες ποτέ ένα ποίημα
τού Δροσίνη πού τό λέει «Καλόγρια τής άγάπης...»·
— Ναί καί τό θυμούμαι καλά. «Δέν είναι Δράκος μηδ'
Άράπης, είναι ή καλόγρια τής άγάπης...».
—Ναί. ναί αύτό! Φώναξε μέ μιάν άλλόκοτη συγκίνησι ή Ξένη.
Πώς μ’ αρέσει! Ήθελα νά γινόμουνα καλόγρια τής Αγάπης.
— Μά ρωτάς άν θά σ’ άφηνα έγώ; Ξεθαρρεύτηκε νά πή σέ
αστείο τόνο ό Άλέκος.
— Μπά! Καί τί έξουσία έχεις έπάνω μου σύ; Ρώτησε σοβαρά
ή Ξένη.
— Σ' αγαπώ.
Ή Ξένη έκαμε πώς θά σιάξη τή Φάτνη κ’ έγύρισε κατά τήν
έταζέρα γιά νά μή βλέπη τό πρόσωπό της.
— Νομίζεις πώς μ’ άγαπάς, τού είπε ύστερ’ άπό μιά μικρή,
στενόχωρη σιωπή μά δέν είναι τό ίδιο. Κι άλλοι τό νόμισαν
αύτό μά βρέθηκαν έπειτα γελασμένοι.
— Ποιοι; Ρώτησε σάν ήλίθιος Ό Άλέκος.
— Κάποιοι πού δέν αγαπούσαν τόν Χριστό σάν καί σέ. Δέ
βαριέσαι τώρα!... Άφησε τα. σέ παρακαλώ καί τά περασμένα
καί τά τωρινά...
Φύσηξε τή Φάτνη γιά νά τήν ξεσκονίση, τήν έτοποθέτησε όσο
πιό ίσια μπορούσε καί δέν έπρόφερε λέξι, βυθισμένη σέ μιά
μελαγχολία, πού ό ποιητής τή σεβάστηκε, όσο πού μπήκε στήν
καμαρούλα ή μικρή άδεληη της.
Ά πό τήν ημέρα έκείνη ό Άλέκος τήν αγαπούσε άλλοιώτικα.
Ό πόθος πού μπορεί νά αισθανόταν γιά τό μεστό καί κα
λοκαμωμένο σώμα της σβήστηκε όλότελα. Καί δέν έμεινε παρά
ή ψυχική άγάπη, δυνατή καί βαθειά. Ανακατωμένη καί μέ μιά
μικρή ζήλεια γιά τούς «κάποιους» πού νόμισαν κάποτε πώς την
άγαπούνε. γιά τόν ίδιο άκόμα τόν Ποιητή πού τής άρεσε ένα
ποίημά του όσο ποτέ δέν τής είχε αρέσει κανένα δικό του, ή
άγάπη αύτή μεγάλωνε μέρα μέ τή μέρα ώς πού έφτασε νά
έμπνεύση στό νέο τή μεγάλη άπόφασι.
Έπλησίαζαν τά Χριστούγεννα. Εκείνες τίς ήμέρες είχαν
άκούσει στό σπίτι τής Ξένης πώς ό φίλος τους ό Αλέκος
παντρεύεται. Μέ ποιάν: Δέν ήξερε κανείς. Φαίνεται πώς εκεί
νο: είχεν έκμυστηρευτή σέ κάποιον φίλο τ' όνειρό του. χωρίς νά
πή όνομα, ό φίλος μίλησε σ' άλλους καί τό μυστικό κάνοντας τό
γύρο του έφθασεν ώς έκεί. Καί τήν πρώτη φορά πού πήγε μετά
τήν είδησι. ή μικρή αδελφή τής Ξένης, ένα ζωηρό κοριτσάκι
δεκαεπτά χρονών. τόν ρώτησε μπροστά σ’ όλους άν ήταν άλήθεια. κι άν μπορούσαν νά μάθουν τή νύφη.
Ό Άλέκος γελώντας τ' άρνήθηκε φυσικά, ή μικρή έπέμενε νά
τόν έρωτά, ή μαμά τήν έμάλωσε. είπαν όλοι τά συνηθισμένα
άστεία κι άφ-ού είδαν πώς ήταν πιά «λόγια τού κόσμου» άλλα
ξαν κουβέντα. Ύστερα όμως, μιά στιγμή πού έμειναν μονάχοι ό
Αλέκο: κ’ ή Ξένη κοντά στό παράθυρο, ή Καλόγρια τής
άγάπης. πολύ σοβαρά, τήν ξανάφερε;
— Αλήθεια είναι; Τόν ρώτησε. Σέ μένα μού φαίνεται πως
μπορείς νά τό έμπιστευθής.
Ό Άλέκος φαντάσθηκε πώς ή Ξένη τόν ρωτούσε έπίτηδες.
ΓΓ αύτό χωρίς δισταγμό, καί μέ χαρά μάλιστα πού έρχονταν
έκεί τό πράγμα, τής άποκρίθηκε.
— Ά ν ήταν πρώτη βέβαια θά τώξερες έσύ. Γιατί δέν πιστεύω
νά νομίζης πώς μπορώ νά πάρω άλλην άπό σένα...
Έκείνη ξαφνιάστηκε, τρόμαξε.
— Εμένα; Είναι λοιπόν σοβαρά αύτά πού μού λές: Αύτό πού

Ή Φάτνη (Γιώργου Σικελιώτη).

είπες καί τήν άλλη φορά τότε πού μαλώσαμε γιά τή Φάτνη;
— 'Όσο γίνεται. "Αν ήθελες έσύ, μάλιστα. Θά ήμουν ό πιό
ευτυχισμένος άνθρωπος τού κόσμου.
Τόν έκοίταζε κατάματα δακρυσμένη. Ή φωνή της όμως ήταν
σταθερή καί όυνατή. Δέν φοβόνταν ούτε μήν τήν άκούσουν άπό
όίπλα.
— Ό χ ι! Έπρόφερε, άδύνατο!
— Μά γιατί; Ρώτησε σάν ήλίθιος πάλι ό Άλέκος.
— Γιατί όέν γίνεται...
— Αγαπάς άλλον...;
— Ποτέ!
— Δέν θά μπορούσες ν' άγαπήσης έμένα;
— Σ' άγαπώ. Κ' έγώ όέν τό νομίζω πώς σ’ αγαπώ, παρά σ'
άγαπώ.
— Μά γιατί λοιπόν;
— Δέν ξέρω.
— Δέν θά μσύ τό πής;
— Θάταν άόύνατο νά τό καταλάβης!
— "Οχι, πές μου το. Σέ παρακαλώ... Θέλω νά μού τό πής!
Καί τήν έπιασε άπό τό χέρι.
’Εκείνη τό άποτράβηξε μέ όύναμι.
— Σύχασε, τού είπε- άφησέ με. Καλά, καλά θά σου τό πώ...
μά όχι τώρα!
— Πότε;
— Περίμενε, θά σού τό γράψω.
— Μού τό υπόσχεσαι;
— Ναί.
— Δέ θά μέ ξαναόής έόώ άν όέ λάβω τό γράμμα σου.
— Θά σού γράψω.
Ό Άλέκος κράτησε τό λόγο του καί περίμενε τό γράμμα της
ώς τήν παραμονή τών Χριστουγέννων. Είχεν άπελπισθή πιά,
όταν έκείνη τήν ήμέρα τού ήλθε μέ υπηρέτη ένας μεγάλος καί
χονδρός φάκελλος. Τόν πήρε στά χέρια του μ’ έκπληξι πώς ήταν
δυνατό νά τού γράψη τόσα! - τόν άνοιξε μέ περιέργεια κι
έβγαλε άπό μέσα τήν Φάτνη τής Ξένης μ’ ένα μικρούτσικο
γραμματάκι, πού έλεγε αυτά:
«Σού χαρίζω τήν Φάτνη μου, πού είναι ό,τι ιερό καί πολύτιμο
κι άγαπημένο έχω. Μόνο άγάπη σάν τη δική μου μπορούσε νά
κάνη γιά σένα τέτοια θυσία! Φύλαξέ την κλειστή στό συρτάρι
σου - βαθιά, πολύ βαθιά - καί κάπου-κάπου άνοιγέ την νά τήν

βλέπης καί νά μέ θυμάσαι. "Αμποτε νά σέ φωτίζη ή χάρι τού
νεογέννητου Χριστού καί ν' άνοίγη τά μάτια σου στήν μεγάλη
Αλήθεια. ’Αγάπα τόν Χριστό. Είναι ή ευχή κ' ή παραγγελία
πού σού δίνω μέ τήν καρδιά μου, γιατί τό καλό τό δικό σου τό
θέλω περισσότερο άπό όλων τών άλλων άνθρώπων! Εμένα δέ
θά μέ ξαναδής. Άπό τήν ήμέρα έκείνη πού μιλήσαμε κλείστηκα
στήν κάμαρά μου καί φόρεσα τά μαύρα. Μή σού κακοφανή, άν
τήν άγάπη τήν δική σου πού ήταν τόσο μεγάλη, νίκησε μέσα μου
ή άγάπη τού Χριστού πού ήταν μεγαλύτερη. "Αν μ' άγάπησες
άληθινά θά χαρής γι’ αυτό. Είμαι ή Καλόγρια τής Αγάπης».
...Στήν άρχή έκυρίευσε τόν Άλέκο μιά λύπη άπέραντη γιά τήν
χαμένη του άγάπη. Έπειτα λυπήθηκε τήν δυστυχισμένη θρη
σκόληπτη καί τήν όμορφιά της πού χανόταν γιά μιά τρέλλα. Καί
στό ύστερο - άφσύ πέρασαν πολλές ήμέρες - άρχισε νά γελά μέ
όλ’ αυτά καί μέ τήν άγάπη του, καί μέ τήν τρέλλα τής Ξένης, καί
μέ τό γράμμα της πού μύριζε λιβάνι, μέ τήν Φάτνη πού τού
έστειλε γιά θυμητικό τής παράξενης άγάπης της. Τού φαίνονταν
τόσο άστεϊα! Άπό τά πιό άστεϊα πού μπορούσε νά τού δώση
στήν τραγική της σοβαρότητα ή ζωή... Μια μέσα όμως ό οίκτος
του γιά τήν Ξένη, άπέραντος ξαναγεννήθηκε. Ήταν σάν τήν
απάντησε γιά πρώτη φορά, πολύν καιρό μετά τόν άπότομο
χωρισμό τους. Πήγαινε περίπατο ένα πρωί στά Πατήσια, ένα
πρωί άνοιξιάτικο συντροφευμένο μέ μιά καλόγρια... άληθινή.
Φορούσε κατάμαυρα άπλά, χωρίς άλλο στολίδι παρά ένα χρυσό
σταυρό στό λαιμό της. Τή χαιρέτησε άπό μακριά καί στά
θηκε νά τήν βλέπη πού προσπερνούσε μέ τό συνηθισμένο της
βήμα «σιγοπερπάτητη καί χαμηλοβλεπούσα» όπως πάντα. Τί
όμορφη, τί παρθενική, τί αιθέρια πού ήταν άκόμη! Καταρα
μένη. έλεγε, ή τρέλλα πού έκανε άχρηστη, καί γιά τόν ποιητή
άκόμα, μιά τέτοια όμορφιά! Κι άναθεματισμένοι έκείνοι πού
έρριξαν στήν παιδική ψυχή μέ τήν Φάτνη τά πρώτα σπέρματα.
Πέρασαν χρόνια. Στό συρτάρι τού νέου βρίσκεται άκόμη ,
κλειστή ή Φάτνη τής τρελλής. Κάπου - κάπου τήν άνοίγει καί
θυμάται...
Ακόμα σπανιώτερα βλέπει τήν Ξένη. Κλεισμένη τόν περισ
σότερο καιρό στήν κάμαρά της, μαυροφόρα πάντα, διαβάζει
βιβλία ιερά, προσεύχεται καί λιβανίζει τά εικονίσματα.
Όταν θυμάται πάρα πολύ τόν νέο πού τήν άγάπησε. παρα:
καλεϊ μέ δάκρυα τό Χριστό νά τής συγχωρέση τή μεγάλη
αμαρτία. Είναι ή Καλόγρια τής Άγάπης.
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Ή ‘ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τ0Υ EPST0E
ΑΙΑ
ΤΉΣ ΥΠ0Β0ΑΗΣ
Ενδιαφέρον ψυχοφυσιολογικόν ζήτημα.

Ό έρω τικός ίδεοπ αθής π ερ ισ τρ έφ ετα ι διαρκώ ς γύρ ω
ά π ό τη ν εμμονήν ιδέαν το υ , α ισ θ ά νετα ι ά κα τα γ ώ ν ισ το ν
ά ν ά γ κ η ν νάόμιλή π ερ ί το ύ άγαπ ω μένου π ροσώ π ου καί
εύ ρ ίσ κετα ι είς διαρκή τα ρ α χ ή ν , ή όπ οια κατα λή γει εις
α λη θ ές άγχος.
ΙΑΤΡΟΣ Παναγιώτης II. Παναγιώτου διηγείται τά έξής:
— Ή επαφή μου μέ τήν « Ε 
ταιρείαν Ψυχικών Ε ρ ευ ν ώ ν » , μοϋ έ 
δωσε αφορμή νά έξηγήοω ένα γεγο
νός, τό όποιον μέχρι τοϋδε παρέμενε
δΓ έμ έ άνεξήγητον.
«"Ημουν τότε 7 ετών. Ή τα ν , ενθυ
μούμαι, τό πανηγύρι τών Ταξιαρχών
είς ένα χωριό πλησίον ιής Κερατέας
τής ’Αττικής, όπου έπήγα κι' εγώ μέ
έναν γνωστόν μου. "Οταν έπεστρέψαμεν, είχα αγοράσει μερικά πράγμα
τα ιδίως ζαχαρωτά για τό σπίτι, άπό τά
όποια όμοις δέν έδπκχι ε ίς τύν άδελφόν μου.
Τ ό πράγμα δυσηρέστησε τήν μητέ
ρα μου, ή οποία μέ έπ έπ λ η ξε, λέγουοα ότι αύττί δέν έπρεπε νά τό κάμω,
διότι «θά μέ τιμωρήσουν» οί «’Άγιοι
Ταξιάρχαι!». Έ γ ώ είχα λησμονήσει
τό γεγονός όταν έκοιμήθην. Είς ιον
ύπνον όμως είδα τρεις χωροφύλακες,
έκ τών όποιων ό ένας έκοψ ε μ ιό βέργα άπό παικικειμένην έλάτην καί ήρχιοε νά μέ κτυπά είς τάς κνήμας. Τέ>
πρωί λοιπόν, όταν έοηκώθην. είδα
πράγματι τάς κνήμας μου καταμελανιασμένας καί μέ ίχνη καταφανών ρα
βδισμάτων. Ή μη ιέ (κι μου φυσικά ιό
άπέδωαεν είς τήν οργήν τών Ταξιαρ
χών, άλλα κόρα πλέον δύναμαι νά
εϊπω ότι έπρόκειιο περί «οτιγματικής
ίδιοπληγίας».
Ε ίς μίαν μονήν τής Ιταλικής Φοκκαμοντάνα έκλήθη ό 25ετής ξυλουρ
γός Π ιέτρο Τοιάντσι νά διορβώοη ένα
ξύ λινο ν σταυρόν, έπί τού όποιου ήτα
καρφωμένος ένας Χριστός άπό πεπιε-
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σμένον χάρτην. Ή έπιδιόρθωοις έτελείω σ ε. Ό τα ν όμως ό Ταιάντοι ήθέλη οε νά καρφώοη τόν Έ σταυρω μένον, ήσθάνθη νά νεύρα του νά παρα
λύουν. Ε ίχε τήν έντύπωοιν ότι τό
κάρφωμα αύτόθά ήτο έπανάληψις τού
μαρτυρίου καί ότι θά τό έπανολάμβανεν ό ίδιος άντί τών Ε β ρα ίω ν είς τόν
Χριστόν. Μόλις καί μετά βίας έπείσθη
νά τελειώ σ η τήν έργασίαν, άλλα κα
τόπιν αύτού, άφού τήν νύκτα έβαοονίσθη άπό φοβερά όνειρα, έξύπνηοε μέ
τάς πληγάς τού Πάθους είς τάς χεϊρας
καί ε ίς τούς πόδας του.
Ε ν ν ο είτ α ι ότι τό γεγονός διεδόθη
άμέσως καί πλήθη κόσμου έαπευσαν
νά τόν ίδούν, μεταξύ τών οποίων καί
άντιπρόσωποι τών ’Αρχών καί τής ’Ε 
πιστήμης, οί όποιοι διεπίστωσαν όλοι
τήν άλήθειαν τού γεγονότος.
Ή έξήγησις έδώ, όπως καί είς όλα
τά παρόμοια γεγονότα, είναι ή αυθυ
ποβολή, δηλ. ή έπίδρασις τής ιδέας
έπί τής ύλης. Ή σφοδρά έντύπωοις,
αυτή ήτο πού έπ έφ ερ ε τάς δερματικός
αυτός άλλοιώσεις ε ίς τόν ξυλουργόν.
Μία άπό τάς ίσχυροτέρας καί όντως
φ οβερός αύθυποβολάς διά τά αποτε
λέσματα πού μπορεί νά φέρη είς ε υ 
π α θ ε ί ς οργανισμούς, είναι καί τά λ ε 
γάμενα μεγάλα έρωτικά αισθήματα.
Ν ΕΠΤΥΞΑ Μ ΕΝ έν έκτάοει
είς προηγούμενα τεύχη τών
« Αστυνομικών Χρονικών» τήν
τρομερόν δύναμη τής υποβολής καί
αυθυποβολής. άναψέ|χιμεν δέ καί διά
φορά χα|χικιηριοτικά παραδείγματά

Α
ιης·

Ό έρω ς (ίρχίζων είτε τίπέ> τήν έντύ-

πωσιν τού συμβατικώς ώραίου - διότι
αί ά ντιλή ψ εις έπί τού σημείου αύτού
είναι πολύ διαφορετικοί, άναλόγως
τού γεωγραφικού πλάτους καί τής άναπτύξεω ς τού άτόμου - είτε άπό υπο
λογισμούς (π|Χ)ϊκα, συγ γ έν εια 1, ήμπορεί πράγματι είς άτομα επιδεκτικά υ
ποβολής νά καταλήξη είς έντονον αυ
θυποβολήν. ή όποίτι πρέπει νά θεωρηθή ώ ς αληθές νοσηρόν σύμπτωμα: τήν
Ίδεοπάθειαν.
Ε ίς τήν Ίδεοπάθειαν αύτήν είναι
δυνατόν νά καταλήξουν έρωτικά αι
σθήματα καί ύπό τήν έπίδραοιν τού
άτομικού έγωϊσμού καί τού ένστικτου
τής ιδιοκτησίας (ζηλοτυπία), έστω καί
άν πρόκειται περί παλαιών, άτονηοόντων πλέον αισθημάτων.
Σύνδεσμοι παλαιοί, καταλήξαντες
σχεδόν είς πλήρη αδιαφορίαν, είτε
έν εκα διαφο(χίιν χα|κικτή|χχ;, είτε έ 
νεκα τχιΐματικιίιν άτελειών, άναζωπυ(Χ)ύνιαι κάποτε μονομειχϊχ; καί ήμπο(Χ)ύν νά καταλήξουν είς ίδεοπαθείας,
άπό έξαφνικέιν κέντημα τού εγω ι
σμού ή άπό φόβον χωρισμού άπό τού
ά λλο υ άτόμου, είς τό όποιον πριν δέν
έδιδαν παρά έλαχίστην π|κ>οοχήν.
Τέ) ζήτημα τούτο τό γνωρίζει κολιός
ένα μέρος τού ώραίου φύλου καί ττί

I

Ή Ισχυρά έρωτική υποβολή δημιουργεί ένίοτε ε ίς ευπαθή άτομα δεινήν πραγματικήν κατάστασιν, ε ίς τήν όποιαν θά κληθή μοιραίως
μίαν ήμέραν νά έπέμβη ό ψυχίατρος

χειρίζετα ι πράγμα [ ι δεξιώτατα, μέ
συνεχή π|κ')κληοιν τής ζηλοτυπίας
Π|χ'χ; ουγκμάτηοιν τ<ϊ)ν συντρόφων
των.
Δια τόν έ(Χΐ)τικόν ίδεοπαθή τό άτομον τής αυθυποβολής του λαμβάνει
ύπερβολικήν, ύπε(χίνω τής πραγματι
κής, αξίαν. Ή ανάγκη τής παρουσίας
του γίνεται άπάλυτος, ιίιθούοα κάποτε
καί ε ίς παράλογα διαβήματα. Αί ανα
μνήσεις καί οι τόποι τής συμβιώσεως
προξενούν βαθΰν πόνον. Καί αί α λ λ ε 
πάλληλοι καί ενίοτε βίαιαι οκηναί
τιίιν εξηγήσεων, αντί νά κατευνά
σουν, χειροτερεύουν τήν κατάσταοιν.
Ό ερωτικός ίδεοπαθής π εριστρέφ ε
ται διαρκπις γύρω άπό τήν εμμονήν ι
δέαν του, αισθάνεται άκαταγώνιστον
άνάγκην να όμιλή περί τού άγαπωμένου προσώπου καί εύρίοκεται είς δι
αρκή τα|χτχήν, ή όποια καταλήγει είς
α λη θ ές άγχος, τήν όδυνηροτέραν κατάσταοιν τής ψυχοπάθειας. Χαρακτη
ρίζεται άπό βά|χχ; προκάρδιον, παλ
μούς, έναγώνιον τα(χτχήν, διακοπήν
τής όρέξεοχ; καί τού ύπνου, άποτέλεσμα ττ/ιν όποιων είναι ή έλάττιοοις
τής θρέψ εω ς καί είς ευπαθή άτομα ή
προλείανσις τού εδάφους ή καί ή έκκόλαψις οοβαρωτέρων ψυχοπαθειών.
Αί κρίσεις ιών καταστάσεων αυτών
είναι ενίοτε τόσον έντονοι, ώστε υ
περισχύουν άπό κάθε ά λλο αίσθημα
καί ήμπο(Χ)ύν νά καταλήξουν είς έγ 
κλημα ή αυτοκτονίαν.

Λ ΙΓΑ Ι άλλοι αύθυποβολαί, εκ 
τός τών έρωτικών, έχουν ώς
αποτέλεσμα τόσα δράματα, ό
πως πείθεται κανείς καθημερινώς άναγιγνώσκων τάς έφημερίδας, ’Ανέ
καθεν, διά παρόμοια ζητήματα, λαοί
όλόκληροι έξηνδραποδίσθησαν, πό
λ ε ις έγιναν παρανάλωμα τού πυρός,
γ εν εα ί έξωλοθρεύθησαν. Καί αύτό
συνέβη δι" άτομα, τά όποια άλλοι έβ λεπ ον όχι μόνον άδιαφόρως καί ψυχρώς, ά λ λ ’ ένίοτε καί μέ αίσθημα κό
ρου.
Ό π ω ς καί άν έχη τό πράγμα, ή
ισχυρά έρωτική ύποβολή δημιουργεί
έν ίο τε είς ευπαθή άτομα δεινήν πρα
γματικήν κατάσταοιν, είς τήν όποιαν
θά κληθή μοιραίως μίαν ήμέραν νά
έπέμβη ό ψυχίαστρος.
Καί πρώτον τά άντινευρικά καί άντισπασμωδικά φάρμακα, άν καί μόνον
υποβοηθητικά, είναι μεγάλης ιΐχρελ εία ς διά τάς καταστάσεις τού άγχους.
Ή θεραπεία έγκειται ά λλού, έ φ ’
όσον δέν πάσχει τό σώμα. "Εγκειται
είς τήν ψυχήν. Δυστυχιϊχ; είς τάς κα
ταστάσεις αύτάς ούδεμία λογική καί
ούδεμία πειθώ ήμπορούν νά έπιδ|χίσουν.
Σοβαρόν έπίδραοιν ήμπορεϊ ντί έχη
ή έπ ί τινα καιρόν άιιομάκρυνοις άπό
τού περιβάλλοντος καί τών άναμνήσεων τής αυθυποβολής, μέ διαρκή έ-
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Τού κ. Γ. ΚΟΥΒΕΛΑ

Νά καθιερωθή μιά γιορτή τόν Οκτώβριο, είς
μνήμην τών μαρτύρων καί ήρώων τής Ρω
σίας. Έ τσ ι θά θυμώμαστε τούς έργάτες,
τούς άγρότες, τούς δασκάλους, τούς παπά
δες, τούς λογοτέχνες, όλους μ' ένα λόγο
πού τόλμησαν νά υπογράψουν μέ τό αίμα
τους τό μεγάλο όχι στήν τυραννία καί τή
σκλαβιά.

ΑΛΕζ. ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ

ΧΟΜΕ συνηθίσει, όταν μιλάμε
γιά διωγμούς καί μάρτυρες, ό
νους μας νά πηγαίνη στά χρόνια τών
Ρωμαίων αύτοκρατόρων, τόν 3ον καί
4ον αιώνα. Τότε πού οί παλαίστρες
καί τά άμφιθέατρα τής Ρώμης, τής
Αλεξάνδρειάς καί τής Καρχηδόνος
«φιλοξενούσαν» τό άνθος τής Ε κ 
κλησίας. Τότε πού αναδείχτηκαν τά
νέφη τών μαρτύρων καί τών άθλητών
τού Χριστιανισμού. ·
Ή άντίληψη όμως αυτή δέν είναι
έντελώς σωστή. Διωγμοί εναντίον τής
χριστιανικής Πίστεως υπήρξαν πάν
τοτε. Μάρτυρες καί ήρωες έχουν νά
παρουσιάσουν δλοι οί αιώνες.
Στήν εποχή μας γίνεται πολύς /.ά
γος γιά ελευθερία, δημοκρατία, κοι
νωνική δικαιοσύ'νη, ισότητα. Ό αιώ
νας μας δίκαια χαρακτηρίζεται ώς
εποχή τών δημοκρατικών ελευθεριών
καί τών άπελευθερωτικιϋν κινημά
των.
Όμως, παρά τό γεγονός αύτό, υ
πάρχουν πλείστα παραδείγματα, πού
οί σχετικές διακηρύξεις τών ηγετών
παραμένουν ώραία λόγια καί συνθή
ματα, χωρίς κανένα άντίκρυσμα. Έ 
τσι λοιπόν καί σήμερα καταπατοϋνται τά άνθρώπινα δικαιώματα και οί
θρησκευτικές καί πολιτικές ελευθερί
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ες. Καί σήμερα βιάζεται τό φρόνημα
τών πολιτών καί στοάγγαλίζονται οί
ιδέες τών άνθρώπων. Καί σήμερα,
στόν εικοστόν αιώνα, ύπάρχουν μάρ
τυρες. 'Άνθρωποι, κάθε τάξεως, ηλι
κίας καί φύλου, πού άγωνίζονται καί
θυσιάζονται γιά τά ιδανικά τής θρη
σκείας καί τής άνθρωπίνης αξιοπρέ
πειας. Καί άντιμετωπίζουν κάθε μέρα
διωγμούς καί μαρτύρια. Ά ντιμετωπίζουν τήν φυλακή, τήν έξορία, τά καταναγκαστικά έργα, τά πολιτικά ψυ
χιατρεία, τήν κοινωνική άπομόνωση,
τήν πολιτική καταδίκη, τήν οικονομι
κή εξουθένωση.
Πρόσφατα μάλιστα, ή οργάνωση
γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα «Διε
θνής Αμνηστία», δημοσίευσε μιά έκ
θεση, στήν όποια άναφέρονται οί χώ
ρες, πού παραβιάζουν τά δικαιώματα
τού άνθρώπου καί βασανίζουν πολί
τες γιά τις θρησκευτικές καί πολιτι
κές τους ιδέες. Μεταξύ τών χωρών
αυτών είναι ή Χιλή, τό Βόρειο Βιετ
νάμ, ή Βραζιλία, ή Σοβιετική Ένωση,
ή Κούβα, ή Αργετινή κ.ά.
Στίς γραμμές πού άκολουθοϋν, θά
γίνη λόγος γιά διωγμούς συγγραφέων
καί άλλων πνειματικών άνθρώπων,
πού σημειώθηκαν τόν περασμένο
χρόνο στή Σοβιετική Ένωση. Σχετική

καταγγελία έκανε, μεταξύ τών άλλων,
καί ό γνωστός Ρώσος συγγραφέας Αλεξ. Σολζενίτσιν σέ μιά ενδιαφέρου
σα συνέντευξή του άπό τήν άγγλική
τηλεόραση τού Μπί Μ.τι Σί. Απαν-

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΦΣΚΥ
« Αντηλλόγη » μέ τόν χιλιανό κομμουνιστή η
γέτη Λουίς Κορβαλάν

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
τώντας σέ ερωτήσεις τον σννεργάτον
τον σταθμοί', ό Σολζενίτσιν άναφέρθηκε στις νέες διώξεις, πσί' έξαπέλυσε τό Σοβιετικό καθεστώς εναντίον
τών άντιφρονούντων, ιδίως των σιγγραφέων καί τών διανοουμένων.
Καί έτόνισε χαρακτηριστικά: «Θά ή
θελα νά σάς δώσω μερικά παραδεί
γματα, μερικά φρέσκα παραδείγματα,
γιά τά όποια όέν θά έχετε άκούσει
τίποτε άπό τό ραδιόφωνο, ο ντε θά
έχετε διαβάσει τίποτε ιπίς εφημερί
δες. Κάποιος πήγε·νά έπιοκεφθή τόν
Ζαχάρωφ, χώριζε στό σπίτι τον μέ τό
τραίνο καί τόν σκότωσαν στό δρόμο.
Κάποιος άλλος χτνπάει τήν πόρτα
τον Νικολάϊ Κρυούκωφ, λέγοντας δτι
είναι ό υπάλληλος τον άεριόφωτος.
Εκείνος άνοίγει τήν πόρτα. Τόν δέρ
νουν καί τόν άφήνονν σχεδόν ετοιμο
θάνατο μέσα στό ίδιο τον τό σπίτι. Ό
λόγος ήταν, γιατί είχε ύπερασπισθή
διαφωνούντες μέ τό Σοβιετικό καθε
στώς καί είχε υπογράφει διαμαρτυ
ρίες. "Ενα άπσγενμα στις πέντε, στή
Σ ο β ιε τικ ά τάνκς οτήν Τσεχοσλοβακική π ρω τεύουσ α κατα π νίγουν στό α ίμα τήν « Α νο ιξι τής
Πράγας

λεωφόρο Λένιν, ή Μάλβα Λάντα σνλλαμβάνεται μέσα στό δρόμο καί
σπρώχνεται μέσα σ' ένα αυτοκίνητο.
Βάζει τις φωνές: «Πολίτες, θέλουν νά
μέ άπαγάγουν». Έκατοιπάδες περα
στικοί τήν άκούν, άλλά φοβούνται νά
έπέμβονν, γιατί ό καθένας μπορεί νά
συλληφθή μ' αιπό τόν τρόπο. Μπρο
στά στά μάτια τών περαστικών τήν
έβαλαν .στό αυτοκίνητο καί τήν ώόήγησαν στή φυλακή...» (Καθημερινή.
20.4.76).
Ή καταγγελία αυτή, πού προέρχε
ται άπό τόν κορυφαίο Ρώσο συγγρα
φέα, προεκάλεσε μεγάλη αίσθηση
στους πνευματικούς κύκλους. Αλλά
καί ανησυχία στήν διεθνή κοινή γνώ
μη γιά τήν καταπάτηση τών στοιχει
ωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιά
τό διωγμό τού πνεύματος καί τής ε
λευθερίας.

ΝΕΚΡΑΣΣΟΦ
Μ α χ η τή ς γιά τά άτο μικά δικαιώ ματα α τή Ρω
σία.

Κ αί ή καταγγελία τού Σολζενίτσιν
επιβεβαιώνεται άπό τίς καθημερινές
σχεδόν πληροφορίες τού ξένον τύπον
γιά τίς νέες διώξεις καί τίς συχνές
δίκες, πού έγιναν τό περασμένο χρό
νο στή Σοβιετική "Ενωση. Δίκες καί
καταδίκες πολιτών διαφόρων τάξε
ων, ιδιαίτερα όμως επιστημόνων καί
συγγραφέων. "Ολοι αυτοί οί άνθρω
ποι, επειδή είχαν τό θάρρος καί τήν

τόλμη νά έκφράσουν δημοσίρ τίς ιδέ
ες τους, σί’ρονται στά δικαστήρια,
καταδικάζονται σέ εξοντωτικές ποι
νές καί οδηγούνται σέ στρατόπεδα
συγκεντρώσεως, σέ εξορία ή σέ ψυ
χιατρεία!
Στή συνέχεια θά άναφέρουμε μερι
κές, ελάχιστες, άπό τίς πολλές περι
πτώσεις άνθρώπων τού πνεύματος
καί τής έπιστήμης, πού διώχτηκαν
κατά τό 1976 στή Σοβιετική Ρωσία.

Ό καθηγητής τής φιλοσοφίας
Κόλμαν
Ο Έρνεστ Κόλμαν υπήρξε παλαί
μαχος μπολσεβίκος, φίλος τού Λένιν
καί άπό τά πρώτα μέλη τού Σοβιε
τικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Τόν περασμένο Σεπτέμβριο παραιτή
θηκε σέ ένδειξη διαμαρτυρίας καί ζή
τησε πολιτικό άσυλο στή Σουηδία.
Ό Κόλμαν, ήλικίας 84 ετών, τσε
χικής καταγωγής, είναι ένας άπό τούς
σημαντικωτέρους μαρξιστές φιλοσό
φους. Υπήρξε καθηγητής τού Πανε
πιστημίου τής Μόσχας καί Διευθυν
τής τού Φιλοσοφικού Ινστιτούτου
τής Τσεχοσλοβακικής 'Ακαδημίας 'Ε
πιστημών. Τά βιβλία καί τά επιστη
μονικά του άρθρα ξεπερνούν τόν άριθμό τών 600.
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ΚΗΘ-1
\e e M
«

Καί ιδού ό άστήρ όν είδον έν τή ανατολή προηγεν αυτούς... »

«... Καί ιδού ό άστήρ όν είδον έν τή
ανατολή προήγεν αυτούς, έω ς έλθών
έστη επάνω ου ήν τό παιδίον· ίδό.ντες
δε τόν αστέρα έχάρηοαν χαράν μεγάλην αφόδρα, καί έλθόντες εις τ«Τν οι
κίαν είδον τό παιδίον μετά Μαρίας
τής μητρός αυτού, καί πεοόντες προαεκύνηααν αύτφ, καί άνοιξαντες τούς
θησαυρούς αύτών προσήνεγκαν αύτώ
δώρα, χρυσόν καί Λίβανον καί σμύρ
ναν».
Μ αυτά τά λόγια περιγράφει ό Ευ
α γγελιστή ς Ματθαίος ιό άατέρι πού
παρουσιάσθηκε, όταν γεννήθηκε ό 'Ι 
ησούς καί πού είδαν οί μάγοι καί όδηγήθηοαν νά προσκυνήσουν τό Χριστό.
Τ ί ήταν όμως αύτό τό άστρο; Ή ταν
άληθινό; Ή ταν κοινό άστέρι ή ένα
υπερφυσικό φαινόμενο; ”Ας δούμε τί
λ έ ν ε καί οί ά λ λ ες χριστιανικές πη
γές:
Τ ό Π ρωτευαγγέλιο τού Ιακώβου
λ έ ε ι πώς οί μάγοι είδαν:
Π ολλούς άςπέρες στήν Ανατολή,
πού τούς οδήγησαν μέχρι τό σπήλαιο
«έπί τήν κεφαλήν τού παιδιού», ή ένα
πολύ μεγάλο άστέρι στόν ούρανό, πού
έλα μπε πιό πολύ άπ' όλα τ άλλα ά
στρα.
Ή 19 έπιστολή τού Ιγνατίου άνΐιφ έρ ει πώς:
Στόν ούρανό έλαμπε ένα άστέρι,
περισσότερο άπό τ ά λ λ α Μάλιστα τό
φώς του δέν μπορούσε νά περιγραφή.
Γιατί ξεπερνούσε σέ λαμπρότητα καί
τόν ήλιο καί τή σελήνη. Ή τα ν επό
μενο λοιπόν τό άστρο αύτό νά δημιουργήοη μεγάλη έντύπιυοι, άκόμη
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σύγχυσι ή καί φόβο!
Τ έ λ ο ς ό ’Ιουστίνος ό μάρτυρας το
νίζει πώς:
Οί μάγοι είδαν ένα λαμπρό άστρο
στόν ούρανό. Ά π αύτό κατάλαβαν
πώς γεννήθηκε βασιλιάς. Καί γι αύτό
ξεκίνησαν νά τόν βρούν καί νά τόν
προσκυνήσουν.

Τί λέει ή αστρονομία
Τά πράγματα λοιπόν τόσο οτό Ματ
θαίο όσο καί στήν υπόλοιπη άπόκρυφη
ή κανονική Χριστιανική Γραμματεία
είναι ξεκάθαρα
Ά ς προχωρήσουμε όμως καί στήν
άστρονομική πλευρά:
Γ ια τί πρέπει νά τονίσουμε πώς: Ό 
σο μ εγαλώ νει καί προχωρεί ή Ε π ι 
στήμη τόσο περισσότερο έπιβεβαιώνονται καί άποδεικνύονται οί άλήθειε ς καί τά διάφορα άγνωστα μυστήρια
τού Χριστιανισμού, όσα βέβαια προσφέρονται γιά έρευνα.
Π άντως γιά ιόν άστέρα τών μάγων
διατυπώθησον π ο λ λές θεωρίες.
Οί πιό σημαντικές, σύμφωνα μέ ο
μιλία τού όμ. Καθηγητού τού Π ολυ
τεχνείου κ. Α. ΣΠΚΟΥ, είναι οί πα
ρακάτω δυό.
Ή πρώτη άπ’ αυτές υποστηρίζει
πώς τό άστρο τών μάγων ήταν ένα
«νέο» ή χύπερνέο» άστέρι. Καί είναι
γνωστό πώς οί άστέρες αύτοί παρουσι
άζονται καί λάμπουν άπότομα στόν
ούρανό. Γιατί ή άτμόσφαιρά τους με
γ α λώ νει άπότομα άπό έκρηξι καί
σχηματίζουν ένα πολύ μεγάλο καί
φ ω τεινό νεφέλωμα. Π ολλές φορές,

μάλιστα, ό «νέος» άστέρας ξεπερνά,
σέ λάμψι καί λαμπρότητα, τούς 20
εκατομμύρια ήλιους. Καί τότε ονομά
ζεται «ύπερνέος».
Π ρέπ ει νά πούμε άκόμη mix; οί ά
σ τέρ ες αύτοί λάμπουν στόν ούρανό
μ ερ ικ ές μ έρες ή καί μήνες άκόμη
Μ ετά όμως έξαφανίζονται, γιατί δια
λύετα ι ή άτμόσφαιρά τους.
Στά άστρονομικά χρονικά πάντως
δέν άναφέρεται καμμιά τέτοια περίπτωσι «νέου» ή «ύπερνέου» άστέρα,
πού νά παρουσιάσθηκε τήν έποχή τής
γεννήσεω ς τού Χριστού. "Αν καί αύτό
δέν άποκλείει τήν ϋπαρξι ένός τέ
τοιου άστέρα «νέου» ή «ύπερνέου»,
πού νά τόν είδαν μόνο οί μάγοι καί
κα νείς άλλος. Γιατί μόνο στό α' μισό
τού 20ού αιώνα φάνηκαν περίπου 90
«νέοι» άστέρες καί πολλοί μάλιστα
άπ’ αύτούς διακρίνονταν καί μέ γυμνό
μάτι.

Σύνοδος πλανητών
Ή δεύτερη άποψι γιά τόν άστέρα
τών μάγων είναι ή έκδοχή πού ύποστηρίζει πώς ό άστέρας τής Βηθλεέμ
ήταν σύνοδος πλανητών.
"Ε ν α ς διακεκριμένος αστρονόμος
τής χώρας μας, ό δρας Κων. Χασάπης,
ε ίχ ε έκδώ οει τό 1970 (πέθανε τό 19721
ένα σημαντικό βιβλίο πού ονομάζεται
«ό άστήρ τής Βηθλεέμ».
Σ αύτό άποδεικνύει έπιστημονικά
πώς ό άστέρας τής Β ηθλεέμ δέν ήταν
ά λλο άπό τήν μεγάλη συγκέντρωσι
τών πλανητών, πού έγινε τό β μ X
"Ας δούμε όμως τά πράγματα πιό
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ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΟΦΣΚΥ
Ο καθηγητής Κολμαν οι ανοικτή
επιστολή τον προ; τον Γεν. Γραμμα
τέα τον Σοβιετικοί> Κ.Κ. Δεονίντ
Μπρέζνιεφ κατηγορεί τή Σοβιετική
'Ένωση, ότι «παραβιάζει χονδροε ί
διος τά ανθρώπινα δικαιώματα». Η
επιστολή αντί), πον αποτελεί ένα
θαρραλέο καί άποκαλνπτικό κείμενο,
δημοσιεύτηκε στον; «Τάϊμς» τον
Αονβίνον (4.10.76). Γράψει μετάξι'
τών άλλων: «Σάς ανακοινώνω, άτι
εγκαταλείπω το Κομμοννιστικέ) Κομ
μά τής Σοβιετικής Ένώσεως... Είμαι
Η4 ετών καί άπό 5<Ηετίας μέλος τον
Κ.Κ. Ένεγράφην ατό Κόμμα για να
άγωνισθώ γιά κοινωνική δικαιοσύνη
καί γιά μιά εύτυχισμενη ζωή τών αν
θρώπων. Τώρα πλέον, έπειτα από
μακροχρόνιες καί βασανιστικές σκέ
ψεις, κατέληξα σ' αύτή τήν όχι ενκολη γιά μένα άποη αση...
Στή Σοβιετική "Ενωση βέν ύπάρχονν ο ντε τά πιο στοίχε κί>βη δημοκρατικά βικαιωματα: άντί έκλογιίιν ή κατάθειη] ψήψον ύπέρ νποψηψίων,
πον έχονν νπιώειχθη έκ τών άνω- ή
άννπαρξία βημοσιόιτητος στή ν πολι
τική ζωή■ ή άπαγόρι νιπ/ τών απερ
γιών καί ή καθνπόταξη τών συνδικάτων γιά νά νπηρετονν τα σνμψέροντα τον κράτους- πολιτικές συζη
τήσεις είναι άπαγορενμένες, γιά όλα
επιβάλλεται γενική λογοκρισία. Ή
πιστή στήν αλήθεια πληροφορία αν
τικαθίσταται απο τό προπαγανδιστικό ψέμα ή άπό ήμιαλήθειες. Στή Σο
βιετική 'Ένωση τά βασικά <δικαιώμα
τα τον άνθρωπον παραβιάζονται
χονδροειδέστατα. Οι διαφωνούντες
διώκονται μέ σκληρότητα, χιλιάδες
επί χιλιάδων νποφέρονν μαρτύρια σι
ψνλακές, στρατόπεδα, ψνχιατρικές
κλινικές καί άνάμεσά τονς πολλοί
γιά λόγονς θρησκεντικής πίστεως.
Στά εξήντα χρόνια τής σοβιετικής κνριαρχίας δέν ύπαρχει ιπή χωρά αντή,
ούτε ή πιό στοιχειώδης ελευθερία γιά
τούς διανοουμένους, όπως καί καμμιά άλλη δημιονργική ελενθερία. Δέν
είναι ίσως ντροπή ότι οί καλύτερες
προσωπικότητες τον πνεύματος τής
Σοβιετικής Ένώαεως, όπως ό Σολζενίτσιν, ό Ροστρόποβιτς, ό Νεκράσσωφ, ό Νείσβέστνν καί δωδεκάδες
άλλων, έχονν έξαναγκασθή καί ζούν
ατό εξωτερικό εξόριστοι;»
Καί συνεχίζει ό φιλόσοφος κ α ί’Α 
καδημαϊκός "Ερνεστ Κόλμαν: « Αλλά
ό άνθρωπος δέν ζή μόνο γιά τό ψωμί.
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Πρέπει νά έχη τή δννατότητα αύτό
πού σκέπτεται νά τό λέγη σέ πλήρη
δημοσιότητα, νά γράφη αύτό πού
σκέπτεται, νά διαβάζη αύτό πού επι
θυμεί, νά γράφη αύτό πού θέλει καί
σ' όποιον θέλει, νά έκλέγη τόν τόπο
τής κατοικίας τον, όπως αύτός έπιθνμεί, καί νά ταξιδεύη πρός όποια
κατεύθννω] θέλει. Καί ή πραγματικό
τητα; Φοβούμεθα πάλι σι)μερα - ό
πως καί επί Στάλιν - κρύβουμε ό,τι
γράφονμε, παύονμε νά έμπιστενόμαστε ό ένας τόν άλλον, άπό φόβο γιά
την λογοκρισία, γράφονμε πράγματα
πού δέν λένε τίποτα, διακόπτουμε τις
φιλίες μας πάλι άπό φόβο... Δέν εί
ναι, λοιπόν, άπάνθρωπα τά όργανά
σας νά παίρνουν τά παιδιά μακριά
άπό τούς γονείς τονς, νά εμποδίζουν
τή συμβίωση μελών τής ιδίας οικο
γένειας, νά άριούνται την άδεια τα
ξιδιού σέ συγγενείς τον εξωτερικού ή
νά απαγορεύουν γιά μήνες ή καί γιά
χρόνια στούς συγ}'ενείς νά δούν ή νά
γράψουν στούς πολιτικούς κρατουμέ
νους τονς; Τι είναι αύτό; Καί μπορεί
κανείς νά ζή κάτω άπ' αύτές τις συν
θήκες; Καί επί πόσα χρόνια μπορεί
κανείς νά ζήσ>] έτσι; Εγώ δέν μπορώ
πλέον».

Ό θιοφυσικός Μπουκόφσκυ
Τόν περασμένο Δεκέμβριο ή διε
θνής κοινή γνώμη παρηκολούθησε
μιά άσννήθιστη σνναλλα',ή: Ό Χιλι
ανός δικτάτορας Πινοσέτ ζήτησε άπό
τή Σοβιετική Ένωση νά άπελενθερώση τόν έπιστήμονα Βλαδίμηρο Μπουκόφσκν, πού ήταν κλεισμένος σέ πο
λιτικό ψυχιατρείο καί πέθαινε άργό
θάνατο... Σέ άντάλλαγμα θά άφηνε
έλενθερο τόν αρχηγό τον Κομμουνι
στικού Κόμματος τής Χιλής Δονΐς
Κορβαλάν. Ή συμφωνία κλείστηκε
καί οί όνο πολιτικοί κρατούμενοι άπέκτησαν τήν ελευθερία τονς. Ταύτόχρονα άπελάθηκαν καί οί δύο άπό
τίς χώρες τονς.
Ό Βλ. Μπονκόφσκυ, ηλικίας 35
έτών, είναι έπιφανής Ρωσοεβραίος έπιστήμων, βιοφνσικός. Ή δυσμένεια, ·
στήν όποια τόν έθεσε τό Σοβιετικό
καθεστώς, άρχισε άπό τό 1958. Σέ
μιά έρευνα, πού έκαναν τότε ατό σπί
τι του βρήκαν στή βιβλιοθήκη τον τό
βιβλίο « Ή νέα διοικούσα τάξη» τού
Γιονγκοσλάβον Κομμοννιστού Μίλοβαν Τζίλας. Ή περίπτωση αύτή θεω
ρήθηκε σάν βαρύτατο «έγκλημα»! Τό

ΑΝΤΡΕΪ ΖΑΧΑΡΩΦ
Πατέρας τής πυρηνικής υδρογονοβόμβας
τής Ρωσίας. Σήμερα ή ζωή του κινδυνεύει.

άποτέλεσμα ήταν νά τόν κλείσονν σέ
πολιτικό ψυχιατρείο, όπου έμεινε εί
κοσι μήνες.
Πρώτος ό Μπονκόφσκυ εγκαινίασε
στή Σοβιετική Ένωση τίς δημόσιες
εκδηλώσεις δκμιαρτυρίας. Τό 1965,
κατά τήν ημέρα τού Σοβιετικού Συν
τάγματος, διοφιαρτνρήθηκε γιά τίς
συλλήψεις τών συγγραφέων Γιούρι
Ντάνιελ καί Άντρέϊ Σινιάφσκν. Τό
1967 έλαβε μέρος σέ μιά ομαδική εκ
δήλωση στήν πλατεία Πούσκιν τής
Μόσχας. Γιά τι) συμμετοχή τον αύτή
καταδικάστηκε σέ φυλάκιση τριών
έτών. Τότε έγραψε μέ τό δόκτορα Σεμιόν Γκλούζμαν τό βιβλίο « Εγχειρί
διο ψυχιατρικής γιά διαφ-ωνούντες».
Σ ' αύτό παρουσίαζαν, άπό πρώτη πη
γή, όλη τή φρίκη τών πολιτικών ψυ
χιατρείων, πού έχει καθιερώσει ή Σο
βιετική Ένοχη). "Οταν βγήκε άπό τή
φυλακή, διωχέτευσε ιπή Δύση όλο
αύτό τό αποδεικτικό ύλικό γιά κατά
χρηση ψυχιατρικιον μεθόδων σέ ύγι εις άνθρωπους γιά πολιτικούς καί
θρησκευτικούς λόγους. Τό 1971 τόν
συνέλαβαν καί τόν Ιανουάριο τού
1972 τόν πέρασαν πάλι απο δίκη. 7 /
καταδίκη του ήταν βαρεία: Ιού επέ
βαλαν επτά χρονιά φυλακή καί πέντε
χρόνια εξορία.
Σ ' αυτή τήν κατάσταση βρισκόταν
ό Μπουκόφσκυ, όταν ήρθε ή πρόσφιιτη άνταλλαγι/ του μέ τόν Χιλιανό
Κορβαλάν. Σπ) Ζυρίχη, όταν έφτασε
στις 19 Δι κε/ιβρίου 1976, ιδήλωοι:
«Δέν είμαι κομμουνιστής ούτε σοσια
λιστής. Εκείνο πού μέ ενδιαφέρει
τώρα περισσότερό είναι ο αγώνας για

ΟΛΟΓΟΣ ΚΟΒΑΛΕΦ - Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΜΑΛΡΙΚ - Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΦ...

ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ ΜΠΟΡΙΣΩΦ
Ό έγκλειο μός του οέ ψυχιατρείο προκάλεσε
ούλο σ' όλόκληρο τόν κόσμο.

τα ατομικά δικαιιίηιατα στη Σοβιετι<■!* κη Έ νω σ η ·>. Λίγες μέρες άογοτεοα,
όταν είχε συνελθεί άπο την ίξάντληοη και την ταλαιπωρία, δεχτηκι τοι'ς
δήμοιιιογριίι/οι 'ς και άπάντησε οτα
ιρωτήματα τον': Σαν κρατου/ιι νος
οτη η υλακή Ηλαντιμίρ, δηλιίινω δτι
το καθεστώς πού ίπιίιαλλεται m ore
πολίτικοι'c κρατου/ιενους, έχει σκληρΐΊΊΊ αισθητά, μι τα τη Συνθήκη τον
Ήλοι νκι. 'Ήτοι οι η υλακισμενοι δεν
μπορούν καν να λάβουν τις δυτικές
κσ/ιμσυνιστικες ίι/ημριδες ή τα οο(α τ
τικά (ιιάλια. H άναγνωση απαγορεύ
εται αύοτηρα. καθώς και ή άλληλογραι/ ία με τον έξω κοοιιο ·.

ΛΕΟΝΙΝΤ ΠΛΙΟΥΣΤΣ
Διάσημος καθηγητής μαθηματικών. Κλείστη
κε γιά τρία χρόνια σέ ψυχιατρική κλινική.

ΑΝΤΡΕΪ ΑΜΑΛΡΙΚ
Συγγραψεύς πολλών σπουδαίων βιβλίων Ύ
στερα άπό 11 χρόνια πού πέρασε οέ έξορίες
τού έπετράπη ή άναχώρησι ατό έζωτερικό.

Ο βιολόγος Κοβόλεφ

λους τής Σοβιετικής Ενωσε ως, πού
είναι άντίθετοι μέ τό καθεστώς. Έχει
γράψει πολλά βιβλία, όπως: «Θά έπιζηαη ή Σοβιετική Ένωση ώς τό
1954;», « Αθέλητο ταξείδι στή Σιβη
ρία», « Ή ρωσική ζωγραφική τά τε
λευταία δέκα χρόνια» κ.ά. Επίσης
έχει δημοσιεύσει έξι θεατρικά έργα,
άρθρα κ.λ.π.
Τόν περασμένο Ιούλιο, έπειτα άπό
/ / χρόνια σέ εξορίες, η υλακές καί
στρατόπεδα, τού άηαίρεσαι· τήν ιθα
γένεια καί τού επίτρεψαν νά φύγη
γιά το εξωτερικό. Μέ τή γυναίκα του,
πού είναι ζωγράφος, έχουν εγκατα
σταθή στο Άμιττερνταμ τής 'Ολλαν
δίας.
'Ο διωγμός τού Άμαλρίκ άπό τίς
σοβιετικές αρχές χρονολογείται άπό
τό 1902-05, όταν φοιτούσε στο Τμήμα
Ιστορίας τού Πανεπιστημίου τής Μό
σχας. Είχε γράψει τότε τό ιστορικό
έργο «Οί Νορμανδοί καί τό Κίεβο».
Οί ιστορικές όμως άπόψεις τού Α 
μαλρίκ δεν συμφωνούσαν μέ τήν επί
σημη!!) γραμμή.τού Κόμματος! Έτσι
άρχισε ή δίωξη. Στις 20 Μαΐου 1970
τόν συνέλαβαν γιά τελευταία φορά
καί τόν έστειλαν σέ στρατόπεδο ερ
γασίας γιά τρία χρόνια. Κατά τή δι
άρκεια τού ταξιδιού προσβλήθηκε ά 
πό μηνιγγίτιδα καί έμεινε άβοήθητος
επί 15 ημέρες, χωρίς καμμιά ιατρική
βοήθεια. Τόν Ιούλιο τού 1975, λ.ίγο
πριν τελειώσει ή ποινή του, ό Ά 
μαλρίκ κηρύσσει άπεργία πείνας γιά
μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε, χά
ρις στις διαμαρτυρίες των Δυτικών
διανοουμένων, ή ποινή του μετετρα-

Μια άλλη οημαίνονοα προοωπικοτης τής ρωσικής επιστήμης, πού καταδιωχτηκι τόν περασμένο χρόνο
άπο τους Σοίιιετικούς είναι και ο
Σεργκιί Κοβαλεη, επιφανής διδάκτωρ (ιιολογος.
Ό Κοβάλεφ καταδικάστηκε άπό
δικαστήριο τής Λιθουανίας σέ επτά
χρόνια κάθειρξη καί κατόπιν άλλα
τρία χρόνια ίξορία. Ή άπόφαση τον
δικαστηρίου αέριζε, δτι ό Δρ. Κοβάλεφ θά έκτίση τήν ποινή του σέ
«στρατόπεδον αυστηρός κρατήσεως»,
πού είναι τό δείπερο σέ αυστηρότητα
άπό τίς τέσσερες κατηγορίες στρατο
πέδων στή Σοβιετική 'Ένωση. Ή μό
νη αιτία τής καταδίκης τού Καβάλε η
είναι ή διαφωνία του μέ τό κομμου
νιστικό καθεστώς πού κυβερνά τή
Ρωσία.
Γιά τήν καταδίκη τού διαπρεπούς
αυτού βιολόγου διαμαρτυρήθηκαν
πολλοί Ρυέσοι διανοούμενοι. Αντα
ποκριτές στή Μόσχα άνέφεραν δτι
περισσότεροι άπό διακόσιοι άντισοβιετικοί έπιστήμονες καί συγγραφείς,
πολλοί άπό τούς όποιους βρίσκονται
στή φυλακή ή σέ έξορία, ύπέγραψαν
διαμαρτυρία καί έζήτησαν νά άκυρωθή ή ποινή. Στή διαμαρτυρία αύτή
ό Κοβάλεη χαρακτηρίζεται ώς «μα
χητής εναντίον τής τυραννίας καί τής
άδικίας».

Ό ιστορικός Άμαλρίκ
Ενα άκόμα χαρακτηριστικό σκίτσο τού Σολτζενίτσιν.

Ό Αντρέι Αμαλρίκ, ήλικίας 5Μ ι 
τιάν, θεωρείται ένας άπό τούς μεγά
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Δ ΙΩ ΓΜ Ο Ι ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Δεξιά: «Σημάδια·· τής κομμουνιστικής «δημο
κρατίας·· ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: Ό Σινιάφσκυ, γνωστός καί αυτός πολέμιος τής σοβιε
τικής τυραννίας.

πηκε σέ τρία χρόνια έξορίας. Τό Μά
ιο rον 1975 επιστρέφει ατή Μόσχα,
άλλά ή μυστική άστννομία τον άπαγορενει τήν παραμονή στή ρωσική
πρωτεύουσα.
Τόν περασμένο 'Οκτώβριο ό Άντρέϊ Άμαλρίκ ήρθε στήν Αθήνα, κα
λεσμένος άπό τό Κέντρο Πολιτικής
Έρεύνης καί Έπιμορφώσεως. 'Έδω
σε δύο διαλέξεις, στήν Αθήνα καί τή
Θεσσαλονίκη, μέ θέμα: «Τό πρόβλη
μα τής ελευθερίας στήν κοινωνία».
Μιλώντας σέ πΐ’κνό άκροατήριο στήν
αίθουσα τού Εθνικού Ιδρύματος Έρευνών έτόνισε ότι όλα τά θεμελιώδη
δικαιώματα τού ανθρώπου, ενώ άναφέρονται στό Σύνταγμα τής Σοβιέτι-·
κής Ένώσεως, ποτέ δέν εφαρμόστη
καν. Κι' όσοι έτόλμηααν νά υψώσουν
φωνή διαμαρτιρίας, βρέθηκαν στις
φυλακές, στά ψυχιατρεία ή δολοφο
νημένοι ατούς δρόμους άπό »άγνώστους».
Ό Άμαλρίκ στή διάλεξή τον αυτή
άναφέρθηκε, μεταξύ τών άλλων, καί
στό Κίνημα τών Άντιφρονούντων
πού έμφανίστηκε τά τελευταία χρόνια
στή Σοβιετική "Ενωση. Βασικός στό
χος τον Κινήματος, είπε, είναι τό δι
καίωμα τής έλενθερίας τον λόγον καί
τό δικαίωμα τον σννεταιρίζεσθαι.
Ά λλο ς στόχος τον Κινήματος είναι τό
δικαίωμα τής έλενθέρας μετακινήσεως τών άνθρώπων, τό δικαίωμα νά
μπορή κανείς νά διαλέγη ελεύθερα
τόν τόπο πού θέλει νά ζήση. «Είναι
άδννατο σέ όποιονόήποτε νά ζήση
κάπον, παραπάνω άπό τρεις ημέρες,
χωρίς τήν άδεια τής άστυνομίας. Τέ
τοιος κανονισμός υπάρχει μόνο στή
Σοβιετική "Ενωση καί στή Νότιο Α 
φρική γιά τόν έγχρωμο πληθυσμό».
Ή άπελενθέρωση τών πολιτικών
κρατουμένων, σΐ’νέχισε ό Άντρέϊ Ά 
μαλρίκ, είναι οίλλος ένας άπό τούς
σκοπούς τού Κινήματος. «Κανείς δέν
ξέρει πόσοι άκριβώς είναι οί κρατού
μενοι στις σοβιετικές φυλακές γιά τίς
πολιτικές καί θρησκευτικές τους πε
ποιθήσεις. Οί εκτιμήσεις πού έχουν
γίνει τούς άνεβάζονν σέ ΙΟ.ΟΟΟ». Καί
νπεγράμμιαε ό διαπρεπής Ρώσος ι
στορικός: «Προσπαθούμε νά φερθού
με σάν έλεύθεροι άνθρωποι. Νά συ
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νηθίσουμε την Κυβέρνηση καί τό ρω
σικό λαό στό πνεύμα τής έλενθερίας.
θέλουμε νά δείξουμε, ότι οί βάσεις
τής έλενθερίας βρίσκονται στήν προ
σωπική άξιοπρέπεια καί στήν ήθική
ευθύνη».
Σέ έρώτηση πού τον έτέθη γιά τήν
ύπαρξη ή όχι θρησκευτικής έλενθε
ρίας, είπε, πώς όσοι είναι πιστοί κά
ποιας θρησκείας (καί ιδίως τής χρι
στιανικής) χάνουν κάθε δυνατότητα
γιά κοινωνική καί έπαγγελματική έξέλιξη. Στούς γονείς πού κατηχούν τά
παιδιά τους στήν θρησκευτική πίστη,
τούς άφαιρείται τό δικαίωμα τής κη
δεμονίας τους. Στούς ιερείς άπαγορεύεται επίσης νά κάνουν κήρυγμα.

Ό φυσικός Ζαχάρωφ
Ό Άντρέϊ Ζαχάρωφ είναι μιά κο
ρυφαία έπιστημονική φυσιογνωμία,
όχι μόνο τής ^Σοβιετικής Ένώσεως,
άλλά καί πέρα άπό αύτή, μέ παγκό
σμια προβολή καί φήμη. Πρόκειται
γιά τό μεγάλο φυσικό έπιστήμονα καί
πυρηνικό έρει<νητή, τόν πατέρα τής
πυρηνικής
υδρογονοβόμβας στή
Ρωσία. Χρόνια τώρα έργαζόταν γιά
τό συμφέρον τής Σοβιετικής Ένώσε
ως καί τήν προαγωγή τής έπιστήμης
στήν πατρίδα του. Γι' αυτό καί τιμή
θηκε μέ τό βραβείο Στάλιν καί έχρη
μάτισε πρόεδρος τής Σοβιετικής Α 
καδημίας έπιστημών.
Ό Ζαχάρωφ, ήλικίας 55 έτών, είδε
καί εζησε μέσα στή Ρωσία όλα τά γε
γονότα τού καθεστώτος. Ή ελεύθερη
συνείδησή τον όμως δέν τού έπέτρεψε
νά σιωπήση. Οί διώξεις τών πολιτών,
ή τρομοκρατία, οί δίκες, τά καταναγ-

καστικά έργα, τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όλα αυτά καί πολλά άλ
λα έξήγεραν τό έλεύθερο πνεύμα
του. Διαμαρτιρήθηκε. Τό άποτέλεσμα ήταν νά άρχίση καί ό δικός του
διωγμός: Τόν άπομάκρυναν άπό τίς
θέσεις πού κατείχε, τού έκαναν πολε
μική, τόν άποδοκίμαζαν, οί έφημερίδες άρχισαν τίς έπιθέσεις καί τά σχό
λια έναντίον του. Καί όταν έζήτησε
τήν άδεια, γιά νά μεταβή στή Σουη
δία καί νά παραλάβη τό βραβείο
Νόμπελ, πού τού άπενεμήθηκε, οί σο
βιετικές άρχές δέν τού έπέτρεψαν.
Τού άπαγόρευσαν τήν έξοδο.
Πρό καιρού, όπως μετέδωσαν οί
ξένοι άνταποκριτές, ό Ζαχάρωφ θέ
λησε νά μετακόμιση οίκογενειακώς
άπό τό διαμέρισμα τής πεθεράς του,
όπου έμεναν, σ' ένα διαμέρισμα τής
γυναίκας του, στό νότιο προάστιο τής
Μόσχας. Γιά τή μετακίνηση αύτή ή
ταν υποχρεωμένος νά ζητήση άδεια
άπό τό διαχεριστή τής πολυκατοι
κίας! Ο διαχεριστής όμως άρνήθηκε! Ό κορυφαίος έπιστήμων δέν είχε
δικαίωμα νά μετακομίω] στό σπίτι
του, γιατί δέν τόν ήθελαν (!) οί ένοι
κοι τής πολυκατοικίας! "Οπως ό ίδιος
έδήλωσε στούς Δυτικούς δημοσιογρά
φους, πήγε καί διαμαρτιρήθηκε στήν
άστυνομία, άλλά χωρίς άποτέλεαμα...
Πρόσφατα μάλιστα, τό Δεκέμβριο,
ό Ζαχάρωφ ήταν επί κεφαλής σέ μιά
διαδήλωση διαμαρτυρίας στή Μόσχα
γιά τά δικαιώματα τού ανθρώπου. Ή
ειρηνική αύτή διαδήλωση κατέληξε
σέ συμπλοκή, γιατί έπενέβη ή άστυ
νομία καί διέλυσε τούς διαδηλωτές.
Τήν ώρα πού μιλούσε ό όιαπρετηίς
φυσικός τού πέταξαν μπάλλες από
λάσπη καί χιόνια. Μιλώντας ό Ζαχά
ρωφ, μετά τή διάδήλωση, είπε ότι:
«τά επεισόδια τά προκάλεσαν πρά
κτορες τής ΚΆ-ΓΚΕ-Μ ΠΕ. Πρόκει
ται περί προκλήσεως έναντίον τών
άνθρώπων που συγκεντρώθηκαν μό
νιμα, γιά νά υποστηρίξουν τά δικαι
ώματα τού ανθρώπου».
Πολλοί εκφράζουν φόβο γιά τή
ζωή τού μεγάλου αύτού έπιστήμονος.
Ή ζωή του βρίσκεται σέ κίνδυνο, λέ
νε. Συγκεκριμένα ό Ρώσος καθηγητής
τών Μαθηματικών Δεονίτ Πλιούστς,
πού οί Σοβιετικοί τόν έδιωξαν, όταν
έφθασε στό Παρίσι έδήλωσε, ότι κιν
δυνεύει ή ζωή τού Ζαχάρωφ.

Καί άλλοι... Καί άλλοι...
Δέν τελειώνει έδώ ό κατάλογος τών
άνθρώπων τού πνεύματος πού διώ
χτηκαν κατά τό 1976 στή Σοβιετική
Ένωση. Είναι καί άλλοι. Γνωστοί

ΔΙΩ ΓΜ Ο Ι ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
καί άγνωστοι. Μάρτυρες τής έλευθερίας καί τών Ανθρωπίνων δικαιωμά
των:
1. Είναι ό διάσημος καθηγητής τών
Μαθηματικών Λεονίντ Πλιούατς. Οί
ηγέτες τον Κρεμλίνον, άφοϋ τόν έ
κλεισαν τρία χρόνια σέ κλινική ψυ
χοπαθών, χωρίς νά είναι άρρωστος,
με σκοπό νά του σπάσουν τό ηθικό,
τόν έδιωξαν έπειτα άπό τή Ρωσία.
Μέ τή γυναίκα του καί τά όυό του
παιδιά έφτασε στήν Αυστραλία καί
άπό εκεί ατή Γαλλία. Όταν οί δημο■σιογράφοι τόν έρώτησαν γιά τίς συν
θήκες τής κρατήσεώς του ατό ψυχι
ατρείο, απάντησε: « Ήταν κάτι τό
τρομερό!».
2. Ό φυσικός Άντρέϊ Τβερντοχλέμπωφ, 36 ετών, μέλος τής επιτρο
πής γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα.
Σέ δίκη πού έγινε τόν περασμένο Μά
ιο στή Μόσχα, καταδικάστηκε σέ
δετή έκτόπιση.
3. Ό Διευθυντής ορχήστρας καί
μουσικοσυνθέτης. Όγκάν Ντουριάν,
ζήτησε πολιτικό άσυλο στήν Αυ
στρία. Σέ δηλιΰσεις του, όταν έφτασε
στή Βιέννη, έτόνισε ότι στή Σοβιετική
"Ενωση δέν υπάρχει έλευθεριά καλλι
τεχνικής δημιουργίας.
4. Ό Μουσταφά Τζεμίλωφ, 31 έτών, ταταρικής καταγωγής, φυσικός
επιστήμων. Τόν Ιούνιο τού 1075 άρ

χισε άπεργία πείνας. Είχε τότε ίκτί
σει τήν τρίτη ποινή φυλακίσεώς του.
Σέ δίκη πού έγινε τόν περασμένο Μά
ιο ατό Ό μσκ τής Σιβηρίας, καταδι
κάστηκε σέ καταναγκαατική εργασία
πέντε ετών καί εξορίστηκε σέ μιά Α
πομακρυσμένη περιοχή.
5. Πρόσφατα, παραμονή Πρωτο
χρονιάς, καταδικάστηκε σέ πέντε
χρόνια εξορία ή ποιήτρια Πούλα
Βοζνεσένσκαγια, ηλικίας 38 ετών,
μητέρα δύο Ανηλίκων παιδιών. Ή
κατηγορία; «Διασπορά ψευδών ειδή
σεων»!
6. Ό ιστορικός σιηγραφεύς Βαλεντίν Μορόζ. Τό 1470 καταδικάστη
κε σέ έξι χρονιά φυλακή, τρία χρόνια
σέ στρατόπεδο εργασίας καί πέντε
χρόνια εξορίας. Τό χειρότερο είναι
πώς όταν συμπλήρωσε τά χρόνια τής
φυλακής, άντί νά τόν πάνε σέ στρα
τόπεδο εργασίας, τόν έκλεισαν σέ ψυ
χιατρείο! Αλλά ποιος ήταν ό λόγος
τής καταδίκης του; Ή πίστη στο
Θεό! Τό είπε ένας ψυχίατρος στή γυ
ναίκα τού Μορόζ:
— Ό άντρας σου δέν μπορεί νά είναι
καλά στήν υγεία του, άφού πιστευη
στό Θεό!
Διωγμοί λοιπόν καί μάρτυρες στόν
εικοστόν αιώνα. Γνωστοί καί άγνω
στοι. Ανθρωποι πού άιπιστάθηκαν,
γιά νά μήν Αρνηθονν τήν χριστιανική

πίστη καί τίς ιδέες τους. Ψυχές ηρω
ικές, πού δέν λύγισαν στήν καταπίεση
καί τά βασανιστήρια. Αγωνιστές γιά
τήν ελευθερία, τή δικαιοσύνη, τήν Αν
θρώπινη Αξιοπρέπεια καί τιμή.
Καί μείς; Τί κάνουμε εδώ; Εννοώ,
τούς θυμηθήκαμε ποτέ; Διαμαρτυρηθήκαμε καμμιά φορά; Μιλήσαμε γι'
αυτούς τούς μάρτυρες;
Θά ξαναθνμίσω - τελειώνοντας κάτι πού έγραψε πρόσφατα (Σεπτέμ
βριος 1076) τό περιοδικό τών νέων
«Τά Νειάτα». Τό υπογραμμίζω: «Νά
καθιερωθή λοιπόν μιά γιορτή, τόν
Οκτώβριο, εις μνήμη τών μαρτύρων
καί τών ηρώων τής Ρωσίας. Καί νά
τήν καθιερώσουμε εμείς, οί άπλοι άν
θρωποι... Έτσι θά θυμίζουμε (καί θά
θυμώμαοτε) τούς εργάτες καί τούς Α
γρότες, τούς μαθητές καί τούς δασκά
λους, τούς παπάδες καί τούς φοιτη
τές, τούς λογοτέχνες καί τούς Αγραμ
μάτους, τούς άνδρες καί τίς γυναίκες,
όλους μ' ένα λόγο πού τόλμησαν νά
πουν καί νά υπογράψουν μέ τό αίμα
τους τό μεγάλο ΟΧΙ. Όχι στήν τυραννία, όχι στή σκλαβιά, ναί στό
πνεύμα, ναί στήν ελευθερία».

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
Συνέχεια έκ τής σελίδας 835
Συμπεράσματα
Καί rd πολύ σημαντικά συμπερά
σματα στά όποια καταλήγει ό δρας
Χασάπης είναι τά έξης:
— Ό ΊησοΟς γεννήθηκε στις 6 Δ ε 
κεμβρίου τού έτους 5 π.Χ. Καί σύμ
φωνα μέ τίς ευα γγ ελικές ειδήσεις ή
γέννησις τού Κυρίου έλα βε χώρα «έν
ήμέραις Ήρώδου τού βασιλέως», πρίν
άπό τίς 13 Μαρτίου τού έτους 4 π. X
— Η προσκύνησι τών μάγων έγινε
στίς 19 Δεκεμβρίου τού 5 π , λ Είχαν
ξεκιν ή σ ει δμιος πιό πρίν άπό τή πα
τρίδα τους, δηλαδή τόν Απρίλιο του 6
Π .Χ ., πού έγινε καί ή άκμή τής μεγά
λη ς συνόδου.
— Η έρμηνεία τού άστέρα τής Βη
θ λ εέμ , πού συνδυάζεται μέ τή συγκέντρωσι τών πλανητών τού 6 π.Χ .,
συμφωνεί άπόλυτα μέ τήν άφήγησι
τού Εύαγγελιστοϋ Ματθαίου.
— «'Η μεγάλη ουγκέντρωσι τών
πλανητών τού 6 π , λ δέν είναι ν έα ..
Έ ν τούτοις δέν παρεσχέθη έω ς σή
μερον μία, έστω καί άνεπαρκής αίτιολόγησις τής συσχετίσεως τού άστέρος
τής Β ηθλεέμ πρός"αυτήν καί έν πάση
περιπτώσει δέν έχρησιμοποιήθη έπιτυχώ ς ούδέ διά τήν μερικήν έξήγησιν
του άστέρος τής Βηθλεέμ».
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΧΡ. ΤΣΑΧΑΓΕΑ

ΙΠΙΑΗΜΙΟΑΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΙΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΟΥΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οί έφηβοι καί οι νέοι ώς όδηγοί (καί συχνά
ώς έπιβάται μέ νέους όδηγούς) έχουν ένεργητικόν ρόλον εις άτυχήματα μή έμπλέκοντα
πεζούς. Κατά τάς παρατηρήσεις άμερικανών
έρευνητών, οί νέοι έμπλέκονται εις διαφό
ρους καί άνομοίους τύπους τροχαίων άτυχημάτων. Ατυχημάτων έκ ποδηλάτων, άτυχημάτων πεζών καί άτυχημάτων έξ όχημάτων.

Ηλικία καί φνλον
Γ 1 ΙΣ ΧΩΡΑΣ μέ νψη/.ήν θνησιμόI ν τητα έκ τροχαίων άτνχημάτων
παρατηρούνται αίχιιαί εις τα : ηλικία:
15 - 24 ετών καί 65 καί άνω ετών.
Ε ί: τ ά : χώρα: ταύτα: at αι/ιιαί είναι
πλέον έκδη/.οι όιά τον: αρρενα: καί
όλιγώτερον όιά τον: θή/.ει:. ιδία ει:
τήν ομάδα ηλικιών 15 - 24 ετών. Ε ι:
δ/.α: τ ά : χώρα:, επί τον σννό/.ον τών
ηλικιών, ή θιιριιιότη: έκ τροχαίοι·
άτνχήματο: είναι τρεί: έω : πέντε φορ α : μεγα/.ντέρα έπί τών άρρένων
άπό δ,τι έπί τών θη/.έων. Ε ί: τα: Η
νωμένα: Πολιτεία: π.χ. ενρέθη. κατά
τήν μελέτην τών τροχαίων άτνχημά
των μ ιά : δεκαετία: 11960 - 1470)
αναλογία 5:1 (Accedent Facts. 1971)'
Τά 1965, εν Ανστρα/.ία. 4.2"<, τών
θανάτων αρρέινιν ώφείλοντο εί: τρο
χαία ατυχήματα, ενώ το αντίστοιχον
ποσοστόν των θι/λέων ήτο 1.8%. Ε ι:
τήν ιδίαν χώραν, το 1966, έφονενθησαν 1.122 ίίρρενε: όδηγοί καί 555
άρρενε: έπιβάται, έν σνγκρίσει προ:
107 θή/.ει: οδψ/ον: καί 447 Οήλ.ει:
επιβάτα:. Έπίση: έφονεύθησαν 564
ίίρρενε: πεζοί, έναντι 279 θη/.έων
πεζών. Τό τε/.ενταϊον τούτο έχει τρεί:
π ιθανά: ερμηνεία::
α) δτι οί θή/.ει: πεζοί είναι όλιγώτεροι τώιν αρρέινιν
(>) δτι αί γνναίκε: πρόσεχανν περισ
σότερον άπό δ,τι οί άνδρε: ει: τά:
οδοί':
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Τά όρια τής ταχύτητος έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τόν
περιορισμόν τών θανατηφόρων τροχαίων άτυχημάτων εν
τός τών πόλεων, ενώ ή σημασία των ώς παράγοντος ελα
φρών σωματικών βλαβών ή ύλικών ζημιών μόνον είναι
πολύ μικρότερα.
γ) δτι περισσότεροι ίίρρενε: πεζοί
άπό δ,τι θήλει: καθίστανται απρό
σεκτοι κατόπιν λήψεω: οινοπνενματο: (Whitlock. 1971).
Ε ί: πολλά: χώρα: τον κόσμον, οι
θάνατοι έκ τροχαίων άτνχημάτων
τών άτόμων 15 - 24 έτιϋν αντ ιστοίχονν εί: τά 60-68% τον σννό/.or τώιν
Θανάτων έξ άτνχημάτων (Terry. 1961)
Ε ί: τήν ερμηνείαν τούτον νπεισέρχε
ται πιθανοί: καί τό γεγονό: δτι ή νεο
λαία καθίσταται διαρκώ): περισσότε
ρον «μηχανοκίνητο:». Χαρακτηριστι
κέίι: a va qέρεται δτι ει: τήν Γαλ.λιαν,
τό 1968. έκ τών προσελθόντων δώ
έξέτασιν πρό: λήψιν διπλώματα: όδηγήσεω:, τά τρία τέταρτα τώιν άρρένων καί άνω τον ένό: τρίτον τώιν θηλέων ήσαν ή/.ικία: κάτω τώιν 21 ετών
(Rrevention Routiere. 1971).
Διά τήν κατά φνλον κατανομήν
τών τροχαίων άτνχημάτων, ώ : λογικώ : θά άνέμενέ τι:, άέν υπάρχει δια
φορά εί: τά βρέφη, ά/J. ' ήδη ει: νή
πια 1 - 4 έτών τά αρρενα έμφανίζονν
μεγαλντέραν θνησιμότητα. Ε ί: τα: Η
λικ ία : $ · ί-ί έτιϋν ή αναλογίά άρ
ρένων πρό: θή/.ει: είναι 1,5 -2:1, ει:
τ ά : ήλικία: 15 - 44 έτιϋν ή άνα/.ογία
είναι 4 - 8 : 1 καί εί: τά: ηλικία: 45 64 έτιϋν ή άνα/.ογία είναι 2 - 5:1,
κατερχομένη έν συνεχεία εί: τά : ψ·ΐ·
κ ία : άνω τιϋν 65 έτιϋν. Γενικιϋ:, ή
άνα/.ογία μεταξύ τιϋν δύο φύ/.ων εί
ναι σταθερά εί: πλείστα: χωρά: ει:
τάς ηλικίας 1-4, 5-14 έτών (Norman.

1962).
"Ετεραι παρατηρήσεις, γενόμεναι
εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, δίδουν
τά έξης στοιχεία: Τό έτος I960, οί
θάνατοι έκ τροχαίων κατελάμβανον
τά 42% τον σΐ’νόλον τών θανάτων έξ
άτνχημάτων μεταξύ παιδιών ήλικιας
5 - 1 4 έτών.
Οί θάνατοι έκ τροχαίων άτόμων η
λ ικ ία : 25 - 44 έτιϋν άιήρχοντο εί:
55% τον σννό/.ον τιϋν θανάτων έξ
άτνχημάτων. Οί θάνατοι τών πεζών
άνήρχοιπυ ει: 11,6 άνά 100.000 πλη
θυσμού διά τά: ήλικία: 65 - 69 έτών
καί 25,1 άνά 100.000 πληθυσμού διά
τ ά : ήλικία: 80 - 84 έτών (Terry. 1961)
Οί θάνατοι έκ τροχαίων άτνχημά
των κατά τήν ηλικίαν 1-4 έτών άνήρχοντο εί τό έν τρίτον τού σννό/.ον τών
θανάτων έξ άτνχημάτων κατά τήν ή-

λ.ικίαν ταύτην (Metro. Life Insur..
1959). κατά δέ τήν ήλικίαι· 5 - 9 ετών
είς τά όνο πίιιπτα. Εκ τών θανάτων
τούτων, οί τρεις έπί πέντε έπισυνέβηααν καθ' ον χρόνον τά παιδιά έπαιζον η όιέσχιζον οδούς, λεωφόρον:
ή αυτοκινητοδρόμους.
Είς τήν ηλικίαν 10 - 14 ετών, μόνον
τό έν τέταρτον τών νεκρών εκ τρο
χαίο ν άτνχήματος ήσαν πεζοί. Είς
. τήν ήλικίαν ταντην τήν πρώτην θέσιν
κατελάμβανον οί θάνατοι ποδηλατι
στών εκ σιγκρούσεων μέ οχήματα
(Metro. Life Insur., 1958).
Κατά τάς παρατηρήσεις τών άμερικανών ερευνητών, τά παιόία καί οί
έφηβοι εμπλέκονται είς διαφόρους
καί άνομοίους τύπους τροπαίων d n 1χημάτων: άτυχημάτων έκ ποδηλάτων,
άτυχημάτων πεζών καί άτυχημάτων
εξ οχημάτων. Είς τούς δύο πρώτους
τύπους τά παιόία προσχολικής καί
σχολικής ηλικίας παίζουν ενεργητι
κόν ρόλον, είς τόν τρίτον παθητικόν.
Οί έφηβοι καί οί νέοι ώς οδηγοί
(καί συχνά ώς έπιβάται μέ νέους οδη
γούς) έχουν ένεργητικόν ρόλον είς άτυχήματα μή έμπλέκοντα πεζούς. Κα
τά γενομένην ερευνάν άστυνομικών
δελτίων προέκνψεν ή κατωτέρω ταξινόμησις:
0-4 ετών
'Ατυχήματα πεζών: Θάνατοι 80
τραυματ. 29.
’Α τυχήματα ποόηλ. Θάνατοι I τραυ
ματισμοί I.
Λ οιπά: θάνατοι 19, τραυματισμοί 70.
5-14 έτών
Ατυχήματα πεζών: θάνατοι 72,
τραυματισμοί 33.
Ατυχήματα ποδηλ. Θάνατοι 14,
τραυματισμοί 18.
Λ οιπ ά: θάνατοι 14, τραυματισμοί 49.
15 - 24 έτών
Ατυχήματα πεζών: Θάνατοι 18,
τραυματισμοί 3.
Ατυχήματα ποόηλ. θάνατοι I, τραυ
ματισμοί /.
Λ οιπά: θάνατοι 8 1 , τραυματισμοί 96.
(Center for Safety Educ., 1959)

Π ΕΖ Ο Ι
Ή άναλογία τών θανάτων καί
τραυματισμών τών έπισνμβαινόντων
είς πεζούς ποικίλλει σημαντικώς είς
τάς διαφόρους χώρας. Οντω, τά άτυχήματα τών πεζών ανέρχονται είς
περίπου 40% τών θανατηφόρων τρο
χαίων άτυχημάτων είς τήν Μεγάλην
Βρεταννίαν καί είς περίπου 20% είς

τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Αίμεγάλοι
πόλεις τού κόσμου αποτελούν ενδη
μικός εστίας θανάτων πεζών. Είς ώρισμένας χώρας, τό ποσοστόν τών
θανάτων πεζών είς τάς άγροτικάς
περιοχάς είναι ύψηλότερον τού άντιστοίχου τών άστικών κέντρων. Οϋτω,
έν Ελβετία, κατά τά έτη 1953 - 57, οί
θάνατοι πεζών άνά 100.000 κατοί
κους ήσαν 5.0 είς τάς μεγάλος πόλεις
και 6.5 είς τάς άγροτικάς περιοχάς
(World Health Report. 1960). Ή καθ'
ηλικίας κατανομή τών θανατηφόρων
τροχαίων άτυχημάτων πεζών ύφύπα
τοι διακυμάνσεις: αί ήλικίαι μέχρι 10
έτιίιν και αί άνω τών 65 διατρέχουν
ειδικόν κίνδυνον. Ή κατά φύλον κα
τανομή δεικνύει μεγαλυτέραν άναλογίαν είς τούς άρρενας ιδία τών με
γάλων ήλικιών. Ο ολικός άριθμός
τών τραυματιζομένων πεζών είναι 25
φοράς περίπου μεγαλύτερος τού άντιστοίχου τών νεκρών. Επί ενός νε
κρού άντιστοιχούν 6 - 7
βαρέως
τραυματίαι. "Οσον άφορά είς τούς ε
λαφρούς τραυματισμούς, οϋτοι πολλάκις δέν καταγράφονται. Ώ ς θά άνέμενέ τις, περισσότεροι θάνατοι έπισυμβαίνουν κατά τούς χειμερινούς
μήνας, μέ τάς μακροτέρας νύκτας. Ή
θνησιμότης τών πεζών είναι μεγάλη,
ιδίως είς τά άστικά κέντρα, κατά τάς
ώρας τής μεγάλης κυκλοφορίας οχη
μάτων κατά τάς εργασίμους ημέρας.
Είς τήν πόλιν τής Νέας Ύόρκης,
κατά γενομένην παρατήρηση’ τό
1959, οί θάνατοι τών πεζών άνήλθον

είς τά 70% περίπου τού συνόλου τών
θανάτων έκ τροχαίων άτυχημάτων.
Τά θανατηφόρα άτυχήματα τών πε
ζών αυνέβησαν μακράν τού πολυσυχνάστου κέντρου τής πόλεως. Έκ
τούτων τό ήμισυ αυνέβησαν κατά τάς
εξ πρό τού μεσονυκτίου ώρας, τά
73% είς τό δωόεκάωρον τό άρχόμενον άπό τής 3ης άπογευματινής ώρας
καί μικρός μόνον άριθμός κατά τάς
ώρας 6 - 9 πρό μεσημβρίας. Ή μέση
ηλικία τών φονευθέντων πεζών ήτο
58,8 έτη καί τής όμάδος μαρτύρων
41,6 έτη (Hadoon καί συνεργ., I960).

Π Ο ΔΗ Λ ΑΤΙΣΤΑ Ι
Εντός τού ολικού αριθμού θανά
των παιδιών έκ τροχαίου άτυχήματος, ή άναλογία τών ποδηλατιστών
είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Μεγάλη εί
ναι έπίσης ή θνησιμό της έκ τροχαίου
άτνχήματος τών ποδηλατιστών ήλικίας 5 0 έτών καί άνω. Ο ποδηλάτης,
δπως άκριβώς καί ό πεζός, είναι σωματικώς έκτεθειμένος είς υψηλόν κίν
δυνον καί δύναται νά ύποστή 6αρεϊαν σωματικήν βλάβην άκόμη καί
έπί έλαφράς σιγκρούσεως τού ποδη
λάτου μέ όχημα. Είς τήν Μεγάλην
Βρεταννίαν, τό έτος 1959 ύπελογίσθη
ότι περίπου 700 ποόηλάται φονεύον
ται έτησίως είς άτνχημα, ό άριθμός
δέ οντος άντιστοιχεΐ είς 11% τού
συνόλου τών θανάτων έκ τροχαίων
άτυχημάτων.
Περίπου τό 20% τών φονευομένων
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Θ ΕΜ Α ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
είναι ήλικίας κάτω τών 15 έτών. Εις
έκαστον θάνατον άντιστοιχοϋν 75
τρανματίαι, έκ τών όποιων 15 6αρέως. Ή άναλογία τών νεκρών έναν
τι τών τραυματιών αυξάνει συν τη
προόδω τής ήλικίας. Γενικώς οί ποόηλατισταί αποτελούν λίαν ευπαθή
όμάόα καί χρήζουν ιδιαιτέρας προ
σοχής κατά την όργάνωσιν τής προλήψεως τού τροχαίου άτυχήματος
(Norman, 1962).

Μ Ο ΤΟ ΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΑΙ
Πλήν του στοιχείου τής άτελοϋς
σωματικής προστασίας, εις τήν περίπτωσιν τών μοτοσυκλεττιστών προσ
τίθεται καί ή ηύξημένη ταχύτης τήν
όποιαν δύνανται νά άναπτνξουν ουrot. Ε ις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, τό
1957, τά θανατηφόρα άτυχήματα μοτοσυκλεττιστών άνήλθον εις τό 1,3%
τών θανάτων έκ τροχαίων γενικώς.
Εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, τό έτος
1959, ή άντίστοιχος άναλογία ήτο
17,3% . Οί θάνατοι μοτοσυκλεττιστών
άφοροϋν κυρίως εις τάς νεαράς ομά
δας ήλικιών, διεπιστώθη δέ τό 1959
έν Μεγάλη Βρεταννίρ δτι τά 70%
τών θανόντων εις άτυχημα μοτοσυ
κλεττ ιστών ήσαν ήλικίας 18 - 40 ε
τών. Από άπσψεως κατανομής κατά
φϋλον, οί άρρενες υπερισχύουν λίαν
αίσθητώς. Οί έπιβαίνοντες μοτοσυκλέττας γενικώς (οδηγός καί έπιδάται) έχουν 10 φοράς περίπου μεγαλυτέραν πιθανότητα νά φονευθούν εις
τροχαϊον άτύχημα, από δτι ό οδηγός
καί οί έπιδάται άλλων οχημάτων
(Norman, 1960). Ή άναλογία τραυμα
τιών πρός νεκρούς είναι σημαντικώς
μικροτέρα διά τούς μοτοσυκλεττ ιστός
άπό δ,τι διά τούς ποδηλάτας, λαμβανομένου ύπ’ δψιν τού πλέον επι
κινδύνου χαρακτήρος τής μοτοανκλέττας καί τής μεγαλυτέρας ταχντητος τήν όποιαν άναπτύσσει.
Οί Soott καί Jackson (1%0) διενήργησαν τό 1958 λεπτομερή στατιστικήν
διερεύνησιν τών άτυχημάτων μοτοσι<κλεττιστών έν Άγγλίρ καί Ούαλλίφ.
Ή χρησιμοποιηθεϊσα μέθοδος συνίστατο εις συμπλήρωσιν ερωτηματο
λογίου έκ μέρους άντιπροσωπευτικού
δείγματος ιδιοκτητών μοτοσυκλέττας
καί τών δύο φίλων, άφορώντος εις
τόν τύπον τού οχήματος καί τόν άριθμόν τών όιανυθέντων μιλίων, ένώ
α ί πληροφορίαι περί τών άτυχημά
των έλήφθησαν έκ τών άστυνομικών
έκθέσεων.
Τά πορίσματα τής έρεί’νης ταυτής
ήσαν τά έξής:
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ριθμός τών όδηγών αυτοκινήτων τών
φονευομένων εις τροχαία άτυχήματα
άντιπροσωπεύει άναλογίαν 7 - 15%
τού συνόλου τών φονευομένων.
Π αρά τό γεγονός δμως δτι ό οδη
γός
αυτοκινήτου
προστατεύεται
πλέον έπαρκώς έντός τού οχήματος
του έν συγκρίσει πρός τόν ποδηλάτην
καί τόν μοτοσυκλεττιστήν, έπί έπελεύσεως άτυχήματος τούτο είναι εις
ϊσην άναλογίαν θανατηφόροι’ καί εις
τόν οδηγόν αυτοκινήτου καί εις τόν
μοτοσυκλεττιστήν.
Έτερον άξιοσημείωτον γεγονός
προκνπτον έκ τής στατιστικής άναλύσεως είναι δτι ό άριθμός θανάτων
τών όδηγών αυτοκινήτου δέν είναι
άμέσως συνυφασμένος μέ τόν άρι
θμόν τών κυκλοφορούντων αυτοκινή
των ή μέ τήν πυκνότητα τής κυκλο
Ό άριθμός θανάτων τών όδηγών αυτοκινή
των δέν είναι άμέσώς συνυφασμένος μέ τόν
φορίας. Ή κατανομή τών ήλικιών
άριθμόν τών κυκλοφορούντων αυτοκινήτων.
τών φονευομένων όδηγών έμφανίζει
αιχμήν διά τάς κάτω τών 3 0 έτών
1)
Έ κ πρώτης δψεως, οί μοτοσυ- ήλικίας. Υπάρχουν έπίσης ένδείξεις
κλεττισταί ήλικίας 16 έτών ειχον πε
δτι τά άτυχήματα έμφανίζουν μεγαρισσότερα άτυχήματα, άνά έπιδάτην
λυτέραν συχνότητα μεταξύ τών νέων
καί άνά μίλιον άποστάσεως, άπό δ,τι
καί όλιγώτερον πεπειραμένων όδη
οί ήλικίας 17 έτών. "Οταν δμως έλή
γών. Εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν,
φθη ύ π ’ δφιν ή διαφορά εμπειρίας
εις έκαστον νεκρόν οδηγόν αυτοκινή
τών δύο ομάδων καί ή διαφορά τύ
του άντεστοίχουν τό 1958 13 δαρέως
που χρησιμοποιουμένου οχήματος, ή
καί 44 ελαφρώς τραυματίαι (Norman,
διαφορά έξηλείφθη.
1962).
2) Τά ίδια ταϋτα παρετηρήθησαν καί
εις τήν ομάδα μοτοσυκλεττ ιστών ήλι
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ Ο ΔΗΓΩΝ
κίας 1 7 - 2 0 έτών.
Οί οδηγοί ήλικίας κάτω τών 25 έ
3) Οί μοτοσνκλεττισταί μέ πείραν
τών έχουν μεγαλυτέρας πιθανότητας
όδηγήσεως μικροτέραν τών εξ μηνών
τραυματισμού ή θανάτου άπό τούς
ειχον περίπου διπλάσια άτυχήματα,
οδηγούς οίααόήποτε άλλης όμάδος ή
άνά έπιδάτην καί άνά μίλιον οδού,
λικιών. Συμφώνως πρός τά δεδομένα
άπό δ,τι οί έχοντες πείραν μεγαλντέτού ’Εθνικού Συμβουλίου ’Α σφαλείας
ραν τού εξαμήνου.
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή μικρο4) Τό ποσοστόν άτυχημάτων ήτο
τέρα άναλογία θανάτων άφορά εις
τόσον υψηλότερου δσον μεγαλυτέρα
τούς οδηγούς ήλικίας 55 - 59 έτών
ήτο ή ισχύς τού κινητήρος τής μοτο
(Accident Facts, 1959). Ό FLauer
συκλέττας.
(1952) έμελέτησεν εις τάς Ηνωμένας
5) ’Επί ίσχυράς έντάσεως κινητήΠολιτείας τήν συχνότητα τών τροχαί- ·
ρος, μεγάλη άναλογία τών άτυχημά
ων άτυχημάτων καθ' ήλικίαν, μετά
των ήσαν θανατηφόρα ή συνεπήγοντο
σχετικήν προσαρμογήν άναλάγως τού
δαρεϊαν δλάδην.
έτησίου αριθμού όιανυθέντων μιλίων
6) Δέν παρετηρήθη διαφορά συκαί εύρεν δτι οδηγοί ήλικίας 1 6 - 2 1
χνότητος άτυχημάτων έπί μοτοσυέτών ένεφάνιζον άκόμη ποσοστόν ά 
κλεττιστών διαφόρου μέν τύπου αλλά
τυχημάτων διπλάσιον καί πλέον άπό
μέ κινητήρα τής αυτής ισχύος. Γε
δ,τι
οί οδηγοί ήλικίας 38 - 65 έτών.
νικόν συμπέρασμα είναι δτι ή χρονι
Ό Spratling (1961) έμελέτησεν έν
κή έμπειρία τού οδηγού καί ή ισχύς
Λονδίνω κατά τήν τριετίαν 1957 - 59
τού κινητήρος τού οχήματος άποτειιίαν ομάδα 13.080 όδηγών λεωφο
λούν τούς κυριωτέρους παράγοντα:
ρείων οί όποιοι έσημείωααν 15.898
διά τήν πρόκλησιν άτυχήματος εις
άτυχήματα έτησίως, ήτοι 1.215 άτυτούς νεαρούς μοτοσυκλεττ ιστός.
χήματα άνά οδηγόν έτησίως. ΈπρόΟ ΔΗΓΟ Ι ΥΦ ΙΣΤΑΜ Ε κειτο περί έπαγγελματιών όδηγών,
όιανυόντων κατά μέσον δρον 18.000
ΝΟΙ A Τ Υ Χ Η ΜΑ ΤΑ
μίλια έτησίως ύπό συνθήκας λίαν ο
μοιογενείς. Έ κ τών έν λόγφ όδηγών
Εις τάς περισσοτέρας χώρας, ό ά 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
τά 80% είχον πείραν όόηγήσεως πριν
είαέλθονν εις τήν υπηρεσίαν. Ονχ
ήττον όμως, θεαματική διεπιστώθη ή
ηύξημένη σνχνότης άτνχημάτων εις
τούς νέους καί ονχί πεπειραμένους
οδηγούς: οί ηλικίας κάτω τών 30 ε
τών μέ υπηρεσίαν μικροτέραν τών 4
έτών εϊχον περίπου τετραπλάσια άτνχήματα άπό δ,τι ή άσφαλεστέρα όμάς, δηλαδή οί οδηγοί μέ προϋπηρε
σίαν 14 καί άνω έτών, οί διανύοντες
ήλικίαν 60 - 64 έτών. Ή δλη εργασία
τού έν λόγω έρευνητοϋ ύποδηλοί δτι
ή πείρα όόηγήσεως άσκεί μεγαλυτέραν έπίόρασιν άπό δ,τ ή ηλικία.
"Οσον άφορά εις τούς οδηγούς
προκεχωρημένης ηλικίας (άνω τών 70
έτών), τά διαθέσιμα στατιστικά στοι
χεία δέν είναι ούτε έπαρκή ούτε άξιόπιστα, κυρίως δέ δέν είναι ουνυφασμένα μέ τόν παράγοντα τής όιανυθείσης άποστάσεως. Όλίγαι σχετικώς
στατιστικαί εις τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας ύποδηλούν δτι τά θανατηφό
ρα τροχαία άτυχήματα άρχίζουν νά
αύξάνωνται μετά τήν ήλικίαν τών 65
έτών (Accident Facts, 1959).

ΦΥΛΟΝ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
Έ ν άντιθέσει πρός τήν θεμελιωμένην άντίληψιν εις τήν κοινήν γνώμην
δτι τό άρρεν φίλον υπόκειται περισ
σότερον εις τροχαία άτυχήματα άπό
δ,τι τό θήλυ, τό δλον πρόβλημα δέν
έχει άκόμη σαφώς λυθή υπό τό πρίσμα
τής υπευθύνου έπιόημιολογίας. Ή δη
παλαιά μελέτη έπί του θέματος τού
του όιενεργηθείσα έν Conecticut τών
Ηνωμένων Πολιτειών όιετύπωσε τήν
παρατήρησιν δτι τά τροχαία άτυχή
ματα ήσαν όλιγώτερα μεταξύ τών γυ
ναικών από δ,τι μεταξύ τών άνόρών,
άλλά χωρίς νά ληφθή ύπ δψιν ή δια
φορική έκθεσις εις άτυχηματογόνους
παράγοντας μεταξύ τών δύο φύλων
(United States Congress, 1938). Εις
άκόμη παλαιοτέραν μελέτην των, οί
Vittels και Gardner (1929) ευρονδτι αί
γυναίκες οδηγοί αυτοκινήτων ταξί ύπέκειντο εις όλιγώτερα άτυχήματα
άπό δ,τι οί (ίρρενες συνάδελφοί των,
χωρίς όμως νά ληφθή ύπ' δψιν ή έμπειρία τής όόηγήσεως, νπολογιζομένη
διά τού χρόνου ένάρξεως τού έπαγ
γέλματος. Ό Lauer(1 952),έπί άναλόγου μελέτης του έπί οδηγών τών δύο
φύλων, λαβών ύπ' δψιν δτι αί γυναί
κες είχον όιανύσει μόνον τό έν δέκα
του τής ολικής άποσ τάσεως τών άν
όρών καί ήσαν κάτοχοι τού ένός τε
τάρτου μόνον τών ολικών άδειών ό-

όηγήοεως, δέν ενρε πραγματικήν δια
φοράν έπιπτώσεως τού άτυχήματος
εις τά δύο φύλα. Ό έρευνητής οντος
παρετήρησεν έπί τή εύκαιρίρ. δτι οί
μέν άνδρες έβελτίωνον τήν άτυχημ α 
τογόνον συμπεριφοράν των μετά πεί
ραν όόηγήσεως περίπου πέντε έτών,
α ί δέ γυναίκες μετά πείραν ενός έ
τους. Οί Beadenkopf καί συνεργάται
(1956) διενήργησαν έρευναν εις Sa
ratoga Sprints τής Νέας Ύόρκης μετα
ξύ 20 8 άνόρών καί 138 γυναικών ο
δηγών, άλλά κατόπιν κατανομής καθ’
ομάδας ηλικιών οί προκύψαντες άριθμοί ήσαν πολύ μικροί διά νά θε
μελιώσουν τάς παρατηρήσεις. Κατά
τήν έν λόγω έρευναν προέκυψε τό
στοιχείου δτι ό άριθμός τών μιλίων
τών διανυομένων υπό τών άνόρών
έτησίως είναι εξ περίπου φοράς με
γαλύτερος τού άντιστοίχου άριθμοϋ
τών γυναικών.
Τό έτος 1959, εις τάς Ηνωμένας
Πολιτείας, 68 άρρενες καί 22 θήλεις
οδηγοί άνά 100.000 άδεισύχους οδη
γούς ' έκάστου φύλου ύπέπεσαν εις
θανατηφόρου τροχαίου άτύχημα. Ε 
πίσης 244 άρρενες καί 144 θήλεις
οδηγοί άνά 1.000 άόειούχους οδη
γούς έκάστου φύλου ύπέπεσαν εις
τροχαίου άτύχημα έν γένει (Norman,
1962). ’Εάν ή ώς άνω διαπίστωσις
τών Beadenkopf καί συνεργ. (1956)
καθ’ ήν ό άριθμός τών μιλίων τών
διανυομένων ύπό τών άνόρών έτη
σίως είναι έξ περίπου φοράς μεγα
λύτερος ιού άντιστοίχου έπί γυναι
κών ίσχύη όΤ δλην τήν έπικράτειαν
τών Ηνωμένων Πολιτειών, τότε όύναταί τις νά όδηγηθή εις τήν σκέψιν
δτι ή σνχνότης άτνχημάτων τών Υν-

Μεγάλη είναι ή θνησιμότης έκ τροχαίων άτο
χημάτων τών ποδηλατιστών, έκ τού λόγου ότι
είναι έκτεθειμένοι είς υψηλόν κίνδυνον.

ναικών οδηγών είς Η.Π.Α. είναι δνσαναλόγως ύψηλή.
Συμφώνως πρός τάς στατιστικάς
είς τό πλείστον τών χωρών ένθα ή κι>κλοφορία οχημάτων είναι πυκνή,
άσχέτως τύπου οχήματος, ό άριθμός
άτνχημάτων τών άρρένων νέας ηλι
κίας είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος
τού άντιστοίχου τών θηλέων νέα* η
λικίας (World Health Organization,
1956). Συνεπώς, διά τάς ομάδας ηλι
κιών νέων άτόμων όύναται νά άναγνωρισθή έντονος τάσις πρός άτυχή
ματα έν συναρτήσει καί πρός τό φύ
λου. Εκτός τών νέων όμως, διά τάς
υπολοίπους ομάδας ηλικιών δέν
υπάρχουν έπαρκή δεδομένα όσον ά 
φορά είς τόν κίνδυνον άτυχήματος
διά τά δύο φύλα. Τά υπάρχοντα
στοιχεία δηλούν έν ομοφωνία τήν
σχετικώς μικράν συμμετοχήν τού γυ
ναικείου φύλου είς τήν όόήγησιν, άλ
λά αυτή έχει αίσθητώς αύξηθή κατά
τά τελευταία έτη.
Οί Siebrecht καί συνεργάται (1959)
εύρον δτι ή σΐ'μμετοχή τών γυναικών
είναι περίπου τό έν τρίτον τής άντιστοίχου τών άνόρών καί δτι αί γυναί
κες ηλικίας κάτω τών 30 έτών υπο
πίπτουν είς όλιγώτερα άτυχήματα
(1:14) άπό δ,τι αί άνω τών 30 έτών
(1:7), δηλαδή μετά τήν ήλικίαν τών
3 0 έτών τά άτυχήματα άφορούν 1
γυναίκα έπί 7, ένώ διά τήν ήλικίαν
κάτω τών 30 έτών 1 γυναίκα έπί 14.
Οί άντίστοιχοι άριθμοί διά τούς άνδρας είναι 6:10 (κάτω τών 30 έτών)
καί 4 ,5 :1 0 (άνω τών 30 έτών).
Οί Swanson καί συνεγάται (1959),
διά συγκρίσεως τών θανατηφόρων
τροχαίων άτυχημάτων άνά 100 εκα
τομμύρια μιλίων διαδρομής, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών όιατρεχομένων
κινδύνων, ει<ρον άναλογίαν άρρένων
πρός θήλεις οδηγούς 2,49:1.
Κατά τόν Hoyos (1965) ό άριθμός
τών καταγραφομένων παραβάσεων
τροχαίας κυκλοφορίας έν Δυτική
Γερμανίρ είναι μεγαλύτερος διά τούς
Θήλεις οδηγούς, δίδει δέ ούτος τήν
έξήγησιν δτι κατ' έτος οί άστυνομικοί
τής τροχαίας μεταχειρίζονται μέ μεγαλυτέραν έπιείκειαν τούς θήλεις παραβάτας άπό δ,τι τούς άρρενας.
Έ ν συμπεράσματι, μέχρις δτου έπιτευχθή ή μελέτη αύστηρώς συγκρίσι
μων ομάδων άνόρών καί γυναικών
οδηγών οχημάτων, ούδεμία βεβαιότης
περί τής ύπάρξεως διαφοράς έπιπτώσεως τού τροχαίου άτυχήματος άναλόγως τού φύλου όύναται νά διατυπωθή. "Ισιος υπάρχουν ομάδες μεταξύ
τού συνόλου πληθυσμού τών οδηγών
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ΐ'.τοκειμεναι εις μεγάλου κίνδυνον ά 
τνχήματος λόγω διαφόρων παραγόν
των, έπιβάλλοιπαι όέ ενρείαι έπιδημιολογικαι έρενναι προς άνίχνενσιν
αετών και ενδεχομένως π ρό: ποσο
τικόν νπολογιομον τοι· διατρεχομέvor κινδύνου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΩΝ Ο ΔΗΓΩΝ
’Επί συγκριτικής μελέτης άφ' ενός
μέν τον αριθμόν άτνχημάτων και τον
αριθμόν παραβάσεων, άφ' έτερον δέ
τής εμπειρίας όδηγήσεως εί: έτη, ά 
νεν νπολογιομον τον παράγοντος τής
ηλικίας, ό άριθμός τών άτνχημάτων
έν σχέσει προς τάς παραβάσεις άνεν
άτνχήματος μειούται μόνον μετά δε
καετίαν. Εις τό συμπέρασμα τούτο
κατέληξεν ό Hoyos (1961) κατόπιν
έξετάσεως 5.000 προσώπων εγγε
γραμμένων είς τό άστννομικόν αρ
χείο ν τροχαίων παραβάσεων μιας με
γάλης γερμανικής πάλευες. Είς μέση ν
ηλικίαν ή μέ μεγαλντέραν χρονικήν
έμπειρίαν τον όδηγοϋ, παρατηρούν
ται περισσότεραι παραβάσεις καί όλιγώτερα ατυχήματα. Μέ μικροτέραν
έμπειρίαν καί μεγάλην ηλικίαν, ώς
π.χ. έπί ατόμων ηλικιωμένων όδηγούντων άπό μικροί' χρονικοί δια
στήματος, παρατηρούνται περισσότε
ρα ατυχήματα καί όλιγώτεραι παρα
βάσεις, γεγονός τό όποιον άλλωστε
άπαντά καί είς τούς νέονς οδηγούς οί
όποιοι ακόμη έχονν μικρόν έμπει
ρίαν. Είς άλλην έρεννάν τον, κατόπιν
σνγκρίσεως τής κτηθείαης έμπειρία:
191 όδηγϋ/ν, καλών ή κακών, πρός
τον αριθμόν βεβαιωθεισών παραβά878

Αριστερά: ΟΙ ισόπεδες διαβάσεις άποτελούν συχνά αίτια τραγικών άτυχημάτων. ΕΙς τήν
άπέναντι σελίδα κάτω: Πίναξ δεικνύων τήν αϋί,ησιν τών τροχαίων άτυχημάτων κατά τήν έπταετίαν 1966 - 1972 είς τήν Γερμανίαν, Γαλλίαν, Ιταλίαν καί Αγγλίαν. Ό δείκτης έσημείωσε
περαιτέρω αϋί,ησιν άπό τό 1972 μέχρι σήμερον.

σεων καί άτνχημάτων, ό Hoyos
(1961, 6) διεπίστωσεν ότι ό μέσος
όρος τών άτνχημάτων έτησίιυς δέν
η ίζανε π αραλλήλως πρός τήν έμπει
ρίαν, ένώ ό έτήσιος άριθμός παρα
βάσεων ηνξανε, γεγονός σημαίνον
αρνητικήν έξέλιξιν τής έμπειρίας.
Τό 'ίδιον φαινόμενον προσαρμογής
κατά τήν μέσην ηλικίαν μέ πάντοτε
μεγαλντ έραν έμπειρίαν όδηγήσεως,
δηλαδή ή έλάττωσις τον άριθμοί τών
άτνχημάτων έν σνγκρίαει πός τόν άριθμόν τών παραβάσεων, άνενρίσκεται εις τήν έρενναν τον Antler (1961),
πρός άνενρεσιν τον «ποσοστού υπευ
θύνων», δηλαδή τής μερίδος έκ τού
συνόλου τών άτνχημάτων ή όποια
άνήκει είς τούς υπαιτίους οδηγούς, έν
σνγκρίαει πρός τών αριθμόν άτνχη
μάτων τών έμπλεκαμένων έν γένει όδηγιίιν. Ε ξ άλλον, τά ώς άνω απο
τελέσματα τού Hoyos έπεβεβαιώθησαν έν Ήνωμέναις Πολιτείαις υπό
τών Coppin καί Van Oldeneek (/ 962):
διά τούς νέας ηλικίας οδηγούς ό άρι
θμός τών τροχαίων παραβάσεων αυ
ξάνει καί ό άριθμός τών άτνχημάτων
έλαττούται μέ τήν έμπειρίαν, ένώ διά
τούς οδηγούς μεγαλντέρας ηλικίας ή
διαφορά δέν διαγράφεται αισθητή.
Εν σνμπερασματι, πρός έπιβεβαίωσιν τής σχέσεως μεταξύ ηλικίας καί
χρονικής έμπειρίας όδηγήσεως έπιβάλλεται σννέχιαις τών έπιόημιολογικών έρεννών, λαμβανυμένων ιδιαι
τέρως ύπ' όψιν:
α) τής συγχρόνου έξετάσεως ατυχη
μάτων καί κνκλοφοριακών παραβά
σεων άνεν άτνχήματος
β) τής διαφοροποιήσεως τών άτνχη
μάτων καί τών παραβάσεων άναλόγως τής φύσεώς των
γ) άναγκαιονοών περιόδων παρατη
ρήσεων άνω τών πέντε έτών
δ) κατανομής τού πληθυσμού τών ο
δηγών καθ' ηλικίαν καί φύλον.

ΕΠ ΙΠ ΤΩ ΣΙΣ ΚΑΤΑ
ΕΠ Ο Χ Α Σ ΚΑΙ
Μ ΗΝΑΣ ΤΟ Υ Ε Τ Ο Υ Σ
Διαφορική έπίπτωσις τον τροχαίου
άτνχήματος μέ βάσιν τόν εποχικόν
παράγοντα παρατηρείται είς πολλάς
χώρας, ιδία δέ είς περιοχάς δπον αί
κλιματολογικαί σννθήκαι ποικίλλουν

ευρέως άναλόγως τής έποχής. Τοιου
τοτρόπως, κατά τόν χειμώνα αί συγ
κρούσεις οχημάτων εμφανίζονται ηνξημέναι λόγω τής ομίχλης, τών χιόνων, τών παγετών κλπ. Κατά τους
θερινούς μήνας, ίδίρ όταν παραλλήλως πρός τόν καύσωνα τό κατάστρω
μα τής οδού είναι υγρόν (π.χ. προηγηθείσης βροχοπτώσεως) ό κίνδυνος
όλισθήσεως τον οχήματος είναι μεγα
λύτερος άπό δ,τι έπί ξηρού ψυχρού
καιρού καί ίγρού καταστρώματος
(ώς κατά τούς χειμερινούς μήνας).
Τούτο άπεδείχθη κατά τάς ίρεύνας
τού 'Εργαστηρίου 'Οδικών Ερευνών
τής Μεγάλης Βρεταννίας, άπό τού έ
τους 1951 καί εντεύθεν (Research on
Road Safety, 1963). Κατά τήν εποχήν
όταν α ί νύκτες είναι πολύ μικρότεροι
τών ήμεριύν διαπιστούται μεγαλντέρα
έπίπτωσις άτνχημάτων είς τούς πε
ζούς. Είς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν,
τά περισσότερα θανατηφόρα άτνχήματα πεζών έπισνμβαινουν κατά τόν
Δεκέμβριον. Οί πλέον επικίνδυνοι
μήνες διά τούς οδηγούς τών πάσης
φύσεως οχημάτων, είναι ό Δεκέμ
βριος ό Ιανουάριος καί ό Αύγου
στος. Η θνησιμότης έκ τροχαίου άτν
χήματος τών παιδιών τής σχολικής
ήλικίας είναι χαμηλοτέρα, εξ όλων
τιϋν μηνών, κατά τούς χειμερινούς
μήνας. Τούτο εξηγείται έκ τού ότι
πολλά παιόία, κατά τάς απογευματι
νή: καί εσπερινός ώρας τών ημερών
τού χειμιύνος παραμένουν έντός τής
οικίας καί επομένως δέν έκτίθενται
είς τόν κίνδυνον άτνχήματος. (Nor
man. 1962).
Ό παράγων τής έποχής δέον νά
λαμβάνεται ιδιαιτέρως ύπ' δψιν κατά
τάς έπιδημιολογικάς μελέτας τού τρο
χαίου άτνχήματος, ιδία τάς καλυπτονσας χρονικόν διάστημα μικρότε
ρου τού ημερολογιακού έτους.

Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ ΙΣ ΚΑΘ'
Ω ΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΙΚ Ο ΣΙΤΕΤΡΑ Ω ΡΟ Υ
'Έχει γενικώς διαπιστωθή ότι τά
τροχαία άτνχήματα συμβαίνουν συ
χνότερου κατά τάς ώρας τού σκότους
άπό δ,τι κατά τάς ώρας τής ημέρας.
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας π.χ. ό
άριθμός τροχαίων άτνχημάτων άνά

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ
μονάδα διαδρομής είναι τρεις φοράς
μεγαλύτερος κατά τήν διάρκειαν τής
ννκτός από δ,τι κατά τήν διάρκειαν
τής ημέρας (Accident Facts, 1962).
Πρόσφατος έρειψα εις τό Ισραήλ άπέδειξεν δτι οί πεζοί διατρέχουν κα
τά τήν νύκτα τέασαρας φοράς μεγα
λύτερου κίνδυνον άτυχήματος άπό
δ,τι κατά τήν ημέραν (Prevention Routiere Internationale, No 2, 1972). ' Ο
μοίως,, εν Γαλλία, τό έτος 1970, τό εν
επί τριών τροχαίων άτυχημάτων π ό 
σης φυσεως καί τά 40,2% των θανα
τηφόρων
τροχαίων
άτυχημάτων
αυνέβηααν κατά τήν νέασα. (Ibid ).
Εις τάς αστικός περιοχάς των Ηνω
μένων Πολιτειών ό αριθμός τών νε
κρών άνά 100 έκατομμύρια οχήματα
- μέλια είναι /.? κατά τήν νύκτα καί 5
κατά τήν ημέραν. Εις τάς άγροτικάς
περιοχάς τής ιδίας χώρας, έρευνα γενομένη υπό τού Γραφείου Δημοσίων
Οδών έδειξεν δτι τά θανατηφόρα
τροχαία άτυχήματα κατά τήν νύκτα
φθάνουν τήν μεγίστην των έπίπτωσιν
κατά τάς δέρας 2αν έως 4ην πρωινήν.
"Οσον άφορά εις τό διάστημα τής η
μέρας, μεταξύ τής 6ης πρωινής καί
6ης άπογευματινής ώρας ό άριθμός
τών νεκρών εκ τροχαίων άτυχημάτων
ήτο 5 άνά 100 έκατομμύρια οχήματα
- μιλιά (National Safety Council, 1960).
'Έρευνα γενομένη έν Μεγάλη Βρεταννία έπί τής καθ’ ώρας έπιπτώσεως
τών τροχαίων άτυχημάτων έδειξεν
δτι τά περισσότερα έξ αυτών συμβαί
νουν κατά τάς ώρας τής πυκνής κυ
κλοφορίας, τά δέ όλιγώτερα μεταξύ
τής 5ης καί 6ης άπογευματινής ώρας
(Norman, 1962).

Ε Π ΙΠ Τ Ω ΣΙΣ Κ Α Θ ’
Η Μ ΕΡΑ Σ ΤΗΣ
ΕΒΔΟ Μ ΑΔΟ Σ
Έπίπτωσις καθ' ημέρας τής έβδομάόος. Γενικώς, ηύξημένη συχνότης
τροχαίων άτυχημάτων παρατηρεϊται
κατά τάς ημέρας άργιών καί εορτών,
δτε ή διακίνησις οχημάτων είναι μεγαλυτέρα, δι' ειδικός δμως ομάδας
τού πληθυσμού συμβαίνει ενίοτε τό
άντίθετον. Οντω, έρευναι διεξαχθεϊσαι εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν έ
δειξαν δτι οί πεζοί εμφανίζουν τήν
μεγαλυτέραν έπίπτωσιν άτυχημάτων
κατά τάς έργασίμους ημέρας, οί όέ
μαθηταί σχολείων επίσης καί δή κατά
τούς χειμερινούς μήνας.
Οι ποδηλάται καί μοτοσυκλεττισταί ΰφίστανται τά περισσότερα άτυ
χήματα κατά τάς έργασίμους ημέρας,
διότι χρησιμοποιούν τά οχήματα τού

τα διά μετάβασιν καί επάνοδον έκ
τής εργασίας τιυν. Τέλος οί οδηγοί,
ιδίως οί τών ιδιωτικών αυτοκινήτων,
ύφίστανται τά περισσότερα άτυχήμα
τα κατά τό Σάββατον, μέ δευτέραν
κατά σειράν άκολουθούσαν τήν Κυ
ριακήν (Norman. 1962). Ή διαφορική
αύτη έπίπτωσις τού τροχαίου άτυχήματος καθ' ημέραν τής εβδομάδας δέ
ον νά λαμβάνεται νπ' δψιν ώς παρά
γων δυνάμενος νά επίδραση έπί τϋίν
ευρημάτων λίαν βραχειών (ολιγοημέ
ρων) κυκλοφοριακό)ν έρευνόιν.

Ε Π ΙΠ ΤΩ ΣΙΣ Ε ΙΣ
Α ΣΤΙΚ Α Σ ΚΑ Ι
Α ΓΡΟ ΤΙΚΑΣ
ΠΕΡΙΟ ΧΑΣ
Ο παράγων τής υφής τού πληθυ
σμού (αστικός ή άγροτικάς πληθυ
σμός) φαίνεται νά διαφοροποιή εις
ουσιώδη έκτασιν την έπίπτωσιν τού
τροχαίου άτυχήματος. Παρετηρηθη
δτι τά άτυχήματα πεζών είναι πολυ
πληθέστερα εις τά: άστικά: άπό δ,τι
εις τάς ημιαστικός καί άγροτικάς περιοχάς. Αι συγκρυί·σει: οχημάτων at
προκα/.ούσαι τόν θάνατον τών έπιόαινόντων είναι έξ έως έπτά φοράς
περισσότεροι εις τήν ύπαιθρον άπο
δ,τι εις τας ημιαστικός καί άστικάς
περιοχάς.
Το αυτό ισχύει καί δια τας προσ
κρούσεις οχημάτων έπί άντ/κειμένων
μέ αποτέλεσμα τόν θάνατον έπιόαινόντων. Έτερα είδη άτυχημάτων έμφανίζοντα ιιεγαλυτεραν έπίπτωσιν

εις τήν ύπαιθρον είναι τά ατυχήματα
συνέπεια άποτόμων στροφιον, συνε
πείς έκτροπής τού οχήματος άπό τής
όόού κλLr. Εις τάς κειπρικας ζώνας
τών μεγάλ.ων άστικών κέντρων τά πε
ρισσότερα θανατηφόρα άτυχήματα
άφορούν εις τούς πεζούς. Ή εικων
αύτη ά/./.άσσει εις τάς ημιαστικός περιοχάς, ένθα τά άτυχήματα τα έπισυμβαινοιπα εις πεζούς είναι ολίγω
νερα.
Εις τάς άγροτικάς περιφέρειας, το
πλεϊστον τών θανατηφόρων άτυχημά
των άφορούν εις τούς έπιβαίνοντας
τών οχημάτων. Κατά τόν Norman
(1962), ό καταλληλότερος δείκτης
διά τήν συγκρισι ν τής θνησιμότητας
έκ τροχαίου άτυχήματος μεταξύ άστι
κών καί άγροτικόιν περιοχών θά έδει
νά βασίζεται εις τήν σχέσιν μεταξύ
άτυχημάτων πεζών καί πληθυσμού
πεζών έν κινόύνω, ιδιαιτέρως διά τά
αστικά καί τά άγροτικά κέντρα.

ΤΑ Χ ΥΤΗ Σ ΤΟ Υ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αλληλένδετος πρός τόν παράγοντα
τής υφής τού πληθυσμού είναι καί ό
παράγων τής ταχύτητα: τού οχήματος.
Μεγάλ.η μερίς οδηγών οχημάτων δέν
περιορίζουν τήν ταχύτητά των συμφώνως πρός τάς σχετικός διατάξεις
τής κυκλοφορίας. Ούχ’ ήττον, δμως,
σχεδόν εις άλας τάς περιπτώσεις ή
έπιβολή άνωτάτου ορίου ταχύτητας
είχε μεγάλην έπίδρασιν έπί τής έλαττώσεως τού άριθμού τών αυτοκινή
των τών κινου/ιένων μέ ταχύτητα άνωτέραν τής κανονικής.
Τά δρια ταχύτητας φαίνεται νά έ
χουν ίόιαιτέραν'σημασίαν διά τόν πε
ριορισμόν τών θανατηφόρων τροχαίων άτυχημάτων έντός τιυν πόλεων,
ένώ ή σημασία των ώς παράγοντα:
έπιπτώσεως έλαφρόιν σωματικών
βλαβών ή υλικών ζημιών μόνον είναι
πολύ μικροτέρα. Ιδιαιτέρα είναι, έν
τός τό) 1’ άστικών κέντρων, ή σημασία
τής υπερβολικής ταχύτητος διά τήν
πρόκλησι ν θανατηφόρων άτυχημά
των άφορόιντων εις μοτυσυκλεττιστάς καί ποδηλάτας. Τέλος, ιδιαιτέ
ραν σημασίαν έχει καί διά τήν έπίπτωσιν τού τροχαίου άτυχήματος γε
ν ι ά ς εις τάς άγροτικάς περιοχάς ή
έπιβολή άνωτάτου ορίου ταχύτητος
εις τάς έθνικάς καί τοπικός οδούς
καί τούς αυτοκινητοδρόμους. Ήδη,
τούτο ύπάδηλοί ή άπόδοσις τού μέ
τρου παντού δπου έφηρμύσθη τούτο
(Blackmore. 1959 - Cobum καί Duncan.
1959 - Newby. I960 - Smeed, 1961).
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«Ν Υ Ν Π Α Ν Τ Α
Π Ε Π Λ Η Ρ Ω Τ Α Ι Φ Ω ΤΟ Σ...»

αναλυτικά
Πρώτος πού ύποστήριξε τή θεωρία,
γιά συγκέντρωσι τών πλανητών, ήταν
ό Κέπλερ. ’Ανακάλυψε μάλιστα καί
μιά συγκέντρωσι τού Δία, Κρόνου καί
τού "Αρη τό 1604 a X. Καί μέ υπολο
γισμούς, πού έκαμε άργότερα, βρήκε
πώς τό 747 άπό κτίσεως Ρώμης (δηλ.
τό 7 a X .) είχ ε γίνει μιά σύνοδος τεσ
σάρων πλανητών (Δία, Κρόνου, Ιχ
θύων καί "Αρη).
"Α λλοι ερευνητές, πού ξεκίνησαν
άπ τή θεωρία τού Κ έπλερ, άπόδειξαν
πώς τόν Μάιο, τόν 'Οκτώβριο καί τό
Δ εκ έβ ρ ιο τού έτους 7 a X. έγινε
σύνοδος τού Δία καί τού Κρόνου.
Καί τό επόμενο έτος (δηλ. τό 6 π. X .)
έ γ ιν ε μιά σύνοδος τού ήλιου, τού Ερ
μή καί τής 'Αφροδίτης.
Τ ελευ τα ία , ό αστρονόμος Χασάπης
α π έδ ειξε μέ τή μ ελέτη του πώς μιά
μεγάλη σύνοδος πλανητών άρχισε
στίς 23 'Οκτωβρίου τού 9 π.X. καί
τέλ ειω σ ε μετά άπό 5 χρόνια καί 10
μήνες. Δηλαδή τήν 1 Σεπτεμβρίου
τού 3 a X .
Ή ακμή δμως τής συνόδου αύτής
τών αστέρων κράτησε μόνο 6 μέρες
περίπου. Δηλαδή άπό τις 14-19 Απρι
λίου τού έτους 6 π. X.

Σ υνέχεια εις τήν σελίδα 8 7 3

Ή Παναγία τού Φραντζέσκο Μάτσολα τού έπιλεγομένου Παρμιτζανίνο (1503-1540) (Έκδόσεως «Δομής··).
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Oi ανεφάρμοστες
διεθνείς συμβάσεις
ΥΠ Ο Θ ΕΣΙΣ τοΟ Μογκαντίοου
έπαναφέρει πρός συζήτηαιν τό
μεγάλο θέμα τής τρομοκρατίας: τί
μπορεί νά γίνη; Τ ί πρέπει νά γίνη;
"Ενα ά λλο όμως ερώτημα, έλάχιστα
μάς έ χ ε ι απασχολήσει: είς ιόν αγώνα
εναντίον τής τρομοκρατίας, τί λ έ ε ι τό
δ ιεθ ν ές δίκαιον; Τό διεθνές δίκαιον;
Π ρόκειται γιά διεθνείς συμβάσεις οΐ
όποιες δεσμεύουν τά κράτη καί χαράοουν τά πλαίσια τών ευθυνών καί τών
ύποχρετίιαεών των έναντι τής παγκο
σμίου συμφοράς τής τρομοκρατίας. ’Α
πό α υτές τίς συμβάσεις, ώ ριομένες ίύουν ήδη καί ά λ λ ες δέν ισχύουν.
.0 τίς συμβάσεις πού υποτίθεται άτι
εφαρμόζονται, έχομεν έκ εϊν ες πού άναφέρονται ειδικά στην πιό συγκλο
νιστική καί συχνή μορφή τής τρομο
κρατίας: τήν αεροπειρατεία Καί είναι
τρεις: ή σύμβασις τού Τόκιο (1963), ή
ούμβασις τής Χάγης (1970) καί ή αύμβαοις του Μόντρεαλ (1971). Π ροβλέ
πουν τήν καταστολή καί τιμωρία τών
πράξεων καταλήψεως αεροσκάφους
καί όλων τών λοιπών έγκλημάτων
πού σχετίζονται μέ αυτές. Οι συμβά
σ εις αυτές έχουν έπικυρωθή άπό
έβδομήντα κράτη καί οργανώνουν με
ταξύ των αυτό πού άποκαλεϊται «κα
τασταλτική αλληλοβοήθεια».
Αυτό
σημαίνει κυρίως ότι τά κράτη πού έ 
χουν υπογράψει τίς συμβάσεις, ύποχρεοϋνται είτε νά τιμωρήσουν τόν
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άεροπειρατή είτε νά τόν έκδόοουν,
δηλαδή νά τόν παραδώσουν στό κρά
τος θύμα τής αεροπειρατείας.

Αναρίθμητες συμφωνίες
Επί πλέον αυτών τών συμβάσεων,
αποκλειστικών γιά τήν τρομοκρατία
πού διεξάγεται στά αεροσκάφη, υπάρ
χουν αναρίθμητες συμφωνίες έκδόαεως, διμερείς ή πολυμερείς, δηλαδή
μεταξύ δύο κρατών ή περισσοτέρων.
Κάτω άπό ώριομένες προϋποθέσεις,
αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωοι νά έκδόσουν τούς εγκληματίες, οί όποιοι
•μπορεί νά είναι μεταξύ ά λλω ν οί ιμομοκράται - άεροπειματαί ή όχι - πού
δ ιεκδικεϊ τό κράτος θύμο.
"Ο λο αυτό τό δίκτυο ιών διεθνών
συμβάσεων (μαίνεται νά άντιπροοωπεύη μία αρκετά εντυπωσιακή νομική
άπάντηοι έναντίον τών καταλήψεων
αεροσκαφών, τών κρατήσεων ομήρων
καί τών δυναμιτιστικών ένεργειών.
’Αλλά ή πραγματικότης διαψεύδει
τήν άποτελεσματ ικότητα αυτού τού
προστατευτικού δικτύου. Γιατί;

Λησμονούν
"Α λλοτε γιά μιά πολύ απλή αιτία:
Τά κράτη λησμονούν τίς υποχρεώσεις
τους, όποια καί άν είναι καί προδί
δουν εφαρμόζοντας κοντόφθαλμη πο
λιτική. ’Ελπίζουν πώς θά άποφύγουν

τά αντίποινα των τρομοκρατών, ον
άποφύγουν νά παραδύσουν έναν τρο
μοκράτη στό κράτος θύμα. "Αν δέν
άναφέρωμε παραδείγματα, αύτό δέν
σημαίνέι πώς δέν υπάρχουν:
"Α λλοτε, ή «κατασταλτική άλληλοβοήθεια» παραλύει από τήν ίδια τήν
έφαρμογή τών συμφωνιών περί έκδόσεω ς εγκληματιών κλπ. Οί περισσό
τ ερ ες συμφωνίες αναγνωρίζουν στό
κράτος τό άποκλειστικό δικαίωμα νά
άρνηθή τήν έκδοοι ενός άτόμου άν
κρίνη ότι είναι πολιτικός εγκλημα
τίας. Καί εκ παραδόαεως. τά φ ιλ ελ εύ θε(κτ κράτη επιδεικνύουν επιείκεια
έναντι αυτών πΐιν εγκληματιών, θεω
ρώντας τά κίνητρά το υ ς., εύγενή καί
αγνοώντας τήν ειδεχθή τους πράξι.
Καί έν ώ γιά τό κράτος πού διεκδικεϊ
τήν έκδοοι τού τρομοκράτου αύτός ό
τελευτα ίο ς είναι ένα τέρας, γιά τό
ά λ λ ο πού τήν απορρίπτει είναι ένας
α π ελευθερω τής ή καταπιεζόμενος.
Π ρόκειται γιά μιά αντίθεοι πού κα
ταργεί ασφαλώς τήν ά λληλεγγύη με
ταξύ τών κρατών έναντι τής τρομο
κρατίας καί έτσι διατηρείται μόνο στά
χαρτιά τών διεθνών συμβάσεων.

Ή θλιβερή άλήθεια
Ή

διαπίστωσις καταλήγει αέ μιά

Υπάρχει σήμερα μιά - Τρομοκρατική Δ ιε
θνής-, ή όποια, όχι μόνο θά συνέχιση, άλλά
καί θά αύξήση τίς έγκληματικές της δραστη
ριότητες. ιδίως μετά τήν αυτοκτονία τών
τριών στελεχών τής -συμμορίας Μπάαντερ»

,

θλιβ ερ ή αλήθεια γιά τό Δ ιεθ ν ές δί
καιον. Σιόν άγιϊινα των Κρατών γιά
τήν καταπολέμηοι τής τρομοκρατίας
δέν ύπίϊρχουν ώριομένοι κοινοί πα
ρονομασία! πού νά καθορίζουν τί εί
ναι δίκαιον καί τί άδικον οέ μια καλά
οργανωμένη πολιτικά καί κοινωνικά
κοινωνία, δπου οΐ αρχές τής ε λ ε υ θ ε 
ρίας καί τής δημοκρατίας είναι σεβα
στές. Καί έπί πλέον ούτε ό Ο. Η. Ε.
κατώρθωοε νά προοφέρη οτά μέλη
του μια καθολική συμφωνία ένανιίον
τής τρομοκρατίας. Μετά τό δράμα τού
Μογκαντίαου, ό γενικός γραμματέας
τού Ο. II. Ε. κατέθεσε πρότασι ψηφί
σματος πού προβλέπει τήν επιβολή
κυιχόοεων κατά ιών χωρών εκείνω ν,
οΐ όποιες θά παρέχουν βοήθεια ή άσυλον οέ άτομα υπεύθυνο γιά αερο
π ειρ α τείες...
Αλλά καί στήν Ευρώπη δπου οΐ
χ ώ ρ ες της πιστεύουν οέ κοινές αξίες,
ή άμυνα, ή κοινή άμυνα εναντίον τής
τρομοκρατίας δεν έχ ει ακόμη όργανωθή. Καί είναι έ ξ Ισου θλιβερά. Ή
σ χετική σύμβασις είναι έτοιμη, αλλά
δεν ισχύει. Χρονολογείται άπό τόν Ι
ανουάριον τού 1977. έχει καταρτιοθή
άπό τό Συμβούλιον τής Εύρώπης σιό
Στρασβούργο καί προταθή πρός έπικύρωσι οτά 19 μέλη της.
Ποιά είναι ή μεγάλη της καινοτο
μία; Διακηρύσσεται ή άρχή δτι ή βάρ
βαροι ης ώρισμένων μέσων είναι αδύ

νατον νά δικαιολογηθή άπό κάποιον
πολιτικό σκοπό. 'Οτι ώρισμένα ειδ ε
χθή εγκλήματα (κράτηαις όμήρων, κατάληψ ις άε(Μκικα((>ων, δυναμιτιστικές
εν έρ γ ειες) πρέπει νά τιμωρούνται αυ
στηρότατα χωρίς νά τυγχάνουν οί
δράσται τής ευνοϊκής μεταχειρίσεω ς
τών πολιτικών εγκληματιών. Καί νά
μή λαμβάνωνται ΰπ’ όψι τά κίνητρα
πού πολλοί θέλουν νά τά παρουσιά
ζουν ώς ανιδιοτελή (μά είναι δυνα
τόν;) όταν έχουν σάν αποτέλεσμα φρικιαστικά εγκλήματα όπως σφαγών,
άνατινάξεων μέ θύματα κ.ά.

«Τρομοκρατική Διεθνής»
Σήμερα υπάρχει μία «Τ(>ομοκματική Διεθνής» πού όχι μόνο θά συνέχι
ση, αλλά καί θά αϋξήση τις εγκλημα
τικές της δραστηριότητες ιδίως έ ξ αι
τίας τής αποτυχίας τής αεροπειρα
τείας έπί τού αεροσκάφους τής
«Λουφτχάνοα» καί τής αυτοκτονίας
τών τριών σ τελεχώ ν τής «συμμορίας
Μπάαντερ».
Κατά τόν Βρεταννό συντηρητικόν
βουλευτή Φίλιπ Γκούντχαρτ, ή «Τρο
μοκρατική Διεθνής», τής οποίας μία
τών μυστικών βάσεων βρίσκεται οτό
Παρίσι, άποτελεϊται άπό επαναστάτες
τής Ομοσπονδιακής Γερμανίας, τής
Ιρλανδίας, τής Ιταλίας, τής Ιαπω
νίας, ιού Αραβικού κόσμου, τής Λα
τινικής ’Αμερικής καί άλλω ν χωρών
επίσης. Κύριος στόχος της είναι νά

προκληθή «ένα κλίμα καταρρεύαεως»
στις χ ώ ρ ες μέ δημοκρατικά καθεστώ
τα.
Οΐ ειδικοί τών υποθέσεων ασφα
λ εία ς τού ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν ότι
τά μ έλη τού διεθνούς τρομοκρατικού
δικτύου υπολογίζουν πάντοτε στήν
βοήθεια πολλών έξτρεμιστικώ ν κυ
βερνήσεων. Σέ μιά πτχχχρατη έκθεοι,
ή επιτροπή αντί - ανατρεπτικών
έν ερ γ ειώ ν τού ΝΑΤΟ αναλύει τίς περιπτώσεις ώρισμένων έξτρεμιστικών
κυβερνήσεων πού έχουν άναμιχθή σέ
επ ιχειρήσ εις διεθνούς τρομοκρατίας.
Η έκθ εσ ις αναφέρει σάν γεγονότα τά
εξή ς:
« Ή Τρομοκρατική Διεθνής μπορεί
νά ΰπο.λογίζη οέ ειδικές περιπτώσεις
στήν βοήθεια (άσυλο, υποστήριξη έκπαίδευοι καί υλικό) τού ’Ιράκ, τής
Συρίας, τής Λιβύης, τής Αλγερίας,
τής Ν. 'Υεμένης, τών παλαιστινιακών
στρατοπέδων στόν Λίβανο καί τής
Κούβας. Τ ό δίκτυο μπορεί καί προ
μηθεύεται εύκολα όπλα πού κατα
σκευάζονται στήν ’Ανατολική Εύρώπη. ιδίως στήν Τσεχοσλοβακία. Καί
στήν Βόρειο Ιρλανδία, οΐ τρομοκρά
τες χρησιμοποιούν ρουκέττες τύπου
•R.P.G-7··, σοβιετικής κατασκευής.
«Στήν Μέση ’Ανατολή, ή «Τρομο
κρατική Διεθνής» ονομάζεται «Δύνομις τής ’Αραβικής Έπαναοτάσεως»
καί οτήν Λατινική ’Αμερική «Χούντα
Επαναστατικού Συντονισμού».
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I

Δεξιά. Ό Τζουζέππε Μπάλσα
μο (κόμης Καλλιόστρο) a t
χαλκογραφία του ζωγράφου
Τζ. Μπόζιο. Κάτω άριοτερό
Τό κάστρο τού Σάν Λέο στή
Ρωμανία, όπου φυλακίστηκε ό
Τζουζέππε Μπαλσάμο καταδι
κασμένος σέ ισόβια δεομά
(παλαιά χαλκογραφία).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

Η Π ΡΟ ΣΩΠ ΙΚΟ ΤΗ ΤΑ ΤΟ Υ ΑΠΟ ΤΑ Μ ΕΓΑ Λ ΥΤΕΡΑ
« ΙΣΤΟ ΡΙΚΑ» Μ ΥΣΤΗΡΙΑ Μ ΕΧΡΙ ΣΗΜ ΕΡΑ

Γιά τό ν Αλέξανδρο Δ ο υ μ ά π α τέρ α , ό Καλλιόστρο ύπήρξε π ρ α γ μ α τικ ό ς μ άγος, μ ιά ϋπ αρξις ά κ α τα ν ό η τη , π ού
π ρέπ ει νά τη ν απ οδεχθούμε, όπω ς ό μύθος μάς τήν
π α ρ ο υ σ ιά ζει, μιά π ερ ίπ τω σ ις άνεπ ανάληπ τη καί γ ο η 
τε υ τ ικ ή άκριβώ ς μέσα στό μ υ σ τή ρ ιό της.

Μ

ΙΑ ΔΙΚΗ πού έγινε στήν Ρώ
μη τό 1789 άπεκάλνψε πολλές
πτυχές τής ζωής καί τής δράοεως ενός άνθρώπον, πού είχε τότε
έξαπατήσει ολόκληρη τήν Ευρώπη:
τού Τζουζέππε Μπαλσάμο, κόμητος
τού Καλλιόστρο ή μαρκησίου Πελεγκρϊνο, ή κόμητος τού Φοίνικος καί
μαρκησίου ντ' Άννα.
Στις 2 6 Σεπτεμβρίου 1789 ή Λορέντσα Φελιτσιάνι, γνωστή ώς Σεραφίνα, μοναχοκόρη ενός μεταλλουρ
γού, πού ό τυχοδιώκτης τήν είχε νυμφευθή τήν άνοιξι τού 1768, καί πού
επί είκοσι ολόκληρα χρόνια υπήρξε
συνένοχός του, άποφάοισε τελικά νά
τόν καταγγείλη καί νά θέση έτσι τέρ
μα στήν απίθανη σταδιοδρομία του.
Ή Σεραφίνα ήταν άκόμη καί τότε
εξαιρετική καλλονή. Είχε μεγάλα κα
ταγάλανα μάτια, μαλλιά ολόχρυσα
καί τρόπους γνήσιας άριστοκράτισσας. Στό πρόσωπό της ήταν ζωγραφι
σμένη μιά έκφρασις άθώα καί ύπου
λη μαζί, άγγελική καί καταχθόνια,
πού έκανε ολόκληρη τήν πόλι νά σαστίζη. Ή γοητεία της, λίγα χρόνια
προηγουμένως, είχε έπισημανθή άκό
μη καί από τόν Τζάκομο Καζανόβα,
πού ήταν αυθεντία σέ τέτοια θέματα.
Δέν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία νά

καταλάβωμε δτι όταν, τό βράδυ τής
26ης Σεπτεμβρίου, ή ώραία Δορέντσα
άποφάσιζε νά καταθέση στό δικα
στήριο τής Αγίας "Εδρας τήν καταγ
γελία εναντίον τού συζύγου, πού τόν
περιέγραφε ώς μάγο, αίρεαιάρχη καί
μασόνο, εξασφάλισε όλες τίς τιμές
πού άνήκουν σέ ένα άπολολώς πρό

βατο, διότι, επιπλέον, παρείχε στήν
Δικαιοσύνη όλα τά χρήσιμα στοιχεία
γιά νά βάλη στό χέρι έναν επικίνδυνο
εχθρό τής δημοσίας τάξεως, τόν
Τζουζέππε Μπαλσάμο.
Δέν ήταν ή πρώτη εχθρική πράξις
τής ώραίας Δορέντσας εναντίον τον
συζύγου, αποδείχθηκε όμως άποφα-

Ή Λορέντσα Φελιτσιάνι, σύζυγος του Καλλιό
στρο.
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σιστική. 'Αμέσως μετά την καταγγε
λία της, πράγματι, ή Α γία "Έδρα
σννέστησε άνακριτική έπιτροπή. Κατ'
έντολήν της, στίς 2 7 τον επομένου
Δεκεμβρίου, ό Καλλιόστρο σννελήφθη από ένα ουλαμό γρεναδιέρων
τον συντάγματος «Ντε Ρόσσι» καί
φνλακίσθηκε στό κάστρο Σάντ Α ντζελο. Λίγο αργότερα συνήλθε ειδικό
δικαστήριο μέ πρόεδρο τόν ίδιο τόν
υπουργό ’Εξωτερικών τον Βατικανού
καρδινάλιο
Φραντσίσκο Σαβέριο
Τσελάντα καί μέλη δυό άλλους καρ
διναλίους καί τόν Κυβερνήτη τής πόλεως. Τελικώς, στίς 7 ’Απριλίου
1791, ή δίκη περατώθηκε μέ τήν κα
ταδίκη αέ θάνατο τον κατηγορουμέ
νου καί, στίς 3 Μαΐον, γνωστοποιή
θηκε δτι ό Πάπας Πίος ΣΤ', τής οι
κογένειας Μπράακι, μετέτρεψε τήν
θανατική ποινή τον σέ ισόβια κάθειρξι. Ό Καλλιόστρο μεταφέρθηκε άμέσως στό σωφρονιστήριο τού Σάν Λέο,
στήν Ρωμανία, οπού πέθανε, σχεδόν
παράφρων, στίς 26 Αύγουστον 1795.
Γιά ποιό άκριβώς λόγο ή ώραία
Λορέντσα είχε καταγγείλει τόν θρασύ
καί πολυσυζητημένο άνθρωπο, μέ τόν
όποιο είχε μοιρααθή είκοσι χρόνων
συγκλονιστικές εμπειρίες;
Ολόκληρη ή καταγγελία τής γυναί
κας, πού ή άνακριτική έπιτροπή είχε
συνοψίσει σέ λίγες φράσεις, κατηγο
ρώντας τόν Καλλιόστρο ώς ιδρυτή
καί προπαγανδιστη τής αίρέσεως τών
έλενθεροτεκτόνων, βασιζόταν σέ ένα
γεγονός πού είχε συμβή κάποιο βρά
δυ τής πρώτης εβδομάδας έκείνον
τού Σεπτεμβρίου, στά σαλόνια τής
ρομαντικής Βίλλας Μάλτα, σκαρφα
λωμένης στίς πλαγιές τού Πίντσο.
Εδώ , μιά νύχτα μέ πανσέλινο, ό
Καλλιόστρο συγκέντρωσε μερικούς
άπ' τούς φίλους τον τής ρωμαϊκής
άριστοκρατίας κι έρριξε τήν ιδέα νά
ίδρυση καί μέσα στήν πάλι τού ποντίφηκος μιά μασονική στοά «αιγυπτι
ακού τυπικού» που, τά προηγούμενα
χρόνια, αυτός ό ίδιος είχε διαδώσει
μέ επιτυχία στό Λονδίνο καί στό Π α
ρίσι. Οί παριστάμενοι είχαν άποδεχθή τήν πρότασι μέ σκεπτικισμό. Ή
Ρώμη δέν ήταν πόλις στήν όποια γί
νονταν επαναστατικές ζυμώσεις κι δπον ό κόσμος, δπως στίς άλλες άνήσυχες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συνεπαρμένος από τόν άνεμο τού Δ ια
φωτισμού, έψαχνε γιά μιά όποιαδήποτε διέξοδο στήν λαχτάρα τον γιά
καινοτομία καί ανατροπές, καί τήν
έβρισκε ακόμη καί στίς μυστηριακές
τελετουργίες ή στήν μαγεία. Αλλά
γιά τόν Καλλιόστρο, ή ίδρυσις δικής
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1743. Ήταν, λοιπόν, μόλις 46 χρό
νων. Α λλά ή τρικυμιώδης ζωή πού
είχε κάμει, ολόκληρη υφααμένη άπό
καταδιώξεις καί άκολασίες, άπό με
γαλοφυείς επινοήσεις καί δεσμωτή
ρια, άπό εύτυχίες καί δυστυχίες, τόν
είχε κιόλας τσακίσει. Στήν πραγμα
τικότητα, δέν είχε συνέλθει ύστερα
άπό τήν περίφημη «ν πόθεοι τού περι
δέραιου», πού είχε ξεσπάσει πριν
άπό μερικά χρόνια, στό προεπανα
στατικό Παρίσι.

Τό παράθυρο τού «πηγαδιού-, δηλαδή τού
κελλιοϋ στό όποιο έμεινε κλεισμένος ό Καλ
λιόστρο.

τον στοάς στήν Ρώμη ήταν ζήτημα
ζωής ή θανάτου. Βρισκόταν κιόλας
στό χείλος τής καταστροφής, είχε άπό
καιρό ένεχειριάσει τά κοσμήματα τής
συζύγου τον καί κανείς δέν τού έκανε
πιά πίστωσι. Οί μασονικές συνεδρίες
μέ ειδικό τυπικό, πού ό ίδιος είχε
εγκαινιάσει στήν Ευρώπη, δέν ήταν
παρά μιά μεγαλοφυής έπινόησις γιά
νά εκμεταλλεύεται πρός όφελος του
τό πνεύμα τής εποχής καί τήν και
νούργια μόδα τών μυστικών εται
ριών. Χάρις στίς εισφορές τών μελών
ό τυχοδιώκτης είχε ζήσει πλουσιοπά
ροχα τρεις τουλάχιστον πενταετίες
καί τώρα, επιδιώκοντας νά άνοιξη
τήν ρωμαϊκή στοά, ήλπιζε νά βρή άλ
λους άφελεϊς έπαναστάτες ή έραστάς
τών νεωτερισμών γιά νά τούς άπομυζήση.
Α λλά ό Καλλιόστρο δέν έμοιαζε
πλέον μέ τόν εαυτό του τής χρυσής
εποχής, ούτε φυσικά ούτε πνευματι
κά. Κοντός στό άνάστημα, είχε γίνει
τά τελευταία χρόνια πλαδαρός καί
δυσκίνητος. Ή φυσιογνωμία καί τό
βλέμμα δέν κατόρθωναν πιά νά συγκαλύψουν τήν φυσική μοχθηρία καί
τήν "αναισχυντία τού χαρακτήρος του.
Εφ θανε νά τόν κοιτάξης γιά νά τόν
ύποπτευθής. Μεγάλη φαινόταν καί ή
πνευματική του κατάπτωσις. Είχε
γεννηθή στό Παλέρμο στίς 2 Ιουνίου

Όταν είδε πώς ή όμήγυρις στήν
Βίλλα Μάλτα δέν τόν έπαιρνε πολύ
στά σοβαρά, κατέφυγε σ ’ ένα άπό τά
τεχνάαματά του. Εφερε μέσα στήν
σάλα ένα άπό εκείνα τά λευκοντυμένα κοριτσάκια πού ονόμαζε «περι
στέρια» καί κάνοντάς το νά πέση σέ
έκστασι, τού υπέβαλε τήν τελευταία
του καί συνταρακτική προφητεία.
Είναι δύσκολο, σήμερα, νά έκτιμήσωμε άκριβώς εκείνο τό περιστατικό.
Ή μικρή κοίταξε στό βάθος ενός
μπουκαλιού γεμάτου άπό ένα ίγρό,
πού ή πραγματογνωμοσύνη υπό τήν
έποπτεία τής Αγίας Ε δ ρ α ς άπέδειξε
δτι ήταν σκέτο νεράκι, καί περιέγρα
ψε τά στοιχεία ενός δραματικού ορά
ματος.
Πριν άπό τρεις μήνες ό παρισινός
όχλος είχε καταλάβει εξ εφόδου τήν
Βαστίλλη: ή μικρή είπε δτι έβλεπε
μέσα στό μπουκάλι ένα άλλο πλήθος,
πού έτρεχε σέ ένα φαρδύ δρόμο πού
ένωνε όυό πόλεις, κραυγάζοντας
«κάτω ό Βασιλεύς» καί κραδαίνοντας όπλα. Τόν λαό οδηγούσε ένας
δούκας. Στό τέλος τό πλήθος εισέβα
λε σ' ένα άνάκτορο καί συνέλαβε τόν
βδελυρό μονάρχη. Ήταν ή άκριβής
σκηνή τής πορείας καί τής εισβολής
στίς Βερσαλλίες τών «άβράκωντων»
Παρισινών, πού έμελλαν νά συμβούν
στίς 5 τού επομένου 'Οκτωβρίου. Α 
ραγε ήταν μιά άληθινή, θαυμαστή
πρόβλεψις ή άπλή άπάτη; Οί σύγχρο
νοι, όταν σέ λίγες ημέρες έφθααε στήν
Ρώμη ή εΐόηαις τής καταλήψεως τών
Βερσαλλιών,
τήν
έκριναν
σάν
πραγματικό, άνεξήγητο, μαγικό γεγο
νός. Οί μεταγενέστεροι, όμως, υπέθε
σαν δτι ό Καλλιόστρο, πού είχε ζήσει
πολύ καιρό στήν Γαλλία καί διατη
ρούσε στενές σχέσεις μέ τό Παρίσι,
διέθετε υπηρεσία πληροφοριών έκεϊθεν τών Αλπεων άρκετά πιό δραστή
ρια καί ικανή άπό έκείνη τής μοναδι
κής ρωμαϊκής εφημερίδας τής εποχής
«Cracas», πού δημοσίευσε τήν εϊδησι
μόλις στά μέσα τού επομένου μηνάς.
Αναμφίβολα, αν ό Καλλιόστρο δέν
ήταν μάγος, υπήρξε ώστόσο μιά υ-

παρξις προικισμένη μέ κάποια εντε
λώς άσννήθιστη δνναμι. "Αν ή διακή
ρυξές του δτι ήταν «προκατακλυσμι
αίος καί αιώνιος» ήταν προφανώς
καρπός γνήσιας πανουργίας, είναι έξίσου βέβαιο δτι διέθετε ορισμένα
χαρίσματα αυτογνωσίας καί σχεδόν
προβλέψεως, πού τόν διέκριναν άπό
τούς άλλους άνθρώπονς. Γιά νά
προσδιορίσωμε άκριβώς τήν άξια του
οράματος στήν Βίλλα Μάλτα θά έ
πρεπε νά γνωρίζωμε μέ άκρίβεια τήν
ημερομηνία εκείνης τής περίφημης
νύχτας, πού, όμως, έχει παραμείνει
μέχρι σήμερα άγνωστη, παρά τίς επί
μονες έρευνες τών ιστορικών καί τών
πιστών τών άποκρύφων επιστημών.
*Εγινε ή ύπόθεσις, αλλά μόνο νπόθεσις, δτι στήν πραγματικότητα ή συγκέντρωσις τής Βίλλας Μάλτα έγινε
δχι στις άρχές Σεπτεμβρίου, άλλα
στις άρχές ’Οκτωβρίου καί μάλιστα
μετά τίς 5 τού μηνάς, πού έγινε ή έφο
δος στίς Βερσαλλίες. Α λλά τά δικα
στικά ντοκουμέντα πού διετηρήθησαν
στά αρχεία τής Α γίας Έ δρας, τήν
τοποθετούν, χωρίς αμφιβολία, άκρι
βώς ένα μήνα νωρίτερα. Κάπου εδώ
πρέπει νά ύπάρχη κάποιο λάθος. Καί
υπάρχει, τέλος, μιά πολύ πρόσφατη
ερμηνεία τού πράγματος, πού είναι
ίσως ή π ιό σοφιστική, άλλά ταυτοχρόνως καί ή π ιό άξιόπιστη. Ύπετέθη πώς ίσως ή συγκέντρωσις τής Βίλ
λας Μάλτα έγινε τήν ίδια ημέρα τής
πορείας πρός τίς Βερσαλλίες. Τά δυό
συμβάντα υπήρξαν ταυτόχρονα καί ό
Καλλιόατρο δέν «προεϊδε» άλλά «με
ρίσθηκε» στόν άέρα, μέ ένα άπό εκεί
να τά φαινόμενα μεταβιβάσεως τής
σκέψεως, πού είναι περισσότερο
συνηθισμένα άπό δσο πιστεύεται, τά
γεγονότα τής γαλλικής πρωτενούσης
πού τόσο βαθιά συνετάραξαν τόσες
καρδιές καί τόσες συνειδήσεις. ’Ίσως
ό Καλλιόστρο, ό δολοπλόκος, ό πα
ραχαράκτης, ό τυχοδιώκτης πού γνώ
ρισε τήν αίγλη τών άνακτόρων καί
τήν άθλιότητα τής Βαστίλλης, υπήρξε

Τό οικόσημο τού Καλλιόστρο.

αυτό πού σήμερα θά ονομάζαμε «κε
ραία λήψεως», ικανός, σε ορισμένες
περιπτώσεις, νά συλλάβη αυτό πού
έμενε άγνωστο στούς άλλους άνθρώπους. Ίσως νά είχε δλα τά χαρίσματα
ενός προικισμένου μέντιουμ ή ενός
άπ' τούς Ασιάτες «σαμάν» τών ό
ποιων άκόμη καί ή σύγχρονη επιστή
μη άναγνωρίζει τίς έξαιρετικές ικα
νότητες νά βρίσκωνται συγχρόνως σε
πολλούς τόπους καί σέ πολλές εποχές·

Χωρίς άμφιβολία ή προφητεία τής
Βίλλας Μάλτα υπήρξε μοιραία γιά
τόν Τξουζέππε Μπαλσάμο. Στήν ψυ
χή τής γυναίκας τον, ύστερα άπό κεί
νο τό βράδυ, γεννήθηκε ένα είδος φό
βον πού δέν τόν γνώριζε προηγουμέ
νως καί ή Λορέντσα κατήγγειλε τόν
σύζυγό της δχι μόνο γιά νά σωθή άπ'
τήν καταστροφή πού άρχιζε, άλλά
καί «γιά νά έλαφρύνη τήν σννείδησί
της», δπως είπε στήν δίκη. Κι ό Καλ
λιόστρο, εξ άλλον, φαινόταν νά έχη
αληθινά εξαντλήσει, στήν διάρκεια
εκείνης τής άσυνήθιστης καί μυστη
ριώδους σνναθροίσεως, δλη τήν ζω
τική τον φόρτιαι. Σχεδόν είχε χάσει
μονομιάς δλες τίς παλιές τον δυνά
μεις, πού καταναλώθηκαν στό τελευ
ταίο, άπίστεντο δραμα.

Οδιάδρομος τού κτηρίου, πού χρησιμοποιή
θηκε σάν φυλακή τοΰ Καλλιόστρο.

Ποιος ήταν στήν πραγματικότητα
αυτός ό μυστηριώδης άνθρωπος;
Ποιά είναι ή βαθειά ιστορική σημα
σία τής περιπέτειάς τον; Αυτά τά
προβλήματα άποτελοϋν άκόμη και
σήμερα ισάριθμα άνοιχτά ερωτημα
τικά.
Ακόμη καί σήμερα, ό μύθος καί
τό μυστήριο τού Καλλιόστρο διαρ
θρώνονται ούσιαστικά στίς τρεις με
γάλες ερμηνείες πού ό περασμένος
αιώνας θέλησε νά όώση γιά τόν πο
λυσυζητημένο αυτό άνθρωπο, δταν
τόν παρουσίαζε διαδοχικά σάν μάγο,
εχθρό τού Θεού καί, τέλος, σάν φι
λελεύθερο πνεύμα καί θύμα τής 7ε-

ράς Έξετάσεως καί τής πολιτικής άντιδράσεως πού έξαπελύθη στήν ’Ιτα
λία σάν συνέπεια τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.
Ο νεαρός άπό τό Παλέρμο, πού,
στά δεκαπέντε του χρόνια, έφυγε άπό
τό μοναστήρι κι έγινε παραχαράκτης,
ό πρωτεργάτης τον δραματικού
σκανδάλου μέ τό περιδέραιο τής βασιλίσσης τής Γαλλίας, γιά τούς συγ
γραφείς καί τούς ιστορικούς τής π α
πικής Αυλής υπήρξε άπλώς ένας αίρεσιάρχης, ένας άρνητής τού Θεού,
ένας εγκληματίας τού χειρίστον εί
δους δοσμένος ολοκληρωτικά στόν άγώνα εναντίον τής 'Εκκλησίας τής
Ρώμης μέ δπλα τό σκάνδαλο καί τήν
άπάτη.
Γιά τόν δημοφιλέστερο μυθιστοριο
γράφο τής Γαλλίας τον περασμένου
αίώνος, τόν Αλέξανδρο Δονμά πατέ
ρα, ό Καλλιόστρο υπήρξε άντίθετα
πραγματικός μάγος, μιά ϋπαρξις ά 
κατανόητη, πούι πρέπει νά τήν ιυπο
δεχθούμε δπως ό μύθος μάς τήν π α
ρουσιάζει, μιά περίπτωσις άνεπανάληπτη, και γοητευτική άκριβώς μέσα
στό μυστήριό της. Αυτή ή φιλολογική
καί αισθητική ερμηνεία τού φαινομέ
νου Καλλιόστρο έχει τούς επιγόνους
της ως τίς ημέρες μας, χάρις σέ πο
λυάριθμες μελέτες πού άφιερώθηκαν
σ' αυτόν στηριζόμενες στήν φιλοσο
φία περί «ύπερανθρώπον» τού Φρει
δερίκον Νίτσε.
Ή τρίτη έξήγησις τής παράξενης
αυτής προσωπικότητας οφείλεται
στόν Βιττόριο Ίμπριάνι, πού τόν πα
ρουσιάζει επαναστάτη καί φιλελεύ
θερο, αληθινό «άνθρωπο τής επο
χής», πού συνειδητά πολέμησε τόν
δογματισμό καί τήν άντίόρασι καί έ
πεσε θύμα τού κύματος τής τρομο
κρατίας.
Ίσως, δμως, ό π ιό πονετικός καί
μ α ζί άνώόννος καί σοφός χαρακτηρι
σμός γιά τόν μυστηριώδη άνθρωπο
ήταν εκείνος πού<έγραψε ό ίερεύς τών
φυλακών τον Σάν Λέο, άφον παρεστάθη στό θλιβερό τον τέλος. Ονο
μαζόταν δόν Λουΐτζι Μαρίνο καί πέ
ρασε στήν ιστορία γ ι’ αυτό τό εύστο
χο σχόλιο: «γεννήθηκε δυστυχής, έζησε δνστνχέστερος, πέθανε άκόμη δνστνχέστερος».
Τά οστά τού Καλλιόστρο δέν βρέ
θηκαν ποτέ παρ' δλες τίς έπισταμένες
έρευνες δύο αιώνων. Άλλά, άν μιά
ημέρα ξαναβρίσκονταν, ή φράσις αυ
τή τον ίερέως θά ήταν τό καλύτερο
επιτύμβιο επίγραμμα.
GIUSEPPE RUFFO
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Α Ν ΕΙΣ όέν μπορεί ακόμη νά
πιστεύση μέσα ατό Χόλλνγοιψτ
ότι ή ταινία «Ρόκυ» έβραβενθη. Ούτε καί ό ϊόιος ό συγγραφέας
καί ερμηνευτής της Σιλβέατερ Σταλ
λόνε. Γιά όλους, ή βράόευσις τής ται
νίας υπήρξε ένα μεγάλο «αόκ». Ό
μόνος άνθρωπος, ό όποιος έπίστευσε
πραγματικά στήν άξια τής ταινίας ή
ταν ό σκηνοθέτης της, Τζών Άβιλντσεν. Ή ταινία αυτή έμελλε νά άνεβάση τόν άγνωστο μέχρι τώρα Σταλλόνε ατό κινηματογραφικό στερέωμα
καί νά τόν έπιδάλλη διεθνώς ώς α 
στέρα πρώτοι’ μεγέθους - κατατάσσοντάς τον στήν χορεία τών μεγάλων.
« Ποτέ μου όέν περίμενα νά λάβω
τέτοιες επαινετικές κριτικές», λέει
χαμογελώντας άμήχανα ό νεαρός η
θοποιός «καί πολύ περισσότερο μάλι
στα όταν αυτές προέρχονται άπό σο
βαρούς κριτικούς. Νομίζω πάντως ό
τι ή ξπιτυχία τής ταινίας μου οφεί
λεται στό γεγονός ότι όταν τήν έγρα
φα, τήν αισθανόμουν καί όταν τήν
ερμήνευα, τήν ζούσα... Π αρ’ όλα αυ
τά, τά έχω τελείως χαμένα άπό τήν
μεγάλη καί ξαφνική επιτυχία...».
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’Α κριβώς όπως ό ήρωάς μου στήν
ταινία «Ρόκυ» ό Σταλλόνε είναι ένας
φιλόδοξος νεαρός, πού ονειρεύεται
νά γινη κάποτε διάσημος...
Αυτοβιογραφία

"Οταν ό Σιλβέατερ άρχισε νά γράφη τήν ιστορία τον, ήξερε τί άκριβώς
ήθελε νά έκφράση, γιατί ό «Ρόκν»
μπορεί νά θεωρηθή σάν ή αυτοβιο
γραφία του. Τελείωσε τό βιβλίο τον
σέ χρόνο - ρεκόρ - μέσα σέ τέσσερις
ημέρες. Καί τότε δημιονργήθηκε τό
έξης πρόβλημα: ποιος θά βρισκόταν
νά άγοράση τό σενάριο πού έγραψε
ένας άγνωστος νεαρός.
’Εδώ όμως ό Σταλλόνε στάθηκε τυ
χερός. Ό διευθυντής μιάς άπό τίς
μεγαλύτερες κινηματογραφικές εται
ρίες τού Χόλλυγονντ, στήν όποια είχε
στείλει τό σενάριο ό Σταλλόνε, τό δι
άβασε καί ένθουσιάσθηκε. 'Απεφά
σισε, λοιπόν, νά τό γνρίαη, όμως όέν
μπορούσε νά βρή πρωταγωνιστή για
τί οι διάσημοι ήθοποιοί ζητούσαν τε
ράστια ποσά γιά νά λάβουν μέρος
στήν ταινία. Τότε ό Σταλλόνε πήρε
τήν μεγάλη άπόφασι. Πήγε καί βρήκε

ΣΤΑΛΛΟΝΕ

τόν διευθυντή τής εταιρίας καί τού
ζήτησε νά τόν άφήση νά έρμηνεύση
τόν.ήρωά του. Άλλωστε ένόμιζε ήταν
ό μόνος κατάλληλος γιατί αυτός τόν
είχε δημιουργήση καί έτσι θά μπο
ρούσε νά τόν νοιώση καλύτερα.
Ό ρόλος

Ό διευθυντής συμφώνησε καί έτσι
ό ρόλος έδόθη στόν Σταλλόνε. Ή ά 
μα ιβή πού είσέπραξε ήταν ελάχιστη,
άλλά αυτό δέν τόν ένδιέφερε.
Δύο ημέρες μετά τήν υπογραφή τού
συμβολαίου άρχισε τό γύρισμα τής
ταινίας. Σκηνοθέτης της ήταν ό Τζών
Άβιλντσεν καί έρμηνευταί της, ένα
γκρούπ άπό νέους, άσήμους ήθοποιούς, όπως ό Μπάρτ Γιάνγκ, ή Τάλια
Σαίρ, ό Μπάργκς Μέρεντιθ καί φυσι
κά ό Σταλλόνε.
’/δον όμως τί έδήλωσε ό Σταλλόνε
γιά τόν ηρώα τόν όποιον ερμήνευσε:
«"Ισως γιά τούς πολλούς ό Ρόκυ νά
είναι ένας ονειροπαρμένος, άποτυχημένος τής ζωής. "Ομως παρ' όλα αυτά
ό Ρόκν διαθέτει κάτι τό όποιο τείνει
νά έκλειψη στήν εποχή μας: έχει θάρ-

ρος. Καί όταν είσαι θαρραλέος μπο
ρείς νά επιτυχής τά πάντα».
« Ή εποχή μας έχει καταντήσει νευ
ρωτικέ) μέ τά διάφορα πορνό - φίλμ
καί τίς ταινίες δίας, οί όποιες κα
τακλύζουν τήν άγορά. Κανένας πλέ
ον δεν «καταδέχεται» νά άσχοληθή
μέ τά όνειρα τών απλών άνθρώπων
καί αυτό είναι ένα δείγμα τής σήψεως
τον άνθρώπινον πολιτισμού.

Νά προστατεύσουμε
Είναι καθήκον όλων μας νά προ
στατεύσουμε τόν θεσμό τής οικογένει
ας, άν δεν θέλουμε νά βρεθούμε καμμιά ήμέρα ατό χείλος τού γκρεμού»,
έδήλωσε προσφάτως σέ μία πρές κόνφερανς, ό Σιλδέστερ Σταλλονε.
Καί συνέχισε:
«Πκπεύω στήν Πατρίδα καί άντιτίθεμαι σέ κάθε μορφής διεθνισμό.
Επειδή είμαι έθνικιστής δέν σημαίνει
ότι δέν είμαι έλεί’θερος άνθρωπος καί
ότι επιζητώ τήν δία, ούτε ότι περι
φρονώ τούς άπλονς άνθρώπους.
Πρόσφατη άπόδειξι, ή ταινία πού γύ
ρισα καί τής όποιας ό ήρωας προσ
παθεί νά δρή μία θέσι στόν ήλιο...».

Ή δράδενσι τής ταινίας του όμως
εκτός οστό τήν δόξα τού χάρισε καί
υλικά άγαθά.
«Τά χρήματα είναι τό τελευταίο
πράγμα που μ ενδιαφέρει. 'Οχι πώς
τά περιφρονώ. Κάθε άλλο. 'Άν έλεγα
τέτοιο πράγμα θά ήταν ψέμμα, γιατί,
εγώ περισσότερο άπό κάθε άλλον, έ
χω αίσθανθή τήν έλλειψί τους καί
ξέρω τί θά πή νά πεινάς. ’Όμως αυ
τήν τήν στιγμή μ ’ ενδιαφέρει περισσό
τερο άπό κάθε άλλο ή διεθνής άπήχησι πού είχε ή ταινία μου. Καί αυτό
καταξιώνει τό έργο μου καί μέ κάνει
νά αισθάνομαι υπερήφανος γιά τόν
ηρώα πού εγώ δημιούργησα καί εν
σάρκωσα στήν οθόνη».

Κι άλλη ταινία
Μετά τήν επιτυχία τού «Ρόκυ» ό
Σταλλόνε πρόκειται νά γιρίση μία α 
κόμα ταινία, ή όποια έχει τίτλο
«F.I.S.T. »καί δασίζετα ι πά νω στό θέμα
μιάς νουδέλλας τού Νόρτον Τζιοϋσον.
« Ή 7η Τέχνη, λέγει ό Σταλλόνε,
έχει καταντήσει «δημόσιος κίνδυ
νος», θά έλεγα. Καί αυτό γιατί - πλήν

ελάχιστων έξαιρέσεων - έχει περιπέσει στά χέρια άνικάνων, οί οποίοι
τήν χρησιμοποιούν γιά νά εξυπηρε
τήσουν τά προσωπικά τους συμφέ
ροντα ή γιά νά κάνουν φθηνή πολι
τική. Οί λεγάμενες «πολιτικές» ταινί
ες ή τά «διαφωτιστικού» περιεχομέ
νου έργα δέν είναι τίποτα άλλο παρά
μία κεκαλυμμένη - ή μάλλον δυστυχώς
ούτε καν κεκαλυμμένη - προπαγάνδα
πρός έξυπηρέτησι μιάς μονολιθικής
καί ξεπερασμένης ιδεολογικής παρατάξεως.
Γ ι’ αυτόν άλλωστε τόν λόγο τό κοι
νό έχει αρχίσει νά δύσπιστή καί άποφεύγει νά πηγαίνη στά διάφορα θεά
ματα «μορφωτικού» περιεχομένου.
Έ τσι δημιουργήθηκε ή λεγομένη
«κρίσι» τού κινηματογράφου. Γνώμη
μου πάντως είναι, ότι άν ό κινημα
τογράφος πάψη νά είναι όργανο υπο
χθονίων δυνάμεων καί περιέλθει στά
χέρια άνθρώπων, οί όποιοι νά σέδωνται τουλάχιστον τήν πνευματική
ώριμότητα τού κοινού, τότε ή κρίσι
θά έκλειψη τελείως καί ή 7η Τέχνη θά
ξαναδρή τήν θέσι πού τής αρμόζει...»
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ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥ
Μ Ε Ν Ο Υ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
Καί ή διανομή τού παρανόμου τύπου
καί ή σύνταξις δελτίων ειδήσεων, γιά τήν
ένημέρωσι τών δεινοπαθούντων Ελλήνων,
ήταν στό πρόγραμμα τής ’Αστυνομικής
όμάδος. «’Επί τώ τελεί έξυψώσεως τού
έθνικοΰ καί ήθικοϋ φρονήματος τοΰ 'Ελ
ληνικού λαού, γράφει είς έπίσημον άναφοράν του ό κ. Λουκάκης, ή όργάνωσις,
προέβαινε είς τήν συλλογήν διαφύλαξιν
καί διανομήν, διά τε τών μελών τού συγ
κροτήματος καί διά παντός έτέρου πρόσ
φορου μέσου έφημερίδων, προκηρύξεων
καί έντύπων, τόσον τών συμμαχικών υπη
ρεσιών, δσον καί τών Εθνικών ’Οργανώ
σεων ’Αντιστάσεως».
Πλήν δμως καί πολυγραφημένες καί χει
ρόγραφες ειδήσεις διένειμαν τά μέλη τής
Ο.Μ. σέ σημαίνοντα πρόσωπα τών ’Αθη
νών καί τού Πειραιώς, μέ σκοπό καί τήν
ένίσχυσι τού ήθικού, άλλά καί τή συμ
μετοχή τους στον άγώνα έναντίον τών κατακτητών. Οί ειδήσεις αύτές άφορσύσαν
έπιτυχίες τών συμμάχων διάσπασι τού με
τώπου τών Γερμανοϊταλών, νέα άπό ξένες
χώρες κ.λ,π. Μερικές άπό αύτές τίς περι
πτώσεις άξίζει νά παραθέσουμε έδώ, διατηρούντες ό λεκτικό τών πρακτόρων, πού
τίς συνέτασσον τίς μαύρες έκείνες ήμερες
τής κατοχής: «Τό έσπέρας τής 14.10.1943
άφίχθησαν 1.200 "Αγγλοι αιχμάλωτοι δι’
ένός τέως Ιταλικού άτμοπλοίου. Οΰτοι
ήσαν λίαν εύθυμοι καί διά ποικίλων τρό
πων άπεδείκνυον τήν πρός ήμάς τούς Έ λ 
ληνας άγάπην tu)v. Οί τήν 15.10.43 άφι-

m

χθέντες είς Πειραιά ’Ιταλοί προήρχοντο έκ
Σύρου. Ούτοι έδήλωσαν, ότι εύρίσκσντο
είς "Ανδρον, δτε μία ’Αγγλική βενζινά
κατος άπεβίβασε μερικούς "Αγγλους Άξ/κούς οιτινες άνεκοίνωσαν είς τούς ’Ιτα
λούς δτι πρέπει νά πολεμήσουν κατά τών
Γερμανών καί άνεχώρησαν άμέσως. Οί
’Ιταλοί ένόμισαν δτι ταχέως οί Άγγλοι θά
έκαναν άπόβασιν καί έπολέμησαν κατά
τών Γερμανών, άλλ’ έν τέλει ύπέκυψαν καί
παρεδόθησαν διότι ή δύναμίς των ήτο
ελάχιστη καί οί Γερμανοί κατέστρεψαν
τήν Άνδρον, συλλαβόντες δέ αυτούς αι
χμαλώτους τούς μετέφερον κατ’ άρχήν είς
Σύρον.
- Τρία άτμόπλοια μέ 3.500 στρατιώτας
συνοδευόμενα άπό 3 ναρκαλιευτικά προσεβλήθησαν πρό ημερών έξωθι τής Κρήτης
παρ’ άεροπλάνων. ’Επί τών δύο ναρκαλιευτικών έπέβαινον ό διοικητής, ό υποδιοι
κητής καί 10 άξ/κοί τής παρακτίου άμύνης Σαρωνικού καί 11 άξ/κοί τής
παρακτίου άμύνης Κρήτης. Έβυθίσθησαν
τά τρία άτμόπλοια. Έπνίγησσν 14 άξ/κοί
καί ό διοικητής τής παρακτίου άμύνης
Σαρωνικού. Ό υποδιοικητής καί 5 άξ/κοί
έτραυματίσθησαν. Έ κ τών στρατιωτικών
διεσώθησαν 600 περίπου. Είς τόν Πειραιά
διετάχθη ή άνύψωσις μεσιστίου σημαίας.
Ανώτερος υπάλληλος τής έν Άθήναις
Γερμανικής Πρεσβείας άνεκοίνωσεν είς
γνωστόν μας κύκλον, δτι είς Κάϊρον εύρίσκονται οί Ρσύσβελτ, Τσώρτσιλ, Στάλιν
καί Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ, ήρχισαν δέ αί μεταξύ
αυτών αναμενόμενοι συζητήσεις περί διε
ξαγωγής τού πολέμου, ήτοι περί τής εισ
βολής είς Ευρώπην καί περί έπιρροών καί

μεταπολεμικών διευθετήσεων.
- Ό Βαρνάρωφ Βούλγαρος Γενικός
Πρόξενος ένταύθα έλεγεν, ότι έν Βουλ
γαρία κατ’ αύτάς οί Βούλγαροι στρατιώται έγκαταλείπουν τάς μονάδας των καί
μεταβαίνουν είς τάς πατρίδας των, δπου
ώς φαίνεται έκινήθησαν οί άγροτικοί. Οί
Γερμανοί έπιδιώκοντες νά καταστείλουν
αυτήν τήν κίνησιν καταλαμβάνουν στρα
τιωτικούς δσα σημεία δύνανται. Επίσης
ένετάθη ή αυτομολία πρός τόν Τίτο πολ
λών Βουλγάρων στρατιωτών τής Βσυλγαροκρατσυμένης Σερβίας.
- Είς τήν Ν. ’Ιωνίαν έκλάπησαν παρά
Γερμανών στρατιωτών έλαστικά αυτοκινή
των. Οί δράσται συνελήφθησαν καί τά
κλοπιμαία εύρέθησαν. Ό γνωστός πράκτωρ τών Γερμανών Μπέκες ένεκα οικο
νομικών διαφορών έδολοφονήθη άπό τόν
συνάδελφόν του Θεοδωρίδην, ή δέ Γερμανική 'Υπηρεσία Άντικατασκοπείας συνέ
λαβε τόν Θεοδωρίδην, τον έξετέλεσε καί
κατέσχε καί τά ιδιωτικά άρχεϊα άμφοτέρων. - Γερμανίς κυρία πολύ μορφωμένη
έλθούσα προσφάτους έν Άθήναις έκ Βερο
λίνου είπεν είς έμπιστον φιλικόν της πρόσωπον. «Τό Βερολϊνον κατ’ ουσίαν δέν
ύπάρχει λόγω τών βομβαρδισμών. Τό ήθικόν τών Γερμανών είναι έξαιρετικά χαμη
λόν. Πάντες ποθούν τόν τερματισμόν τού
πολέμου καί άδιαφορούν ποιος θά έλθη
είς τήν Γερμανίαν (Δηλαδή οί Ρώσσοι ή οί
Άμερικάνοι).
Δελτίον
Πληροφοριών
τής
7.2.1944
Ό Ελβετός πρέσβυς λέγει, δτι ή Βουλ
γαρική Κυβέρνησις μέσω Μόσχας έζήτησε
πληροφορίας διά τούς δρους άφορώντας
τήν Βουλγαρίαν. 'Η Μόσχα διεβίβασε τήν
παράκλησιν ταύτην πρός τό Λονδϊνσν καί
τήν Ούάσιγκτων καί έλαβε τήν άπάντησιν
έκ Λονδίνου καί έξ Ούάσιγκτων, δτι ή
Σόφια έπρεπε νά άποταθή κατ’ ευθείαν ή
καί μέσω άλλων πρός τήν Ελλάδα καί τήν
Γιουγκοσλαυίαν.διότι αύται θά έπιβάλλουν τούς δρους Ειρήνης πρός αυτήν.
Πάντως έλπίς τών Βουλγάρων είναι νά
έπιτύχουν τήν αύτονόμησιν τής Μακεδο
νίας όλοκλήρου μέ τό έπιχείρημα, δτι τότε
μόνο θά είρηνεύση πραγματικώς ή Βαλ
κανική.
Ή Αστυνομική όμάς κατασκοπείας,
έκτος άπό τή διανομή τών έντύπων, πού
περιείχαν διάφορα άνακοινωθέντα άπό
τόν συμμαχικό άγώνα καί τίς άλλες είδήσεις, μερικές άπό τίς όποιες παραθέσαμε,
ένημέρωνε τον Ελληνικό λαό καί γιά τή
δράσι τών έθνικών όμάδων, δημοσιεύον
τας τά σπουδαιότερα άπό τά άνακοινωθέντα, όπως π.χ. έκείνα τού Ναπολέοντος
Ζέρβα κ.ά. όργανώσεων. Στήν κυκλοφο
ρία τού παρανόμου τύπου τήν άστυνομική
όμάδα έβοήθησε ό Πανανίδης Χαράλαμ
πος ιιετέπειτα υπάλληλος τού 'Υπουργείου
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Αττό τίς πρώτες ήμερες τής μαύρης κατοχής μιά ομάδα τής Άστυν.
Πόλεων οργανώθηκε μέ σκοπό τά σαμποτάζ εις βάρος τού εχθρού,
τή φυγάδευση πατριωτών, τήν κατασκοπεία κλπ. Τό ιστόρημα πού
άκολουθεί γραμμένο άπό τόν Αστυνόμο Σ. Άντωνάκο, άναφέρεται
στόν έπικό άγώνα τών άνθρώπων εκείνων πρός τούς όποιους ή
εύγνωμοσύνη τής πατρίδος θά είναι αίωνία.

Τύπου καί ό Ανθυπομοίραρχος Παντερμαράκης Νικόλαος, ό όποιος τίς νύχτες έμοίραζε τόν παράνομο τύπο, έπί κεφαλής χω
ροφυλάκων τής ειδικής ’Ασφαλείας. Κέν
τρο γιά τήν Αποθήκευσι καί ,ήν τακταποίησι τού παρανόμου τύπου ήταν τό παντο
πωλείο τού Λαζάρου Κάίρακτίδη, στήν
όδό Γ ' Σεπτεμβρίου.
Ε κτό ς άπό τίς γενικές πληροφορίες,
πού οί πράκτορες τής Ο .Μ. έδιναν στίς
συμμαχικές υπηρεσίες καί στίς έθνικές
όμάδες Αντιστάσεως, Απαντούσαν μέ άπό-

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Γερμανική
στρατιω τική μουσική παρελαύνει στήν Πανε
πιστημίου τό χειμώνα τού 1944. Επάνω: Ή
χιτλερ ική σημαία κυματίζει ατό Μ άλεμε, μετά
τήν κατόληφι τής Κρήτης. Τά πλήγματα πού
δέχτηκαν, οί κατακτητές άπό τήν - Ο.Μ- τούς
έστοίχησαν αέ ύλικό καί στρατιώτες.

λυτή Ακρίβεια καί στά έρωτήματα γιά τά
’Επικείμενης Γερμάνικής έκκενώσεως
όποια έκάστοτε ένδιεφέροντο αύτές οί
τού λιμένος Πειραιώς δέον νά συλλέγουν
υπηρεσίες πού Αφορούσαν τήν κατάστασι
περισσότεροι πληροφορίαι έπί τής Ακρι
τού έχθρού γενικώς εΐδικώς ώρισμένα θέ
βούς φύσεως καί έκτάσεως τών ύπό τού
ματα, όπως τά έρωτήματα τά όποια έν
έχθρού ένεργηθησομένων καταστροφών.
συνεχείς» παρατίθενται:
Αί πληροφορίαι αύται είναι χρησιμώτατοι
ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕ
διά τήν πρόληψιν ή τήν έπισκευήν τών
ΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ζημιών καί έπαναφοράν τού λιμένος, άμα
1)
’Αριθμός ραδιόφωνων είς χεϊρας ιδι τή άφίξει τών Συμμάχων.
ωτών έν τή περιφερείς.
2) ’Εάν γνωρίζετε όμάδας Ακροατών (ΑΕϊδικώτερον νά δοθούν πληροφορίαι
ριθ. προσώπων κ.λ.π.)
διά τά: 1) Φράγματα λιμένος, 2) Νάρκαι
3) Ποϊαι κατάλληλοι ώραι Ακροάσεων.
έν τώ λιμένι, 3) Δεξαμεναί, 4) Κεντρικοί
’Εμπόδια, διακοπή ήλεκτρικσύ.
σταθμοί παραγωγής ρεύματος, 5) Κρηπι
4) Ποιος δημοφιλέστατος σταθμός κατά
δώματα καί έμπόδια παρεμποδίζοντα
σειράν;
πλεύρησιν, 6) Γερανοί καί έξαρτήματα
5) Πάσα άλλη πληροφορία ή ύποδειξίς
αυτών, 7) ’Εγκαταστάσεις ύδρεύσεως.
σας.
ΑΚΡΙΤΟΜΥΘΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΥΝ
6) ’Ονόματα καί διευθύνσεις Ατόμων ειδι
ΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝ
κών είς τό κάτωθι, οί όποιοι είναι πρόθυ
ΕΠΕΙΑΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
μοι νά βοηθήσουν συμμάχους;
ΑΛΛΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙ
1) Πλοηγοί, 2) ’Εργοδηγοί καί στοιβαδό
ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ροι 3) Τεχνικοί ειδικοί γερανών καί πλω
1) Ποϊαι έχθρικαί Αναπτύξεις έλαβον χώ
τών γερανών, 4) Ειδικοί έπί μονίμων καί
ραν έν τώ πεδίω τών ραδιοκατευθυνομέπλωτών δεξαμενών, 5) Τεχνικόν προσωπι
νων βομβών; Φαίνεται ότι αί βόμβαι Η
κόν, 6) Έπιστάται Αποθηκών κ.λ.π. 7)
293 καί ΦΧ τροποποιήθησαν ή άντικαΚυβερνήται ρυμουλκών, 8) Κυβερνήται
τεστάθησαν ύπό νέων τύπων; Ά ν συμβαίπλοιαρίων καί λοιπών πλωτών μέσων, λινη τελευταΐον τούτο, ποιοι οί προσδιορι
μένος, 9) Ειδικοί έγκαταστάσεων έναποσμοί των καί τά χαρακτηριστικά των;
θηκεύσεως καυσίμων, 10) Ειδικοί δικτύου
Ποιοι τύποι Αεροπλάνων θά χρησιμοποι
ύδρεύσεως τής περιοχής σας, 11) Ειδικοί
ηθούν ώς φορείς καί πώς θά γίνεται ό
διά ναυαγοσωστικά, 12) Έργάται καί τεχειρισμός των. 2) Έ χ ει εύρεθή ύπό τών
χνϊται έναερίων γραμμών, 13) Άνώτερον
Γερμανών ΐσχυρότερόν τι γέμισμα βομβών
προσωπικόν έγκαταστάσεων Ναυστάθμου,
άπό τήν ΤΡΙΑΛΕΝ; ”Αν ναι, ποιον είναι,
ήτοι Αποθηκών τορπιλλών, πυρομαχικών
ποια τά συστατικά του καί είς ποιας βόμκ.λ.π. ειδικοί σιδηροδρομικών έγκαταστά
βας χρησιμοποιείται.
σεων λιμένος.
3) Ποια είναι τά προσφορώτερα σχέδια
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Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΆΡΧΗΝ ΗΒΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Οί μεγάλοι υπεύθυνοί γιά την άνηθικότητα είναι τά μέσα
ένημερώσεως. Τό ραδιόφωνο καί κυρίως ή
τηλεόραση άσκοϋν διαρκώς μεγαλύτερη
επίδραση, τόσο περισσότερο πιεστική όσο
περισσότερο προσβάλλουν, όχι μόνο τό
πνεύμα, αλλά καί την άνθρώπινη ευαισθησία.
ΥΜΒΑΙΝΕΙ μέ την ποιότητα
τής ζωής δ,τι και μέ πολλά άλ
λα πράγματα: μιλάμε τόσο πολύ
γι' αυτήν, άκριβώς γιατί τήν έχομε
ήδη χάσει. 'Όταν οί ιερατικέ: σχολές
ήταν γεμάτες, όέν υπήρχε λόγος νά
συζητάμε γιά να προσδιορίσομε τήν
ιεροσύνη... "Οταν οί οικογένειες ήταν
πολυμελείς, όέν υπήρχαν οικογενεια
κά επιδόματα...
Τι όέν θά μπορουοαμι να βά/.ιομι
κάτω άπό τόν τίτλο «ποιότης τής ζω
ής»! Τήν προστασία τής φνσεως και
τον περιβάλλοντος, τή ρύθμιση τών
ώραρίων καί τών συνθηκών έργααίας, τήν κατοικία, τίς μεταφορές, τις
σχέσεις μέ τή διοίκηση, ποιος ξέρει τι
άλλο άκόμη;...
Ό λ α αυτά έχουν σημασία, άλλά
εκείνο πού μου προξενεί έκπληξη, σ’
ίναν τόσο εύρύ προσδιορισμό, είναι ή
έ λ λ ε ι ψ η ό π υ ι α σ ό ή π ο τ ε άν α φ ο ρ ά ς σ τ ή ν ή θ ι κ ή. Τό ήθικό επίπεδο τής κοινωνίας μας, ή
ποιότης τής πνευματικής τροφής της
όέν αποτελούν άιραγε μέρος τής «ποιότητος τής ζωής»; Ποιοι θά έπρεπε
νά τά νπερασπίζωνται; Υπάρχει τό
σχολείο καί τό Πανεπιστήμιο, ό τύ
πος καί τά μέσα ένημερώσεως. Υ 
πάρχει επίσης ή ’Εκκλησία.
Από σκοπού όέν άναφέρω τό Κρά
τος πού δλοι κατηγοριών. Ή εύθυνη
του είναι πασιφανής, άλλά, σήμερα,
τό Κράτος είμαστε εμείς.
/ ^
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Ά ς αρχισωμε άπό τό Πανεπιστή
μιο. Είτε διότι όέν έχει χωνέψει τις
συνέπειες τού Μαΐου τού 1968, είτε
διότι όέν μπόρεσε νά προσαρμοσθή
στις ανάγκες τής κοινιυνίας (άλλά
γιατί νά τό έκανε, άν οί διδάσκοντες
τήν καταδικάζουν;) είτε, διότι, άπλούστατα, είναι άνίκανο νά μόρφω
ση ένα έκατομ)ΐύριο σπουδαστές (ή
Μεγ. Βρεταννία, ή Γερμανία, πού όέν
είναι υπανάπτυκτες χώρες, δέχονται
τρεις ή τέσσαρες φορές λιγότερους),
τό Πανεπιστήμιο στή Γαλλία έπαυσε
νά είναι ένα αρμονικό σύνολο.
Αντιπαράθεση δομών, μερικές άπό
τις όποιες είναι άξίοσημείωτες, μερι
κές λειτουργούν χωρίς νά γίνεται λο
γάς γι' αυτές, άλλά καί άπό τις όποι
ες μερικές είναι επικίνδυνες, άντί νά
όόηγή σέ κοινή γραμμή, εκμεταλλεύ
εται δλες τίς διχογνωμίες. Αντί νά
είναι μηχανισμός κοινωνικής όλοκληρωσεως, τείνει νά διασπά.
Πολλά Λύκεια μολύνονται επίσης.
Οί «διαδηλώσεις» γίνονται συνεχής
μανία. Ή νεανική έκτρωση άποτελεϊ
άραγε μέρος τής «ποιότητος τής
ζωής;» Αμφιβάλλω. Ό Jules Ferry έ
λεγε γιά τό «λαϊκό σχολείο» δτι «θά
διδάξη τήν ηθική τών πατέρων μας».
Αυτό πλέον όέν είναι άληθινό.
Αλλά οί μεγάλοι υπεύθυνοι γιά
τήν άνηθικότητα είναι τ ά μ έ σ α
ένημερώσεως.
Τό ραδιόφωνο
καί κυρίως ή τηλεόρασί] ασκούν δι

αρκώς μεγαλύτερη έπίδραση, τοσο
περισσότερο πιεστική δαο περισσό
τερο προσβάλλουν δχι μόνον τό πνεύ
μα, άλλά καί τήν ε υ α ι σ θ η σ ί α .
Εάν ή έπίδρασή τους, έναλλασσό-χ
μενη μ ' έκείνην ενός Πανεπιστημίου
που άμφισβητεί, όιαρκέση άκόμη δέ
κα χρόνια, ή κοινωνία μας θα όιαλυθή. Καμμία κοινωνία όέν έπέζησε, ό
ταν έμπιστεύτηκε σέ έχθρούς τή
φροντίδα γιά τήν άνατροφή τών παι
διών της.
Παραδείγματα: Ή εισβολή τής ξέ
νης μουσικής, πού τήν συγκεντρώ
νουν μέ θρησκευτική εν/.άβεια σαν
νά πρόκειται γιά θησαυρό ή υπερ
τροφία τού θορύβου καί ή βασιλεία
τής ιιουσικής pop τα αισχρό ή άπλι-ϊς
άσεμνα άατεία ή χλεύη σέ τόσες ά 
ξιες- ή συστηματική έξύψωση όλων
τών άποτυχιών, όλων τών άναπηριών
στο πεδίο ύ π ο ό ε ι γ μ ά τ ω ν· ή ά 
μετρη έξαρσί) τής βίας- ή υπερτροφία
τού σέξ καί όλων τών εκδηλώσεων
του- ή άπολογία τής έπαναστατικοτητος καί τής τρέλλας...
Δέν θά τελειώναμε καταγράφοντας
τά παραδείγματα μιάς δράοεως που.
χωρίς νά είναι διευθυνομένη (δέν πι
στεύω στον «κρυφό διευθυντή ορχή
στρας»), όέν τείνει λιγότερο να καταστρέφη τά πνευματικά άχυρα τής νε
ολαίας καί νά τήν παραόίόη. δεμένη
χειροπόδαρα, σ' όλους τούς κατα
σκευαστές ψευδαισθήσεων.
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(διακριτικά) τών Γερμανικών έκρηκτικών,
εμπρηστικών ή βομβών άερίων;

Ποια γεμίσματα χρησιμοποιούνται εις τάς
Γερμανικός βόμβας άερίων;
4) Ποία είναι ή νύν παραγομένη μεγαλυτέρα γερμανική βόμβα;

5) Ύπάρχουσι διαθέσιμοι λεπτομέρειαι
τής Γερμανικής τεχνικής πρός προσβολήν
τών Συμμαχικών βομβαρδιστικών διά
βομβών προσόεδεμένων εϊς συρματόσχοι
να κρεμώμενα έκ τών άεροσκαφών των;
Ποιοι τύποι άεροσκαφών καί βομβών χρη
σιμοποιούνται; Ποιον μήκος συρματό
σχοινου χρησιμοποιείται συνήθως μεταξύ
βόμβας καί τού φέροντος αυτήν άεροσκάφους;
6) Σκοπευτικά μηχανήματα βομβαρδι
σμού. Ποιος ό χαρακτηρισμός τού τελευ
ταίου τύπου Γερμανικών σκοπευτικών μη
χανημάτων βομβαρδισμού άπό μεγάλου
ύψους; Ποιος ό χαρακτηρισμός τού τελευ
ταίου τύπου Γερμανικών σκοπευτικών μη
χανημάτων καθέτου έφορμήσεως; Ποια τά
χαρακτηριστικά των καί εις ποιους τύπους
άεροσκαφών χρησιμοποιούνται;
7) Ποϊαι ρουκέται είναι έγκατεστημέναι ή
πρόκειται νά έγκαταστατώσι εις Γερμανικά άεροσκάφη; Ποιον τό διαμέτρημά των,
τό βεληνεκές, ή άκτίς δράσεως καί τό ποσόν γεμίσματος; Πόσα τοιαϋτα όπλα είναι
έγκατεστημένα εϊς έκαστον τύπον άεροσκάφους;
8) Πυροβόλα άεροσκαφών καί πυρομαχικά. Ποία τά χαρακτηριστικά τών τελευ
ταίων Γερμανικών πυροβόλων άεροσκα
φών; Ποιον τό διαμέτρημα καί βεληνεκές
των; Εις ποιους τύπους άεροσκαφών είναι
έγκατεστημένα; Ποιοι τύποι πυρομαχικών
χρησιμοποιούνται μέ έκαστον τύπον τοιούτου όπλου;
9)
89QΣκοπευτικά μηχανήματα πυροβόλων;
Είς ποιους τύπους άεροσκαφών είναι έγ
κατεστημένα; Έχουν οί Γερμανοί γυρο
σκοπικόν σκοπευτικόν μηχάνημα; Ά ν ναί,

Πετμεζά, όπότε καί ό πομπός παραδόθηκε
άπό τόν Παπαδημητρίου εις τόν «Μάνον»
άλλο μέλος τής όργανώσεως, κάτω άπό
περιπετειώδεις συνθήκες. Ε κτός άπό τό
σπίτι καί τό κατάστημα τού Παπαδημη
τρίου, είχε μεταβληθή σέ άληθινό έργαστήριο, μέσα στό όποιο έντατικά έργάζσνταν τά διάφορα συνεργεία τής Ο.Μ.
Ε κ εί ήταν ή άποθήκη τού παντός εί
δους παρανόμου υλικού, έκεί έσχεδιάζοντο καί άντεγράφοντο οί διάφοροι χάρτες
πού άφορούσαν λιμάνια, άεροδρόμια, πο
λεμικές έγκαταστάσεις κ.λπ., έκεί έξεδίδοντο οί πλαστές άστυνομικές ταυτότητες,
μέ τίς όποιες έφωδιάζοντο τά μέλη τών
άνταρτικών όμάδων καί όσοι έφευγαν
πρός τή Μ. ’Ανατολή, έκεί εΰρίσκοντο τά
όπλα καί τέλος έκεί συνεκεντρώνετο τό
φαρμακευτικό καί χειρουργικό υλικό πού
έστέλνετο στίς άνταρτικές όμάδες.
Φυσικά μιά τέτοια προσπάθεια, στήν
όπία είχαν άποόυθή οί άστυνομικοί τής
Όμάδος Τσενόγλου δέν ήταν άμοιρη τρο
μερών κινδύνων, όχι μόνον γιά τή ζωή τών
ιδίων άλλά καί γιά τή ζωή τών οικογε
νειών των. Πολλοί άπ’ αυτούς έφυλακίσθηκαν, άλλοι έβασανίστηκαν κατά τόν
άεροσκαφών είναι έγκατεστημένον; καί
πιό άπάνθρωπο τρόπο άπό τούς κατακτη10) Γνωρίζετε οίανδήποτε άνάπτυξιν τοϋ
τές καί όλοι βεβαίως ταλαιπωρήθηκαν
Γερμανικού άεροπορικού έξοπλισμού μή
άπό τήν πείνα, τά ξενύχτια καί τήν διαρκή
καλυπτόμενου ύπό τού άνωτέρω έρωτηάγωνία μέ άπο άλεσμα νά πληρώσουν μέ
ματολογίσυ;
τήν υγεία τους, όπως ό άείμνηστος ’Αστυ
Πρέπει νά λεχθή, ότι ή πραγματικά κα
νόμος
’Αθανάσιος
Άθανασιάδης.
ταπληκτική δραστηριότης τής ’Αστυνομι
Έ να ς άπό έκείνους πού συνελήφθησαν
κής όμάδός έπετεύχθη, παρά τήν παντελή
άπό τούς Γερμανούς είναι καί ό γνωστός
ανυπαρξίαν μέσων καί μέ μόνον έφόδιο
μας άπό τά προηγούμενα άρχιφύλαξ Γ.
τήν πίστη καί τον άδολο πατριωτισμό τών
Δουκάκης. Ό Δουκάκης συνελήφθη στίς
μελών της. ’Αρκεί νά άναφερθή, δτι μόλις
17 ’Ιουνίου 1942, έπειτα άπό καταγγελία
καί μετά βίας κατώρθωσε νά έξασφαλίση
στίς Γερμανικές άρχές γιά τή δράσι του.
ένα άσύρματο, μέ τόν όποϊο καί διεβίβαζε
Κατά τούς ισχυρισμούς τού ίδιου τό «καρ
τά έπείγσντα σήματα. Ό άσΰρματος αυ
φί» ήταν ό Γιάννης ’Ανιόν, πράκτορας
τός, ήταν έγκατεστημένος στό σπίτι τού 1.
πρό τού πολέμου τού Γερμανού άρχικαταΠαπαδημητρίσυ, έπί τής όδού Δαμάρεως.
οκόπου Άρθρούρου Ζάϊτζ. Γιά τό τραγι
Ό Παπαδημητρίσυ άπό τά πιό δραστήρια
κό, άλλά δίκαιο τέλος τού Άνιάν, μιλή
μέλη τής όμάδος, φορούσε στολή χωροφύσαμε προηγουμένως. ’Από τή σύλληψι τού
λακος τής Ειδικής ’Ασφαλείας καί είχε
Δουκάκη άναστατώθηκε ή κοινή γνώμη
έφωδιασθή καί μέ πλαστή ταυτότητα, πού
στόν Πειραιά καί βεβαίως οί άστυνομικοί
έκδόθηκε άπό τόν 'Υποδιοικητή τής Υ πη
καί τά άλλα μέλη τής Όμάδος Τσενόγλου,
ρεσίας αυτής ταγματάρχη Ξυπόλυτα. Μιά
τά όποια, έγώριζαν καλά τί τούς περίμενε.
μέρα καί ένώ ό πομπός λειτουργούσε, οί
άν ό Δουκάκης άνοιγε τό στόμα του. Ή ξε
Γερμανοί περικύκλωσαν αιφνιδιαστικά τή
ραν ότι ό Δουκάκης έγνώριζε πρόσωπα
συνοικία Αγίου ’Αρτεμίου, όπου εΰρίσκεκαί πράγματα. Τί θά γινόταν, άν δέν άντετο καί τό σπίτι τού Παπαδημητρίσυ καί
χε στά φρικτώδη βασανιστήρια, στά όποια
άρχισαν νά έρευνούν γιά τήν άνακάλυψι
θά τόν ύπέβαλαν τά Έ ς — Έ ς ; Τά βασα
τού άσυρμάτου. Μ’ δλο τόν προφανή κίν
νιστήρια αυτά δέν άργησαν νά άκολουθήδυνο, ό Παπαδημητρίου δέν έχασε τό θάρ
σουν τή σύλληψι τού ηρωικού άρχιφύλαρος του. Κατώρθωσε μέ τή βοήθεια τής γυ
κος. Οί Γερμανοί «μυρίστηκαν», ότι ό
ναίκας του νά πριονίαη τό πάτωμα τής σά
Δουκάκης έργαζόταν σέ κάποια όμάδα
λας καί νά κρύψη κάτω άπ’ αυτό τό πο
άντιστάσεως άλλά δέν είχαν συγκεκριμένα
λύτιμο μηχάνημα. Έπειτα έστρωσε πάλι
στοιχεία. Έ τσι, σάν πιό πρόσφορο μέσο
έπάνω τό χαλί καί τακτοποίησε στή θέσι
γιά νά όμολογήση έκριναν τά βασανιστή
του τό μεγάλο στρογγυλό τραπέζι. Λίγο
ρια. "Ωρες καί ήμέρες άτέλειωτες ό Δου
άργότερα έφθασαν οί Γερμανοί, πού έψα
κάκης άφίνεται νηστικός, χωρίς νερό καί
ξαν όλόκληρο τό σπίτι, έκτος άπό τό πά
υποβάλλεται κατά διαστήματα σέ άπάντωμα, τό στρωμένο μέ τό ακριβό χαλί. Ό
θρωπα βασανιστήρια. Έ να μήνα κρατά τό
Παπαδημητρίου μέ ψυχραιμία τούς πέ
μαρτύριο τού Δουκάκη. Μά έκείνος έχει
ρασε στή σάλα, δπου καί τούς προσέφερε
τό στόμα του κλειστό. Σκέπτεται ~ύς συν
ένα ποτό. Έ τσ ι ό άσΰρματος, μέ χειριστή
εργάτες του, τούς συναδέλφους τούς
τόν τέως Υπουργό Τύπου καί Τουρισμού
άπλούς άνθρώπους τού λιμανιού, τούς τί
Πετμεζά. Ηρακλή συνέχισε νά προσφέρη
μιους έπαγγελματίες... Σκέπτεται τήνάντίτίς υπηρεσίες του στόν άγώνα έναντίον
στασι καί τήν Ελλάδα... Τό αίμα τρέχει
τών κατακτητών μέχρι τήν σύλληψι τού

ΟΜΑΔΑ «Ο.Μ.»
ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: Ο Πειραιάς, μετά τόν βομβαρδισμό πού έπραγματοποίησε ή R.A.F.
Γό Μ άρτιο τού 1944. Τά σαμποτάζ, πού έγιναν άπό άνδρες τής «Ο.Μ ... στις τηλεπικοινωνίες
τών γερμανών, είχαν σάν άποτέλεομα τήν καταστροφή τών παρακτίων όχυρώσεων καί πολλών
σκαφών άπό τή συμμαχική άεροπορία. Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά: Τά τεθωρακισμένα τής XI
Ιταλικής στρατιάς παρελαύνουν διά τής όδού Γ Σεπτεμβρίου τόν Μάρτιον τού 1943. Κάτω:
Παρέλασις όμοίως τής XI Ιταλικής στρατιάς, τήν ίδια ώς άνω ήμερομηνία. Παραλλήλως πρός
τούς γερμανούς καί οι Ιταλοί, είχαν όργανώσει δίκτυα κατασκοπείας στήν κατεχομένη
Ελλάδα, πολλά άπό τά όποια έξαρθρώθηκαν άπό τήν «Ο.Μ» (Φωτογραφίες τού τ. Ύπαστυνόμου κ. Κοντογιάννη).

ποτάμι άπό τό χιλιοπληγιασμένο του σώ
μα. ’Αρχίζει νά έχη παραισθήσεις. Οί δή
μιοί του, τόν χτυπούν συνεχώς στό κεφάλι.
Κάποια στιγμή σκέπτεται νά όμολογήση
κάτι, γιά νά γλυτώση άπό τή φρικτή δο
κιμασία. Είναι βέβαιος, ότι ύστερα άπό 30
ήμέρες πού τόν κρατούν οί Γερμανοί, οί
σύντροφοί του θά έχουν πάρει τά μέτρα
τους. Στήν άνάκρισι παρίσταται καί ένας
Έλληνας διερμηνέας. Ό τελευταίος κατα
λαβαίνει, πώς ό Γερμανός άξ/κός Αρχίζει
νά άμφιβάλη γιά τήν ένοχή τού Δουκάκη.
Παρά ταύτα καί γιά νά ένιαχύση τίς αμφι
βολίες τού Γερμανού, σηκώνει τόν Δου
κάκη πού είναι ήδη άληθινό ράκος τόν
στιλώνει στον τοίχο καί άρχίζει νά τόν
κτυπά — Μίλα άτιμε... Ά ν δέν μιλήσης θά
πεθάνης. Κι’ έπειτα, άνάμεσα στις βλαστή
μιες καί τίς φωνές τού άνακριτή, τού ψι
θυρίζει σιγανά. -Κουράγιο Δουκάκη...
Μήν μιλήσης... πάς καλά... Αυτό ήταν... Ό
διερμηνέας, πού ήταν άληθινός πατριώ
της, ατσάλωσε τά νεύρα καί τήν υπομονή
τού Δουκάκη. Τώρα πιά δέν πρόκειται νά
πή λέξι. Καί δέν λέει πράγματι, παρά τά
νέα, περισσότερο άπάνθρωπα βασανιστή
ρια στά όποια «έπιδίδεται» ό Γερμανός
δήμιος. Στό τέλος παραδέχεται ό Ιδιος, δτι
άν ό Δουκάκης ήξερε κάτι, άσφαλώς μετά
τόση δοικιμασία θά τό όμολσγούσε. Έτσι
διέτάξε καί τον άφησαν έλεύθερο.
Φάντασμα τού έαυτού του ό Δουκάκης
έφυγε άπό τό κολαστήριο τών Έ ς - Έ ς.
Αλλά δέν πήγε πιά στό σπίτι του. Ούτε
στήν υπηρεσία του. Τήν έπομένη οί Γέρμα
νοί τόν ύο-αζητσύσαν καί πάλι. Τώρα όμως
ό πανέξυπνος άστυνομικός είχε πάρει τά
μέτρα του.
Μέ τό «κεφάλι στήν καρμανιόλα» δού

λευε καί ένα άλλο μέλος τής Όμάδος, ό
άρχιφύλακας Χατζηλιάδης ’Ηλίας. Σέ με
ρικά σημεία τού Λιμένος Πειραιώς, όπως
ή χαρακτηριζόμενη ώς Α - Β άπαγορευόταν αύστηρώς ή προσέγγισε όταν γίνονταν
φορτοεκφορτώσεις πού τότε προορίζονταν
γιά τήν ’Αφρική. Ή κυκλοφορία ήταν
άπηγορευμένη επίσης καί στό έπάνω άπό
τον τομέα αυτό ύψωμα Βασιλειάδη. Έν
τώ μεταξύ οί συμμαχικές ύπηρεσίες ήθε
λαν οπωσδήποτε νά έχουν πληροφορίες
γιά τό στρατιωτικό καί τό άλλο υλικό, πού
φόρτωναν οί Ναζήδες μέ προορισμό τήν
Αφρική. Κάτι έπρεπε νά γίνη. Σέ σύσκεψι
μέ έπικεφαλής τόν Τσενόγλσυ, ό Χατζη
λιάδης άποφασίζει «νά παίξη τό κεφάλι
του». Ά πό τήν άλλη κι όλας ημέρα είχε
γίνει ένας τέλειος λούστρος, έτσι όπως
ήταν καχεκτικός μελαχροινός μέ μιά uSioθρήνητη άμφίεση. Μαζύ μέ τό κασελάκι
καί τά άπαραίτητα «σύνεργα» τής δου
λειάς, έσερνε κοντά κι' ένα μικρό τενεκε
δένιο κουτί, στό όποιο παρακαλούσε τούς
Γερμανούς νά ρίξουν ότι άποφάγια είχαν.
Μέ τόν καιρό ό Χατζηλιάδης έκανε γνω
ριμίες μέ τούς στρατιώτες καί τούς ναύτες
τού λιμανιού, έκανε θελήματα καί στίλβω
νε τίς μπότες τους μέχρι πού νά καταφέρη
νά μπαίνη και στήν άπαγορευμένη ζώνη.
Αυτό όμως δέν γινόταν πάντοτε χωρίς τα
πεινώσεις, ξυλοδαρμούς καί κινδύνους.
Πολλές φορές οί γερμανοί καί ιδίως ένας
ύπαξιωματικός πάντα βλοσυρός, μέ κα
κούργα ένστικτα, κλωτσούσε στό πρόσωπο
τόν «φτωχό λούστρο», γιά νά διασκεδάση
τούς άλλους, πού γελούσαν σαρκαστικά.
Μπροστά στάν ΰπαξιωματικό αύτό, τόν
γνωστό ώς «μπουλντόκ» ό Χατζηλιάδης
έκλαιγε γοερά, γιά τά χρώματα τών
μπουκαλιών του πού χύνονταν χωρίς λό
γο. Έ ν τούτοις κατάφερε προσποιούμενος
τόν διανσητικώς καθυστερημένο, φτωχό
καί πεινασμένο λούστρο, νά άνεβαίνη καί
στά Γερμανικά πλοία καί νά δίνη πολύτιμες
πληροφορίες στον Τσενάγλου.
Μάλιστα, κατάφερε νά φωτογραφηθή μέ
ομάδα Γερμανών, τήν στιγμή πού ό Χα
τζηλιάδης γυάλιζε τίς μπότες τους. Μία
άπό τίς φωτογραφίες εξασφάλισε καί ό
ίδιος. Τή φωτογραφία αυτή έδειχνε πολλές
φορές στους Γερμανούς, όταν ευρισκε
δυσκολία στη δουλειά του.
Μέ «παραλλαγή» δούλευε καί ό Ύπαστυνόμος Σταύρου, ό όποιος μεταμορφώ
θηκε σέ τσαγκάρη. Ντυμένος παληόρουχα
μέ μιά τραγιάσκα καί τήν πέτσινη ποδιά,
έπερνε κάθε πρωί τό ζεμπίλι του μέ μερικά
παληοπάπουτσα, ένα άμώνι, τό σφυρί καί
άρκετά καρφιά καί έγκαθίστατο στό ύψω
μα λιπασμάτων τό όποιο, όπως προαναφέραμε είχαν απαγορεύσει οί Γερμανοί.

Μέ τούς τελευταίους γνωρίστηκε καί ό
Σταύρου καί πολλές φορές έπιδιώρθωνε
τά παπούτσια τους. ’Αλλά ό Σταύρου κα
τάφερε νά πλησιάση καί μερικούς άπό
τούς Έλληνες έργάτες τού λιμανιού, τούς
όποιους οί Γερμανοί θεωρούσαν «έμπι
στους» καί οί όποιοι διαρκώς παρηκολουθούντο άπό τά Έ ς - Έ ς. Οί έργάτες
αυτοί έδιναν λεπτομερείς άναφορές στό
Σταύρου σχετικώς μέ τά φορτία τών
εχθρικών πλοίων, τόν όπλισμό τους κ.λ.π.
Κάποια ήμέρα, έφθασε καί «έδεσε» στήν
άπαγορευομένη ζώνη τού λιμένος τό περί
φημο «Σάντα — Φέ» τό πλοίο φάντασμα,
πού είχε έκτελέσει έπιτυχώς τίς πιό έπικίνόυνες άποστολές καί πού λόγω τής ταχύτητός του, κατάφερνε τά ξεφεύγη άπό τά
συμμαχικά υποβρύχια. Οί σύμμαχοι ένδιαφέροντο νά μάθουν τήν ήμέρα άπόπλου τού σκάφους καί τό φορτίο. Τήν
εργασία αυτή άνέλαβε ό Σταύρου, μέσω
τών πρακτόρων του, έργατών, οί όποιοι
όχι μόνον έμαθαν γιά τό τί μεταφέρει τό
«Σάντα - Φέ». άλλά επέτυχαν καί ένα
μικρό σαμποτάζ. Ά πό ένα πυροβόλο τού
πλοίου άφήρεσαν τό κλείστρο καί. παρά
τούς τρομερούς κινδύνους κατώρθωσαν
νά τό περάσουν διά μέσου τών κιγκλιδω
μάτων τής περιοχής Ζέας καί νά τό πάνε
«πεσκέσι» στό Σταύρου. Ό τελευταίος δι
έταξε νά τό ρίξουν στό στόμιο τού υπο
νόμου, στή διασταύρωσι τών οδών Γσαβιάς - Δερβενακίων.
Μέ λίγα λόγια, ό συνεχής κίνδυνος έπλανάτο πάνω άπό τά κεφάλια τών ήρωϊκών άστυνομικών τής Όμάδος Τσενόγλου, μέχρι τήν πολυπόθητη ήμέρα, πού οί
Γερμανικές φάλαγγες έγκατέλειπαν όριστικώς τήν Ελλάδα. Τό τραγικό είναι, ότι
πολλά άπό τά μέλη της άπως ό άρχηγός
Τσενάγλου ό Ύπαρχιφύλαξ Χατζηλιάδης
ό Άστυν. Δ/ντής, Άναγνωστόπουλος κ.ά.
ένώ γλύτωσαν άπό τά Έ ς - Έ ς έκτελέ-

Σννέχεια εις τήν σελίδα 896
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Ε/ς αυτήν τήν σελίδα: Ο Αλφρεντ Νομπέλ
όπως ήταν τήν έποχή τής μεγάλης
έπιστημονικής άποδόσεώς του. ΕΙς
τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό
Νομπέλ σέ μεγάλη ήλικία,
μέ τό όραμα πάντα τής
εΙρήνης όδηγό στις σκέψεις
του. Κάτω: Τό πατρικό
σπίτι τού Νομπέλ οτήν
Στοκχόλμη. Έδώ είδε
τό φώς τής ζωής
τό έτος 1833

Ε ΔΥΣΠΙΣΤΟ βλέμμα ό θυρωρός
τού ξενοδοχείου έξέτασε τό δια
βατήριο τού ταξιδιώτη καί τήν μεγάλη
βαλίτοα πού σήκωνε. Μετά άπό λίγα
λεπτά σιγής δήλωσε μέ άποφααιστικό
τόνο:
— Λυπούμαι, κύριε, δέν·&χομε δω
μάτιο.
Στό έπόμενο ξενοδοχείο ή ύποδοχή
δέν είναι καλύτερη. Τό ίδιο φοβισμένο
βλέμμα, ή ίδια εύγενική άρνησις. Ό
ταξιδιώτης άναγκάσθηκε νά διάσχιση
πολλούς δρόμους τής Νέας Ύόρκης γιά
νά έξασφαλίση στέγη.
Καί όμως δέν έχ ει τίποτε τό έγκληματικό ή μορφή του. Τό πρόσωπό του
φωτίζεται άπό δυό μεγάλα γαλανά μά
τια, καί καθρεφτίζεται σ' αυτό ή έντιμότης. Οσο γιά τά ρούχα του είναι άπό
καλό ύφασμα καί προδίδουν τήν οικο
νομική άνεσι τού κατόχου τους. Ό ταξι
διώτης μιλά καλά άγγλικά, καί τό δια
βατήριό του είναι άπολύτως έν τάξει.
Πληροφορεί όποιον τόν έξετάζει, ότι ό
κάτοχός του όνομάζεται "Αλφρεντ Νομ

πέλ, είναι σουηδικής έθνικότητος, έπαγγέλματος χημικός, καί ταξιδεύει γιά
υποθέσεις του.
Οί υποθέσεις αύτές δέν είναι διόλου
συνηθισμένες. Από τήν Ρωσία στήν Εύρώπη, άπό τήν Ευρώπη στήν Αμερική,
οί δραστηριότητες τού "Αλφρεντ Νομ
πέλ έχουν δημιουργήσει ύποψίες σέ ό
λες τις κυβερνήσεις. Μήπως λοιπόν μ ε
ταφέρει ναρκωτικά ή λαθραία όπλα στις
άποσκευές του; Κάτι πολύ χειρότερο.
Μιά υπόλευκη ζελατίνα, ικανή νά καταστρέψη ένα σπίτι μέσα σέ λίγα δευτε
ρόλεπτα! Γιατί ό Αλφρεντ Νομπέλ, ό
μικρό καμωμένος αυτός ήσυχος άνθρω
πος μ έ τό όνειροπόλο βλέμμα, κατα
σκεύασε τήν ισχυρότερη έκρηκτική ύλη
τής έποχής του, τήν δυναμίτιδα. Σέ
όλη του τήν ζωή άνακάτευε διάφορα
χημικά μίγματα μέ τήν άνεσι πού άλλοι
θά άνακάτευαν κοκταίηλς, χωρίς νά ύπολογίζη διόλου τόν προσωπικό του κίν
δυνο.
Ή τελευταία βόμβα τού άνθρώπου
αυτού ήταν καί ή πιό ήχηρή: ό άνθρω

πος ό πιό έπικίνδυνος τής Γής, ό τε
χνικός τού πολέμου, ό κατασκευαστής
κανονιών, άπαιτούσε μέ τήν διαθήκη
του νά χρησιμοποιηθή ή τεράστια περι
ουσία του γιά τήν άνταμοιβή έκείνων
που θά συνέβαλλαν στήν άποκατάστασι
τής ειρήνης καί στήν ευτυχία τής άνθρωπότητος!
Τό βραβείο Νομπέλ δόθηκε γιά πρώτη
φορά τό 1901 στόν Φρεντερίκ Πασσύ καί
στον Ανρύ Ντυνάν, ιδρυτή τού Ερυ
θρού Σταυρού.
Ό "Αλφρεντ γεννήθηκε τό 1833. Είχε
μιά πρόωρα άνεπτυγμένη άντίληψι, ικα
νότητα συγκεντρώσεως, τού άρεσαν τά
χημικά πειράματα καί οί ξένες γλώσσες.
Παρατηρώντας όλα αύτά τά χαρίσματα
τού μικρότερου γιού του, ό ηλικιωμένος
Εμμανουήλ Νομπέλ άποφάσιαε νά δώση στό στερνοπαίδι του μιά πολύ φρον
τισμένη άνατροφή, άντίθετα μέ τούς
δυό μεγάλους του γιούς πού ήταν αύτοδίδακτοι. Έμπιστεύθηκε λοιπόν τόν Αλ
φρεντ σέ έναν οικοδιδάσκαλο, καί άργότερα τόν έστειλε στήν Αμερική, νά
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Τά περίφημα βραβεία του ξεκινούν
άπό τήν έφεύρεσι τής δυναμίτιδος
σπουδάση κοντά σέ ένα Σουηδό μηχα
νικό. Ενώ τά παιδιά παίζουν συνήθως
μ έ μικρ ά ψεύτικα πιστόλια, ό μικρός Αλψ ρεντ Νομπέλ μεγάλωσε τριγυριαμένος
άπό νάρκες καί τορπίλλες. Ό πατέρας
του, ένας Σουηδός μηχανικός, που έγκαταστάθηκε στην Πετρούπολι τό πρώτο
ήμισυ τού 19ου αίώνος, κατασκευάζει
μαζί μ έ τούς δυό μεγάλους γιούς του
όπλα καί πολεμοφόδια γιά τήν Ρωσία. Ό
πόλεμος τής Κριμαίας ευνοεί τις έπιχειρήσεις του. Ή ειρήνη πού άκολουθεί
δέν φ έρει πιά κέρδη στά έργοστάοια
τών πολεμικών ύλών καί όπλων. Οί πιστωταί άρχισαν νά άπειλούν τόν πατέρα
Νομπέλ καί άπαιτοϋν τήν παραίτησί του.
Όλη ή οικογένεια άποφασίζει τότε νά
έπιατρέψη στήν Σουηδία καί νά άρχίαη

νά έργάζεται άπό τό μηδέν. Οί Νομπέλ
δέν χάνουν τό θάρρος τους. Οί νάρκες,
τά κανόνια, οί τορπίλλες άποτελούν έμ 
πορε υμα τού μέλλοντος.
Ή ρθε ή σειρά τού νεαρού "Αλφρεντ
νά κατασκευάση τά πρώτα του όπλα.
Τρόπος τού λέγειν, γιατί τά χαρίσματα
πού έκδηλώνει στις άρχές τής σταδιο
δρομίας του, δέν είναι χαρίσματα ένός
μηχανικού, άλλά μάλλον ένός διπλω
μάτη ή ένός χρηματιστού.
Επειδή τά πειράματα δέν είχαν άκό
μη καταλήξει στήν άνακάλυψι τού καθα
ρού χρυσού καί δέν ύπήρχαν πόροι γιά
νά χρηματοδοτηθή τό έργοστάαιο, ό
"Αλφρεντ προσπάθησε νά προαελκύση
τό ένδιαφέρον τής πλούσιας Γαλλίας
στις έρευνές του γύρω άπό τήν νιτρο
γλυκερίνη. Πήγε στο Παρίσι, χτύπησε
τις πόρτες τών τραπεζιτών, άπασχόλησε
τούς βιομηχάνους, άλλά χωρίς έπιτυχία. Οί Γάλλοι άστοί προτιμούσαν νά έμπιστεύωνται τά χρήματά τους σέ σίγου
ρες έπιχειρήσεις, παρά νά τά έβλεπαν
νά έξαφανίζωνται σέ νέφη καπνού.
Εύτυχώς ό Ναπολέων Γ δέν ήταν αιχ
μάλωτος τέτοιων προλήψεων. ’Ενδιαφε
ρόταν μέ πάθος γιά τά στρατιωτικά καί
τεχνικά προβλήματα καί δεχόταν ευγε
νικά τόν νεαρό έπιστήμονα. Σέ ένα νεύ
μα τού αύτοκράτορος ό τραπεζίτης Περέιρ, όπιος άρμόζει σέ πιστό ύπήκοο,
έαπευσε νά δανείση 100.000 χρυσά
φράγκα στόν νεαρό Σουηδό. Αισθανό
μενος έτσι τόν έαυτό του όχι μόνο
πλούσιο σέ φαντασία, άλλά καί σέ χρή
ματα, ό Αλφρεντ Νομπέλ ρίχθηκε μέ
πάθος στήν δουλειά. Ανακάλυψε ένα
έμπύριο, πού προκαλεί έκρηξι στήν νι
τρογλυκερίνη, μέ ισχύ δέκα φορές άνώτερη άπό έκείνη τής μαύρης πυρίτιδος

τής έποχής. Είναι όμως εξαιρετικά δύσ
κολη ή έπιταχία τού μίγματος καί ή
παρασκευή του παρουσιάζει διάφορες
έκπλήξεις.
Τό 1864 ή άποτελεσματικότης τού έκρηκτικού μίγματος τού "Αλφρεντ δέν έ 
χει άνάγκη άπό περισσότερες άποδείξεις. Μέσα σέ μιά τρομερή άνάφλεξι τό
έργοστάαιο Νομπέλ άνατινάααεται στις
3 Σεπτεμβρίου, καί πολλοί έργάτες θά
βονται κάτω άπό τά έρείπια. Μαζί μέ
αύτούς σκοτώνεται καί ό Αιμίλιος, ό έ 
νας άπό τά δυό άδέλφια τού "Αλφρεντ.
Τό φοβερό δυστύχημα δέν άποθαρρύνει τόν νεαρό έρευνητή. Δ ιατηρεί τήν
πεποίθησι ότι ή λιπαρά ούσία θά είναι
έντελώ ς άκίνδυνη, άν ό χειρισμός της
θά γίνεται μέ όρισμένες προφυλάξεις.
Ή σκέψις του δέν πηγαίνει διόλου στόν
πόλεμο. Προορίζει τήν άνακάλυψι του
γιά τήν πρόοδο τής άνθρωπότητος: τήν
διάνοιξι όρυχείων καί σηράγγων. Πρέ
πει λοιπόν μέ κάθε θυσία νά συνεχισθούν τά πειράματα.
Τήν γνώμη του όμως δέν συμμεριζό
ταν ό σουηδικός λαός. Ή εϊδησις τής
καταστροφής τού εργοστασίου Νομπέλ
είχ ε προκαλέσει έντύπωαι, καί οί Σου
ηδοί δέν επιθυμούσαν νά αυνεχισθούν
τά επικίνδυνα αύτά πειράματα στήν χώ
ρα τους. Ή σουηδική κυβέρνησις άρνήθηκε ατούς Νομπέλ τήν άδεια νά άνοικοδομήσουν τό έργοστάοιό τους στά
περίχωρα τής πρωτευούσης.
Ο "Αλφρεντ κατόρθωσε τελικά νά λύ
ση αύτό τό πρόβλημα. Έγκατέστησε τό
έργοστάοιό του στις όχθες μιάς μακρι
νής λίμνης, μέσα σ ’ ένα παλαιό, άγκυροβολημένο σκάφος. Όχι όμως χωρίς
νά συναντήση δυσκολίες. Γιατί οί πα
ρόχθιοι, άναίσθητοι στις άπαιτήσεις τής
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έπιστήμης, άνάγκαζαν τόν ένοχλητικό
γείτονά τους νά μετακινήται άπό τήν μιά
όχθη στήν άλλη. Σιγά-σιγά όμως ό φό
βος παραμέρισε, καί τήν θέσι του πήρε
τό ένδιαφέρον. Τό τρομερό δράμα του
1864 δίνει τήν δυνατότητα μιάς μεγάλης
δημόσιότητος. Βιομήχανοι καί οικονομι
κοί παράγοντες άντιλαμβάνονται τότε
τήν σημασία τής άνακαλύψεως. Οί σιδη
ρόδρομοι τής Σουηδίας άποφασίζουν
νά χρησιμοποιήσουν τήν νιτρογλυκερί
νη γιά νά άνοίξουν μιά σήραγγα στά
περίχωρα τής Στοκχόλμης: Αλλά καί
στό έξωτερικό ή φήμη τού σοφού έπιστήμονος διαδίδεται μέ τήν ταχύτητα
έκρήξεως. Λίγους μήνες μετά τήν κατα
στροφή ένας έμπορευόμενος άπό τό
Αμβούργο προτείνει στόν έφευρέτη
τήν κατασκευή στήν Γερμανία ένός
πρώτου έργοστασίου έκρηκτικών ύλών
Τό οικονομικά καί στεγαστικά προβλή
ματα λύονται γιά όρισμένο χρονικό διά
στημα.
Ο "Αλφρεντ Νομπέλ άφιερώνεται λοι
πόν καί πάλι στήν έρευνα. Μέ λίγη τύχη
ή μεγάλη αύτή ιδιοφυία κατόρθωσε νά
άνακαλύψη τό μέσον γιά τήν στερεοποίησι τής λιπαρός του ούσίας. καθι
στώντας έτσι τήν χρησιμοποίηαί της πο
λύ πιό εύκολη. Στήν διάρκεια ένός πει
ράματος λίγες σταγόνες τού ύγρού διέ
φυγαν άπό ένα ραϊσμένο δοχείο καί
έπεσαν έπάνω στό πορώδες ύλικό πού
χρησίμευε γιά τήν συσκευασία τού προ
ϊόντος. Αμέσως δημιουργήθηκε μιά
στερεή μάζα, όμοια μέ μαστίχα, πού δέν
είχε χάσει τίποτε άπό τήν έκρηκτικότητά της.
Δ έν άπέμενε παρά νά τελειοποιηθή ή
ιδέα: ή πυρίτις σέ σκόνη αντικαθιστά τό
πορώδες ύλικό, καί ή λιπαρά ούαιά. πού
μέ τήν άνάμιξι αύτή άποκαλεϊται πλέον
δυναμϊτις, είναι έτοιμη νά βασιλεύοη ώς
τήν έλευσι τής δυναστείας τών πλαστι
κών. Στό έξής ό Αλφρεντ Νομπέλ είναι
ένας άνθρωπος «δημιουργημένος» καί
ή έπιχείρηοίς του έχ ει έξασφαλιομένη
έπιτυχία.
Τό προϊόν όμως τού Νομπέλ δέν μπο
ρ ε ί νά έξαχθή σάν ένας κοινός σάκκος
μέ άλεύρι. 01 Νεούορκέζοι άποκτούν
αύτή τήν γνώσι μέ άκριβό τίμημα Στις 5
Νοεμβρίου 1865 μιά έκκωφαντική έκρηξις συγκλονίζει ένα δρόμο τής Νέας
Ύόρκης, καί μέσα στόν σωρό άπό πέ
τρες καί τζάμια άνακαλύπτονται όκτώ
τραυματίες.
Ή άνάκριαις άποκαλύπτει ότι έπρόκειτο γιά νιτρογλυκερίνη καί ή πορεία
τού δράματος χαράοσεται χωρίς δυσκο
λία: Κάποιος Γερμανός ταξιδιώτης είχε
άφήσει ένα δέμα πρός φύλαξι γιά λίγες
μ έρ ες σέ ένα ξενοδοχείο τής όδού
Γκρήνουϊτς. Οί έβδομάδες περνούσαν
καί ό ταξιδιώτης δέν φάνηκε Τότε ό
θυρωρός έβαλε τό δέμα σέ κάποια γω
νιά καί τό ξέχασε Παιδιά σκαρφάλωναν
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Ό τραπεζίτης Περεϊρ, πού προθυμοποιήθηκε
νά δανείση στόν Νομπέλ 100000 χρυσά γαλ
λικά φράγκα.

έπάνω του, ύπηρέτες τό έσπρωχναν μέ
τά πόδια τους, καθώς περνούσαν βια
στικοί. Ωσπου, ξαφνικά μιά μέρα, ένας
παράξενος κίτρινος καπνός άρχισε νά
βγαίνη άπό τό παραπεταμένο δέμα
Ο θυρωρός σαστίζει, άνησυχεϊ, καί μό
λις προφθάνει ν' άρπάξη τό δέμα καί νά
τό πετάξη στόν δρόμο Ακολουθεί μιά
τρομερή έκρηξις, τά τζάμια τών σαϊτιών
θρυμματίζονται καί τό όδόστρωμα άνασκάπτεται σέ βάθος τεσσάρων ποδών
Ό Γερμανός ταιδιώτης είχε, άπλούστατα, λησμονήσει ένα δέμα μέ δέκα λίτρες
νιτρογλυκερίνης!
Ένα μήνα άργότερα 300 βαρέλια δυναμίτιδος, πού ταξίδευαν πρός τήν Λα
τινική Αμερική, έξερράγησαν σ τ' άνοιχτά
τού Παναμά. Τό πλοίο πού τά μετέφ ερε
κονιορτοποιήθηκε καί πενήντα άνδρες
έχασαν τήν ζωή τους. Σέ κάποια άλλη
περίπτωσι μιά άποθήκη νιτρογλυκερίνης
καταστράφηκε όλοσχερώς άπό έκρηξι
μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα Ακολού
θησε ή σειρά ένός έργοστασίου στό
Σίντνεύ καί ένός άλλου στό Αμβούργο
Οί καταστροφές διαδέχονταν ή μιά τήν
άλλη.
Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή νιτρο
γλυκερίνη είναι μιά έξαιρετικά άποτελεσματική έκρηκτική ύλη καί ξεπερνά
όλες τις προσδοκίες. Ή δημοαιότης αύ
τή όμως στοιχίζει άκριβά στόν Νομπέλ.
Καλείται ένώπιον τών δικαστικών άρχών
νά δώση έξηγήσεις. Ή ειρηνική άνακάλυψίς τους έχει προκαλέσει τόν θάνατο
έκατοντάδων άνθρώπων
Οί έπιθέσεις αύτές δέν άποθαρρύνουν τόν σοφό. Μπροστά σέ ένα πυκνό
άκροατήριο, πού στέκει φοβισμένο πα
ράμερα, ρίχνει άπό τό ύφος ένός βρά
χου ένα δοχείο μέ νιτρογλυκερίνη, χω
ρίς νά προκληθή καμμιά έκρηξις. Ακο
λούθως έπαναλαμβάνει τό πείραμα μέ
ένα άναμμένο σπίρτο. Ή λιπαρά ούσία
άναφλέγεται, άλλά δέν έκρήγνυται.
Στήν πραγματικότητα οί καταστροφές

αύτές προεκλήθησαν, πιθανόν, άπό τήν
ζέστη, καί ό Νομπέλ δέν φέρει εύθύνη.
Οί πελάτες του δέν πείθονται μέ τήν
ίδια ευκολία. Έντρομοι άκυρώνουν τις
παραγγελίες τους καί άποθηκεύουν μ έ
σα σέ σπηλιές όσα άποθέματα νιτρο
γλυκερίνης έξακολουθούν νά έχουν
στά χέρια τους. Κανένα πλοίο δέν δέχε
ται πιά νά μεταφέρη τό σατανικό αύτό
προϊόν. Οί κυβερνήσεις άπαγορεύουν
τήν είσοδο ατούς λιμένες τους πλοίων
μ έ νιτρογλυκερίνη.
Ατάραχος ό γαλανομάτης Αλφρεντ
Νομπέλ συνέχιζε τά έργαατηριακά του
πειράματα. Χωρίς νά φοβάται, ζούσε
μέρα καί νύχτα πλάι στόν κίνδυνο. Τό
μόνο πού τόν άνησυχούσε ήταν ή κάμψις τού κύκλου έργασιών του. Σημείω
σαν ίλιγγιώδη πτώσι στήν διάρκεια τών
έτών 1866 καί 1867. Οί πράκτορές του
τού στέλνουν άνηαυχητικά μηνύματα
καί τόν πιέζουν νά τούς συναντήση!
Ένας άντιπρόσωπός του τού στέλνει τό
άκόλουθο γράμμα άπό τό Σάν Φρανσίακο: «Πρέπει νά έλθετε έδώ μέ κάθε
θυσία. Αύτή είναι ή σημαντικώτερη άγορά στόν κόσμο γιά τήν έκρηκτική ύλη
σας καί μόνο σεις θά μπορέσετε νά
άποκαταστήσετε τήν κλονισμένη πίστι
τών άγοραστών-.
Λίγες ήμέρες άργότερα ό βασιλεύς
τής δυναμίτιδος άποβιβάζεται στήν Νέα
Ύόρκη, άλλά συναντά κακή ύποδοχή. Οί
άνθρωποι ρίχνουν ύποπτα βλέμματα
στις άποσκευές του καί πολλά ξενοδο
χεία άρνούνται νά τόν δεχθούν. Αύτός
ό άνθρωπος είναι έπικίνδυνος!
Ό λες αύτές οί καταστροφές, χωρίς
άμφιβολία, προκάλεσαν δραματικές τύ
ψεις στόν σοφό: Έύνοεϊ τήν πρόοδο ή
τήν δυστυχία τών άνθρώπων: Υπηρετεί
τόν Θεό ή τόν Μαμμωνά, Οί μεγάλες
έπιχειρήοεις τών σιδηροδρόμων τών
Δυτικών Πολιτειών τού άπαντούν μέ τήν
τοποθέτησι νέων παραγγελιών. Ό φό
βος τού κινδύνου παραμερίζεται μπρο
στά στήν άποτελεαματικότητα τής δυνα
μίτιδος.
Ό Νομπέλ προμηθεύει 300 βαρέλια
δυναμίτιδος τήν ήμέρα στις Ηνωμένες
Π ολιτείες καί ύπογράφει μιά συμφωνία
γιά τήν ϊδρυαι μιάς νέας έταιρίας' ύγρών
έκρηκτικών ύλών: τήν «Γιουνάιτεντ
Σ τέητς Μπλάστινγκ».
Ή γηραιό ήπειρος δέν δείχνει τήν
ίδια τόλμη. Τό 1869 τό βρεταννικό κοι
νοβούλιο άπαγορεύει τήν κατασκευή,
πώλησι καί μεταφορά τής νιτρογλυκερί
νης ύπό όλες της τις μορφές Στό Παρί
σι, όπου ό νεαρός έφευρέτης συνάντη
σε ύποστήριξι στά πρώτα του βήματα, οί
πόρτες παραμένουν έρμητικά κλειστές.
Φοβούνται τήν νέα ύλη, παρ όλο πού
όριαμένες προσωπικότητες ύπογραμμίζουν τήν σημασία τής δυναμίτιδος στόν
βιομηχανικό, καί κυρίως στόν στρατιω
τικό τομέα.

Ό Πώλ Μπάρμπ, Ιδιοκτήτης ένός χα
λυβουργείου, είναι ένας άπό αυτούς
πού πιστεύουν στήν δυναμίτιδα Γνωρίζεται μ έ τόν Νομπέλ καί σέ λίγο μιά
βαθειά φιλία συνέδεσε τούς δυό άνδρες. Είναι ή μόνη άλλωστε φιλία πού
γνώρισε στήν ζωή του ό ΝομΠέλ.
Τό 1870 ξέσπασε ό πόλεμος μεταξύ
Γαλλίας καί Γερμανίας. Ό Πώλ Μπάρμπ
έπιστρατεύεται καί στέλνεται στό μέτω
πο, όπου συλλαμβάνεται αιχμάλωτος. Ή
Γερμανία πού άπό καιρό είχε άνοίξει τά
σύνορά της στήν δυναμίτιδα, χρησιμο
π οιεί μ έ έπιτυχία τήν νιτρογλυκερίνη
γιά τήν κατασκευή τών έκρηκτικών της.
Μάταια, μετά τήν άνακωχή, ό Πώλ
Μπάρμπ πιέζει τόν Γαμβέττα νά κάνη τό
ίδιο. Ή διοικητική μηχανή δέν έχει τήν
ταχύτητα τών κανονιοβολισμών καί ή ει
ρήνη έχ ει ύπογραφή πριν προφθάση τό
έργοστάσιο νά παραδώση τά προϊόντα
του. Όμως ή βιομηχανία έκρηκτικών υ
λών έχ ει άρχίοει νά λειτουργή στήν
Γαλλία.
Γιά τόν "Αλφρεντ Νομπέλ σήμανε έπί
τέλους ή ώρα τής δόξας καί τού πλού
του. Τά έργοστάσιά του στήν Εύρώπη
καί στήν Αμερική παράγουν χιλιάδες
τόννους δυναμίτιδος. Κατά τήν περίοδο
άπό 1867 έως 1874 είχ ε ιδρύσει δώδεκα
έτα ιρ ίες σέ δέκα χώρες όλων τών ηπεί
ρων. Κέρδιζε τεράστια ποσά.
Είναι πιά έκατομμυριούχος. Είναι ό
μως, άραγε, καί εύτυχισμένος;
Ό άνθρωπος πού έπαιζε συνεχώς μέ
τόν θάνατο καί κατείχε τό μονοπώλιο
ένός άπό τά τρομερώτερα μέσα μαζικής
καταστροφής ζοϋσε άποτραβηγμένος σ'
ένα ήσυχο ιδιόκτητο μέγαρο, στόν άριθμό 53 τής λεωφόρου Μαλακόφ, στό
Παρίσι. Συνεσταλμένος έκ φύσεως, ά
φηνε έπίτηδες μιά μεγάλη γενειάδα νά
τού κρύβη τό μισό του πρόσωπο. Σάν
μόνη άμυνα άπέναντι στους άνθρώπους
χρησιμοποιούσε μιά λεπτή ειρωνεία Δέ
τού άρεσε νά έμφανίζεται στόν κόσμο.
Προτιμούσε τήν μοναξιά άπό τις φλυα
ρ ίες τών κοσμικών οαλονιών. Αλλωστε
καί οί άνθρωποι δέν άναζητούοαν τήν
συντροφιά του. Ή συνεχής παρουσία
τού θανάτου όρθωνε γύρω του ένα ανυ
πέρβλητο φράγμα.
Καί όμως αύτός ό «μισάνθρωπος» ή
ταν κατά βάθος ένας αίσθηματίας. Ύπέφ ερε πού ήταν άναγκασμένος νά ζή
μόνος, άλλά, άπό τήν άλλη πλευρά, δέν
τολμούσε νά ριχθή σέ μιά αισθηματική
περιπέτεια. Μιά μέρα όμως τού 1876,
νικημένος άπό τήν θλϊψι, έστειλε σέ μιά
έφ ημερίδα τής Βιέννης μιά άγγελία,
όπως θά έρριχνε μιά φιάλη στήν θάλασ
σα, χωρίς δηλαδή νά περιμένη κανένα
άποτέλεσμα, έτσι έντελώς στήν τύχη. Ή
άγγελία έλεγε: «Κύριος όχι πιά πολύ
νέος, πολύ πλούσιος, πολύ μορφωμέ
νος, πού ζή στό Παρίσι, ζητά κυρία τής
ίδιας ήλικίας, πού νά μιλά πολλές γλώσ

σες, γιά νά τού χρησιμεύση ώς γραμμ ατεύς καί νά διευθύνη τό σπίτι του».
Ή άγγελία αύτή τράβηξε τήν προσοχή
μιας νέας Αύστριακής άριστοκράτισσας.
Η κόμηααα Μπέρτα Κίνσκυ ήταν τριάν
τα τριών έτών, έξαιρετικά καλλιεργημέ
νη καί είχε ταλέντο στις ξένες γλώσσες.
Ή έλλειψ ις περιουσίας τήν άνάγκαζε νά
έργάζεται ώς συνοδός τού ηλικιωμένου
βαρώνου φόν Σούτνερ. Μονότονη ζωή
γιά μιά νέα καί έξυπνη γυναίκα πού
λαχταρούσε νά γνωρίση τόν κόσμο. Α 
φού ζήτησε πληροφορίες, άπάντηοε
στήν διεύθυνσι πού έδινε ή άγγελία καί,
έν συνεχείρ, έτοίμασε τις άποσκευές
της καί ξεκίνησε γιά τό Παρίσι.
Ή Μπέρτα είχε σχηματίσει έαφαλμένη ιδέα γιά τούς έφευρέτες. Έτσι, περίμενε νά συναντήση ένα γέρο μανιακό
καί γκρινιάρη, τό ίδιο δυσάρεστο, όπως
καί οί έκρηκτικές ύλες πού κατασκεύ
αζε. Μέ μεγάλη της έκπληξι άνακάλυψε
έναν άνδρα, νέο άκόμη, μέ μεγάλα γα
λανά μάτια, πνευματώδη στις συζητή
σεις του καί ιδιοφυή στήν σκέψι! Χωρίς
άμφιβολία είχε κάπως κλειστό χαρακτή
ρα, άλλά ή βιεννέζικη γοητεία τής
Μπέρτα έκανε γρήγορα νά λυώοουν οί
πάγοι τού Βορρά... Από τήν πλευρά του
ό Νομπέλ γνώρισε τό αίσθημα τού έρω
τος μ έ κεραυνοβόλο ταχύτητα. Ανακά
λυψε τήν άλχημεία τών καρδιών καί ή
άδεξιότητα μέ τήν όποια έξέφραζε τά
αίσθήματά του ουγκινούσε πολύ τήν
νεαρή γυναίκα.
Ό Αλφρεντ χαριεντιζόταν, συνέθε
τε στίχους, τούς όποιους διάβαζε στήν
Ή γερία του. Μέ άλλα λόγια, τό ειδύλλιο
θά είχε αίσιο τέλος, άν οί συζητήσεις
δέν θερμαίνονταν σέ βαθμό πού νά γί
νουν έκρηκτικές. Γιατί ή Μπέρτα ήταν
φανατική ειρηνόφιλη. Έξόρκιζε τόν
Νομπέλ νά άφιερώση τήν ιδιοφυία του
στήν εύτυχία τής άνθρωπότητος καί νά
έγκαταλείψη τις καταστρεπτικές του έ
ρευνες. Ό έρωτευμένος "Αλφρεντ
προσπαθούσε νά τήν πείση γιά τήν άγαθότητα τών σκοπών του:
Ό στρατηγός Μπουλανζέ. Ή άνακάλυψις τού
Νομπέλ τόν ξεσήκωσε έναντίον τών γερμανών.

— Επιθυμώ νά άνακαλύψω, τής είπε,
μιά ούσία μέ τόση καταστροφική δύναμι
ώστε ό πόλεμος νά καταστή άδύνατος!
Χρησιμοποίησε όλη του τήν έπιδεξιότητα καί τήν εύγλωττία γιά νά άποδείξη
ότι τά δυνατά φονικά όπλα καταλήγουν
νά τρομοκρατήσουν τήν κοινή γνώμη
καί καθιστούν παράλογη τήν ένοπλη άναμέτρησι μεταξύ τών λαών
Οί προφητικές αύτές άπόψεις τού
Νομπέλ δέν έπεισαν τήν Μπέρτα Καί,
όταν ό έφευρέτης έλειψ ε γιά λίγες ήμε
ρ ε ς γιά νά παραστή στά έγκαίνια ένός
έργοστασίου δυναμίτιδος στήν Σουηδία,
ή ειρηνόφιλη Αύστριακή έπωφελήθηκε
τής εύκαιρίας γιά νά φύγη άπό τό Πα
ρίσι μ έ έναν άνηψιό τού παλαιού της
έργοδότου, τού βαρώνου φόν Σούτνερ
Μ ετά τήν άποτυχία τής πρώτης καί
μοναδικής αύτής αισθηματικής ύποθέσεως τής ζωής του, ό Νομπέλ αίσθάνθηκε μεγάλη άπογοήτευσι. Ο σκεπτικι
σμός του καί ή μιοανθρωπία του μεγά
λωσαν. Μαζί μέ τις έλπίδες του γιά μιά
εύτυχιομένη ιδιωτική ζωή, άρχισαν νά
τόν έγκαταλείπουν καί άλλες έλπίδες:
Αντί νά όδηγήση στήν ειρήνη, ή «άγαθή» του άνακάλυψις, πού είχε γιά στόχο
τήν εύτυχία τών άνθρώπων, παρακίνησε
τόν στρατηγό Μπουλανζέ νά ήχήαη τήν
σάλπιγγα τής έκδικήσεως έναντίον τών
Γερμανών.
Ο Νομπέλ δέν ύπέφερε πιά τό Πα
ρίσι, όπου οί κρατικές ύπηρεσίες τόν
ύπέβαλαν σέ χίλιες ταλαιπωρίες. Αύτός
ό πολίτης τού κόσμου δέν αισθανόταν,
άλλωστε, άνετα σέ κανένα μέρος τού
κόσμου, ούτε κάν καί στήν μικρή έπαυλι
«Μίο nido («Ή φωλιά μου»), κοντά στό
Σάν Ρέμο, όπου έγκαταστάθηκε τό 1891.
Δέν μπορούσε νά ύπάρξη φωλιά γιά τόν
άνήσυχο σοφό Ήδη τό μυαλό του προ
ηγείται πολύ τής έποχής του, άνεβαίνει
σέ άπόκρημνες κορυφές καί άντικρύζει
τό μέλλον. Ανακαλύπτει τό συνθετικό
έλαστικό, τήν τεχνητή μέταξα, τήν ήλεκτροχημεία... Τό γαλανό του βλέμμα δια
κρίνει προοπτικές πού οί σύγχρονοί του
ούτε νά ύποπτευθούν κάν μπορούν. Καί
κανείς δέν τόν καταλαβαίνει όταν άναφωνή:
— Ή δυσκολία έγκειται στήν περιορι
σμένη δράσι τών έκρηκτικών ύλών. Γιά
νά σταματήσουν οί πόλεμοι, πρέπει νά
γίνουν έξ ίσου φονικοί γιά τούς πολίτες
τών μετόπισθεν, όπως καί γιά τούς
στρατιώτες στό μέτωπο.. Μόνο ένας μι
κροβισμός πόλεμος μπορεί νά χαρίση
τήν ειρήνη στήν άνθρωπότητα...
Ό Νομπέλ έχει γεράσει. Τόν καταδιώ
κει όμως πάντοτε μέ πάθος ή ιδέα τής
ειρήνης. Βυθίζεται μέ πραγματικό ένδιαφέρον στήν άνάγνωσι τού μυθιστορή
ματος «Κάτω τά όπλα!», πού δημοσίευ
σε ή Μπέρτα, κυρία, τώρα, φόν Σούτνερ.
Ό Νομπέλ έξακολουθεϊ νά άλληλογραφή τακτικά μαζί της καί δέν ύπάρχει
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άμφιβολία ότι δέχεται τήν έπψροη της,
παρ' όλο ότι οΐ άντιλήψεις τους γιά τήν
έπ ίτευξι τής ειρήνης στόν κόσμο εξακο
λουθούν νά διαφέρουν.
Ποιός όμως άπό τούς δυό συμβάλλει
άραγε άποτελεσματικώτερα στό ιδεώ
δες τής ειρήνης; Ή γλυκειά Βιεννέζα
μ έ τις γενναιόψυχες ιδέες καί τήν φιλο
σοφία τής αισιοδοξίας ή ό μισάνθρωπος
σκεπτικιστής, που πίστευε ότι ό φόβος
μπορεί μόνο νά χαλιναγωγήοη τά φονι
κά ένστικτα τών άνθρώπων;
Τό 1892 ό Νομπέλ συναντήθηκε γιά
τελευταία φορά μέ τόν μοναδικό έρωτα
τής ζωής του, τήν Μπέρτα, σέ ένα συνέ
δριο ειρήνης στήν Ζυρίχη. "Εκαναν μαζί
ένα πολύωρο περίπατο στις όχθες τής
λίμνης καί ή συζήτηοίς τους έγινε μετα
ξύ σοβαρού καί άστείου.
— 01 μεταξοσκώληκες τά έδημιούργησαν όλα αύτά, φώναξε ό Νομπέλ δεί
χνοντας μέ τό χέρι τις πλούσιες Ελβε
τικές κατοικίες πού όρθώνονταν γύρω
άπό τήν λίμνη.
— Τά έργοστάσια δυναμίτιδος, άπάντησε ή Μπέρτα, άποδίδουν πολύ πε
ρισσότερο, άλλά μέ πολύ βαρύτερο τίμημα.
— Ίσως αύτά τά έργοστάσια νά θέ
σουν τέρμα στόν πόλεμο πολύ πιό γρή
γορα άπό τά συνέδρια ειρήνης. Τήν ήμέρα πού δυό σώματα στρατού θά είναι
σέ θέσι νά έκμηδενίσουν τό ένα τό άλλο
μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα, είμαι βέ
βαιος ότι τά έθνη θά όπισθοχωρήσουν
μ έ φρίκη καί θά άνακαλέσουν τά στρατεύματά τους!
"Iσως ό Νομπέλ νά είχε όρισμένες
έπιφυλάξεις σχετικά μέ τήν φρόνηαι
τών έθνών. Προσπάθησε νά θέση κά
ποιο φραγμό στήν καταστρεπτική τους
μανία. Πίστευε ότι τά έθνη έπρεπε νά
ένεργούν μέ κοινή συμφωνία έναντίον
τού «πρώτου έ π ιτιθ ε μ έ ν ο υ « "Α ν , άντί
γιά μιά τριπλή συμμαχία, όλα τά έθνη
ένώνονταν καί συμφωνούσαν, ή ειρήνη
θά ήταν έξασφαλισμένη γιά αιώνες!Ή ιδέα του πραγματοποιήθηκε άργότερα μ έ τήν Κοινωνία τών Εθνών καί μέ
τά Ηνωμένα Έθνη. Αλλά ό Νομπέλ δέν
έζηαε γιά νά τήν δή νά πραγματοποιήται Πέθανε τό 1896 στό Σάν Ρέμο, σέ
ήλικία 63 έτών.
Τό όνομα τού Νομπέλ άντηχεί μετά τό
θάνατό του πολύ ζωηρότερα άπ' όλες
τις έκρήξεις πού ό σοφός προκάλεοε
στήν ζωή του. Γιατί ό διάσημος Εφευ
ρέτης κληροδότησε τήν τεράστια περι
ουσία του, τών 31 έκατομμυρίων κορω
νών, σέ ένα ίδρυμα πού άπονέμει τόν
Νοέμβριο κάθε έτους πέντε βραβεία
ατούς εύεργέτες τής άνθρωπότητος Έ
να βραβείο χημείας καί ένα φυσικής
άποδίδονται άπό τήν Βασιλική Ακαδη
μία Επιστημών τής Στοκχόλμης. "Ενα
βραβείο ιατρικής ή φυσιολογίας άπονέμετα ι άπό τό Ινστιτούτο Καρολίν -τής
Στοκχόλμης. "Ενα βραβείο φιλολογίας
προσφέρεται άπό τήν Σουηδική Ακαδη
μία. Καί, προπαντός, ένα βραβείο ειρή
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νης δίνεται άπό μιά πενταμελή έπιτροπή, πού τήν Εκλέγει τό κοινοβούλιο τής
Νορβηγίας. Ή άξια τού κάθε βραβείου
άντιστοιχεϊ μέ 300.000 γαλλικά φράγκα.
Σάν μιά τελευταία φιλοφρόνηαι, ένα
άπό αύτά τά βραβεία ειρήνης άπονεμήθηκε τό 1905 στήν Μπέρτα φόν Σούτνερ...
ΟΙ τελευταίες θελήσεις τού Νομπέλ
έκτελέσθηκαν κατά γράμμα, άπό ό 1901,
παρ’ όλες τις Οργανωτικές δυσχέρειες
καί τήν άντίθεσι πού έξεδήλωσαν όρισμένοι κληρονόμοι. Παρ’ όλο ότι τά γε
γονότα δέν δικαίωσαν πάντοτε τόν σο
φό, τουλάχιστον οι μόχθοι καί οί προσ
πάθειες τής ζωής του δέν πήγαν χα
μένες, γιατί χάρις σ' αυτές μπόρεσε νά
ίδρυθή ένας άπό τούς πρώτους διεθνείς
θεσμούς.

ΟΜΑΔΑ «Ο.Μ.»
Συνέχεια έκ τής σελίόος 891
στηκαν λίγο άργότερα, άπό τούς «άντιστασιακούς» τής ΟΠΛΑ καί τού ΕΑΜ.
Τό έργο τής ’Αστυνομικής όμάδος άνεγνωρίσθη άπό τούς συμμαχικούς παρά
γοντες καί άπό τίς Εθνικές όργανώσεις.
Δεκάδες Επιστολές, έπίσημα έγγραφα,
μαρτυρίες πρωτεργατών κ.ά. μιλούν μέ

Ό Ηλεκτρικός Σταθμός Σ Α.Π. Πειραιώς, μ ε
τά τόν βομβαρδισμό του άπό τά άεροπλάνα
τής R.A.F. τόν Μάρτιον τού 1944

θαυμασμό γιά τούς άγνούς Έλληνες οί
όποιοι πάνω Λπό τά άτομικά τους συμφέ
ροντα, έβαλαν τό συμφέρον καί τήν Ελευ
θερία τής Πατρίδος.
«’Αγαπητοί μου φίλοι, γράφει ό Ναπο
λέων Ζέρβας στά στελέχη τής Ο.Μ. μέ έγ
γραφόν του ύπ’ άρ. 2533 άπό 10.3.1944.
Ως άρχηγός τών Εθνικών όμάδων καί Εκ
μέρους τού άγωνιζομένου έθνους σάς Εκ
φράζω τάς ευχαριστίας καί τήν ευγνωμο
σύνην μου, διά τάς ύψηλάς καί σοβαράς
υπηρεσίας πού προσφέρατε εις τόν Ε θνι
κόν ’Απελευθερωτικόν καί κοινόν Συμμα
χικόν άγώνα. Ή Ευγνωμοσύνη τού Έ 
θνους καί ό θαυμασμός δλων μας άπευθύνεται καί πρός Εκείνους τούς σεμνούς
καί άφανεϊς ήρωας τής όμάδος σας, οί
όποιοι Επέδειξαν άπαράμιλλον αύταπάρνησιν καί ήρωϊσμόν καί οί όποιοι έπεσαν
στά πεδίο τής τιμής πιστοί Εκτελεστοί τού
πρός τήν Μητέρα Πατρίδα καθήκοντος».
Σέ άλλο έγγραφό του ό Ζέρβας ύπ’ άρ.
πρωτ. 9090 άπό 24.6.44 γράφει μεταξύ
τών άλλων: «’Αγαπητοί μου συμμαχηταί
καί συνεργάται Εξ όνόματος τού δεινώς
δοκιμαζομένου καί άγωνιζομένου "Εθνους
καί Εξ όνόματος τών Εθνικών μας Όμάδος Ε.Δ.Ε.Σ. πρός τάς όποιας άμέριστον
καί συνεχή παρείχατε καί παρέχετε τήν
συνδρομήν σας Εκφράζω τήν ευγνωμοσύ
νην μας καί τά συγχαρητήριά μας γιατί
παρ’ δλες τίς άντιξοότητες καί τίς δυσκο
λίες πού συναντήσατε εις τό άφανές, άχαρι καί Επικίνδυνον έργον σας, σταθήκατε
στις Επάλξεις τού Ιερού μας άγώνος πι
στοί καί άνιδιοτελεϊς Εργάτες στήν ιδέα
τής πατρίδος καί τής Ελευθερίας».
Αυτή ήταν σέ γενικές γραμμές ή δράσι
τής ’Αστυνομικής Όμάδος κατασκοπείας,
ή όποια ύπό τήν ήγεσία Ενός άξιου άξιωματικού προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
στό έθνος, τή στιγμή πού βρισκόταν στήν
πιό δύσκολη, τήν πιό σκοτεινή καμπή τής
ιστορίας του.
Αίγοι ψυχωμένοι άγνοί Έλληνες, άστυνομικοί καί ιδιώτες, στάθηκαν παληκαρίσια άπεναντι στή δύναμι τής βίας καί πο
λέμησαν τό φασιστικό κτήνος μέσα στήν
ίδια τή φωλιά του.
Εκείνοι οί Εξαντλημένοι άπό τήν πείνα
στρατιώτες, δέν έκαναν «άντίστασι» προφυλαγμένοι στά άπάτητα λημέρια τών Ε λ 
ληνικών βουνών.
Ό Τσενόγλσυ, ό Αουκάκης, δ Σταύρου,
ό Άθανασιάδης, ό Χατζηλιάδης καί τά
άλλα Ελληνόπουλα, πού έφεραν τήν τίμια
στολή τού άστυνομικού έκαναν άληθινή
άντίστασι στούς δρόμους τής Αθήνας καί
τού Πειραιά, στά πεζοδρόμια τής όδού
Μέρλιν, στό φρσυρούμενο λιμάνι, στά άν
τρα μέσα τών άρχών κατοχής. Πολέμησαν
τόν κατακτητή, χωρίς υστεροβουλία, χω
ρίς τήν άναμονή υλικήν άμοιβής. Καί μετά
τήν άπελευθέρωσι παρέμειναν οί άκσύραστοι άστυφύλακες, οί σεμνοί άστυνόμοι.
Συνέχισαν τήν περιπολία τους στήν Ελεύ
θερη πρωτεύουσα κυνηγώντας τώρα πιά
τούς κακοποιούς καί τά άλλα άντικοινωνικά στοιχεία...
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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Ο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ τό γνώριζα άττό κάποιες εκδόσεις του,
πού είχε τύχει νά πέσουν στά χέρια μου. Κι έπειδή οί
έκδόσεις αυτές άναφέρονταν σέ «σύγχρονες άγιορειτικές
μορφές» πήρα μιά Κυριακή τό λεωφορείο τής Σκάλας Ώ ρω πού κι έφθασα στό Μετόχι, γιά νά λειτουργηθώ καί νά

Τ

γνωρίσω άπό κοντά τό μοναστήρι τού Παρακλήτου, πού
βρίσκεται έκεϊ. Ήταν άκόμη πολύ πρωί, όταν τό λεωφορείο
τής γραμμής μέ άφησε σέ μιά περιοχή πηγμένη στό πρά
σινο, όπου μέ λίγα βήματα βρέθηκα σ ’ ένα βυζαντινό
φρούριο! Δέν άστειεύομαι. Είχα τή έντύπωση π ώ ς έβλεπα
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τό φρουριακό τείχος τής άγιορειτικής μονής τοϋ Αγίου
Παύλου, μόνο πού αύτό έδώ δέν θάχε καί πολλά χρόνια
καμωμένο. Πολεμίστρες γύρω καί μιά αψιδωτή περιποιημένη πύλη μέ μιά βυζαντινή εικόνα τής Πορταίτισσας άπό
πάνω ήταν ή πρώτη λαμπρή έντύπωση. Καί ή πύλη καλά
κλεισμένη. Αντιλήφθηκα άμέσως ότι προφύλασσε τό άβατο
τού άνδρώου μοναστηριού. Ή δεύτερη ωραία έντύπωση.
Γιατί μοναστήρι χωρίς άβατο π ώ ς είναι δυνατό νά νοηθή;
Ά π ό δώ καί πέρα οί καλές έντυπώσεις θά είναι άλλεπάλληλες. Κρούω τόν κώδωνα καί προβάλλει ή γλυκειά
μορφή τού μοναχού πορτάρη πού μέ ύποδέχεται μέ τήν
άγιορείτικη συνήθεια:
— Εύλογείτε!
— Χριστός Ανέστη! τού άπαντώ.
— Αληθώς Ανέστη ό Κύριος! Ή λθατε γιά τή λειτουργία;
μού λεγει καί ταυτόχρονα μού άνοίγει τήν πύλη καί μέ
οδηγεί, δεξιά, στό παρεκκλήσιο τού άγιου Ίωάννου τής
Κλιμακος (τό μοναδικό θαρρώ ναΰδριο π ού τιμάται στό
ονομα του Ιιναΐτη όσιου), βυζαντινώτατο, όμοιο άκόμη καί
στις άναλογίες μέ τό παρεκκλήσιο τού Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης. Μόνο οί έσωτερικές κολώνες διαφέρουν, πού
έκεί είναι μαρμάρινες. Αλλά τά πάντα: στασίδια, ταπετάκια,
εικονίσματα, ξυλόγλυπτα, είναι βυζαντινά, φιλοτεχνημένα
με μεράκι. Παντού ό δικέφαλος άετός τού Βυζαντίου, που
θενά ηλεκτρικό φ ώ ς, ό ναός φωτίζεται μέ κεριά, πού όπω ς
και τα καντήλια ό έκκλησιαστικός τά άναβοσβήνει κατά τό
άγιορειτικό τυπικό. Καί οί μοναχοί μέ τά έπανωκαλύμμαυχα
καί τό κομποσχοίνι στό χέρι ψέλνουν μελωδικώτατα ή
παρακολουθούν προσηλωμένοι τή λειτουργία. Σέ λίγο άκουγεται τό γνώριμο ιδιότυπο κουδούνισμα τού καντζίου
τών άγιορειτικών ναών. Ή ψυχή μου άγαλλιά. θ α ρ ρ ώ π ώ ς
βρίσκομαι σ' ένα άθωνικό καθολικό.
Μετά τή λειτουργία, βρίσκω τήν εύκαιρία νά παρατηρήσω
τόν περιποιημένο κήπο, τά πουλιά πού γλυκόλαλα κελαη
δούν, τά κτίσματα καί τά κελλιά τού μοναστηριού, πού είναι
κι αύτά κατασκευασμένα μέ τήν παραδοσιακή βυζαντινή
άρχιτεκτονική. Τούβλα, άψϊδες, ξύλινα μπαλκόνια. Ό σε
βαστός Καθηγούμενος τού μοναστηριού Άρχιμ. Χερουβείμ,
παλαιός Αγιορείτης, άπό τή σκήτη τής Αγίας "Αννας, στόν
όποιο οφείλονται όλα αύτά, γνωρίζει τό περιοδικό «Παρά
δοση» και μέ χαρά μέ ξεναγεί στούς χώρους τού μονα
στηριού. Είναι ό συγγραφέας τών «Συγχρόνων Άγιορειτικών
Μ ορφών», αύτών πού μέ έφεραν στή μονή Παρακλήτου. Ό
συναξαριστής σέ ζωντανό δημοτικό λόγο άγιωτάτων μορ
φών τού Ά θω , όπ ω ς ύπήρξαν ό Ιωακείμ Άγιαννανίτης, ό
Αθανάσιος Γρηγοριάτης, ό Καλλίνικος ό ήσυχαστής, ό Δα
νιήλ Κατουνακιώτης, ό Ισαάκ Διονυσιάτης, ό Σάββας ό
πνευματικός, ό Ιγνάτιος ό πνευματικός κι ό Κορδάτος ό
Καρακαλληνός. Γιά τόν Δανιήλ Κατουνακιώτη ό Γιώργος
θ εο το κ ά ς είχε γράψει: «Τό πορτραϊτο του θυμίζει τίς αύστηρές, ώχρές καί έντονες οπτό συμπυκνωμένη ψυχική ζωή
φυσιογνωμίες τών άγιων στίς τοιχογραφίες τών μονών».
Γαλουχημένος μέσα στό εύλογημένο άγιορειτικό περιβάλ
λον, ό Άρχιμ. Χερουβείμ έννοεί όλα έδώ στή μονή Παρα
κλήτου νά είναι άγιορειτικά: ή Τράπεζα, όπου παρακαθήοαμε λίγο μετά τή λειτουργία, τό άρχονταρίκι μέ περίφημες

Εις τήν άπέναντι σελίδα έπάνω άριατερά Ό Καθηγούμενος τής
Μ ονής Παρακλήτου σέ ένα άπό τά συχνά προακυνήματά του στό
Αγιον Όρος, μέ τόν καθηγούμενο τής Μονής του Όσιου Γρηγορίου. Δεξιό. Τό παρεκκλήσιον τοϋ Οσίου Ίωάννου τοϋ Σιναΐτου.
συγγραφέως τής - Κλιμακος- στή Μονή Παρακλήτου. Είναι τό μονα
δικό στήν Ορθοδοξία. Κάτω: Ή «Φιλοξενία τού Αβραάμ··. Από τά
χαρακτηριστικώτερα έργα τού άγιογραφείου τής Μονής Παρακλή
του.

σύγχρονες βυζαντινές εικόνες τού Κυρίου ήμών Ιησού Χρι
στού καί τής Παναγίας Παρθένου, φιλοτεχνημένες άπό
άδελφούς τής μονής, καθώς καί ένα θαυμάσιο πίνακα μέ τή
σκήτη τής Αγίας Άννης νά θυμίζη τό Ό ρ ο ς καί νά ύποδηλώνη τόν σύνδεσμο τής μονής Παρακλήτου μαζί του, τό
άγιογραφεΐο, όπου μέ τήν παραδοσιακή τεχνική τού άβγού
ζωγραφίζονται μ ό ν ο βυζαντινές εικόνες. Στό Άγιογραφείο αυτό έχει άνατεθή όπτό τό Αρχηγείο Αστυνομίας
Πόλεων ή φιλοτέχνηση μεγάλης βυζαντινής εικόνας μέ τόν
Αγιο Μηνά, προστάτη τού σώματος, πού θά άναπαραχθή
σέ πολλά άντίτυπα καί θά μοιρασθή σέ όλα τά άστυνομικά
καταστήματα.
Επισκέπτομαι καί τά κελλιά τών μοναχών. Χώρος έλάχιστος, τό στρώμα τρίχινο καί πόση καθαριότητα καί πά
στρα. Γενικά ολόκληρο τό μοναστήρι λάμπει. Κι είναι όλα σ ’
αυτό τόσο εύφρόσυνα. Ή καταπράσινη φύση πού τό πε
ριβάλλει, τό πλήθος τών άεροφωτογραφιών καί εικόνων
πού προβάλλουν τόν «έξαίσιο Άθωνα», οί υφαντές κουρ
τίνες, μέ τό δικέφαλο άετό κι αύτές, ή παρουσία νέων θεοφορούμενων μοναχών καί τά πουλιά μέ τήν ατέλειωτη συν
αυλία τους. Στήν πίσω μεριά τά περιβόλια μέ τά κλήματα,
τά βαθύσκια δένδρα, τό νερό πού κελαρύζει...
Η μονή έχει ένα άκόμη παρεκκλήσι άφιερωμένο στόν
Οσιο Αθανάσιο τόν Αθωνίτη πού άκριβώς αύτές τίς μέρες
άνακαινίζεται, γιά νά καλύψη τίς χειμερινές άνάγκες της,
ώ σπ ου νά κτισθή τό καθολικό της.
Δέν άμφιβάλλω ότι σύντομα θά τό άποκτήση κι αύτό,
γιατί τό μοναστήρι είναι μιά πραγματική κυψέλη συνεχούς
προσευχής καί έργασίας, καλλιτεχνικής καί πνευματικής.
Προσφέρει μέ τόν τρόπο αύτό σπουδαίες ύπηρεσίες στόν
ορθόδοξο λαό μας. Οί βυζαντινές του εικόνες στέλνονται σέ
κάθε γωνιά τής Ελληνικής γής, οί έκδόσεις του κυκλοφο
ρούν σέ χιλιάδες άντίτυπα. Εκτός άπό τίς «Σύγχρονες Άγιορειτικές Μορφές» έχει έκδώσει πατερικά κείμενα (Γρηγορίου Νύσσης: Έφραίμ ό Σύρος, Άββά Κασσιανού: Ή ζωή
στά Κοινόβια τής Αίγύπτου. Ετοιμάζεται ή έκδοση τής Κλί
μακας τού Ίωάννου τού Σιναΐτου μέ εισαγωγή, κείμενο,
μετάφραση, σχόλια τού Άρχιμ. Ιγνατίου), κείμενα τής Ρω
σικής Ορθοδοξίας σέ μετάφραση τού Άρχιμ. Τιμοθέου (Ό
όσιος Θεοδόσιος τού Κιέβου, ό στάρετς Παρθένιος, ό
στάρετς Αμβρόσιός, Τύχωνος τού Ζαντόσκ: Πορεία πρός
τόν ούρανό, Ιωάννης τής Κρονστάνδης, Επισκόπου Ειρη
ναίου Αίκατερινμπούργκ Μητέρα πρόσεχε!), άντιχιλιαστικά
φυλλάδια, διάφορα ποιμαντικά ψυχωφελή βιβλία. Άξιο
ιδιαίτερης μνείας θεω ρώ το δελτίο «Ή φωνή τών Πατέρων»,
πού άρχισε νά έκδίδη καί νά διανέμη δ ω ρ ε ά ν ή μονή
Παρακλήτου. Στό π ρώ το τεύχος περιλαμβάνεται μεταφρα
σμένος σέ ώραία γλώσσα άπό τόν Άρχιμ. Χριστόδουλο ό
λόγος «Μήν κστακρίνης» τού άββά Δωροθέου. Στό δεύτερο
τού Ίωάννου τής Κλιμακος «Μήν κυνηγάς τή δόξα» σέ
μετάφραση τού Άρχιμ. Ιγνατίου καί στό τρίτο «Σταχυολογήματα» τού Αγίου Σεραφείμ τού Σάρωφ σέ μετάφραση
τού Άρχιμ. Τιμοθέου.
Ή σειρά αύτή, όταν προχωρήση, θά φέρη μεγάλη ώφέλεια, γιατί οί Πατέρες είναι ό πλούτος καί τό καύχημα τής
Αγίας Όρδοδοξίας μας. "Ολες οί άλλες εκδόσεις διατίθενται
σέ πολύ προσιτές τιμές, γιατί όπ ω ς μού τονίζει ό ήγούμενος,
τό μοναστήρι δέν άποσκοπεϊ στό νά άποκομίση κέρδη άπό
αύτές, αλλά ή «μία νά βγάζη τήν άλλη» π ρός πνευματικό
όφελος τού ορθοδόξου λαού μας.
Ομολογώ ότι άπό τήν πρώτη αύτή επίσκεψή μου στή
μονή τού Παρακλήτου τού Ο ρωπού άποκόμισα τίς πιό
καλές έντυπώσεις κι εύχαρίστησα τόν Κύριο, γιατί έδώ στήν
Αττική, τόσο κοντά μας, έχομε μιά μικρογραφία τού Αγίου
Ό ρο υ ς, ώ στε όποτε οί περιστάσεις εμποδίζουν τό προσ
κύνημά μας στά άγιασμένα χώματά του, νά καλύπτωμε
κατά κάποιον τρόπο τίς άνάγκες καί τή νοσταλγία μας στόν
κοντινό Ωρωπό. Γιατί έδώ, έμεϊς τούλάχιστο, είδαμε όλοζώντανο στήν πράξη τό άγιορειτικό πνεύμα. Καί δέν δια
φεύγει κανενός ότι Άγιον Ό ρ ο ς σημαίνει αύθεντική βίωση
τού ορθοδόξου πνεύματος καί γνήσια συνέχεια τής βυ
ζαντινής ιδέας.
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Οί εκπομπές πού μπορούσε να διαταράξονν τά παιδιά έαημειώνοντο
πριν άπό λίγο καιρό μέ ένα «λενκο
τετράγωνο». Σήμερα, ποιο φιλμ, ποιά
σΐ'ζήτηση, ποιά ρεπορτάζ όέν θά έ
πρεπε νά είχε αύτό τό σήμα; Εάν τό
καλό θεωρήται γελοίο καί εκθειάζε
ται τό κακό σαν καλό, γιατί να μάζ
φαίνεται περίερ)Ό αν τά παιδιά μας
περνούν άπό τό παράδειγμα στήν
πράξη καί άπό την τηλεοπτική άναισχνντία στήν πραγματική αναισχυν
τία;
Η βιομηχανία δίσκων θά χρειαζό
ταν μόνη της ιδιαίτερο άρθρο. Πώς
νά μή σκανδαλιζόμαστε, όταν διαπιστώνωμε ότι αύτοί πού τούς παρά
γουν είναι οί 'ίδιοι πού εκλέγουν τό
πρόγρα/μια;
Τό συμπέρασμα είναι φανερό: αν
λείπη ή πνευματικότης είναι γιατί
κανείς όέν πιστεύ'ει πιά σ' αυτήν. "Ο
πως τό έλεγε ό Matagrin. «ή σ η μ ε 
ρ ι ν ή κ ρ ί σ η δ ε ν ε ί ν α ι κ α τ'
α ρ χ ή ν οικονομική··· ά λ λ ά
πολιτιστική,
ήθική
κα ι
π ν ε υ μ α τ ι κ ή». Έοώ άρχιζε ι ή
ύ π ε υ θ υ ν ό τ η ς τ ή ς Έ κ κ λ ησ ί α ς.
Κάθε Κυριακή οί ιεροκήρυκες κα
ταγγέλλουν τήν ευθύνη των πιστών
απέναντι τού Τρίτου Κόσμου, τι’ζ κοι
νωνικές άδικίες, τήν ανεργία και τή
μεγάλη οικονομική ανισότητα. Λεν
θά έπρεπε έπίσης νά μάς κα-

Ή POP μουσική, ή υπερτροφία τού θορύβου,
τά αισχρά άστεία, ή χλεύη στις άξίες, ή συ
στηματική έξύψωοις όλων τώνάποτυχιών, πρά
γματα στά όποια μέ θρησκευτική εύλάθεια
πιστεύουν οί νέοι μας. θά όδηγήση οέ διάλυ
ση τήν κοινωνία μας.

λυύν νά σεβωμαστε τούς θεσμούς και
τούς νόμους; Νά έφαρμόζωμε τήν
πρόνοια μεταξύ μας πριν νά τήν έφαρμόζωμε, μέ ν) βοήθεια μακρυνών
ένδιαμέιχυν, στήν Αφρική ή στήν Α 
σία; Νά μή βρίσκωμε njv άρετή γε
λοία καί τά έλαττώματα άξιοθαύμαστα; Νά άγαπάμε την πατρίδα
μας άντί νά τήν πολεμάμε ή νά τήν
γελοιοποιούμε; Νά βοηθάμε έκείνους
πού κατέχουν ένα μέρος, όσο μικρό
καί άν είναι, άπό τήν έξουσία, νά τήν
άσκούν μέ δικαιοσύνη, μάλλον παρά
ν' άναλαμβάνωμε, σέ κάθε ει’·καίρια,
τή συνηγορία τών θυμάτων; Νά πλησιάζωμε μέ σύνεση ό) «μ υ σ τ η ρ ι
ώ δη καί τρομερή π ρ α γ μ α 
τ ι κ ό τ η τ α τ ο ύ α έ ξ», όπως έλε
γε ό Jacques Maritain. μάλλον, παρά
νά συγχωρούμε όλες τις παρεκτρο
πές; Τέλος, νά προτρέπωμε ση)ν
προσπάθεια, άκόμη καί στή θυσία,
χωρίς τά όποια ή έλευθερία δέν είναι
παρά κειή λέξη.
Χ ω ρ ί ς σ ε β α σ μ ό γ ι ά τήν
άνθρώπινη
ψυχή,
δ έ ν υ
π ά ρ χ ε ι π ο ι ό τ η ς ζ ωή ς . . .
Μετάφρ. ΚΙΚΗΣ ΣΠΗΛ1ΩΤΑΚΟΠ Ο ΥΛ Ο Υ
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τό μοναστήρι τοϋ Παρακλήτου έχω πάει έκτοτε πάμπολλες φορές. "Εχω μείνει καί μιά όλόκληρη βδομάδα.
Στ' άλήθεια τί νάναι εκείνο, πού μέ τραβάει τόσο στό μο
ναστήρι αστό; Πρώτ’ άπ’ όλα ή προσωπικότητα τού ήγουμένου του, πού όταν τόν βλέπω είναι σάν νά βρίσκωμαι ήδη
στό Αγιον Ό ρ ο ς. Τόν καλό γέροντα δέν χορταίνω ώρες
ολόκληρες νά τόν άκούω νά μιλάη γιά τό Ό ρ ο ς, γιατί, όπω ς
είπαμε, είναι παλιός Άγιαννανίτης καί ή ψυχή του έχει μείνει
έκεί στή Σκήτη του, ν’ άναθυμάται τόν γέροντά του, τήν
αύστηρότητα καί τήν τάξη του. Τήν αύστηρότητα καί τήν
' τάξη αύτή τήν έχει μεταφέρει ό ήγούμενος καί στή μονή
Παρακλήτου, όπου συνέβη τούτο τό θαυμαστό. Καί οί πα 
λιοί καί οί νεώτεροι μοναχοί της νά έχουν έμποτισθή πλή
ρω ς ά π ό τό άγιορείτικο πνεύμα, κι άς άσκούνται όχι στόν
"Αθω άλλά στήν Αττική. Κάθε τόσο άλλωστε καί κάποιος
άπουσιάζει στό Ό ρ ο ς , όπου έξεπίτηδες τούς στέλνει ό
ήγούμενος τους, γιά «νά βλέπουν καί νά μαθαίνουν».
Ή έμφάνισή τους, χωρίς ρολογάκια στό χέρι, είναι κι αύτή
πέρα γιά πέρα άγιορείτικη. Ό τρίχινος σκούφος δέν βγαίνει
π οτέ, άγιορείτικη ζώνη στή μέση, άσπρες κάλτσες καί ύποδήματα σάν τά άγιορείτικα, πού τά κατασκευάζει ειδικός
τεχνίτης, πού τόν άνακάλυψε ό γέροντας στό Μοναστηράκι.
Απόλυτη ήσυχία βασιλεύει σέ όλόκληρο τό μοναστήρι, πού
τό προστατεύει τό άβατο. Μόνο τά παπαγαλάκια κελαη
δούν καί δυό φορές τή βδομάδα άπόγευμα, γιά μιά όλό
κληρη ώρα άνεβαίνει ένας μοναχός στή σκοπιά τού μονα
στηριού καί λέγει τήν εύχή δυνατά:
— Κύριε ήμών Ιησού Χριστέ, Υίέ τού θ ε ο ύ , έλέησόν μέ.
Αστό γίνεται γιά τρία τέταρτα τής ώρας. Στό ύπόλοιπο
τέταρτο ή εύχή άπευθύνεται στήν Κυρία Θεοτόκο. Είναι κάτι
τό βαθειά υποβλητικό αύτό, όπ ω ς καί όί χαιρετισμοί πού
λένε οί άδελφοί, πού έχουν υπηρεσία στό Μαγειρείο. Βρέ
θηκα πολλές φορές καί στή λειτουργία καί στόν έσπερινό
στό παρεκκλήσιο τού Αγίου Ίωάννου τής Κλίμακος, πού
είναι στολισμένο μέ λαμπρές άγιογραφίες τών άδελφών τής
μονής καί χάρηκε ή ψυχή μου τό σωστό βυζαντινό μέλος.
Οί άδελφοί έδώ μαθαίνουν τή βυζαντινή μουσική όχι έμπειρικά, άλλά μέ στοιχεία παπαδικής κι είναι αύτό πολύ ση
μαντικό. Τό τυπικό τηρείται μέ μεγάλη άκρίβεια.
Στό σημείο όμως αύτό αξίζει νά γίνη λόγος γιά τήν προ
ϊστορία τής άδελφότητος, πού ξεκίνησε ιεραποστολική. Αν
τιγράφω όσα άναφέρει ό όσιολογιώτατος μοναχός Νικό
δημος Κουτλουμουσιανός στό άνέκδοτο παράρτημα τού
βιβλίου του γιά τόν όσιο Αθανάσιο τόν Αθωνίτη, πού έχω
ύ π ’ όψ η μου. Στό παράρτημα αύτό ό π . Νικόδημος παρέχει
σημαντικά στοιχεία γύρω άπό τό θέμα «Μοναχισμός καί
Οργανώσεις».
«Διά νά όλοκληρωθή, γράφει, ή είκών τής τοιαύτης στρο
φ ής καί τών έκτος τών Οργανώσεων εις τόν μοναχισμόν,
άναφέρονται άπλώς ένταόθα καί αί κάτωθι τρεις περιπτώ
σεις: α) Ή τής άλλοτε εις Πειραιά έργασθείσης ιεραποστο
λικούς Αδελφότητος « Ό Παράκλητος», τής όποιας τά κληρικά μέλη είργάζοντο ώ ς Εφημέριοι καί ώ ς Κατηχηταί τά
λαϊκά. Αλλ' άπό δεκαετίας περίπου αϋτη μετετράπη εις
Ησυχαστήριον άκολουθούν Αγιορειτικού τύπου Μοναχι
σμόν εις τήν έδραν του (Σκάλα Ό ρ ω π ού : γενική ρασοφορία, ί. Ακολουθίαι, άβατον), άλλά καί άσκούν Ιεραπο
στολήν διά τής διατηρήσεως Ιεροκηρύκων εις τινας Μητροπόλεις καί διά τής πραγματοποιήσεως έκδόσεων «πατερικών» καί παραδοσιακών. Πρβλ. τήν σειράν «Σύγχρονες Αγιορειτικες Μορφές», 8 -1 0 τεύχη τώρα). Η ιδία δέ Αδελ
φ ότης ίδρυσεν εις Βάγια Βοιωτίας καί άντίστοιχον περίπου
γυναικείαν Μονήν. Είναι άξιον μνείας ότι ό ιδρυτής, πρώην
Αγιορείτης, κατήλθε τού Ό ρ ο υ ς πρός σπουδήν τής θ ε ο 
λογίας καί παρέμεινεν έπί έτη άκολουθών «τόν θεσμόν τών
έν πόλεσιν άγάμων», καίτοι μοναχικώτερον εις τήν πράξιν,
ϊνα όμ ω ς ήδη έπιστρέψη καί πάλιν εις τόν παραδοσιακόν
Μοναχισμόν...».

Σ

Πραγματικά σήμερα, ό Παράκλητος έγινε ένα ολοκλη
ρωμένο μοναστήρι πού άριθμεί 30 μοναχούς, - ώ ς χθές ήταν
μετόχι τής άγιορείτικης μονής τού Αγίου Παύλου, - ένταγμενο κανονικά στή δύναμη τής Μητρόπολης Αττικής.
Από τή μοναχική ζω ή, πού μέ αύστηρότητα άκολουθεί,
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Επάνω: Από π) λιτανεία τής Κυριακής του Πάσχα στήν Ιερά Μονή
Παρακλήτου Ώρωπού. Κάτω: Ο Προφήτης Ιωνάς στό στόμα τού
κήτους. Έργο καί αύτό τών άγιογράφων μοναχών.

Επάνω: Ό Πύργος τής Μονής Ώρωπού. Σέ στυλ βυζαντινό, δίνει -χρώμα» στό κτήριο καί στήν περιοχή. Κάτω: "Ενα άκόμα γραφικό
στιγμιότυπο άπό τήν υποβλητική λιτανεία, πού γίνεται τό Πάσχα.

απορρέουν πολλές δραστηριότητες: ή αγιογραφία, οί εκδό
σεις, πνευματικό έργο (Εξομολόγηση), ιεραποστολικό (κήρυ
γμα), πνευματική παρακολούθηση 11 γυναικείων μοναστηριων κ.λτι. Ελάχιστοι αδελφοί της μονής, όπ ω ς ό π. Τιμό
θεος, τής Ρωσικής Εκκλησίας Αθηνών, στόν όποιο οφείλομε
τη γνωριμία μας μέ μεγάλο τμήμα τής νεωτερης ορθοδόξου
φιλολογίας τής Ρωσίας, ό σεμνότατος π. Ιερώνυμος Φράγκος, Θεολόγος-ίερομοναχος, ό π. Κύριλλος καί ό π. Πολύ
καρπος παραμένουν ακόμη έφημέριοι, έχει δέ τό μοναστήρι
και μετόχι μέ τρεις αδελφούς στά Γιανιτσά καί ήγούμενο τόν
π. Αθηναγορα, που αναπτύσσει αξιόλογη δραστηριότητα
στη βόρειό Ελλάδα. Ιτ ά Κουφάλια Θεσσαλονίκης είναι ίεροκήρυκαςό Αρχιμ. Ίωαννίκιοςπούμάςχάρισεώςτωρασημαντικεςσυγγραφέςάνάμεσάτουςτίςέξοχεςφιλοκαλικέςσελίδεςμέ
τον τιτλο «Νήψ η κα ί Προσε υχή».
Ετσι ναι, ή Ιεραποστολή καί αποστολέα έχει καί δικαί
ω ση, νομιμοποιείται πλήρως καί δρά μέσα στά παραδο
σιακό πλαίσια τής 'Ορθοδοξίας μας. Αλλωστε μέσα στά
τελευταία χρόνια, ή μονή τού Παρακλήτου άξιοποίησε τόσο
τη χάρη πού άντλησε άπό τή μοναχική ζω ή, ώ στε τά εύεργετικα αποτελέοματά της φάνηκαν σέ πολλούς τομείς.
Μίλησα παραπάνω γιά αύστηρότητα, αύτή όμως δέν
εμποδίζει τήν άγάπη κ’ ή άγάπη, ή άληθινή άδελφοσύνη
διαπιστώνεται σέ κάθε λόγο σέ κάθε ένέργεια τών καλών
πατέρων τών Ωρωπού. Κοντά στόν ήγούμενο, ό δεύτερος
τη τάξει άδελφός, είναι ό ιερομόναχος Αρχιμ. Ιγνάτιος, πού
ό π ω ς ήδη σημειώθηκε ετοιμάζει τήν έκδοση τής Κλίμακος.
Ο π. Ιγνάτιος έμφορείται κι αύτός άπό τό ίδιο άγιοοειτικό
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πνεύμα όπ ω ς ό γέροντάς του. Τρέφει άνυπόκριτο θαυμα
σμό γιά τή μορφή καί τό έργο τού Φώτη Κόντογλου, - αύτό
λέει πολλά, - καί έχει διάκριση, πού τή διαπιστώνει κανείς
αμέσως.
Μα καί οί υπόλοιποι αδελφοί διακρίνονται γιά τά χαρίσματά τους. Ποιούς νά πρωτοαναφέρη κανείς: Τόν π. Κασσιανό, πού είναι έπιφορτισμένος μέ τήν τεράστια εύθύνη
τού Οίκονομείου κι όμως τά ρυθμίζει όλα τόσο ωραία, ώστε
τα πάντα νά πηγαίνουν στόν τομέα του ρολόι, τόν π.
Εφραίμ, πού έχει τήν εύθύνη τού άγιογραφείου, που φημί
ζεται πιά σ' όλη τήν Ελλάδα, γιά τήν καθαρότητα τής
Εκτέλεσης καί τή λαμπρότητα τών μορφών, τόν Αρχιμ.
Δανιήλ, πού άναπτύσσει στήν περιοχή σπουδαίο άντιαιρετικό καί κηρυκτικο έργο, τόν Αρχιμ. Χριστόδουλο, συμ
πατριώτη μου άπο τήν Κάρπαθο, στόν όποιο οφείλομε τήν
έξοχη μετάφραση τού βιβλίου « Ενας άσκητής Επίσκοπος»
του ίερομονάχου Πέτρου μέ τή βιογραφία τού έν Αγίοις
Πατρος ήμων Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής τής «κατα Αλεξάνδρειαν», πού έζησε τόν 4ο μ X. αί., άπό άνέκδοτο
διονυσιάτικο χειρόγραφό τού 1334, τό όποιο έξέδωσε ό «Άστηρ» καί πραγματοποιεί άλλεπαλληλες Εκδόσεις, τόν π.
Αροενιο, που είναι ό «άρχπέκτονας» τού μοναστηριού καί ή
συμβολή του υπήρξε μεγάλη στην πρόσφατη άνοικοδόμηση
τού παρεκκλησίου του όσιου Αθανασίου και τή νεα διαρ
ρύθμιση ολόκληρης πτέρυγας τού μοναστηριού, που κόν
τευε να καθίση άπο τή βαρειά πέτρα (τό παρεκκλήσι, όπω ς
ήταν φυσικό, ανοικοδομήθηκε βέβαια κατά τα άγιορειτικά
ομότυπ α ); Οπωσδήποτε ή άναφορά τους άδικεϊ τόσους

άλλους, πού δέ μου δόθηκε ή ευκαιρία νά γνωρίσω ιδιαί
τερα, γιατί ττρεττει να λεχθή ότι σάν αληθινοί μοναχοί όλοι
κρυβουν τις αρετές τους κι ό,τι έγραψα πιό πάνω τό δια
πίστωσα τυχαία, άπό τή συναναστροφή μου μαζί τους.
ια να όλοκληρωθή ή εικόνα της μονής Παρακλήτου
πρέπει νομίζω νά γραφτούν άκόμη μερικά πράγματα
γι' αύτην. Λόγω τής αύστηρότητάς της, καταφθάνουν έκεϊ
πολλοί Αγιορείτες πού παρεπιδημούν στήν πρωτεύουσα κι
ακόμη ξένοι Ορθόδοξοι: Λιβαζένοι, Αμερικανοί κ.λπ., άλλοι
για να άναπαυθούν κι άλλοι γιά νά γνωρίσουν άπό κοντά
τον ορθόδοξο μοναχικό βίο. "Ετσι γνώρισα στό μοναστήρι τόν
άλλοτε γραμματέα τής Ίεράς Κοινότητος τού Αγίου Ό ρο υς
Αρχιμ. Παντελεήμονα, τής άδελφότητος των Παχωμαίων,
που βρίσκεται σέ άνάρρωοη. Ό π. Παντελεήμων έδειξε
στοάς άδελφους τού Παρακλήτου π ώ ς μαγειρεύουν στό
Ο ρος τά κολοκύθια με λάδι, χωρίς ντομάτα, καί γίνωνται
νοστιμωτατα. Ομολογώ ότι γλυκύτερα κολοκύθια άπό
αυτά δέν έχω γευθή. Πρέπει δέ νά π ώ ότι προέρχονταν άπό
ιον κήπο τού μοναστηριού, όπου καλλιεργούν ντομάτες,
κρεμμύδια, φααολακια, μελιντζάνες, μπάμιες κι άλλα λαχα
νικά. Έχουν και βουστάσιο, όπου πήζουν τό γάλα άπό τίς
κατσίκες καί τα πρόβατα καί βγάζουν το τυρί τής χρονιάς.
Κι ένα μεγάλο ορνιθώνα γιά νά παίρνουν τ' άβγά που τά
κανουν «ομελέτα» με τυρί τίς μέρες που καταλύουν, γιατί τίς
ύπόλοιπες ή νηστεία τηρείται αύστηρά. Κρέας δέν μαγει
ρεύουν ποτέ, δυο μοναχά μέρες τη βδομάδα τρώνε ψάρι.
Μι ιή σημερινή άκριβεια τής ζω ής, ή προσωπική έργασία

Γ

ίων μοναχών στόν κήπο βοηθάει σημαντικά τήν άντιμετώπιοη τών έξόδων. Άλλωστε καί στό Άγιον Ό ρος ή κη
πουρική ιδίως έχει μεγάλη διάδοση. Έργο ειρηνικό, άπαΟχολεί τή δημιουργικότητα τών μοναχών.
Είχα τήν εύκαιρία νά π ά ω καί σ' ένα άπό τά γυναικεία
μοναστήρια τού Παρακλήτου καί νά παραστώ σέ άγρυπνια.
Ομολογώ ότι ήταν μιά άπό τις λίγες φορές που άκουγα
ευχάριστά γυναικείο χορό χωρίς νά έκνευρισθω, που δέν
άκουγα γυναικεία τσιρίγματα, άλλά μιά μελωδική άρμονία.
Ο ναέκ, ήταν στολισμένος μέ εικόνες φιλοτεχνημένες άπό
αδελφές τού μοναστηριού, πού οιγα-σιγά προοδεύουν καί
στην αγιογραφία. Ανάμεσα ο' αύτές(φθάνουν σήμερα τον
αριθμό τών 20) υπάρχουν φιλολογοι, θεολόγοι, μία ιατρός.
Τό μοναστήρι που είναι κτισμένο σέ πλαγιά βουνού,
πολλά χιλιόμετρα μακριά οπτό τίς κατοικημενες περιοχές, σε
τοποθεσία απομονωμένη κι έρημικη, μ' έκανε νά θαυμαοω
ιο θάρρος τών γυναικών αύτων νά ζουν όλομοναχες οε
ιοοη ερημιά. Αλλα γιατί όλομοναχες, αφού τις συντροφεύει
(ττη ζω η τους ό Κύριος;
Η πύλη, τα τειχια του μοναστηριού, φερνουν άμεσως στο
νου τη μονή Παρακλήτου. Εδευ θα κτιοθούν, όπω ς έμαθα,
νεα κελλια, ανετωτεμα, για τις μονάχες, ώ στε να απομονω
θούν άπο το παλαιό μονατττηρι μέ άβατο κι έχει νά μπομη
να ιτηγαινη ο κόσμος καί να φιλοξενηται στούς ξενώνες,
not) θα μετατραπουν τα παλια κελλιά. Ένα μοναστήρι m o
γίγνεσθαι. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ή έμττειμία καί ή οοφη
καθοδηγηοη του γ. Χερουβείμ θα θαυματουργήσουν κι εδώ
I Ιρος δόξαν Κυρίου.

Τό καθάρισμα τών ρεβυθιών σέ -παγγειτά- (κοινή έργασία) τών άδελφών τού μοναστηριού. Δεξιά διακρίνεται ό Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης
Χερουβείμ.
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λείνω την αναφορά μου στην Ιερά Μονή Παρακλήτου
μέ μερικά άποσπάσματα άπό τό κτητορικό του μονα
στηριού, πού καί τήν προσήλωσή του οτά άγιορειτικά πρό
τυπα μαρτυρούν καί τόν οαφή όρθόδοξο προσανατολισμό
του φανερώνουν. Τά άποσπάσματα αυτά είναι περισσότερο
εύγλωττα άπό όποιαδήποτε περιγραφή καί δημοσιεύονται
γιά πρώ τη φορά:
ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ
«Σκοπός τής Ιερός Μονής οφείλει νά είναι ό άγιασμός καί
ή τελείωσις τών άδελφόιν αύτής, μέσω τής άκριβούς μο
ναχικής πολιτείας, όπ ω ς τήν διέγραψαν οί Άγιοι Πατέρες,
εις το ύ ς θεοπνεύστους καί αιωνίου κύρους Μοναστικούς
Κανονισμούς αύτών καί κατωχύρωσαν Έκκλησιαστικώς αϊ
Άγιαι Σύνοδοι, μέ τούς θείους καί Ιερούς καί άμεταθέτους
Κανόνας των, κατ' έμπνευσιν καί μέ τήν έπιστασίαν τού
Παρακλήτου Πνεύματος, τό Οποίον καθοδηγεί τήν Εκκλη
σίαν «εις πάσαν τήν άλήθειαν» ( Ιωάν, ιστ 13). «Τούτο γάρ
έστι τό θέλημα τού θεού, ό άγιασμός ύμών» (Α' θεσσα λ. δ"
3)
Εις τό Κοινόβιο** οί άδελφοί θά ζούν μέ πρόγραμμα πάν
τοτε έμπνεόμενον άπό τό έν Ά γίω Ό ρει τηρούμενον, τό
όποιον έχουν καθαγιάσει ή έπί μακρούς αιώνας ζωή καί
άσκησις τόσον άγιων άνδρών. Αλλωστε, εις τήν έποχήν,
καθ’ ήν γράφεται τόν παρόν Κτητορικόν, τό μόνον έναπομείναν μοναστικόν κέντρον, τό όποιον διατηρεί κατά τό
πλεϊστον καί συνεχίζει τήν παράδοαιν τής μοναχικής ζω ής
εις τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας είναι τό Άγιον Ό ρος.
Ή έν τώ Ναώ Ακολουθία, ή έν τή τραπέζη δίαιτα καί ή
ενδυμασία, άπό τού καλύμματος τής κεφαλής μέχρι καί τών
υποδημάτων, θά φέρη άδρώς τήν σφραγίδα τών Άγιορειτικών Κοινοβίων, τήν όποιαν ή ταπεινότης μου έχει παραδώσει είς τούς συγχρόνους άδελφούς, ο'ίτινες ύποχρεούνται
νά τήν μεταδώσουν καί είς τούς μεταγενεστέρους, άπό γε
νεάς είς γενεάν, ώ στε καί ό τελευταίος χρονικώς άδελφός
τής Αδελφότητος νά είναι ό,τι καί ό σημερινός.
Ό Γέροντας θά θεωρή ώ ς μίαν τών σπουδαιοτέρων ύποχρεώσεών του, νά διατηρή άδιάκοπον τόν σύνδεσμον καί
τήν έπαφήν μέ τό Άγιον Ό ρ ο ς, ώ στε τό γνήσιον πνεύμα
τού Άγιορειτικού Μοναχισμού νά μεταγγίζεται συνεχώς είς
τήν ζωήν τής Μονής καί τοιουτοτρόπως αϋτη νά είναι ένας
μέρος τού Αγίου Ό ρ ο υ ς έν τώ κόαμω καί δή πλησίον τής
πρω τευούσης, ώ ς ζώσα μαρτυρία καί προφυλακή αύτού.
Ή Μονή θά διατηρήση τό οπτό τών πρώτων καί άρχαίων
Μοναστηρίων καθιερωθέν «ΑΒΑΤΟΝ» διά τάς γυναίκας, τό
όποιον άπεδείχθη άσφάλεια καί σωτηρία διά τάς Μοναχικός
Κοινότητας, σήμερον δέ εξακολουθεί νά τηρήται είς όλόκληρον τό Άγιον Ό ρ ο ς καί είς έλαχίστας Ί . Μονάς, έξω
αύτού, έκ τών κρατουσών τάς ύποθήκας καί τά Τυπικά τών
Κτητόρων αύτών.
θ ά άποφεύγωνται αύστηρώς αί πολυτελείς ένδυμασίαι.
Ό Μοναχός πρέπει νά είναι απέριττος καί ταπεινός είς τήν
όλην του έμφάνισιν, διότι «εύκόσμησις σώματος, ψυχής έστι
καταστροφή» (Άββά Ήσαίου, Λόγος κ θ ) .......Ή αύτή θεμε
λιώδης άρχή πρέπει νά ϊσχΰη καί διά τό κελλίον, τά άπαραίτητα άτομικά είδη καί τήν έν γένει σωματικήν δίαιταν τών
άδελφών τής Μονής μας... Μόνον τά ιερά άμφια, τά ιερά
άντικείμενα καί πάν ό,τι χρησιμοποιείται έν τώ Ναώ διά τήν
θείαν Λατρείαν, όλα αύτά πρέπει νά είναι άπό τά πολυ
τιμότερα καί πολυτελέστερα είδη.
Οί έπισκέπται θά τυγχάνουν τής κατά τό δυνατόν καλυτέρας ύποδοχής, φιλιξενίας καί έκδηλώσεως άγάπης...
...οί άδελφοί τής Μονής θά πρέπη νά αίσθάνωνται διά τούς
συγχρόνους των άνθρώπους, τήν εύσπλαγχνίαν, τήν όποιαν
ήσθάνετο καί ή ύπερεκχειλίζουσα άπό άγάπην καρδία τού
Σωτήρος καί Λυτρωτού ήμών: « Ιδών τούς όχλους έσπλαγχνίσθη περί αύτών, ότι ήσαν έκλελυμένοι καί έρριμένοι ώ ς
πρόβατα μή έχοντα ποιμένα» (Ματθ. θ ' 36).
Είμαι υποχρεωμένος νά τονίσω πρός όλους τούς άδελ
φ ούς τής Μονής μας, ότι ή ιεραποστολική έργασία, ή
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προσφορά δηλαδή π ρός τούς έν Χριστώ άδελφούς μας δέν
είμπορεϊ παρά νά έννοηθή «άποκλειστικώς καί μόνον έν τώ
πλαισίω άγωνιώδους άσκήσεως π ρός έπίτευξιν άγιότητος».
Είναι άδύνατον νά άνακαλύψωμεν ειλικρίνειαν καί πνεύμα
Χριστού είς τόν ίεραποστολικώς έργαζόμενον, ό όποιος
ταυτοχρόνως δέν συνταράσσεται έκ τής άμαρτωλότητος
αύτού καί δέν αγωνίζεται διά νά έπιτύχη τήν μετά τού Θεού
κοινωνίαν.
Διά τούτο, μέ πολύν φόβον καί δισταγμόν καί συνοχήν
καρδίας, ή Ιερά ύμών Μονή δέν θά δύναται μέν νά άποφεύγη τήν ύπό τοιαύτας μόνον προϋποθέσεις νοουμένην
άληθή πρός τά έξω ιεραποστολικήν έργασίαν, άλλά θά
πράττη τούτο μετά πολλής περισκέψ εως καί φειδούς, λαμβάνουσα πρωτίστως, ώ ς μέτρον καί κριτήριον, τό αιώνιον
καί άναλλοίωτον θέλημα τού Θεού (τό όποιον είναι ό άγιασμός ήμών) καί τήν σωτηρίαν τήν αιώνιον τής άθανάτου
ψ υχής τού άδελφού μας, «ύπέρ ής Χριστός άπέθανε». Θά
ήτο τραγικόν πλήγμα διά τήν Μονήν μας, έάν έστω καί ένας
ίεραπστολικώς έργαζόμενος άδελφός αύτής καταντήση νά
εύρεθή είς τήν φρικτήν θέσιν, περί τής όποιας μάς προει
δοποιεί αύτός ούτος ό Κύριος, έν Ματθ. ζ' 22-23.
... Η έπί ώρισμένον μόνον διάστημα καί δή ούχί έπί μα
κράν έργασία τών άδελφών έξω τής Μονής, θά συντελέση
τά μέγιστα καί είς τήν σωτήριον άποφυγήν δημιουργίας
πρω σοποπαγούς έργασίας καί οίασδήποτε φατρίας καί με
ρισμού τού Σώματος τής Εκκλησίας, άλλά καί πρός ψυχι
κήν σωτηρίαν τών άδελφών, μιμούμενων καί έν τούτω τούς
Αγίους Άσκητάς καί Πατέρας ήμών, οΐτινες μέ κάθε θυσίαν
άπέφευγον τούς έπαίνους καί τούς θαυμαστός τού έργου
των καί όταν έβλεπον, ότι πέριξ αύτών ήρχιζε νά συρρέη
π λήθος καί νά ότποκτούν φήμην, έγκατέλειπον τά πάντα καί
μετέβαιναν είς άλλον τόπον...
Ό Γέροντας καί ή Γερουσία τή ς Μονής... θά πρέπη πάση
θυσία νά βοηθώσιν έπί πλέον τό έργον τής Εκκλησίας καί
διά τού γραπτού λόγου, ήτοι διά τής έκδόσεως βιβλίων καί
άλλων καταλλήλων έντύπων μέ καθαρώς Άγιογραφικήν καί
Πατερικήν γραμμήν, μακράν πάσης όθνείας καί μή καθα
ρώ ς ορθοδόξου σκέψ εω ς ή έκφράσεως. Τό έργον τούτο, ώς
σοβαρώτερον καί άποτελεσματικώτερον, θά πρέπη νά έχη
τόν πρώτον λόγον είς τάς άπασχολήσεις τών άδελφών, ιδια
ζόντω ς δέ διά τήν προβολήν καί ύπεράσπισιν τού κατά τήν
τελευταίαν έκατονταετίαν δεινώς αγνοουμένου, παραγνωριζομένου καί κακοποιουμένου Ορθοδόξου Μοναστικού
ιδεώδους καί βίου καί δή τού Άγιορειτικού τοιούτου...
Σύν τούτοις, πρέπει νά κααβληθή καί ή δέουσα προσοχή
καί προσπάθεια, ώ στε νά καλλιεργούνται έν τή Ιερά ήμών
Μονή ή καθαρά καί παραδοσιακή Βυζαντινή Αγιογραφία, ή
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, καθώς καί όποιαδήπο
τε άλλα διακονήματα, συναφή καί άρμόζοντα πρός τήν
μοναχικήν ζωήν...
... τόσον οί σύγχρονοι, όσον καί οί μετέπειτα άδελφοί τής
Μονής μας, πρέπει νά προετοιμάσουν έαυτούς πρός μείζονας διωγμούς καί περιπετείας, έφ' όσον βεβαίως θελήσουν νά άκολουθήσουν π ιστώ ς τήν άρχικήν γραμμήν τής
Μονής, δηλαδή τήν έν παντί άλώβητον καί άπαραχάρακτον
τήρησιν τής «άπαξ παραδοθείσης» Αγιωτάτης Ορθοδόξου
Εκκλησιαστικής Παραδόσεως...
...επαναλαμβάνω καί έπιθυμώ νά προσελκύσω απλανές καί
σταθερόν τό βλέμμα τής ζωής σας, διά μίαν ορθήν μονα
χικήν πορείαν, είς τό ζωντανόν πρότυπον τού Άγιορειτικού
Μοναχισμού, τό όποιον πρέπει νά παραμείνη διά παντός
έμπνευστής καί οδηγός σας είς πάντα. Τόν Άγιορειτικόν
Μοναχισμόν, ένώπιον τού όποιου «έρχεται ταπεινός
προσκυνητής ένας Φαλμεράύερ, διά νά άποθέση τά άνθη
τού θαυμασμού του, έκ μέρους τής ορθολογιστικής Δύσεω ς...» .
Σ ημ. Η ελ λίτψ η fk io n t o v o q f i /.τ τ α ι σ ι « κ α ιν ο τ ο μ ία τοί· γ ιη τοσ ο ν θ ι τ ι κ ο ί ι η < σ τ ή μ α τ < μ ,.Ί ο ίχ ο η σ α ιο π ο σ ι το τ ι ο ι ο λ ι κ ο κ α ί ό ι ν ί κ ((•οάΐ,π .τ rot τοί· τ ο ν ι σ μ ο ί (ΚΊοψη τ ο ί σ ι-^ /ο α ιι τ α τ ο ί l i o l l o o r
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΕΛΩΝΗΣ
Γνω στός ο’ ολόκληρη τήν Ε λ λ ά δ α , ώς ερμη
ν ευ τή ς τού γνήσιου δημοτικού τραγουδιού, είναι ό
'Αστυνόμος κ. Ματθαίος Φελώνης. Ό κ. Φ ελώ νης, άπό τό 1954 πού ουσιαστικά άρχισε τήν καλ
λιτεχ ν ικ ή του καρριέρα, τραγούδησε κατ έπανάλη ψ ιν άπό τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ιδιαί
τερα υπήρξε ή συμβολή του οτήν εκπομπή τής Α
στυνομίας Πόλεων. Ά πό τό 1954 έω ς τό 1973
γραμμοφώνηοε δίσκους του ή εταιρεία Odeon (Μίνος Μάτσας καί υιός) οί όποιοι δίσκοι είχαν ρεκόρ
πωλήοέων. Πριν δύο περίπου μήνες ή ίδια εται
ρεία κυκλοφόρησε, μέ ιήν εύκαιρία τής 20ετούς
κ α λλ ιτεχ ν ικ ή ς προσφοράς τού κ. Φ ελώ νη, μεγάλο
δίσκο μέ δώδεκα άπό τίς κα λύ τερες επ ιτυ χίες του.
Ε κ τ ό ς άπό τά τραγούδια πού περιλαμβάνει ό δί

σκος αυτός, ξεχωριστή επιτυχία έχουν σημειώσει
καί πολλά άλλα, όπως τά: «Δ έν οού ά ξιζε άγάπη»
(συρτός), «Πήγα λαμπάδα κι άναψα» (τσάμικος),
«νά ήμουνα οάν τά βουνά» (τσάμικος), «ή ξενητειά
σε γ έλα σε» (Καλαματιανός).
Ό κ. Φ ελώνης έχ ει τραγουδήσει μέ τά συγ
κροτήματα Τάσου Χαλκιά, Γεω ργίου Ά νεστοπούλου, Βασιλ. Σούκα, Βασιλ. Μπατζή, Καρακού,
Κ αλλιγιάννη, κά.
Α λλά εκτός άπό ιό τ|κιγούδι, ό κ. Φ ελώ νης,
είναι βαθύς γνώστης τής εκκλησιαστικής βυζαντι
νής μουσικής καί άπό εκείνου ς πού πραγματικά
άγαπούν καί ύπηρετούν ιή βυζαντινή μας πτηκίδοση. Γιά τό λόγο αύτό είναι καί περιζήτητος ίε|χ>ψ άλτης, άρκεϊ νά αημειωθή, ότι άπό τά πιό άπομεμακμυσμένα σημεία των ’Αθηνών, έρχονται πι
στοί νά τόν άκούοουν στις διάφορες εκκλησ ίες,
όπου άφιλοκερδώς προσφέρει τίς υπηρεσίες του.
Τ ό ταλέντο τού κ, Φ ελώ νη, ά π οτελεί άναμφιβόλω ς πμοοψο(χί, όχι μόνον πρός τήν γνήσια ε λ 
ληνική μας παράδοση άλλά καί πρός τό Αστυνο
μικό Σώμα, τό όποιο, τότχι μεγάλη άνάγκη έχει
άπό δημέχιιες σχέσεις, πράγμα πού έπιτυγχάνει
άπόλυτα ό κ. Φελώνης. Τά « Αστυνομικά Xfxiviκά», τού εύχονται καί περαιτέρω επ ιτυ χίες οτόν
ώραϊο καλλιτεχνικό στίβο, πρός όφ ελος τού γνη
σίου.λα ϊκ ού μας πολιτισμού, ό όποιος τόσο έχει
κακοπάθει οτίς δύσκολες ημέρες τής ύλης καί ιού
μηδενισμού πού ζούμε.
Εις τήν φωτογραφίαν κάτω: Ή έμπροοθία ΰψις τού φακέλλου μέ τό δίσκο, πού ή έταφεία Μίνως Μάτσας καί Υιός,
έκμκλοφόρηοε γιά τήν 20ετή καλλιτεχνική προσφορά τού κ.
Φελώνη. «Ό Ματθαίος Φελώνης άναφέρει ή σχετική λεζάν
τα, κατορθώνει μέ τό τραγούδι του νά ζωντανεύη τους
θρύλους καί τίς παραδόσεις τού λαού μας Ή φωνή του,
σπάνιο χάρισμα, γεμάτη άπό λεβεντιά καί άπό ευαισθησία
τραγουδά τόν τόπο τούτο καί τόν κάνει νά άκούγεται άκόμα
ομορφότερος··
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Αυτή πού ανακάλυψε τό ράδιο
Ή Κ ιουρί π ίστευε, ό τι ή επ ιστήμη έχει μιά κρυφ ή π οίηση. Μ ιά π οίηση π ού
βγαίνει άπ ό τή φ υσ ική αρμ ονία καί τή ν τά ξη α ύ το ΰ το ύ κόσμου καί δένεται μέ τή
μ α γ εία τή ς κάθε νέας γνώ σης γ ι’ α ύ τό ν καθώ ς ή ανθρώ πινη δ ιά νο ια ξεκλειδώνει
σ ιγ ά - σιγά τ ίς κρυφ ές το υ π όρτες.

ΚΛΗΡΗ κ ι’ άγονη ~εριοχή γιά τή
γυναίκα ή επιστημονική ερευνά. Στό
χώρο της, ή όόξα μονοπωλήθηκε
σχεδόν μόνο πάνω άπό αντρικά κεφάλια.
Αυτό δέν σημαίνει οπωσδήποτε δτι όέν θά
μπορούσαν, νά είναι πολλές ο ί έρευνήτριες, ο ί γυναίκες φυσικοί, ο ί χημικοί ο ί ατο
μ ικ ο ί άκόμη έπιστήμονες. ’Α λλά άν ή γυ
ναίκα καταφέρνει νά διακριθή σέ λογο
τεχνικές έπιδόσεις ή σέ λσγιών-λογιών έπιστημονικονς κλάδους ξεπερνώντας τίς
κοινωνικές «συμπληγάδες» κ α ί τούς όγκόλιθους τών προβλημάτων πού σώριασαν
άστοργα ο ί αιώνες μπροστά της, είναι πο
λύ δύσκολο νά καρπίσονν ο ί προσπάθειές
της στήν καθαρή επιστημονική ερευνά. ’Ε
κεί δέν γίνονται «θαύματα». Ή έπιστήμη
σέ θέλει κτήμα της. Ή άφιέρωση είναι
καθολική, άνελέητη. Γ ι’ αυτό ετούτη ή πει
σματάρα Πολωνέζα μέ τήν καταπληκτική
επιστημονική παρουσία, στάθηκε μ ία αλη
θινή έκρηξη γιά τόν κόσμο τού πνεύματος
αποδείχνοντας πώς ή μεγαλοφυΐα δέν εί
ναι καθόλου «κατάρα» γιά τή γυναίκα. Κι
έπειτα ή Μαρία Κιουρί όέν είναι μόνο ό
άνθρωπος που Ανακάλυψε τό ράδιο καί
τιμήθηκε μέ δύο βραβεία Νόμπελ. Είναι
πρώτα άπ' δλα ένα τέλειο άνθρώπινο πρό
τυπο, μ ία γλυκύτατη πηγή καλωσύνης καί
μεγαλείου, που θά αυγκινή παντοτεινά
κάθε στοχαστή αάν θά σκύβει πάνω της νά
ξεδιψάαη τό νού καί τήν καρδιά του. Κ ι’
έμεινε σ’ δλη της τή ζωή τόσο σεμνή, τόσο
άθόρυβη, πού ό μεγάλος ’Α ϊνστάιν είπε γ ι’
αυτήν: «’Απ' δλες τίς διασημότητες ή
μόνη πού δέν χάλασε άπό τήν δόξα είναι ή
Μαντάμ Κιουρί»!
Συχνά, στις βιογραφίες προσωπικοτή
των, διαβάζουμε πώς άπό μικρά παιδιά
906

Τής Αστυνόμου
κ. Ε. ΚΟΥΝΕΝΗ
έδειχναν τήν ιερή φλόγα πού είχαν μέσα
τους. Στά παιδικά της, κι άκόμα στά εφη
βικά χρόνια τής Μαρίας Σκλαντόφοκααύτό ήταν τό πατρικό της άνομα δέν φα
νερώνεται τίποτα τέτοιο.

Τ Α Π ΡΩ Τ Α Χ ΡΟ Ν ΙΑ
Γεννήθηκε στίς 7 Νοεμβρίου τού 1867
στή Βαρσοβία καί ήταν τό τελευταίο παιδί
μιάς μεγάλης καί σφιχτοδεμένης Πολωνέζικης οικογένειας. Α ξίζει νά σταθούμε
γιά λίγο σ ’ αυτήν τήν οικογένεια γιατί
άναμφίβολα είχε μεγάλη επίδραση στή δη
μιουργία τού άγνού κα ί ρωμαλέου χαρα
κτήρα τής έπιστημόνισάς μας. ΚΓ οί δύο
γονείς της είναι καθηγητές. Φτωχοί, ζώντας τό δράμα τού Πολωνέζικου λαού πού
στενάζει κάτω άπ’ τό Ρωααικό ζυγό, ανή
κουν σ ’ εκείνο τό είδος τής πνευματικής
«ίντελιγκένζιας» κ ι’ άγωνίζονται μέ απα
ράμιλλη άξιοπρέπεια καί καρτερία, νά
σταθούν όρθιοι στίς επάλξεις μιάς δύσκο
λης εποχής. Μετά άπό δύο Απελπισμένες
επαναστάσεις πού πνίχτηκαν ατό αίμα, οί
Πολωνοί έχουν καταλάβει πώς γιά τήν
ώρα όέν μπορούν νά κερδίσουν μέ τά
όπλα τήν ελευθερία τους.
Στό εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο
τής Ενας Κιουρί (τής μικρότερης άπό τίς
δύο κόρες) περιγράφεται μέ κάθε λεπτο
μέρεια ή ζωή τής οικογένειας Σκλαντόφσκι. Ο ί δύσκολες μέρες τής Ρωσσικής κα
τοχής, δέν δραματοποιούνται μά σβήνουν
άπαλά ή μία δίπλα στήν άλλη, μέσα σέ
μίαν Ατμόσφαιρα Αγάπης, πίστης καί εγ
καρτέρησης. Τό διάβασμα, ή πνευματική
ενασχόληση, ή προσπάθεια γιά τήν προ
κοπή τών παιδιών δέν σταματάει ούτε γιά
μ ιά στιγμή. Γιά τή μικρή Μάνια- δπως
φωνάζουν στό σπίτι χαϊδευτικά τή Μαρία
- ό κόσμος δλος φαντάζει αάν ένα τερά
στιο σχολείο, πού όέν Αφήνει κανένα περι
θώριο γιά τίποτε άλλο, έξω άπ’ τή λατρεία
σέ μ ιά μοναδική θεότητα: τή μάθηση!

Ύστερα έρχονται όνο Απανωτές δυστυ
χίες νά σημαδέψουν τή ζωή τής οικογέ
νειας κ α ί πιότερο τήν τρυφερή ψυχή τής
Μαρίας. Ό θάνατος τής μεγαλύτερης κό
ρης, τής Ζύγια, άπό τύφο, καί λίγο άργότερα τής λεπτής ασθενικής κυρίας Σκλαντόφκσι άπό τή φυματίωση πού τήν άργόλειωνε γιά χρόνια. Ή γυναίκα αυτή στά
θηκε μ ιά εξαίρετη αύζυγος κα ί μάνα, πού
παλεύοντας τή φοβερή άρρώστεια καί τή
φτώχεια, άνάθρεψε πολύ σωστά τά παιδιά
της συνταιριάζοντας τήν πειθαρχία μέ μία
εντελώς πρωτοποριακή, γιά τά χρόνια ε
κείνα, ελεύθερη διαπαιδαγιόγηση. Ή Μα
ρία θά τή θυμάται πάντοτε μέ άνείπωτη
οδύνη καθιός τά βράδι ό ξενυχτοϋαε, αυ
τή, ένας πνευματικός άνθρωπος, μιά καθηγήτρια καί διευθύντρια οικοτροφείου,
ράβοντας μό\η] της μέ τ' αδύναμα χέρια
της σκληρά δέρματα πού τάκανε όμορφα
παποέ’τσια γιά τ' αγαπημένα της παιδιά.
Σ τίς 12 Ιουνίου 1833 ή Μαρία τελει
ώνει τις γυμνασιακές της σπουδές. "Ενα
χρυσό μετάλλιο (τό τρίτο στήν οικογένεια)
κ ι' ένας πατέρας πού κρατάει τήν κόρη
του περήφ ανα άπό τό μπράτσο. Λίγο γέλιο
στο σπιτικό των Σκλαντόφσκι. "Επειτα,
α ντί νά ριχτή όπως θά φανταζόταν κανείς
μέ τά μούτρα στά επιστημονικά βιβλία,
φεύγει μέ τήν προτροπή τού καθηγητή, γιά
ένα ολόκληρο χρόνο στήν έξοχή. Ό χρό
νος αιπός είναι ό μοναδικός στή ζωή τής
Μαρίας πού κύλησε μέσα ιπήν ξεγνοιασιά
κ α ί τήν... τεμπελιά! Μιά δαθειά φυσιολατρεία καταχτά τι/ νέα κοπέλλα. Ή Μα
ρία αυτή τήν εποχή είναι μιίλλυν παχουλή
ροδοκόκκινη καί γεμάτη ζωντάνια μικρή
Πολωνέζα πού χορεύει ασταμάτητα, πρω
τοστατεί ιπίς παρέες, τρέχει σάν παλαβή
μέ έλκηθρο ατό χιόνι, μασκαρεύεται μέ
κέφι γιά τό καρναβάλι καί γράφει δροσε
ρά τετράστιχα - αυτή μιά μελλοντική θετικίσ τρ ια ! - αατιρίζοντας τούς πόντες καί
τά πάντα.
Τρεις μονότονες χρονιές περνάει στήν ε
παρχία ή Μαρία. Στά 1880 Αποχαιρετάει
τό Στοκροέ’σκι γιά νά γυρίση γιά λίγο στή
Βαρσοβία, απ' όπου θά φύγη πάλι σχεδόν
Αμέσως γιά νέα Αφεντικά, πού τήν περιμέ
νουν στό Ζάποτ, μιά άχαρη άκτή τής Βαλ
τικής. ΚΤ άξαφνα ό κεραυνός. Ένα γράμ
μα άπό τήν Μπρόνια πού σπουδάζει ιπό
Παρίσι, φέρνει τήν πρόσκλησή της ιπό
σπίτι της, μ αζί μέ τήν χαρμάνη >νη είδηση
τού επικείμενου γάμου της. Τί κρίμα ό
μως! 7/ Μαρία δέν έχει τά έξοδα τού
ταξιδιού!
Πίσω στή Βαρσοβία, ό γέρο καθηγητής
παίρνει μιά θεσούλα δάσκαλου αέ Ανα
μορφωτήριο καί ή οικογένεια Ανακουφί
ζεται κιίπως οικονομικά. Έτσι ή Μαρία
ξαναγυρίζει στον πατέρα της καί ζεϊ άλ
λον ένα χρόνο κοντά του. Στό μεταξύ γρά
φεται κα ί παρακολουθεί μαθήματα, σ' ένα
είδος «Κινητού Πανεπιστημίου» πού στε
γάζεται σ' ένα μικρό κτίριο μέ τήν πομ
πώδη επιγραφή: «Μουαείον Βιομηχανίας
κα ί Αγροκαλλιέργειας». 'Εκεί, κρυφά, οι
νέοι τής Πολωνίας, παίρνουν στοιχειώδη
μαθήματα φυσικής κα ί κάνόυν πειράματα

Ή κλίση τής Μαρίας Αναπάντεχα αφυπνί
ζεται κ α ί ξεκαθαρίζει. Παληές μνήμες άπό
τά παιδικά της χρόνια, όταν κοίταζε Ανε
ξήγητα μαγεμένη τ' άραδιασμένα αέ μιά
βιτρίνα όργανα φυσικής τού καθηγητή
Σκλαντόφσκι, σμίγουν μέ τή γοητεία των
δοκιμαστικών σωλήνων τού μουαείον
«Βιομηχανίας καί Αγροκαλλιέργειας». Ή
Μαρία άπό τούτη τήν ώρα έχει κάνει τήν
εκλογή της! Θά άφιερωθή στή φυσική.
Ξαφνικά βιάζεται, μετά άπό οκτώ χρό
νια, άπό τότε πού τέλειωσε τό Γυμνάσιο
κα ί γεμάτη αγωνία παρακαλεϊ τήν Μπρό
νια νά τήν πάρη κοντά της. Είναι συγκι
νητική ή τελευταία παράγραφος τού γράμ
ματός της: «Μπορείτε νά μέ βάλετε όπου
νάναι. Λέν θά μπερδεύομαι ατά πόδια
σας. Υπόσχομαι νά μή κάνω καμμιά φα
σαρία, καμμιά Ακαταστασία». Μέ λίγα
ρούβλια στή τσέπη, μέ φτωχικές Αποσκευ
ές ή Μαρία ταξιδεύει γιά τό Παρίσι, μ
ένα άθλιο βαγόνι-τέταρτη θέση, εντελώς
Ανυποψίαστη γιά τή δόξα πού τήν περιμέ
νει ατό τέρμα τού ταξιδιού. Τό νήμα τής
μοίρας της Αρχίζει νά ξετυλίγεται γοργά.
Ή περιπέτεια μοιάζει μέ παραμύθι. Κ αί
τό Αργό, τό παγερό λεωφορείο, πού τήν
παίρνει φθάνοντας ατό Παρίσι, καί πού
όλο τραντάζεται, γίνεται ένα Αμάξι μαγικό
πού πάει τήν ξανθιά Βασιλοπούλα άπό τό
ταπεινό της σπίτι στό παλάτι τών ονείρων
της. Κ α ί αυτό τό παλάτι έχει τήν παρακά
τω αυστηρή επιγραφή στήν πρόσοψή του:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΜΑ
Θ Η Μ Α ΤΙΚ Η ΣΧΟΛΗ». Μιά φτωχή φοι
τήτρια γίνεται ευτυχισμένη, Απέραντα ευ
τυχισμένη, άκούγοντας άπό τό θρανίο της
σοφούς καθηγητές ν’ Αναλύουν τούς νό-

ΕΙς τήν Απέναντι σελίδα: Ή κ. ·■Μαντάμ Κιου
ρί" οέ σκίτσο τής ουγγραφέως τού παρόντος
άρθρου. Επάνω: Διάφορα αντικείμενα τής
Κιουρί, τακτοποιημένα στό προσωπικό της
γραφείο. Ολα φυλάσσονται στό Ινστιτούτο
Ραδίου στό Παρίσι. Διακρίνονται μολύβια,
χαρτιά γιά σημειώσεις, διάφορες θήκες, τό
τηλέφωνό της, ένα κομμάτι όρυκτού ουρα
νίου (στό κέντρο) κ.ά.

μους τού σέ’μπαντος. «Παίρνω τόν ήλιο
κα ί τόν τινάζω...» λέει Απλά ό γέρο καθη
γητής κα ί ή Πολωνέζα χαμογελάει εκστα
τική. "Οχι δέν είναι άγονη ή επιστήμη!
Έχει μιά κρυφή ποίηση. Μιά ποίηση πού
βγαίνει άπό τή φυσική Αρμονία κα ί τήν
τάξη u. τού τού κόσμου καί δένεται μέ τή
μαγεία τής κάθε νέας γνώσης γι' αυτόν,
καθώς ή Ανθρώπινη διάνοια ξεκλειδώνει
σιγά-σιγά τίς κρυφές του πόρτες. Μελε
τώντας πυρετικά, λιποθυ/ιώντας πάνω στά
βιβλία της, ξεχνώντας άκόμα κα ί νά φάη ή
Μαρία όπως τή λένε τώρα οί Γάλλοι φίλοι
της - παραδίνεται όλότελα στίς σπονδές
της. Από τό πρόγραμμα τής ζωής της ή
νέα κοπέλλα έχει ξεγράψει τόν έρωτα καί
τό γάμο. Κ αί δέν είναι καθόλου ή Μαρία
καμμιά άχαρη καί βλοσυρή γεροντοκόρη,
όπως θέλουν τίς περισσότερες σοφές γυ
ναίκες οί... σοφοί άνόρες.
Ο ΓΠΕΡ Κ ΙΟ ΥΡΙ
Ωστόσο είναι καταπληκτικά θαυμάσω
πού τόν ίδιο έκείνο καιρό ένας μεγαλο
φυής Γάλλος φύλαγε τόν εαυτό τον, χωρίς
ό ’ίδιος νά τό ξέρη, γιά τή νεαρή Πολωνέζα
τή χωμένη στά βιβλία της. Ένας Πολωνός
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ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ
Δεξιά: Ένα φύλλο άπό τις έργαστηριακές
σημειώσεις τών Κιουρί, σχετικό μέ τις έρευνές τους έπί τού ραδίου. Τό συνέταξε ή Μα
ρία Κιουρί καί τό ήλεγξε ό Πιέρ Εις τήν
απέναντι σελίδα κάτω: Τό ζεύγος Κιουρί, ή
Μαρία καί ό Πέτρος

την γνωστή επιστήμονα Ειρήνη Ζολιό-Κιονρί και τόν ίδιο καιρό γεννιέται μιά
συγκλονιστική ανακάλυψη. Τό ράδιο.
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καθηγητής τής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο
τον Παρισιού ό κ. Κοβάλσκι μένει μέ τή
γυναίκα τον κοιτά στη Μαρί, το ν άλλοτε
σαν Δασκάλα ατό Στκρούσκι είχε γίνει φ ί
λη μέ τήν κυρία Κοβάλσκι. Ξανασννόέεται
ή φιλία κ ι' ένα βράδυ που ή φοιτήτρια
εμπιστεύεται στον καθηγητή τήν έγνοια
της γιά τα πειράματα, γύρω άπό τήν άνάλναη τών μετάλλων, που όέν μπορούν να
γίνουν παρά μόνον σε οργανωμένο έργαστήριο αυτός τής σ ι’στήνει ένα φ τασμέ νο
Φυσικό γιά νά η/ φιλοξενήση ατό έργαστήριό του. Το όνομά του είναι Πιέρ Κ ι
ουρί. Κ ι' ένα ήσυχο άπόγευμα με τήν συν
τροφιά τών Κοβάλσκι γίνεται ή πρώτη
σΐ'νάντηση τών βίο Φυσικών. Η Ενα πε
ριγράφει έτσι τήν τοτινή εικόνα του πατέ
ρα της. «Ό Πιέρ Κιουρί είναι ψηλός.
Τά ρούχα του φαρβειά σι ξεπερασμένη
μόβα, κολυμπάνε κάπως γύρω άπό τό κορ
μ ί του κΤ ώστόσο τού πάνε. Χωρίς άμφιβόλια έχει πολλή φ νοική χάρη. Τά χέρια
του είναι μακρουλά, ευαίσθητα. Τό κανο
νικό του πρόσωπό μέ το κοντό γενάκι γ ί
νεται πολύ όμορφο καθώς τό φωτίζουν τα
αθώα γαλανά του ματια. Σ ’ ένα πολιτισμό
πού ή πνευματική υπέροχη όέν συμβαδίζει
πάντα μέ την ηθική άξια, ό Πιέρ Κιουρί,
είναι σχεδόν μοναδικό υπόδειγμα ανθρω
πιάς. Είν' ένα πνεύμα δυνατό, ένα πνεύμα
ευγενικό». Γειάς γιατρού κ ι' άπο μεγάλη
οικογένεια με ιατρική παράδοση, μαζί μέ
τον αδελφόν του Ζάκ. άκολουθεί τις θε
τικές έπιστήμες καί πολύ νωρίς μετά τις
πτυχιακές έξετάσεις, άσχολείται με τό
φαινόμενο τού «πιεσοηλεκτρισμον». Η
πειραματική έρευνα σπρώχνει τα δυο αδέ
λφια νά επινοήσουν ένα καινούργιο μηχά
νημα τον «πιεσοηλεκτρικό χαλαζία» πού
χρησιμεύει γιά νά μετράει μέ άκρίβεια τις
πολύ μικρές ποσότητες άπό ήλεκτριαμό.
Ύστερα χωριστά άπό τόν άδελφό του
συνεχίζει σάν Διενθυντής στή Σχολή Φυ
σικής καί Χημείας στο Παρίσι τις θεωτητικές του έρευνες γιά τή φυσική τών Κρυ
στάλλων πού καταλήγουνε σέ μιά σοβαρή
ανακοίνωση γιά μιά νεα άρχή-βάση τής
σύγχρονης Επιστήμης: Τήν Αρχή τής
Συμμετρίας. ΚΤ ακόμα ό Πιέρ είναι ό
πατέρας μιάς υπερευαίσθητης ζυγαριά;
τού περίφημου «ζυγού Κ ίσιοι» κ ι' ένός
νέου νόμου γιά τόν μαγνητισμό του «Νό
μου Κιουρί». Αυτός ό ώριμο;, φτασμένος
φυσικός, γοητεύτηκε με τήν πρώτη ματιά
άπο τή νεαρή φοιτήτρια μέ τό άχτινοβόλο
πνεύμα. Ή χάρη της ή απουσία κάθε φιλαρέσκειας τού κάνουν βαθεια εντύπωση.
« Τι παράξενο - στοχάζεται ό ΤΙερ να μιλάς
σέ μ ια γυναίκα γιά τά έργα πού αγαπάς,
χρησιμοποιώντας τεχνικούς όρους περί-
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πλοκους τνπονζ καί νά τήν βλέπεις αυτή
τή γυναίκα έτσι νέα καί γοητιυτική. νά
παίρνει ζωή, νά καταλαβαίνη να αυζητάη
άκόμα μερικές λεπτομέρειες μ ' άλάθατη
διαύγεια». Διαβαίνουνε κάμποσους μήνες.
Ή ιφιλία με τη Μαρία δένεται πιό σφιχτά,
ή οικειότητα μεγαλώνει. Κ αί μιά μέρα
ξαφ νικά ό Πιέρ τής ζητάει νά γίνη γυ
ναίκα του. Μά εκείνη πώς τρομάζει θεέ
μου στην ιδέα τού γάμου καί μάλιστα μ'
ένα Γάλλο... Μα είναι δυνατό, νά παρατήση τήν οίκογένειά της τήν Πολωνία της;
Τελειώνοντας λαμπρά τις σπουδές της γυ
ρίζει γιά διακοπές στή Βαρσοβία. Μά τήν
άκολουθούνε τά γράμματα τού Πιέρ, αδέ
ξια χαριτωμένα, χωρίς τίποτα άπό τήν
κλασσική γραφή τών φλογερών ερωτευμέ
νων μά σίγουρα πολύ όμορφα γραμματα.
Δέκα μήνες θά περάσουν άκόμα ώσπου ν'
άποφασίση τό γάμο ή Πολωνέζα. Κ αί έπί
τέλους στις 26 Ιουλίου τού 1895 ή δίδα
Σκλαντάφακα γίνεται Μαντάμ Κιουρί. Ο
πατέρας Σκλαιτόφσκι που φτάνει κατασυγκινημένος στή Γαλλία θά πη μέ τρεμάμενη φωνή στό γέρο γιατρό Κιουρί:
«Μέ τή Μαρί αποκτάτε μίαν άξιαγάπητη
κόρη. Από τότε πού ήρθε στόν κόσμο δέν
μού έδωσε τήν παραμικρή πίκρα». Ύστε
ρα ό Πιέρ καί ή Μαρία μέ μοναδική τους
περιουσία δυο άστραφτερά ποδήλατα ξε
κινάνε μιά όμορφη κοινή ζωή μιά ζωή
ήρειιη χωρίς ιτνγκεντρώοεις σ' ένα άδειο
άπό έπιπλα σπίτι - ένα τραπέζι μέ δυό
καρέκλες στις άκρες του γιά τήν εργασία
τους, φτάνει καί περισσεύει - καί ένα
ιδανικό: 'Έρευνες πολλές έπιστημονικές
έρευνες πλάι σ' έναν άγαπημένο σύντροφ ο
που κ ι' αϊτό ς κάνει τό ίδιο! Μετά άπό δυό
χρόνια γάμου, στις 12 τού Σεπτέμβρη τον
1897. ή Μαρί φέρνει στόν κόσμο τό πρώτο
της παιδί, την Ίρέν ένα ιόραίο μωρό, ένα
μελλοντικό βραβείο Νόμπελ-πρόκειται για

Η ΑΝ Α Κ Α Λ ΥΨ Η ΤΟΥ ΡΑ Δ ΙΟ Υ
Ο/.ιι ξι κίνησαν άπο μια διδακτορική
διατριβή. Μετά άπό τις σπουδές, τά πτυ
χία, τις έρευνες ό άκόλουθος σταθμός στη
σταδιοδρομία τής Μαρίας είναι ή μελετη
γιά τόν τίτλο τής διδάκτορας, αλλά πιό
πολύ ή μελέτη γιά τή μελέτη. Ή Μαρι
φυλλομετράει τις έκθέσεις γιά τις τελευ
ταίες έπιστημονικές έρευνες, ψάχνει νά
βρή τό θέμα της μέ την περιέργεια ένός
εξερευνητή. Καί σταματάει στις εργασίες
τού Φυσικού Ά νρί Μπεκερέλ πάνω ιπίς
ιδιότητες τής ακτινοβολίας τού Ουράνιου.
Νά ένα έξαιρετο θέμα γιά έρευνα. Ένα
θέμα παρθένο κ' άνέγγιχτο. Στο ισόγειό
τής Σχολής μέ τήν υγρασία - θανάσιμο
εχθρό τών ευαισθήτων οργάνων καί τής
λεπτή; ίγείας π/ς αδάμαστης Μαρί - γί
νονται τά πρώτα πειράματα πάνω ιπίς
ιδιότητες τών ουρανικών ακτινών. Σύν
τομα ο ί ακτίνες αυτές, στήν εργαστηριακή
εξέταση παρουσιάζουν μια έξαιρετική
προσωπικότητα». "Αραγε το ουράνιο εί
ναι τό μοναδικό στοιχείο πού μπορεί νά
διίιση αυτή τήν άκτινοβολία; Ή Μαρι άρχιζει να έξετάζη όλα τά γνωστά στοιχεία.
Και βρίσκει πώς καί το θοριο εκπέμπει ό
μοιες ακτίνες καί μέ ανάλογη ένταση, σέ
σύγκριση μέ το οίιράνιο. Ή άκτινενέργεια
αυτών των σωμάτων έμεινε στη Φυσική
μέ τον όρο που πρότεινε ή έρευνι/τρια:
Ραδιενέργεια. Ύστερα στο φτωχό έργαστήρι μαζεύεται γιά μελετη μια τεράστιο
ποικιλία μετάλλων που στοργικά ή Μαρι
κ ι' ό Πιέρ κουίχιλάνε και τα δοκιμάζουν
στο ηλεκτρόμετρό».
Έδ<ί> παροΐΌΐάζεται ένα μεγάλο άναπάντεχο. Ή ραδιενέργεια στά δείγματα πού
έχουν μέσα τους ουράνιο ή φθόριο εμφα
νίζεται καταπληκτικά δυνατή σ’ αναλογία
μέ τήν ποσότητα τής ραδιενεργής ουσίας.
Στό μεγάλο ερώτημα, άπό πού τάχα νά
προέρχεται τούτη ή αλλόκοτη ραδιενεργή
συμπεριφορά ορισμένων μετάλλων, ή σο
φή παίρνει τή θέση της μέ τήν τόλμη τών
πολύ μεγάλων πνευμάτων. Τά μέταλλα αυ
τά περιέχουν μιά καινούργια ραδιενεργό
ουσία, ένα νέο χημικό στοιχείο. Μοναδι
κές στιγμές μιάς μοναδικής ζωής. Μά οί
ξαφνικές «άνακαλνψεις» είναι μύθος. "Ο
λα είναι συνταιριασμένα σέ μιά ατελείωτη
σειρά πειραμάτων, σέ μιά έξαντλητική ε
πιστημονική πορεία πού κάποτε δίνει τά
σι]μόδια τής άνακάλυψης. Φτάνει νά ξέρης νά δής αυτά τά σημάδια. ΚΤ ή Μαν
τάμ Κιουρί ξέρει. Μέσα σ' ένα μέταλλο
του ουρανίου τόν πισσουρανίτη οί δυο
σύζυγοι παλεύουν νά άπομονώσουν τή νέα
ουσία, πασκίζουν σάν καλοί άστυνομικοί
γιά τή σύ’ληψη τού «κακοποιού». Τόν Ι 
ούλιο τού 1898 οί Κιουρί είναι σέ θέση ν’
άνακοινώσοννε ότι στόν πισσουρανίτη υ
πάρχουν όχι ένα, άλλά δυό χημικά ξέχωρα
κομμάτια, δυό νέα σώματα που προκαλούν τήν άνώμαλη άκτινοβολία. Τό ένα
άπομονώνεται στά χέρια τής Μαρίας γρή-

Μ Α ΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ
γορα. 'Απλά σνγκινημένα ό Πιέρ λέει στή
γυναίκα τον. «Πρέπει νά «τον» 6ρής ένα
όνομα Μαρί». Καί ή πρώην Δ/νίς Σκλαντόφσκι μέ τήν καρδιά της γεμάτη άπό τή
(ίαοανιομένη της Πατρίδα, τό βαφτίζει
αυθόρμητα «Πολώνιο». Κ αί τό άλλο στοι
χείο; Ή Μαρί τό κηννγάει. Προσπαθεί
κάνοντας καί ξανακάνοντας τά ίδια πει
ράματα νά βρή τήν «ταυτότητά τον». Ση
μειώνει τίς παρατηρήσεις της σκόρπιες σ’
ένα πρόχειρο τετράδιο. Ανάμεσα άπό
συνταγές μαγειρικής που φαίνεται τίς έχει
αέ μεγάλη «υπόληψη» ή νέα γυναίκα, καί
στις σημειώσεις γιά τό βάρος κα ί τήν ανά
πτυξη τού /ιωροΰ της - πράγματα πού άπό
πρώτη ματιά φαίνονται άιπεία άλλ' ωστό
σο δείχνουν καθαρά τήν πολύπλευρη νίκη
τής γυναίκας αυτής σ' όλα τά μέτωπα τής
μάχης της - διαβάζουμε τίς πρόσφατες
ανακαλύψεις της γιά τις ιδιότητες τής άλ
λης» ο ί’σίας καί τελικά τό κείμενο πού
λέει άπλά ότι τό βρήκε τό πολυπόθητο
αυτό στοιχείο κι' άπό τήν ένέργειά του τό
ωνόμασε κιόλας «Ράδιο».
Δυστυχώς όμως δέν έφτανε ή άνακάλυψις τών δύο στοιχείων. Ο ί Κιουρί πρέ
πει τώρα νά δείξουν ατό δύσπιστο κόσμο
τών Φυσικών πώς τά «παιδιά» τους τό
Πολώνιο καί τό Ράδιο είναι χειροπιαστές
πράγματικότητες κ ι' όχι άόρατα Απειροε
λάχιστα μόρια, είναι μέταλλα.
Γράφουν ταπεινά στήν Αυστρία τή πα
τρίδα τού πιαοουρανίτη. Τεράστιες βιομη
χανίες εκεί τόν έπεξεργάζονται παίρνοντάς τον άπό τό ορυχείο καίάποιιονιόνωντας τά άλατα τού ουρανίου παράγουν τά
περήφημα κρύσταλλα Βοημίας. Μιά τρελή

ιδέα σοφίζονται ο ί Κιουρί. Ά ν ζητούσαν
τ' άπομεινάρια τού άχρηστου γιά τή βιο
μηχανία πιαοουρανίτη μετά τό χωρισμό
τού ουρανίου, θά μπορούσαν μέ λίγα χρή
ματα νά απομονώσουν τούς θησαυρούς
τους; Τό πολώνιο κα ί τό Ράδιο. Ή Αυ
στριακή Κυβέρνηση τελικά μιά καί τό υλι
κό ήταν γιά «πέταμα» τούς τό χάρισε
απορώντας γιά τήν τρέλλα μερικών επι
στημόνων! Έτσι αέ μιά ξεχαρβαλωμένη
παράγκα τής ’Ιατρικής Σχολής, μέ άθλιες
συνθήκες δουλεύοντας μήνες, χρόνια, ή
Μ αρί μόνη καταφέρνει νά παρασκευάση
ένα δέκατο τού γραμμαρίου καθαρό ρά
διο! Τό νεογέννητο ράδιο φωσφορίζει τώ
ρα υπέροχα μέσα στά γιάλινα δοχεία.
Στήν γαλαζωπή του Ανταύγεια, όμοια ό
πως στήν κούνια τού μωρού της ή Μαρία
σκύ’βει απαλά πάνω άπ' τούς σωλήνες καί
τά δοχεία Ανείπωτα ευτυχισμένη.
"Ενα Κυριακάτικο πρωινό έρχεται ατό
σπίτι τών φυσικών ένα επίσημο γράμμα
άπό τό Μπούιφφαλο, ζητώντας πληροφο
ρίες σχετικά μέ τήν παραγωγή τού ραδίου,
μέ Ανάλογη - φυσικά - πληρωμή άπό τούς
φορείς αυτής τής δραστηριότητας. Τά λό
για τού Πιέρ γίνονται δύσκολα καθώς
εξηγεί στήν όνειροπόλα Μαρί ότι ατό κάτω-κάτω θά μπορούσαν νά δεχτούν αύτά
τά χρήματα νά γλυτώσουν άπό τή βιοπά
λη... Π άπάντησι/ τής Μαρί έρχεται γρή
γορα; «Οί έπισπίμονες έχουν χρέος νά
δημοσιεύουν ατό Ακέραιο τίς ερευνές τους.
Δέν τίς πουλάνε. Ό χι θάταν Αντίθετο ατό
επιστημονικό πνεύμα. Τό Ράδιο Ανήκει
στήν Ανθρωπότητα!
Ό καιρός κυλάει γοργά. Ο ί πρώτες τ ι
μές γιά τό ζευ)·άρι τών σοφών έρχονται
άπό τήν Αγγλία κι' όχι από τή χώρα πού
γέννησε τόν Πιέρ. Τόν Ιούνιο τοϋ 1903 ή
« Βασιλίκιj Εταιρεία» τού Δονδίνου καλεί
επίσημα τούς Κιουρί γιά νά κάνουν εκεί
μιά διάλεξη, γιά τό Ράδιο. Ο ί Φυσικοί
δέχονται. Ή διάλεξη σημειώνει εκπληκτι
κή επιτυχία. Από τούτη τήν ώρα ή δημο
τικότητα όρμάει Απειλητική καί συνταρά
ζει τήν ήσυχη. Αθόρυβη ζωή τών Κουρί.
Μά κι" ο ί όυό τους σιχαίνονται τή δόξα
όσο τίποτα άλλο. Ακόμα κ ι' όταν ή Α κα
δημία Έπιατημιϋν στή Στοκχόλμη στήν
επίσημη γενική συνέλευσή της τό Δεκέμ
βριο τού' 1903 Ανακοινώνει πώς τό βρα
βείο Νόμπελ μοιράζεται γιά τή φυσική
άναμεσα στον Άνρί Μπέκερελ τόν κ. καί
τήν κ. Κιουρί, ή Μαρί δέν νοιώθει κανένα
αίσθημα θριάμβου. Αντίθετα νοιώθει δέ
ος, Αποτροπιασμό γιά όλη αύτή τή φασα
ρία τίς επίσημες δεξιώσεις τά γεύματα...
θεληματικά μέ πείσμα ή «διάσημη Μαν
τεία Κιουρί γίνεται ολοένα και πιο άχρω
μη πιο Αδιάφορη πιό Ανώνυμη. «Στήν 'Ε
πιστήμη - λέει επιγραμματικά - πρέπει νά
νοιαζόμαστε γιά τα πράγματα, όχι γιά τά
πρόσωπα». Η στάση τής Γαλλίας πληγώ
νει βαθειά τούς δυό συζύγους. Ή Σορβόνη έκλεισε τις πόρτες της γιά τόν Πιέρ. Κέ
ούτε κάν ένα ταπεινό εργαστήρι δέν προσφέρθηκε γιά τά πειράματά του - ένα ερ
γαστήρι που τοσο πολύ πόθησε ό φτωχός
φυσικός στή ζωή του.

Κ α ί φτάνουμε στον Απρίλη τού 1906.
Εντελώς ξαφνικά, ένα σι·νηθισμένο κάρρο μέ άλογα παρασέρνει τόν πάντα άφηρημενο Πιέρ κάτω άπ' τίς ρόδες του καί
τού κόβει πρόωρα τή ζωή. Πόσο τραγικά
Αστεία, πόσο πεζά πεθαίνει μιά μεγαλοφυΐα... Τό υπέροχο μυαλό του πολτοποιή
θηκε στήν άσφαλτο... Ή Μαρί έχασε τόν
σύντροφό της γιά πάντα κ ι' ό κόσμος έχα
σε ένα μεγάλο άντρα. Πετρωμένη Απ' τόν
πόνο, σωστό παγερό αύτόματο, ή χήρα
συνεχίζει τό δροιιο μονάχη... Ό Πιέρ τής
είχε πή: «Ό ,τι κι' αν γίνη Ακόμη κ ι' άν
μείνουμε κορμί χωρίς ψυχή πάλι θάπρεπι
νά εργαστούμε».
Η Μαρία ήταν τότε τριάντα οκτώ χρό
νων. Η Ακαδημία τής προσφέρνει τήν
έδρα τής Φυσικής στή Σορβόνη - πού λίγο
πριν πεθάνει τύ]ν είχε πάρει τελικά ό Πιέρ
- Σ τις 5 Νοεμβρίου τού 1906 γίνεται ή
πρώτη παράδοση σ' ένα Ασφυκτικά γε
μάτο Αμφιθέατρο. Ό λοι περιμένουνε τά
πρώτα λόγια τής πρώτης καθηγήτριας στή
Σορβόνη. Η Μαρί κατάχλωμη, κοιτώντας
όλόίσα μπροστά της χωρίς κανένα Απολύ
τως πρόλογο Αρχίζει τό μάθημά της μέ τά
ίδια λόγια πού ό Αξέχαστος Πιέρ είχε
τελειώσει το δικό του! Ο ί ευθύνες τής
«Χήρας Μανταμ Κιουρί» θά φοβίζανε Α
κόμα κ ι’ ένα γερό, ευτυχισμένο, γενναίο
άντρα. Αφοσιιύνεται στά δυό της κορί
τσια ή μικρούλα Εύα έχει έρθει στον κό
σμο άπό τόν Jεκεμόρη τού 1904 - κρατάει
επάξια τήν έδρα στήν Σορβόνη καί συνεχί
ζει τίς έρευνες κάνοντας σκοπό τής ζωής
της τήν Απόκτηση ενός τέλειου Ανεξάρτη
του εργαστηρίου διά τή ραδιενέργεια. Ε ί
ναι κάτι πού τό χρωστάει στον Πιέρ.
Κ ι' ύστερα τά μαθήματα τής Μαρί βγαί
νουν αέ βιβλίο κι’ ολόκληρο τό έργο τού
Πιέρ ξαναγράφεται καί ταξινομείται άπό
αύτήν. Ή προσωπική φήμη τής Μαντάμ
Κιουρί Ανεβαίνει κ ι’ Απλώνεται αάν φωτο
βολίδα. Τό Δεκέμβριο τού 1911 ή Α κα
δημία τών Επιστημών Στοκχόλμης Απο
νέμει στή χήρα Κιουρί τό μεγάλο βραβείο
Νόμπελ τής Χημείας. Ποτέ άλλος βραβευ
μένος είτε άντρας είτε γυναίκα δέν θά
κριθή άξιος νά λάβη όυό φορές τέτοια
Ανταμοιβή. Σέ λίγους μήνες ή Μαρί θ'
άποκτήση κ ι' έργαστήριο. Ή παληά Σχολή
μέ τήν ξεχαρβαλωμένη παράγκα κατεδα
φίζεται καί στό καινούργιο έργαστήριο
Βιολογίας πού κτίζεται δημιουργείται μιά
όλοφωτεινη πτέριγα. Ή ταμπέλλα τώρα
γράφει: «ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΑΔΙΟΥ - ΙΊΤΕΡΥΞ ΚΙΟΥΡΙ». Κ αί φτάνει ό πόλεμος. Ή
Πολωνέζα ξεχνάει πώς ή Γαλλία είναι
θετή πατρίδα της. Ή οίκογενειάρχισοα
ξεχνάει τά παιδιά της. Ή άρρωστη περιφρονεί τίς άρρώεπειες της. Τρέχει κοντά
στους τραυματίες νά προσφέρη τίς υπηρε
σίες της. Αρχίζει μιά άληθι νή έκστρατεία
γιά τήν όργάνυχτη Ακτινολογικών στα
θμών. Μέσα σ ’ ένα συνηθισμένο αυτοκίνη
το, βάζει ένα Ακτινολογικό μηχάνημα
ραίντγκεν καί μιά δυναμό πού παίρνει τό
χρειαζόμενο ρεύμα άπό τόν κινητήρα τοϋ
αύτοκινήτου. Διμουζίνες πλουσίων, ένα
σωρό αύ’τοκίνητα γίνονται στό άψε - σβή-
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Τοϋ Υφυπουργού παρά τώ Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Π. Σταύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ

Επάνω: Ό Χριστός τοϋ "Αρακα (12ος αιών).
Δ εξιά κάτω: Ιωάννης ό Πρόδρομος (γύρω
ατό 1100) Εις τήν άπέναντι σελίδα: Αρχάγ
γελος (γύρω στό 1200) Φορητές εικόνες τής
Κύπρου. (Έκ τής Δομής).

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ, ή νήσο; τών ά
γιων καί τών μαρτύρων
σύμφωνα μέ τήν παράδοση καί
τήν 'Ιστορία, νησί τώρα τή ; δοκι
μασία; καί τού μαρτυρίου μέσα
σ τί; τραγικέ; τη ; ώρε;, παρουσι
άζεται σήμερα στήν ’Αθήνα μέ
μιά αντιπροσωπευτική εικόνα τού
πραγματικού εαυτού τη;. Παρου
σιάζεται καί παρουσιάζει μιά
συλλογή 64 βυζαντινών εικόνων
τη;, πού αποτελούν αποτυπώματα

Η
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τής ευσέβεια; καί τή; εύλάβεια;
τού ένάρετου λαού τη;. Δέν ήλ
θαν εδώ, στήν ιερή έλληνική γή,
οί είκόνε; τούτε; τή ; Κύπρου γιά
προβολή καί έπίδειξη. Ήλθαν γιά
καταξίωση, ήλθαν γιά μιά άγια
αναστροφή στόν ελεύθερο μητροπολιτικό μα; χώρο. Ήλθαν σάν
ιερή λιτανεία άγιων καί μαρτύ
ρων. Καί, πίσω του;, ακολουθεί
νοερά ένας ολάκερο; λαό;, ό Κυ

πριακό; Ελληνισμός, πού διέρχε
ται τήν Μεγάλη Παρασκευή τών
Παθών του, προσβλέποντα; στόν
αύστηρόμορφο Χριστό τού νΑρακα νά τόν έξαγάγη εί; φ ώ ; καί
αναψυχήν. Ήλθαν οί εικόνες τών
αγίων τή; ’Εκκλησία; μα; καί νο
ερά συνεπορεύθησαν καί συμπαρίστανται εδώ οί ψυχές τών μαρ
τύρων τή; πατρίδος, πού έπεσαν
εκεί κάτω στήν αίματόβρεκτη γή

οι ακτινολογικοί σταθμοί. Στην πολεμική
ζώνη τά έχουνε βαφτίσει κιόλας: Τά «Κιονράκια». Πολλά προσφέρει ή Μαντάμ
Κ ιουρί σ' αυτόν τόν πόλεμο πού τής έφ
θειρε τήν υγεία, τήν κατέστρεφε οικονομι
κά, κ α ί άποδιωργάνωσε τίς έπιστημονικές
της έργααίες.
Ό Μάης τον 1920 βρίσκει τή Μαντάμ
Κιουρί πάμφτωχη νά μήν μπορή νά σννεχίζη τίς έρευνές της γιατί... τό ράδιο εί
ναι... άκριβό, πανάκριβο. Μιά Αμερικα
νίδα δημοσιογράφος ξεσηκώνει δλες τίς
γυναίκες τής Αμερικής κάνοντας έρανο
κα ί σέ λίγο προσφέρεται στή Μαρία ένα
γραμμάριο ραδίου, μ α ζί μέ μιά πρόσκληση
γιά τήν Αμερική. Ή Μαρί σ ιγκι νείται. Τό
ταξίδι είναι μιά αποθέωση γιά τούτη τή
μικρόσωμη, τή φτωχοντυμένη καί ντροπα
λή γυναίκα. Στην Ονάσιγκτων, ό Πρόε
δρος Χάρτιγκ προσφέρει μέ τά ίδια του τά
χέρια στήν Μαντάμ Κιουρί τό γραμμάριο
τον Ραδίου. Τήν προηγουμένη μέρα ή σο
φή είχε κιόλας τακτοποιήσει τή «μοίρα»
αυτού τον ραδίου, μ ' όλες τίς νομικές
διατυπώσεις. "Οσο ζονσε θά τό χρησιμο
ποιούσε έπιστημονικά. Μετά τό θάνατό
της θά τόπαιρνε τό έργαστήριό της, θά
τδπαιρνε ή απρόσωπη έπιστήμη. Στό μετα
ξύ ή Πολωνία λεύτερη πιά τιμάει τό μεγά
λο π αιδί της. "Ενα καινούργιο έργαστήριό
στερεώνεται έκεϊ. Δνό τρία ταξίδια στήν
Πολωνία. Συγκίνηση κα ί δόξα.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ή Μαρία εργάζεται συνέχεια μέ παρά
ξενη βιασύνη. Νοιώθει τόν εαυτό της κου
ρασμένο κ ι’ έπιμένει ν’ άποδείξη πώς δέν
είναι άρρωστη. Μά ό κρυφός έχθρός της
δέν άργεί νά τήν προφτάση. Ή αφορμή
στάθηκε ένα γερό κρυολόγημα. Τήν άκαθόριστη άρρώστειά της οι γιατροί στήν
άρχή τήν λένε πότε γρίππη πότε βρογχί
τιδα. Ό πραγματικός φταίχτης, τό ράδιο,
θ’ άποκαλυφθή πολύ άργότερα. Σιγά-αιγά
ή ραδιενέργεια φθείρει τό κουρασμένο
κορμί, ό θάνατος γ ι’ αρκετό καιρό θά πλα
νιέται πάνω της, ατό σανατόριο Σανσελχόζ πού μεταφέρθηκε βιαστικά. Δίπλα της
ο ί κόρες της, οί φίλοι συντροφεύουν μέ
ευλαβική διακριτικότητα καί καλά φυλα
γμένο σπαραγμό τίς τελευταίες στιγμές
της. Κ α ί τήν αυγή τής 4ης ’Ιουλίου 1934 ή
Μαντάμ Κιουρί θά κλείση γιά πάντα τά
μ άτια της. Κανένας ξένος δέν πήρε τήν
άδεια νά ταράξη ακόμα καί μέ μιά ματιά
τήν άναπανσή της. Χωρίς λόγους, χωρίς
συνοδείες, χωρίς ούτε ένα επίσημο πρό
σωπο νά παρασταθή στήν κηδεία της, ή
σοφή έφυγε γιά τό μεγάλο ταξίδι άπλά κ ι’
άθόρυβα, όπως ακριβώς έζησε. θάβεται
στό κοιμητήρι τού Σώ, μπροστά ατούς
δικούς της, ατούς φίλους της, στους συν
εργάτες πού τήν αγαπούσανε. Τελειώνον
τας μοϋρχεται αύθόρμητα νά πω: «Καλη
νύχτα Μαντάμ Κιουρί... Αθάνατη, «δίκιά
μας» Μαντάμ Κιουρί! Λίγα άκόμα πλά
σματα σαν κ ι' εσένα άν είχαμε, ετούτος ό
κόσμος θά ήταν όλότελα άλλαγμένος!.
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Μετά τήν έττίθεσι πού έκανε ό
οικονομολόγος Ροΰντολφ Μπάχρο

Ο

ΤΑΝ πρίν λίγο καιρό τήν εβδομάδα
πού τά δύο κανάλια τής Δυτικογερμανικής τηλεοράσεως μετέδιδαν
τάς άπόψεις τού Ανατολικογερμανού ο ι
κονομολόγου καί μέλους τού κομμουνιστι
κού κόμματος Ρούντολφ Μπάχρο, ό σύν
τροφος Μπάχρο ήτο ήδη εις τήν φυλακήν.
Ή επίσημος κατηγορία: Ύποψίαι άναμίξεως εις τήν δραστηριότητα υπηρεσιών
πληροφοριών. Μέ άλλα λόγια κατασκο
πεία. Ό Μπάχρο είχε κάνει κάτι τό ό
ποιον διά τό κομμουνιστικόν κόμμα τής
Ανατολικής Γερμανίας είναι πολύ χειρό
τερον άπό τήν κατασκοπείαν. Είχεν έπιτεθή κατά τής άπολιθωμένης γραφειοκρα
τίας πού επικρατεί εις τήν χώραν καί τήν
είχε χαρακτηρίσειώς άπάι’θρωπον καί μο
ναδικόν σκοπόν έχουσαν τήν όιατήρησιν
τής ύπάρξεώς της.
Ακόμη περισσότερον, ό Μπάχρο είχε
ζητήσει τήν δημιουργίαν μιάς κομμουνι
στικής άντιπολtτεύσεως εις τήν Ανατολι
κήν Γερμανίαν.
Τό χειρότερο άπό όλα διά τόν Μπάχρο
ήτο ότι α ί δηλώσεις τον αύταί μετεδόθηααν άπό τούς όντικογερμανικούς στα
θμούς. Α ί απόψεις του θά κυκλοφορήσουν
προσεχώς εις βιβλίον μέ τόν τίτλον «Ή
’Εναλλακτική Δίκης», έπίσης εις τήν Δυ
τικήν Γερμανίαν.

Ή σύγκρισις
'Εκείνο ό όποιον έόημιονργησε τόαας
δυσαρέσκειας εις τήν χώραν του, ήτο ότι ό
Μπάχρο συγκρίνει τήν πραγματικήν εικό
να τής «σοσιαλιστικής» πατρίδος του πρός
τά πρότυπα τών κλασσικών συγγραφέων
τού μαρξισμού. Τού ίδιου τού Μάρξ, τού
Ένγκελς καί τού Δένιν.
Τό άνατολικογερμανικόν Κομμουνιστι
κόν Κόμμα είχεν νποστή μίαν σοβαρόν
έπίθεσιν έκ τών ένδον. "Οφείλε νά άντιδράση όυναμικώς. Κ α ί άντ έδρασε. Προ

φανώς διά νά άποθαρρυνθή κάθε σύντρο
φος ό όποιος θά είχε παρόμοιας ’ιδέας, ό
Μπάχρο κατηγορήθη διά κατασκοπείαν,
αυνελήφθη κα ί ενεκλείσθη εις τάς φνλακάς.
Ο ί ηγήτορες τού Κομμουνιστικού Κόμιιατος τής Ανατολικής Γερμανίας, κάθε
φοράν πού άσκεϊται κριτική κατά τής πο
λιτικής των αισθάνονται μανίαν καταδιώξεως. Καταδιώξεως άπό ταξικούς έχθρούς.
Ούτως ή στάσις τού Μπάχρο άπεδόθη,
εις τό εσωτερικόν δελτίον τού κόμματος,
εις μ ία ν «ώργανωμένην άπ’ έξω προσπά
θειαν» διά τήν δημιουργίαν αναταραχής
εις τό εσωτερικόν τής χώρας. Εις τό αυτό
έντυπον ή ύπόθεσις Μπάχρο συνδυάζεται
μέ τόν θόρυβον εις τήν Δνσιν, ό όποιος
ήκολούθησε τήν άναχώρηαιν άπό τήν χώ
ραν τού ηθοποιού Μάνφρεντ Κροίτγκ καί
τής ποιήτριας Σάρα Κίρς.

Πού αποδίδονται
"Ολα αυτά τά γεγονότα άποόίδονται εις
μίαν ένωρχηστρωμένην προσπάθειαν τών
ξένων μυστικών υπηρεσιών νά άποσταθεροποιήσουν τό καθεστώς τής Ανατολι
κής Γερμανίας.
Από τόν Μπάχρο άπήτουν νά άποκαλύψη ποιος ήτο ό οργανωτής αυτού τού σχε
δίου. Ή CIA ή α ί μυστικοί υπηρεσίαι τής
Δυτικής Γερμανίας.
Ίδιωτικώς, άνώτερα στελέχη τού κόμ
ματος παρεδέχοντο ότι ό Μπάχρο έχει
δίκαιον εις πολλά σημεία, άλλά ή κοινολόγηαις τών άπόψεών του είναι έξαιρετικώς επικίνδυνος.
Ό Ρούντολφ Μπάχρο, 41 έτών σήμερον,
εΐσήλθεν εις τό Κομμουνιστικόν Κόμμα εις
ηλικίαν 18 έτών. Πρό δεκαετίας περίπου,
λόγω προστριβών έντός τών μηχανισμών
τού κόμματος, ήναγκάσθη νά μή συνέχιση
τήν καρριέρα του έκεί, ή όποια έπρομη-

ΡΡΟΗΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
νυετο λαμπρά, καί νά άναζητήση άπασχόλησιν εις τήν βιομηχανίαν.

’Ήθελε νά παραιτηθή
Τό 1968 λόγω τής σοβιετικής εισβολής
εις τήν Τσεχοσλοβακίαν καί τον βιαίον
τερματισμού τής «Ανοίξεως τής Πράγας»,
ήθέλησε νά παραιτηθή από τό κομμουνι
στικόν κόσμια. Άπεφάσισεν, όμως, αντί
τής θεαματικής άποχωρήσεως, νά παραμείνη κα ί νά άναπτύξη τήν κριτικήν του
διά τήν «σημερινήν κατάστασιν τον κομ
μουνισμού» αυστηματικώς καί γραπτώς.
Τούτο, όμως, όπως έπίστευεν ό ίδιος, θά
ήτο δυνατόν μόνον εάν δέν εϊχεν οΰδένα
δεσμόν μέ τό περιβάλλον. Ό Μπάχρο άπεφάσισεν, επομένως, νά γίιη ένας εντε
λώς άπομεμονωμένος άνθρωπος. Κάθε ή
μερα είργάζετο ώς διευθυντής τμήματος
επιστημονικής όργανώσεως τής εργασίας
εις εν εργοστάσιου ελαστικών εις τήν πε
ριοχήν τού Βερολίνου καί τά βράδια ίκάθητο εις τό τραπέζι του εις τό ενός δωμα
τίου διαμέρισμά του κα ί εϊργάζετο επί τής
κριτικής τού κομμουνισμού.
Ό Μπάχρο άπέφυγε σνστηματικώς κά
θε έπαφήν μέ δυτικούς κύκλους, διπλώ
ματος, άκόμη καί δημοσιογράφους. Απέφυγεν, επίσης, κάθε επαφήν μέ τόν πρντανιν τών όιαφωνούντων Ρόμπερτ Χάβε-

μαν, ό όποιος άπό τόν Νοέμβριον του
παρελθόντος έτους εύρίσκετο υπό κράτησιν.

Μόνος του
Ό Μπάχρο έχώρισε τήν γυναίκα του
κα ί άπεχωρίσθη τά τρία παιδιά του, ώστε
νά μή ύποστή ή οϊκογένειά του άντίποινα,
τά όποια άνέμενε δτι θά επιβληθούν λόγω
τής ίδικής του δραστηριότητος.
Τό γεγονός δτι αυτή ή μάχη μέ τόν κομ
ματικόν μηχανισμόν άνελήφθη άπό ένα
μικρόν επιστήμονα τής βιομηχανίας, δέν
είναι καθόλου συμπτωματικόν. Ο ί περισ
σότεροι καί όξύτεροι έπικριταί τής καταστάσεως εις τήν ’Α νατολικήν Γερμανίαν
ευρίακονται σήμερον εις τήν βιομηχανίαν.
Πρόκειται όι ’ άνθρώπους γύρω εις τά σα
ράντα, ο ί όποιοι κατέχουν διευθυντικός
θέσεις εις τήν βιομηχανίαν καί ο ί όποιοι
δέν έχουν παρωπίδας φανατισμού. ’Ε νο
χλούνται δέ πάρα πολύ άπό τήν στενοκέφαλον στάσιν τών γραφειοκρατών έναντι
τών πρωτοτύπων ιδεών σχετικών μέ τήν
όιεύρυνσιν τής βιομηχανίας. Ό Μπάχρο
συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών.

'Ο Ρ. Χάβεμαν
Αρχηγός κα ί πνευματικός πόλος δλων
τών διαφωνούντων είναι ό καθηγητής τής

Χημείας Ρόμπερτ Χάβεμαν. ’Αμέσως μετά
τήν συλληψιν τού Μπάχρο έσκληρύνθησαν
α ί αυνθήκαι τής κατ' οίκον κρατήσεώς
του. Ούτε κα ί ο ί πλέον στενοί συγγενείς
του δέν είναι δυνατόν νά τόν έπισκεφθούν. Τό καθεστώς δΤ αυτού τού τρόπου
προσπαθεί νά άσκήση πίεσιν έπί τού καθηγητοϋ Χάβεμαν διά νά τόν έξαναγκάση
νά άναχωρήση εις τήν Δνσιν καί οΰτω νά
άπαλλαγή τής παρουσίας ενός πολύ ένοχλητικοϋ κέντρου άναταραχής.

θ ά ξεκουμπισθή
Ένα στέλεχος τού κόμματος ήκούσθη νά
λέγη: «Κάποια μέρα θά σπάση κα ί θά
ξεκουμπισθή»!
Τώρα, μετά τό σόκ τής έπιθέσεως τού
Μπάχρο, ο ί διαφωνούντες θεωρούνται έπικίνδυνοι διά τούς κομμούνιατάς τής Α 
νατολικής Γερμανίας, άκόμη καί δταν εύρίσκωνται πίσω άπό τά κάγκελλα.
Τήν παρελθούσαν εβδομάδα μία όμάς
διανοουμένων άπηλάθη είς τήν Δύαιν.
Πρόκειται διά τούς Νίτσκε, Φονξ, Πάνναχ κ α ί Κούνερτ.
Προκειμένου ο ί ’Ανατολικοί νά ξεφορ
τωθούν τούς ενοχλητικούς, βιάστηκαν νά
τούς εκδιώξουν δπως-δπως. Δέν έκαμαν
ούτε μίαν προσπάθειαν διά νά τούς άνταλλάξουν μέ τό χαϊδεμένο παιδί τών μυ
στικών υπηρεσιών των, τόν Γκυγιώμ, ή
δράσις τού όποιου ώδήγησεν εις τό τέλος
τήν καρριέραν τού Βίλλυ Μπράντ.

Επάνω: Ο ιατρός Κάρλ Χάιντ Ν ίτσ κ ε. Oi άν α το λ ικο γ ερ μ α ν ικ ές ά ρ χ έ ς τόν έδ ιω ξα ν άπό
τή χώ ρα. Ή παρουσία του έκ ε ί, άκόμα καί
σ τή φ υ λ α κή , έθ εω ρ είτο έπ ικίνδυ νη Α ρ ισ τε
ρ ά: Ό λ ο γ ο τέχ ν η ς κ α θ η γ η τές Χ έλ μ α ν Ν ίτσ ε
πού μ έ τήν οϊκογένειά του άπ ηλάθη στή Δ ύσι. Έ νας άκόμα ··π ο νο κ έφ α λος - γιά τό κομ
μ ο υ ν ισ τικ ό καθεστώ ς τής Αν. Γερμανίας.
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Αριστερά: Τό έξώφυλλο τοϊι φυλλαδίου, τό όποιο έκυκλοφόρησε τό γαλλικό ύπουργείο
έσωτερικών Τίτλος: « Οδηγίες πρός άντιμετώπισιν τών διαρρηκτών- είς τίς άλλες φωτο
γραφίες αύτής τής οελίδος: Επάνω, μιά «συλλογή- άπό άντικλείδια τά όποια χρησιμο
ποιούν οί διαρρήκτες. Κάτω: Κατ' οίκον έρευνα μετά τή διάρρηξι. Είς τήν άπέναντι σελίδα
Σύστημα, μέ τό όποιον ή βάρα Ασφαλίζεται έκ τών έσω.

Ο Ι Λ ΙΑ ΙΊΉ Ξ ΙΗ Σ
Κ ΑΙ ΠΙΙ>: Α Ν Τ ΙΜ Η Π Μ ΙΖ Ο Ν Τ Α Ι ΑΠΟ
ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ
Εκ τοϋ περιοδικού « L I A I S O N S » μετάφρ. υπό Λστνν. Β κ. X. Ζιανίκα
ΙΝΑΙ κοινή ή διαπιστωσις, ότι, δΓ
εύνοητούς λόγους, ή κακοποιός
δράοις τών διαρρηκτών απαντάται, κυ
ρίως, είς τάς μεγαλουπολεις. Επί του
ουνολου τών είς Γαλλίαν διαπ ραττομτνων διαρρήξεων, άνω τών 41% τούτων
πλήττουν τήν πρωτεύουσαν, μετά των
προαοτείων αύτής, όπου έν τούτοις,
δέν κατοικεί παρά τό 12% τού Γαλλικού
πληθυσμού. Είδικώτερον, κοπά τό έτος
1975, ό άριθμός τών διαπραχθειοων δι
αρρήξεων είς τό πολεοδομικόν συγκρό
τημα τών Παρισίων καί εντός τών ορίων
τής δικαιοδοσίας τής Διευθύνσεως Δι
καστικής
Αστυνομίας, άνήλθεν είς
60.159. Εκ τούτων αί 37.033 διαπράχθησαν είς τήν πρωτεύουσαν καί αί 23.126
είς τά προάστεια.

Ε

Αί άνωτ,έρω διαπιστώσεις, ώ ς καί ή
σειρά τών χρησίμων πληροφοριών πού
θά άκολουθήσουν, δημοσιεύονται είς τό
226 τεύχος τού είς Παρισίους έκδιδομένου άστυνομικού περιοδικού «Liaisons-.
Τό σχετικόν άρθρον άναφέρεται είς τό
περιεχόμενον διαφωτιστικού φυλλα
δίου, τό όποιον, ύπό τόν τίτλον \ιι \ ο
leuT”, έξεδόθη, τό παρελθόν έτος, ύπό
τού Υπουργείου Έσωτερικών, μέ τήν
συνδρομήν καί τών άρμοδίων έπαγγελματικών όργανώσεων, περιλαμβάνει ο
δηγίες κατά τής στάσεω ς τών διαρρη
κτών καί έτέθη είς τήν διάθεσιν τού
κοινού, μερίμνη τής Αστυνομίας καί
τών Δήμων τών Παρισίων.

9Ι2

Ή έπί τού άντικειμένου τούτου διαφωτιστική εκστρατεία έλαβε χώραν είς
εύρεϊαν κλίμακα καί διά τής συνδρομής
τού τύπου, τοϋ ραδιοφώνου καί τής
τηλεοράσεως. Μέ σκοπόν τήν ενεργόν
συμμετοχήν τού πολίτου είς τήν άμυ
ναν, π ρός προστασίαν τής άτομικής
του ιδιοκτησίας.

Ποιοι οί διαρρηκτοί:
Δέν θά ήτο άσκοπον νά δοθή μία,
έστω καί συνοπτική είκών, ώρισμένων
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, άντιπροσωπευτικών τών δραστών τών
διαρρήξεων. Ακόμη καί είς τό πρόσφα
τον παρελθόν, τό είδος αύτό τής κλο
π ής ήτο, κυρίους, έργον κακοποιών σε
σημασμένων καί πολύ ειδικευμένων,
καθ’όσον άφορά τήν δυνατότητα διαθέσ εω ς τών προϊόντων τών κλοπών των
(έργων τέχνης, τιμαλφών, χρημάτων,’
άσημικών). Ή προτίμησίς των σήμερον
στρέφεται όλονέν καί περισσότερον
π ρός τούς χώρους έπαγγελματικής
δραστηριότητος καί κυρίους τά κατα
στήματα έτοίμουν ένδυμάτων, ηλεκτρι
κών καί οικιακών συσκευών, ραδιοκαταστήμστα καί τοιαύτα τηλεοράσεων.
Χωρίς οί διαρρήκτες νά έχουν έξαφανισθή, απεναντίας είναι πάντοτε πολυά
ριθμοι καί δραστήριοι, πλήν έχουν ένισχυθή διά πολυαρίθμων νέων, οί όποιοι
συνθέτουν μίαν νέαν μορφήν έγκληματικής συμπεριφοράς. Πρόκειται περί
νέων ανθρώπων, μή ένηλικιωθέντων,

χωρίς ποινικόν παρελθόν, οΙ όποιοι
συγκροτούν, έπ’ εύκαιρία άξιοποίνου
π ρά ξεω ς, μερικός ομάδας, έφημέρου δι
άρκειας, διαλυομένας είς τόσον βραχύ
χρονικόν διάστημα, όσον άπαιτεϊται καί
διά τήν συγκρότησίν τουν καί οί όποιοι
δρούν κατά τρόπον σχεδόν μεταδοτικόν
έκ μιάς τυχαίας συγκυρίας τών περι
στάσεων τής στιγμής. Ή έν λόγω κατη
γορία τών νυκτόβιων κλεπτών, μέ βάσιν
τά ς έξυχνιασθείσας υποθέσεις, ύπολογίζεται ότι είναι οί πολυαριθμότεροι, άντι-

προσωπεύοντες περίπου τό 70% τών
διαρρήξεων.
Μολονότι μία «τυπολογία» λεπτομε
ρής τοϋ διαρρήκτου τών Παρισίων δέν
έχει άκόμη άχθή εις πέρας, αί σχετικαί
έρευναι τής Δικαστικής Αστυνομίας τής
' Γαλλικής Πρωτευούσης φέρουν εις φ ω ς
τά άκόλουθα στοιχεία:
— Γενικώς, πρόκειται περί άξιοποίνου
π ρ ά ξεω ς, ή περί τήν διάπραξιν τής ό
ποιας υπεροχή τών άρρένων είναι συν
τριπτική. Πράγματι, κατά τό έτος 1975,
έξηκριβώθη ή ένοχή 85 μόνον γυναικών,
έναντι 2.158 άνδρών. "Αλλωστε, τό νεα
ρόν τής ήλικίας τών δραστών άποδεικνύεται κατά τρόπον καταφανή έκ τής
κατω τέρω , καθ’ ήλικίαν κατανομής, άναφερομένης εις τό προηγούμενον δεϊγμα.
Συγκεκριμένως, έχουν καταγραφή:
Μέχρι 13 έτών 5 διαρρήκται
Από 13-15 ετών 75 διαρρήκται
Ακολούθως, ό καθ' ήλικίας άριθμός
τώ'" δραστών άνέρχεται μέ συνεχώς αύξανόμενον ρυθμόν:
ήλικίας 16 έτών 96 διαρρήκται
ήλικίας 17 έτών 146 διαρρήκται
ήλικίας 18 έτών 183 διαρρήκται
ήλικίας 19 έτών 203 διαρρήκται
Από τής ήλικίας τών 19 έτών καί άνω,
ό άριθμός τών δραστών υποχωρεί, άλλ,
εις ρυθμόν πάρα πολύ όλιγώτερον έντο
νον, έν σχέσει μέ άλλα άδικήματα.
ήλικίας 20 έτών 182 διαρρήκται
ήλικίας 21 έτών 146 διαρρήκται
ήλικίας 22 έτών 145 διαρρήκται
ήλικίας 23 έτών 135 διαρρήκται
ήλικίας 24 έτών 111 διαρρήκται
ήλικίας 25 έτών 123 διαρρήκται
ήλικίας 35 έτών 30 διαρρήκται
Εν κατακλείδι, καταφαίνεται ότι εις
Παρισίους καί είςτά προάστεια τής Γαλ
λικής Πρωτευούσης, 70% περίπου τών
διαρρηκτών είναι ήλικίας μέχρι 35 έτών.
Προσέτι συνάγεται, ότι τό ήμισυ σχε
δόν τώ ν διαρρηκτών δέν έχουν έπαγγελματικήν άπασχόλησιν, ώ ς έπί τό πλεϊστον είναι άγαμοι, τό δέ μορφωτικόν
των έπίπεδον είναι πολύ χαμηλόν, άφού
μόλις άνω τού ήμίσεως τούτων είναι
κάτοχοι πλήρους στοιχειώδους μορφώσεω ς.

Πώς ΔροΟν
Αί άκόλουθοι παρατηρήσεις, τονίζουν
τά ς διαπιστώσεις, αί όποϊαι άφορούν
εις τόν τρόπον ένεργείας τών έγκληματιών. Ώ ς έπί τό πλεϊστον, αί παραβά
σεις έχουν διαπραχθή κατά μόνας ή άνά
δύο ή τρεις.
Πολλοί τών κακοποιών τούτων,
δρούν, τόσον κατά τήν ήμέραν, όσον
καί κατά τήν νύκτα καί προκειμένου νά
πεισθοϋν περί τής άπουσίας τών ένοι
κων έκ τών διαμερισμάτων, ή συχνοτέρα μέθοδος, ή όποια χρησιμοποιείται,
συνίστσται εις τό νά κρούουν τόν κώ
δωνα τή ς εισόδου τών διαμερισμάτων.
Εάν οί ένοικοι είναι παρόντες, αίτούνται
πάντοτε μετά πειστικότητος, τήν παρο

χήν δήθεν πληροφοριών. Εισέρχονται,
είτε δΓ άντικλεϊδος, είτε διά βιαίας παραβιάσεως τών θυρών, αί όποϊαι δέν
παρουσιάζουν σοβαρόν άντίστασιν καί
συνήθως, δέν έπιμένουν, έφ ’ όσον
συναντούν σοβαρόν έμπόδιον εις τό π έ
ρασμά των. Υπάρχουν περιπτώσεις
π ού ή είσοδος παραβιάζεται καί δΓ άπλής διά τών ώμων ώ θήσεω ς ή διά
λακτίσματος. Ό μω ς, ό λοστός παραμέ
νει τό άσφαλές μέσον «έργασίας» καί
πρέπει εις τό σημεϊον τούτο νά τονισθή,
ότι έπί τεσσάρων άποπειρών κλοπής, αί
τρεις συνοδεύονται μέ παραβιάσεις, αί
έκ τών όποιων καί μόνον προκαλούμεναι ζημίαι είναι άρκετά σοβαραί.
Ή δράσις των, γενικώς, είναι ταχυτάτη. Χωρίς νά (Υποβλέπουν εις συγκεκριμένον άντικείμενον κλοπής, ή προτίμησίς των στρέφεται ιδιαιτέρως πρός τά
χρήματα, τά τιμαλφή καί τάς έπιταγός. Εάν εύρουν βαλίτσας, προτιμούν
νά συναποκομίσουν ό,τι έκ τού περιε
χομένου τούς ένδιαφέρει. Εις τά ς μονο
κατοικίας αί διαρρήξεις είναι δυνατόν
νά οδηγήσουν καί εις λεηλασίας, έφ ’
όσον δέν εύρίσκουν ό,τι τούς ένδιαφέρει.
Τέλος, ό έκ τής δράσεως τών διαρρη
κτών απολογισμός είναι άξιοσημείωτος.
Ένδεικτικώς, άς ύπογραμμισθή τού
το: έκ μιάς έρεύνης, άφορώσης εις τάς
διαρρήξεις τών Παρισίων καί τών συνε
χομένων πέριξ τής Γαλλικής Πρωτευού
σης πολεοδομικών συγκροτημάτων, κα

τά τό χρονικόν διάστημα άπό 15 μέχρις
25 Φεβρουάριου 1973, κατέστη δυνατόν
νά διαπιστωθή ότι ή ύπό τών διαρρη
κτών άποκομιοθεϊσα λεία άνήρχετο πε
ρίπου εις τό ποσόν τών 4.000.000 φράγ
κων, τό οποίον άντιστοιχεϊ μηνιαίως εις
12.000.000 φράγκα, (περίπου 100.000.000
δραχμάς).
Εις τόν άριθμόν τούτον δέν περιλαμ
βάνεται, άλλωστε, ή άποτίμησιςτώνζημι
ών, τών όφειλομένων εις διαφόρους λε
ηλασίας, αί όποϊαι σχεδόν πάντοτε,
συνοδεύουν τάς διαρρήξεις: παραβιά
σεις, φθοραί ή θραύσεις έπίπλων καί
λοιπών άντικειμένων, ήτοι: πράξεις
βίας, έντελώς άσχετοι μέ τό άντικείμενον
τής κλοπής.
Κατά τήν περίοδον τών διακοπών,
πλήττεται ιδιαιτέρως μία μερίς έξ έκείνων, οί όποιοι άπουσιάζουν διαρκώς έκ
τής κατοικίας των. Βεβαίως, είναι γε
γονός ότι αί μεμονομέναι μικραί πολυκατοικίαι παραβιάζοντας ώ ς έπί τό
πλεϊστον, διαρκούσης τής περιόδου πού
τό σύνολον τών όδών έπί προαστείου
δίδει τήν έντύπωσιν τής πλήρους έγκαταλείψ εως, ήτοι: κατά τήν διάρκειαν
τών θερινών διακοπών. Απεναντίας, ό
σον άφορά τά άκίνητα, τά όποια σπανίως άδειάζουν, ώ ς έκ τής διαμονής εις
ταύτα πάντοτε ένοικων, άλληλοδιαδόχω ς, ή άπειλή ύφίσταται καθ’ όλην τήν
διάρκειαν τού έτους.
Έκ τής κατανομής τών διαρρήξεων,
μέ βάσιν τόν τόπον διαπράξεώς των,

913

Δεξιά: Έλεγχος υπόπτων καθ' όδόν. Κάτω:
Διπλό κλείσιμο εις τρία σημεία Είναι άποτελεοματικό προκείμένου περί δίφυλλων θυρών. Εις τήν άπέναντι σελίδα: Αναζήτηοις
ιχνών, μετά τήν διάρρηξιν

συνάγεται άτι περισσότερον πλήττονται
οΙ τόποι κατοικίας (35.351 κατά τό έτος
1975). 'Αλλά καί είς τάς βιομηχανικός
καί έμπορικάς περιοχάς αί διαρρήξεις
άνέρχονται είς σημανπκόν άριθμόν
(15.278). Ό λ ω ς ιδιαιτέρως πλήττονται
τά φαρμακεία, διά λόγους άμέσως συν
δεόμενους μέ τήν διάδοσιν καί χρήσιν
τών ναρκωτικών.

Άντιμετώπισις τών διαρρήξεων
Ή πάλη κατά τών διαρρήξεων κινητο
ποιεί τό σύνολον τών άστυνομικών, έν
στολή καί έν πολιτική περιβολή, διά τήν
καταστολήν τών παρανομιών αυτών. Ή
Διεύθυνσις τής δικαστικής Αστυνομίας
τών Παρισίων είναι επιφορτισμένη μέ
τήν έξακρίβωσιν τού συνόλου τών ση
μαντικών υποθέσεων, συμμετέχουσα
όμως, έξ ίσου, είς πλείστας έπιχειρήσεις
προλήψ εω ς παντός τύπου έγκληματικότητος καί πρό πάντων τών διαρρή
ξεων.
Ιδιαιτέρως διαρκοϋντος τού
έτους 1975, ένήργησε 45.895 κατ’ οίκον
έρεύνας είς τήν πόλιν τών Παρισίων, μέ
τήν συνδρομήν άνδρών τής Αστυνο
μίας, έν στολή. Συγκεκριμένους έντός
τών όρίων τών Διαμερισμάτων καί περι
φερειών, είδικαί όμάδες έξ Αστυνομι
κών τής Δημοτικής Αστυνομίας έχουν
έξ ίσου συσταθή, προκείμένου νά τε
θούν άντιμέτωποι τής γενικής έγκληματικότητος καί πρό πάντων διά τήν έξιχνίασιν τών διαρρήξεων.
Τή υποδείξει τών θυρωρών καί φυλά
κων τών άκινήτων, οί άστυνομικοί προ
βαίνουν είς τήν πλήρη διερεύνησιν άπό
τού μπογείου μέχρι καί τού τελευταίου
ορόφου.
Κατά τήν διάρκειαν τών διακοπών, ώ ς
καί είς τό τέλος έκάστης έβδομάδος, ή
τοιαύτη,δράσις πυκνούται, καθ’ όλην δέ
τήν διάρκειαν τού έτους 1975 ύπεβλήθησαν είς έρευναν 24.745 ύποπτα άτο
μα. Πέραν τής θέσεως είς λειτουργίαν
τών ειδικευμένων τούτων όμάδων, αί
κατά τής έγκληματικότητος έπιχειρήσεις έκ μέρους τού συνόλου τής δυνάμεως τής Δημοτικής Αστυνομίας συμ
βάλλουν σοβαρούς είς τήν άντιμετώπισιν
τών διαρρήξεουν. Ιδιαιτέρους, αί είδικαί
όμάδες (Brigades - ένωμοτταρχίαι) τής Διευθύνσεους τής Δημοτικής Αστυνομίας,
συνιστούν ισχυρόν όπλον διασφαλίσεως
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας,
διά τών περιπολιών, τών όποιων ή κίνηοις έπιτρέπει τήν συνεχή έπίβλεψιν
μιάς έξαιρετικούς εκτεταμένης ζώνης.
Τέλος, ή σημαντικωτέρα συμβολή
προέρχεται, άναμφισβητήτους, έκ μέ
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ρους τών άστυνομικών έν στολή ή έν
πολιτική περιβολή, οί όποιοι πραγματο
ποιούν περιπολίας καί ένέδρας, έποχούμενοι ή όχι, δημιουργούντες τοιουτο
τρ ό π ω ς κλίμα άνασφαλείας διά τούς
κακοποιούς τών όποιων ό τρόπος δράσεω ς συνίσταται πρό πάντων είς ίδιοποίησιν άλλοτρίων άγαθών, έκτιθέμενοι
είς όσον γίνεται μικροτέρους κινδύνους.

Συστάσεις του Υπουργείου Ε
σωτερικών διά τήν πρόληψιν
διαρρήξεων
Επί 75% τών περιπτώσεων, ό
Διαρρήκτης διέρχεται έκ τής
κεντρικής εισόδου. Διατί;
Πολύ σπανίως, ή θύρα προβάλλει
μίαν σοβαρόν άντίστασιν. Τά διάφορα
κλείθρα, κατά τά φαινόμενα ασφαλή,
είναι έν τούτοις άναποτελεσματικά...
Έξ άλλου, ό έπισκέπτης σας (διαρ
ρήκτης) θά προτιμήση νά έξέλθη έκ τής
κεντρικής εισόδου. Καί τούτο, προκειμένου νά συναποκομίση εύκολώτερον
ό,τι σ ά ς άφαιρεϊ.

’Ελέγξατε
είσοδον

τήν

κεντρικήν

σας

Ελάτε είς τήν θέσιν τού διαρρήκτου.
Ή άντίστασις έναντι ένδεχομένης διαρρήξεως έδράζεται έπί τριών στοιχείων:
- Τά υλικά κατασκευής τής θύρας,
- Τό πλαίσιον καί ή στεραίωσις τής
θύρας καί
- Ή σταθερότης καί ό βαθμός άσ
φαλείας τού κλείθρου.
( Επί μιάς έκάστης τών άνωτέρω περι
π τώ σεω ν, άκολουθούν λεπτομερείς ό-

δηγίαι, διά τών όποιων έπισημαίνονται
περί τήν άσφάλισιν τών κεντρι
κών θυρών καί ύποδεικνύονται μέτρα
άντιμετωπίσεως τών ασφαλειών τού
των).
Επί 25% τών περιπτώσεων, ό διαρρή
κτης διέρχεται έκ δευτερευόντων ση-

II. "Ο,τι Διευκολύνει τούς διαρρήκτας
Πρό πάντων ή άμέλειά σας. Διά τόν
λόγον τούτον, έπιβάλλεται ό π ω ς χρησι
μοποιούνται πάντοτε, κατά τρόπον μό
νιμον, τά είς τήν διάθεσίν σας μέσα
άσφαλίσεως. Καί νά αποφεύγεται ή
πλέον συνήθης απερισκεψία: ή θέσις
τών κλειδιών είς τό κατώφλιον τής θύρας (ύπό τόν μικρόν τάπητα), είς τό
γραμματοκιβώτιον κ.λ.π.

III.
Υπάρχουν πολλών
χρηματοκιβώτια

ειδών

Συνιστάται ή επιλογή ένός χρηματο
κιβωτίου ύψηλής άσφαλείας καί προσ
φάτου κατασκευής (νά άποφεύγωνται
τά χρηματοκιβώτια εύκαιρίας). Τό χρηματοκιβώτιον θά πρέπει νά είναι συγκεκολλημένον είς τόν τοίχον ή άκόμη καί
έντοιχισμένον.

IV. Επιτήρησις χώρων διά τής
έγκαταστάσεως
συστημάτων
συναγερμού
Οίαδήποτε έγκατάστασις συναγερ
μού, συνισταμένη, είτε έκ συστήματος
σημάνσεως σειρήνων, είτε έκ συστήμα
μείων εισόδου (σκάλα υπηρεσίας, γκατος τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως μετ’
ράζ, παράθυρα, υπόγειον κ.λ.π.). Τών
άστυνομικής ύπηρεσίας προϋποθέτει,
όποιων υποδεικνύεται, επίσης, σχετικός
π ρός τής πραγματοποιήσεως, τήν ύποέλεγχος.
βολήν αίτήσεως, προκειμένου νά τύχη
(Καί έν προκειμένω άκολουθούν λεπτο
σχετικής έγκρίσεως.
μερείς όδηγίαι διασφαλίσεως καί τών έκ
Τοιαύται έγκαταστάσεις είναι προωριτούτων ευπαθών σημείων)...
σμέναι δΓ επιχειρήσεις ή ιδρύματα,
Διά νά άκολουθήση τέλος, σειρά γε
όπου φυλάσσονται κεφάλαια ή περιου
νικών οδηγιών, έκ τών όποιων τό περι
σιακά άντικείμενα έξαιρετικώς μεγάλης
οδικόν "LAISONS· δέν δημοσιεύει παρά
άξίας.
μόνον μίαν σύντομον περίληψιν, τήν ό
Προκειμένου περί συστήματος σειρή
ποιαν καί άντιγράφομεν:
νων, τούλάχιστον μία έγκρισις τής Α
στυνομικής Αρχής είναι είς τήν πράξιν
I. Ό , τ ι προσελκύει τήν προσο άπαραίτητη.
Είναι εύνόητον, ότι ή επιλογή καί ή
χήν τώ ν διαρρηκτών
θέσις είς λειτουργίαν τών χρησιμοποι
1) Τά περιουσιακά σας άντικείμενα. Χρή ούμενων μηχανισμών, θά πρέπει νά άματα, βιβλιάρια επιταγών, έργα τέχνης
ποτελέση άντικείμενον σοβαράς έρεύνης
κ.λ.π. Συνιστάται όπ ω ς αποφεύγεται
έκ μέρους ειδικού. Καί ότι θά πρέπει,
καί εις τήν οικίαν διατήρησης μεγάλων
επίσης, νά άντιμετωπίζωνται μετά δυσ
χρηματικών ποσών. Τά όποια θά πρέ
πιστίας νεότευκτοι καί άλοϊ μηχανι
πει νά διασφαλίζωνται, άν όχι εις χρη
σμοί, άμφιβόλου άποτελεσματικότητος.
ματοκιβώτια τραπεζών, τούλάχιστον εις
Ορισμένος άριθμός ειδικών, π ρός έγτοιαύτα άτομικά (κατ’ οίκον).
κατάστασιν τών μηχανισμών συναγερ
Νά καταγράφωνται καί φωτογραφίμού, έχει τεθή είς τήν διάθεσίν άσφαζωνται τά άντικείμενα μεγάλης άξίας,
λιστικών έταιριών, έφ ’ όσον ούτοι δια
τών δέ τραπεζογραμματίων καί επιτα
λαμβάνονται είς σχετικόν πίνακα καγών νά σημειούνται οί άριθμοί:
ταρτισθέντα άπό τό Ύπουργεϊον Εσω
2) Ή άπουσία σας.
τερικών.
Αί ένδείξεις, περί τής άπουσίας σας,
V. Ασφάλεια κατά τής κλοπής
προσελκύουν τήν προσοχήν τών ύπο
πτω ν. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, συνιΟί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά συμστάται ή προσφυγή είς ένα έμπιστον
βουλεύωνται ειδικόν πρός τούτο κεντρι
γείτονα, πρός τόν σκοπόν ό π ω ς άσκή
κόν άσφαλιστικόν φορέα (τού όποιου
σχετικήν έπίβλεψιν τής κατοικίας σας.
μνημονεύωνται ή διεύθυνσις καί τηλέ
3) ' Η θέσις τού διαμερίσματος σας.
φωνο).
Προσοχή είς τά διαμερίσματα τού τε
VI. Επιβαλλόμενοι ένέργειαι έν
λευταίου όρόφου καί τά ισόγεια, τά
περιπτώσει
διαρρήξεως
περισσότερον τρωτά είς διαρρήξεις καί
κατά δεύτερον λόγον είς τά τοιαύτα τού
α) Αστυνομία.
π ρώ του όρόφου.
Διατηρούντες τόν τόπον άνέπαφον.

καταθέσατε τήν καταγγελίαν, τό συντομώτερον δυνατόν, είς τό οίκεϊον 'Αστυ
νομικόν Τμήμα καί έφοδιασθήτε μέ σχε
τικήν βεβαίωσιν περί τής τοιαύτης κα
ταγγελίας.
β) Ασφάλεια.
Εάν είσθε ήσφαλισμένος, προβήτε είς
σχετικήν δήλωσιν, έντός 24 ώρών, είς
τήν άσφαλιστική σας έταιρίαν.

γ) Τράπεζα - Έπιταγαί.
Συμειώσατε τούς όριθμούς τών κλαπέντων επιταγών, προκειμένου νά προ
βήτε είς τήν διαδικασίαν άκυρώσεώς των.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Σ υνέχεια έκ τής σελίόος 8 6 7
ναλλαγήν εντυπώσεων (ταξίδια) <ίις
αντιπερισπασμόν. Ή λαϊκή πείρα επί
σης έτόνισε τήν σημασίαν τής ομοιο
παθητικής. «Τό ένα φίδι τρώει τ’ άλ
λο» καί «ό ένας διάβολος διώχνει τόν
άλλον».
Είς τοιαύτας καταστάσεις έχει παρατηρηθή, ότι ή άπαοχόληαις έστω
καί σαρκική μέ μιάν άλλη γυναίκα,
δυνατοί νά έχη αγαθά αποτελέσματα
επί τού πάσχοντος.
Πάντως όμως κατάλληλοι νά έπιδράσουν είς όμοιας περιστάσεις δέν
είναι κοινοί γυναίκες, πωλούοαι τάς
θωπείας των, άλλά ίδαίτεραι φύσεις
δυνάμεναι νά εννοήσουν τό θεραπευ
τικόν μέρος, αϊτινες καλούνται νά δι
αδραματίσουν κάποιο μόλο καί ουνδυάζουσαι εξωτερικά προσόντα καί εξαι
ρετικήν λεπτότητα καί γοητείαν.
Τοιουτοτρόπως, έκεϊ όπου θ' άπετύγχανε μιά κοινή εταίρα, επιτυγχάνει
απολύτως μιά άλλη γυναίκα άνωτέρας ψυχικής δυνάμεως καί έξελίξεως.
Ή σαρκική προσέγγιοις πάντως δυνα
τοί νά θεωρηθή ώς ένα άπό τά ισχυ
ρότερα θεραπευτικά μέοπ, καθ' όσον ό
πάσχων ύφίστατοι τάς στιγμάς αύτάς
ένα είδος παρηγόρου παραισθήοεως.
συγχέων τήν πραγματικότητα μέ τά
πρόσωπον τής αυθυποβολής.
Τό μόνον όμως άοφαλές φάρμακων
εναντίον παρομοίων καταστάσεων εί
ναι ή ύπνωτική υποβολή Άτυχώς αυ
τή δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή
παρά είς άτομα ύπνωτίσιμα, καί δή
επιδεκτικά υποβολής. Έ άν δέ ύπολογίσωμεν είς 20% τά ύπνωτίσιμα άτο
μα, τό ήμισυ μόνον αύτών δέχεται
κατά τό μάλλον ή ήττον τήν υποβο
λήν. Ά λλά περί αύτού θα όμιλήαωμεν στό επόμενο.

+ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ «ΣΗΜΑΔΕΞΑΝ
ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, ^στιγμιότυπα » άπο ιό δράμα τού λαού μας ατά χρόνια
τής μαύρης κατοχής. Δεξιά: Ένα παιδάκι, σωστή σκιά τού έαυτού του, μόλις κρατιέται στά
πόδια του, έξαντλημένο άπό τήν πείνα Κάτω: Μέσα στή βαρυχειμωνιά, αύτές οί άμοιρες
γυναίκες, βγήκαν πρός άναζήτησι κάποιου ξεροκόμματου, τού όποιου ή έξαοφάλιση άποτελούοε τότε τή μεγαλύτερη ευτυχία Εις τήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Δεκάδες νεκροί άπό
τήν πείνα, μεταφέρονταν κάθε μέρα μέ φορτηγά καί έθάπτοντο σε κοινούς τάφους Κάτω: Ή
τρομερή πείνα έπληξε καί τούς φρουρούς τής τάξεως. "Ενας άστυφύλακας, δέν έπρόφθασε νά
τερματίση τό 4ωρό του. Αφησε τήν τελευταία του πνοή ατό πλατύσκαλο μιάς πόρτας.

,Τ Ι Ε Χ ίϊ νά ικιι μεο άιιό τούτες
τις σ ελίδ ες. είναι παρμένο καΟο'κ; είναι φανε|κ>, άπό τήν πς είναι
άγύριστη κατοχική κπί μετακατοχική
εκ είν η εποχή, τήν τόοο πλοόοκι ατά
πιό δραματικά γεγονότα πού έγνώριοε ποτέ ό τόπος.
Ό πόλεμος πού προηγήθη τής Κα
τοχής, ήταν φοοικά άνομενόμενος,
τουλάχιοτο άπό τής πλευράς ιών Ι 
ταλών, πολύ πριν ακόμη άρχίοη. Καί,
προφανώς, ή πολιτική καί στρατιωτι
κή ήγεσία τής Χώρος, είχ ε σχεδιάσει
τήν επιστράτευση, καί υποτίθεται καί
αυτήν τή διεξαγωγή τού πολέμου.·
Α λ λ ά , γιά τίς πάρα πέ|κι ε ξ ε λ ίξ ε ις ,
ϋσ τερ ’ άπό μιά πιθανή άτυχη έκβαση
αυτού, καί στην περίπτωση πού θά
συνεχιζόταν ο ά λλα μέτωπα, δέν υ
πήρχε κανένα σχέδιο πού νά προβλέπη γιά τήν τύχη, ή γιά κάποιο ρόλο,
τού έστω καί άποδτοργανωμένου έμ 
ψυχου πολεμικού δυναμικού.
Έ τ σ ι, μετά τήν έπική άντίοταοη καί
τού τελευτα ίου άχυρού, καί τήν χωρίς
έγκριση τής πολιτικής καί στρατιωτι
κής ηγεσίας συνθηκολόγηση εκείνη
τής 2 0 . 4 ’41, καθώς καί τή διάλυση
τού μετώπου, έδουλο'ιθη ανεμπόδιστο
ή Χώρα. Καί τό μέχρι χθές ένεργό
πολεμικό δυναμικέ), ίοοπεδωθη μέ τό
σύνολο τού άμαχου πληθυσμού, σέ μιά
μοιρολατρική ένατένιση τού σ κ ο τει
νού μέλλοντος.
’Αλλά τά πλέον ύγιή κύτταρα τής
π ολεμικής παιδεύσεως τών Ε λ λ ή ν ω ν
καί τής άρετής, δέν άργησαν ν άνοζωπυρηθούν μέ τή συναίσθηση τού κα
θήκοντος, τής τιμής, καί τής θυσίας.
Ό δρόμος ήταν άνηφορικός καί δύσ
βατος. Καί δέν ήταν άλλος, παρά αυ
τός πού οδηγούσε στά Ε λ λ η ν ικ ά
βουνά καί στίς θάλαοοες πέρα. Ή ταν
ό ίδιος πού λίγο χρόνο πριν, έφ ερε
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Τούς χαλεπούς έκείνονς
καιρούς, εκτός άπό τούς
άγώνες τής Εθνικής άντιστάσεως, υπήρξαν καί
οι άλλοι, οι πιό σκληροί
άγώνες στον τομέα τής
έπ ιδιώσεως τού πλη
θυσμού.
ιούς 'Έ λ λ η ν ε ς νά συναντηθούν μέ
τούς θ ε ο ύ ς στην κορφή τού Ό λύμ που.
Καί ατό δρόμο τούτο τών βουνών
καί στίς θάλασοες πέρα, άστραψε ή
Ε θ ν ικ ή ’Αντίσταση, καί ή συνέχιση
τού πολέμου, μέ τή διαφορά, ότι ατό
τέλ ο ς, έφ ερ ε τούς 'Έ λ λ η ν ες , ό ίδιος
αύτός δρόμος, νά φαγωθούν γύρω από
την Ακρόπολη, κι ύστερα ν’ ανοί
ξουν μεταξύ τους άλλον πόλεμο χ ει
ρότερο άπό τόν αμυντικό τού 40-41,
ιόν πρώτο. Τότε, ήταν ή ομοψυχία,
ήταν ή ανάταση ψυχών καί καρδιών,
ήταν τό φρόνημα καί τό πνεύμα. Τ ώ 
ρα, μαζί μέ τήν ευλογία τής ’Αντι
στάσεω ς, είναι καί κάποια κατάρα,
πού έπια οε, στό νά περάση πολύ αίμα
κάτω άπό τις γέφ υρες τών Ε λ λ η ν ι 
κών ποταμών καί τών χείμαρρων.
*

*

θυσμός, κυριώτερο τής ’Αθήνας καί
τού Πειραιά, άπότομα δοκιμάοτη άπό
ιόν άνθρωποβόρο λιμό τόν πρώτο κα
τοχικό χειμώνα καί μπόρεσε ύστερα
νά σταθή ατά πόδια του καί ν’ άντισταθή στό φάσμα τού θανάτου άπό άσιτία, χωρίς νά ξαναπεράση άπό άλλη
φάση τού λιμού, παρά μόνο νά κρατηθή ο’ ένα έπίπεδο Λτερήσεων.
Είναι τό θέμα, ή δραματική πορεία
τού Ελληνικού λαού διαμέσου τών
συμπληγάδων μιας τρισυπόστατης ’Α
γοράς, πού μεσουρανούσε στό κατα
ναλωτικό στερέωμα δέκα χρόνια μετά
τή μεγάλη πείνα τού 4 1 -’42. Τ ή ς τρι
πλής εκ είν η ς ’Αγοράς, τής Ε λ ε ύ 
θ ε ρ η ς (εμπορίου), τών Δ ι α ν ο 
μ ώ ν (κρατικής), καί τής Μ α ύ ρ η ς
(κρυφής συναλλαγής), πούταν μαύρη

γέννα τής μαύρης κατοχής, καί θρέμα
άκόμη καί μετακατοχικό έ ξ αιτίας τής
άφύσικης παρουσίας τών δύο άλλων
άγορών στόν ίδιο καταναλωτικό χώ
ρο. Τ ό θέμα είναι, δτι, τό ίδιο τό
Κρότος, σέ μιά περίοδο πού ’ταν έλ εύ θερο καί άπερίσπαστο άπό πολεμικά
γεγονότα, έπεσε σέ μιά ά λλη άδοξη
καί παρατεταμένη μάχη, τή «μάχη
τών τιμών» στό «μέτωπο» τών ’Αθη
νών. Πού, μέ όλη τήν επιστράτευση
όλων τών έγκεφ άλω ν τής οικονομίας
πού πέρασαν στις γραμμές τής μάχης
μέ πολύστηλα άρθρα στόν καθημερινό
καί περιοδικό τύπο, μέ υποδείξεις καί
μέ οχόλια, έχασε τή μάχη, καί άναδιπλώθη στά ίδια γραφειοκρατικά ά
χυρά. Καί μαζί μ’ αύτό τό άδοξο τέ
λος, έχασε καί πολύτιμο χρόνο στήν

*

Α ΥΤΗ ή μορφή τού πολέμου μέ τήν
ονομασία «’Αντίσταση», πού πήρε με
γάλη άνάπτυξη στήν τελευταία παγκόσμκι σύγκρουοη, καί σκόπευε νά
πολεμήση τόν εχθρό έξω άπό τό κύριο
μέτωπο, μέ άντάρτικο στρατό, μέ ομά
δ ες δολιοφθορέων καί οαμποτέρ, μέ
χίλιους δυό τρόπους καί στό μαλακό
ύπογάστριο αύτού, δέν είναι έδώ τό
θέμα. "Επειτα, γΓ αύτό τό θέμα έχουν
γρα φ τεί τόσα πολλά καί γράφονται
άκόμα, κ ι’ άς είναι έξω άπό τήν έπικαιρότητα.
Τό θέμα έδώ είναι άλλο, πού, άν
καί άναφέρεται στον κρίσιμο χρόνο
τής κατοχής καί ατά πρώτα χρόνια
μετά τήν κατοχή, καί, πού γι’ αύτό
έχουν γ(κιφτεϊ πολύ λίγα, δέν παύει
νά είναι πάντα καυτό καί έπίκαιρό
Τ ό θέμα είναι ό παράλληλος άγώνας άλλά καί ή άγωνία τού Ε λ λ η ν ι 
κού λαού γιά τήν επιβίωση αύτού. Ε ί
ναι, τό mix; καί πως ό άστικός πλη
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Εδώ δεξιά καί εις τήν άπέναντι σελίδα:
··μαρτυρίες» τού κατοχικού Γολγοθά, άπό
τόν όποιο τόσο δοκιμάσθηκε ό λαός μας. Στό
μέσον, παρέλαοις στήν Αθήνα Ιταλικού πυ
ροβολικού τής XI Στρατιάς, τόν Μάρτιον τού
1943. (Ή φωτογραφία είναι προσφορά τού τ.
Ύπαστυνόμου κ. Κοντογιάννη).

ΓΙΑ τή διεξαγωγή ενός πολέμου,
καθώς είναι φανερό, δέν είναι μόνο
τά άπό πρίν μ ελετημένα καί σχεδια
σμένα επιτελικά, στρατηγικά καί έπιστρατευτικά μέτρα, ή καί τά έπιμελητριακά καί άνεφοδιαστικά τού
στρατού, άλλά, παράλληλα καί έκ εϊνα πού άφορούν τό σύνολο τού πλη
θυσμού. Γιατί οί πόλεμοι, δέν γίνον
ται χωρίς τήν σύμπραξη καί τού άμα
χου πληθυσμού μαζί μέ τό ενεργό πο
λεμ ικό δυναμικά Δ έν γίνονται χωρίς
τήν ομοψυχία τού λαού καί τήν ψυχο
λογική προετοιμασία του. .
Καί ή άποτελεσματικώτερη ψυχο
λογική προετοιμασία, δέν είναι έκείνη πού γίνεται άπό τήν ήγεσία ενός

οικονομική ανασυγκρότηση τής χώ
ρας. Είναι καί κάποια μάχη στό «μέ
τωπο» τής Χρυσής λίρας, oi διακυ
μάνσεις τής τιμής τής οποίας, έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση
τών τιμών.
Τ έλ ο ς, τό θέμα είναι ή άδικαιολόγητη καθυστέρηση του άγορανομικού
σ κέλο υς τής οικονομίας στό πέρασμα
άπό τό κύκλωμα τής «πολεμικής» οι
κονομίας, στους φυσικούς αυτού φο
ρείς.
Ω σ τε , τούς χαλεπούς έκ είν ο υ ς και
ρούς, έκτός άπό τούς άγώνες τής ’Ε 
θνικής άντιστάσεως, υπήρξαν καί άλ
λοι παράλληλοι άγώνες στόν τομέα
τής έπιβιώσεως τού πληθυσμού. Καί,
ο’ αύτό τό κεφάλαιο τής ιστορικής του
πορείας ό Ε λ λ η ν ικ ό ς λαός, άφού χειροκροτήθη άπό όλους τούς λαούς τού
κόσμου γιά την έπική του άντίσταση
σε δύο μ εγά λες δυνάμεις, συνεχίζει
τώρα ά λλη ς μορφής Ά ντίσταση ένώπιον τών στερήσεω ν, πού είναι έξίσου μέ τούς άγώνες τής καθαυτό Ε 
θνικής ’Αντιστάσεως μακροχρόνιοι,
έπίπονοι καί οδυνηροί. Καί κρατών
τας στό χέρι ένα όπλο χωρίς γόμωση,
ένα δ ελ τίο τροφίμων χωρίς άντίκρυσμα, άρχομένου τού 1941, άνεβαίνει
τόν Γολγοθά του.
*

*

*

Δ Ε Ν ξέρ ει κανείς πάντα ποιός είναι,
καί πρό παντός πότε θά έρθει ό έρεθισμός τού λ ό γ ο υ σάν άπαραίτητη
προϋπόθεση νά έκφραστή γιά όσα
κ λ ε ίν ε ι μέσα του, καί καθώς νομίζει,
πολλά, καί άξια λόγου πράγματα
Έ τ σ ι πρέπει νά έξηγηθή ή τόση
βραδύτητα στήν παρουσίαση τούτων
τών σελίδων πού άναφέρονται σέ μιά
μεγάλη δοκιμασία τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ
λαού στήν ιστορική του πορεία τήν
έπομένη τής άποθεώσεως αύτοϋ. ’Ε κ 
τός έά ν, αυτός ό ερεθισμός προέρ
χεται καί άπό τήν άντίθεση τών δοκι
μασιών έκείνης τής εποχής μέ τόν εύδαιμονισμό τής σημερινής κοινωνικής
ζωής, μέσα στά πλαίσια τής λεγομένης «καταναλωτικής κοινωνίας», τής
οποίας πρόσφατα έχουμε τ' αποτυπώ
ματα στόν κοινωνικό κορμό. Στά
πλαίσια εκείνα, πού ή σπατάλη καί ή
χλιδή, μέ πολλή άντινομία συμβαδί
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ζουν μέ τήν καθημερινή άναστάτωση
τών τιμών. Καί αύτή ή άντινομία, δί
ν ει καί σέ τούτες τίς σ ελ ίδ ες κάποια
έπικαιρότητα, μ όλο πού, πάν ό,τι
αφορά στό επίπεδο ζωής, είναι πάντοτσε έπίκαιρο.
"Οπως όμως καί νά έχη τό πράγμα,
τώρα φαίνεται, μέ τόν καιρό, ώρίμασε
ή παρουσίαση τούτων τών σελίδων.
Καί νομίζω, μαζί μέ αύτήν, θά ήταν
άναγκαία καί ή είδικώτερη παρουσί
αση τού συγγραφέα, πού μέ υπευθυ
νότητα έζησε μέσα στ’ άνιοτορούμενα
περιστατικά, στίς προσπάθειες καί στά
γεγονότα Πού μέ δέος θυμάται πάντα
πώς ε ίχ ε ταχθεί σάν άνώτερο σ τ έλ ε 
χος τής ’Αστυνομίας πόλεων, έπί κ ε
φ αλής έκατοντάδων άξιων συνεργα
τών του νά διευθύνη άπό τά μέσα τού
'42 ώ ς τά μέσα τού ’47 τίς άγορανομικ ές υπηρεσίες, πρώτα στόν Πειραιά,
κι ύστερα στήν ’Αθήνα, δηλαδή στήν
εποχή τών μεγαλυτέρων στερήσεων
πού έγνώ ρισε ποτέ ό τόπος, καί, πού,
τό βιοτικό επίπεδο σέ δύο περιόδους,
ε ίχ ε μιά τόσο κάθετη πτώση πού μπο
ρούσε νά έκφραστή μέ τήν εξίσωση
Β. Ε. = 0 .
Αύτή ή εξήγηση μάς ήταν άναγκαία, γιατί νομίζουμε, πώς τούτες οΐ
ο ελ ίδ ες θά είχαν καλύτερη δεκτικό
τητα άπό δέκτη άναγνώστη πού κάτι
θά γνώ ριζε άπό πρώτα καί γιά ιήν ιδι
ότητα εκείνου πού τίς έγραψ ε, καί τή
σχέση του μέ τ άνιοτορούμενα γεγο
νότα, καθώς καί γιά τό ρόλο του μέσα
σ’ αυτά. ’’Οπως καί γιά τόν δεύτερο,
νομίζομε, ϋστερ' άπ’ αύτήν τήν έξήγηση, θά τού ήταν άνετώτερο νά γράψη
άκόμη καί σέ πρώτο πρόσωπο μ' δλο
πού θά προσπαθήοη νά τό άποφύγη.
Καί άν στό σημείο τούτο θάταν κάπου
τεχν ικώ ς άδύνπτο, άς έχη τήν επιεική
κρίση τού άναγνώστη.

λαού, άλλά άπό τήν ήγεσία τού άντιπάλου γιά τόν άντίπαλο λαό. Ό πω ς,
στόν τελευτα ίο πόλεμο, γιά τή ψυχο
λογική προετοιμασία τού "Ελληνα
πολεμιστή, φρόντισε ό ’Ιταλός δικτά
τορας. Έ τ σ ι, ώ στε, μέ τίς άλλεπάλλ η λ ε ς προκλήσεις του, νά φορτίση
τόν Ε λ λ η ν ικ ό λαό μέ τό φρόνημα
καί μέ τό πνεύμα τής άντιστάσεως καί
τής θυσίας.
Ά λ λ ά , μαζί μέ τή ψυχολογική προ
ετοιμασία τού πληθυσμού γιά τή δ ιε
ξαγωγή τού πολέμου, είναι καί ή επι
σιτιστική άνεφοδιαστική προετοιμασία
του, έτσι ώ στε, νά μπορή άπό πλευράς
διατροφής νά μένη ορθός στά πόδια
του γιά
ένα λογικώ ς άπαραίτητο
χρονικό διάστημα. "Ομως, ό δρος αύτός δύσκολα συντρέχει ατούς πολέ
μους, γιατί συνήθως, τό παιγνίδι τού
πολέμου - έτσι κατάντησαν οί πόλεμοι
νά είναι παιγνίδι τού διαβόλου έπί
τής γής, - παίζεται σέ άπρόβλεπτο,
καί κατά τό πλεϊστο σέ πολύ χρόνο,
('ίκιτε, νά μήν έπαρκούν τά οΐαδήποτε
άποθέματα. Πράγμα, πού καί άν συνέ-
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βαίνε ώστε νά επαρκούν γιά τήν Ε λ 
λάδα σιόν τελευτα ίο πόλεμο, τούτο,
δεν θά ήταν τόσο ευεργετικό γιά τόν
τόπο καί γιά τόν μετά τόν πόλεμο
χρόνο, άφου έδουλώθη ή χώρα
"Onux; όμως καί άν έχη τό πράγμα,
π ρ έπ ει νά δώσουμε μιά μικρή αλλά
περισσότερο συγκεκριμένη εικόνα τής
τότε επισιτιστικής καταστάσεως, καθιός καί τού μηχανισμού τής 'Αγοράς,
ή οποία, έκτοτε, πέραοε άπό π ολλές
φάοεις. Καί συνέβη, ακόμη καί νά έξαφανιαθή όλότελα άπό τόν κατανα
λω τικό χώρο, συνηθέστερα δέ νά λ ε ι
τουργεί στόν ίδιο χώρο μιά ’Αγορά
μεταμορφωμένη σάν ένα τέρας μέ
τρ εις κεφ α λ ές, όπως ήταν εκείνη ή
«Τ ριπλή Αγορά» έκ τού οποίου ή μία
κεφ α λ ή είχ ε τή μορφή δαίμονα καί
θεριού.
Τ Ρ ΙΑ ήταν πάντα τά κυριώτερα εθνι
κά προϊόντα. Ό καπνός, ή σταφίδα
καί τό λάδι. Κατά τά λοιπά, ή Χώρα,
ποτέ δεν ε ίχ ε επάρκεια σ’ εγχώρια
είδη. Ο ύτε καί σ’ αυτό τό βασικό είδος
τό σιτάρι. "Ενα μεγάλο μέρος τών α
ναγκών της τό έκά λυπτε μέ εισαγω
γ έ ς άπό τό εξωτερικό. "Ετσι, προπο
λεμ ικά , ε ίχ ε διοργανωθεϊ ένα δρα
στήριο εξω τερικό εισαγωγικό εμπό
ριο,
παράλληλα μέ τή λειτουργία
τού εσωτερικού εμπορίου. Τό εξω τε
ρικό εισαγωγικό καί τό εσω τερικό εμ 
πόριο, ήταν δυό λειτου ργίες τής ιδιω
τικής, τής μόνης ώς τότε γνωστής ’Α
γοράς κάτω ύπό τό καθεστώς ενός οι
κονομικού φ ιλελευθερισμού.
Αυτή ή άγορά τού ιδιωτικού εμπο
ρίου, είναι ή ίδια ή σημερινή, πού,
άφού ε ίχ ε άπονεκρωθή επί ένα χρόνο
τόν καιρό τής μεγάλης πείνας καί ξοφ ανίοτηκε όλότελα άπό τήν κατανάλω
ση, ξαναζωντάνεψ ε τό φθινόπωρο τού
’42, καί πέραοε πάλι στήν υπηρεσία

τής καταναλώσεως, μέ προθέσεις πάν
τα δραχμοβόρες, καί πότε, πότε, καί
μέ διαθέσεις καλής θελήσεως.
Πρό τούτου όμως, αύτή ή ’Αγορά,
προπολεμικά, λειτουργούσε μέ κανο
νικό ρυθμό, καί πρόσφερε τ ’ άγαθά
της, σέ ποικιλία, σ’ έπιλογή, καί σ’
ελ εύ θ ερ η κατά τή ζήτηση κατανάλω
ση, σύμφωνα μέ τό λειτουργικό της,
πού ταν, καί πάντα είναι, ό άγραφοο
νόμος τής προσφοράς καί τής ζητήσ ε ω ς ’ καθιός καί τής άντικαταστάσεως
τού είδους.
"Ετσι, κάτω άπό τόν όξυγονούχο γΓ
αυτήν άγραφο νόμο, δέν μπορούσαν
νά υπάρχουν άξια λόγου άποθέματα
ύπό τής ιδιωτικής αγοράς καί γιά λο
γαριασμό της, παρά μόνο κατά τό μέ
τρο τής ζητήσεως, κι έτσι πού νά υ
πάρχει πάντα περιθώριο θετικού κέρ
δους.
Δ ια φ έρ ει βέβαια τό πράγμα καθ’
όσον αφορά στά Κρατικά άποθέματα,
τά όποια, καί αύτά, δέν φαίνεται νά
έπαρκούσαν γιά πολύ χρόνο, έστω καί
άν δέν έπεφταν στά χέρια τών κατα
χτητών. Έ τ σ ι, καί μέ τίς πρώ τες ε λ 
λ ε ίψ ε ις πού άρχισαν νά είναι αισθη
τές πάνω σ’ αύτήν τή διάρκεια τού
πολέμου μέ τούς ’Ιταλούς, καθιερώθη
τό δ ελτίο διανομών. Καί μέ τήν κα
θιέρω ση αύτή, καθιδρεύεται καί ή
ά λλη ’Αγορά στόν ίδιο καταναλωτικό
χώρο, ή «Κρατική», πού μαζί μέ τήν
ιδιωτική τού έλευθέρου έμπορίου ή
« Έ λ ε υ θ έ ρ α » , όπως είχ ε άποκληθεϊ,
καθιερώ νεται μιά μικτή λειτουργική
διαδικασία στή διακίνηση πρός τήν
κατανάλωση τών αγαθών, πού όμως,
έ μ ε λ λ ε νά διαδραματίση αγχώδη ρόλο
στή διατροφή τού πληθυσμού.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός, άρχισε νά
προσαρμόζεται μέ τίς ολοένα έπιδειν ύμ ενες έ ξ ε λ ίξ ε ις , καί κείνο πού λ έ 
γεται πώς τόν διακρίνει ή λιτότητα,
δέν είναι σχήμα λόγου. Ό μ ω ς, όπως
εύκολα προσαρμόζεται στις δύσκολες
π εριστάσεις καί γίνεται πολεμιστής
καί λιισδίαιτος. εξίσου εύκολα ύπό
ά λ λ ε ς συνθήκες παρασύρεται στόν εύδαιμονισμό καί στή σπατάλη. Καί κα
θώς είναι εύκολόπιστος καί καταδημαγω γεϊται εύκολα, ήμπορεϊ μέ τήν ίδια
ευκολία νά περάση σέ δυό άντίθετους
δρόμους. Στόν έναν πού οδηγεί στήν
κορφή τού Ό λύμπου, καί στόν ά λλο
πού οδηγεί στό βάραθρο τού Τ α ΰγε
του.
Εδώ, όμως, χρειάζεται νά τόν πα
ρακολουθήσουμε στή διαδρομή του
διαμέσου ύπερδεκαετών στερήσεων,
καί νά δούμε πώς τό πέρασμά του δια
μέσου αύτών τών στερήσεω ν, θά

μπορούσε νά είναι όλιγώ τερο οδυνη
ρά Καί θά ήταν χάρη καί στό λιτοδίαιτο αύτοΰ, πού, μετακατοχικά, δι
ευ κ ό λυ ν ε τό Κράτος νά τόν προσέξη
καλύτερα, καί νά προαθέση κάτι στό
σιτηρέσιό του πάρα πάνω άπό τό μέ
τριο, καί όχι ν' άφήση νά πέση καί
κάτω τού μέτριου. Καί σ’ αύτό, άρκούσαν τά εγχώρια είδη, μαζί μέ μιά κα
λή διαχείριση τών εφοδίων τού εξω
τερ ικ ο ύ καί διακίνηση στήν κατανά
λωση πού όμως δέν ήταν.
Καθ όσον όμως άφομά στήν περίοδο
τής Κατοχής, ή εικόνα βεβαίως είναι
διαφορετική καί δραματικά ζοφερή.
’Α λλά, άς αρχίσουμε άπό τήν αρχή
τήν έξιστόρηση τών γεγονότων.
*

*

*

Μ Ε Τ Α τήν άποτυχούοα έαρινή έπίθεση τού '41 τού Μουσσολίνι, άλλα
σκοτεινότερα σύννεφα πού είχαν συσσωρευθή άνατολικώτερα, έκαναν ν’
άστράψη στίς 6 τ’ ’Απρίλη ή μεγάλη
βροντή στά οχυρά. ’Από τά βάθη τού
πρός βορρά ορίζοντα, ά λ λ επ ά λ λ η λ ες
βροντές καί αστραπές καί καταιγίδες
στά ήπειρωτικά καί δρόλοπες στις
Ε λ λ η ν ι κ έ ς άκτές, κατέβαιναν κατά
τό νότο. Ό κωδωνοκρούστης αχός τού
πολέμου, νοτισμένος άπό τήν έπερχόμενη βιβλική καταιγίδα, χτύπαγε τίς
καμπάνες τών χωριών, κι έκα νε νά
δονίζουν στόν ούρανό τά ούρλιαχτά
τών σειρήνων στις π ολιτείες. Τά
«στούκας», σέ κά θετες εφορμήσεις,
γάζωναν άνελέητα τά πάντα, καί οάν
ύπερφυτικά όρνια πέφταν πάνω στό
πτώμα τής Ε λλά δ ο ς. Ό Πειραιάς, ό
λιμ ένα ς, κι ό Ναύσταθμος, άπό τήν
πρώτη μέρα ' κιόλας, ήταν ό κύριος
στόχος τών «στούκας». Από τίς 6 ώς
τίς 26 τ’ ’Απρίλη, ά λ λ επ ά λ λ η λ ες κά
θ ετ ε ς εφορμήσεις, μέρα, νύχτα, σκόρ
πιζαν τόν όλεθρο. Στίς 7 τού ίδιου
μήνα, ή πολιτεία ξύπνησε στίς φ λόγες
ζωσμένη άπό έκρηξη πλοίου μέ πυρομαχικά στόν προλιμένα. Τήν ίδια μέ
ρα αρχίζει ή βιβλική έξοδος τού πλη
θυσμού μέ τήν υπόκρουση τών ούρλιαχτώ ν τών σειρήνων. Σ τίς 27, μιά
μεγάλη Γερμανική σημαία άπλωμένη
χάμω στή μεγάλη προβλήτα, σήμαινε
γίά τά «στούκας» πώς φίλια στρατεύ
ματα, οί σιδηρόφρακτες φ άλαγγες τού
Χ ίτλ ερ , πάτησαν στήν πόλη. Λίγο
πριν είχαν μπει καί στήν ’Αθήνα, σέ
μιά στιγμή, πού, οί πληθυσμοί τών δύο
πόλεω ν, κλείνονταν στά σπίτια τους
μέ μιά νεκρική σιγή, πού τήν άνατάΣ ν ν έ χ ε ι α ε ις τ η ν σ ε λ ίδ α 9 8 3
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01 ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ

‘ ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ>
Τό σατανικό κύκλωμα
των ναρκωτικών σ’ ολόκληρο τόν κόσμο

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ
Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε 
ΝΩΝ ΚΑΙ Τ Ε Λ Ο Σ
Ύ σ τερ α από αθόρυβη καί συστη
ματική παρακολούθηση οί αστυνο
μικοί τής υπηρεσίας διώξεως ναρ
κωτικών είχαν έπιοημάνει όλα τά
πρόσωπα, πού είχαν οχέοι με τήν
διακίνησι τής ηρωίνης. Έ τ σ ι ή
ύπόθεσις εφθασε στά τέλος. Μέ
μ εγά λ η προσοχή καί επιμέλεια
καταστρώθηκε τό σχέδιο διό τήν
ταυτόχρονη έξάρθρωσι ισϋ όλου
δικτύου. ’Αφού τό πάντα ήοαν έ 
τοιμα, ό αστυνομικός Μάϊκ Τ ελ ά Έ π εσ α ν στον κλοιό
Ή επομένη μέρα ήταν σκέτος ιδρώτας,
άλλα στις 4 30 τό άπόγενμα ό Σικάρντο
έθεάθη νά μπαίνη σπίτι τον Ν ίκ Γκολίνο.
Ο ί πράκτορες ναρκωτικών κα ί ο ί άστννομ ικ ο ί γύρισαν πίσω ατούς σταθμούς τους
διά μέσον τον δρόμον πού οδηγεί στό
ξενοδοχείο καί στό σπίτια, καθώς καί τά
έντενκτήρια τών διαφόρων ύποπτων τής
Νέας Ύόρκης, τής Νέας Ύερσέης καί τής
Πενσυλβανίας. Άλλ' αυτό δέν συνέβη
προτού περάσουν τά μεσάνυχτα κα ί μέχρι
τή στιγμή πού ό Σικάρντο μπήκε μέσα στό
άμάξι τον. Αυτή τήν ώρα δέν παρετηρήθη
κανένα ύποπτο αυτοκίνητο πού νά είχε
διατεθή γιά τή προστασία τοϊι Σικάρντο:
Ή πορεία τον παρηκολονθείτο και άνεφέρετο. Τίποτα τό έκτροπο δέν έσημειώθη.
Ό Διευθυντής τής Λέσχης τράβηξε μέσα
στην αυλή τον ξενοδοχείου, οδηγώντας
μόνος τον τό αι'ποκίνητο στις 2.10' τό
πρωί. Ό Γκόλντ τόν συνάντησε εκεί. Ό
Σικάρντο έσκυψε κάτω στό μπροστινό κά
θισμα καί σήκωσε ένα μικρό αάκκο οπό
καραβόπανο πού έκλεινε: μέ φερμουάρ.
Βγήκε υστέρα άπό τό αυτοκίνητο καί ό
Γκόλντ τόν ώδήγηαε μέσα στην καμπίνα
12 όπου ό Τελάνο έπερίμενε.
Ό Σικάρντο εΐσήλθε στό δωμάτιο μέ έκ-
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νο έδωσε παραγγελία διά τήν τρίτην καί τελευταίαν αγοράν. Π έν
τε κιλά ηρωίνη! Ή παράδοσις θά
έ γ έ ν ε το εις τό ξενοδοχείο πού έ 
μ εινε τάς τελευταίας ημέρας ό άατυνομικός μέ τόν βοηθόν του.
Απροσδόκητα όμως στό χώρο τής
ένέδρα ς ένεφανίσθηααν δύο δημο
σιογράφοι καί παρ ολίγον ή όλη
ύπόθεσις νά χαλάση. Α λλά τό θ έ 
μα τακτοποιήθηκε, διότι ή παράδοσις τού εμπορεύματος άνεβλήθη
διό τό επόμενο βράδυ.
δηλη τή δυσπιστία στά μάτια του. Στάθηκε
σάν νά ήταν έτοιμος νά άναχωρήαη άμέσως καί άποποιήθηκε τήν πρόσκληση τον
Τελάνο νά βγάλη τό καπέλο κα ί τό παλτό
του. «Είναι αργά» είπε. Ακούμπησε τό
παραδάκι καί άσε με νά φύγω άπό δώ
μέσα». «’Άσε νά ίδοϋμε τό πράμα πρώτα»
είπε ό Τελάνο. Ό Σικάρντο σήκωσε επάνω
τό αάκκο καί ό πράκτωρ αδειααε τό πε
ριεχόμενο στό κρεββάτι: Δνό καφφέ χαρτοαακκοϋλες τυλιγμένες στό επάνω μέρος.
Ό Γκόλντ άρχισε νά ξετυλίγη τά δέ
ματα, ενώ ό συνεταίρος του ζητούσε νά
λάβη πληροφορίες γιά τή καθυστέρησε
«Είχαμε ένα μπέρδεμα στή Νέα Ύόρκη», <
είπε ό Σικάρντο. «Τά πέντε κιλά πού ύπετίθετο ότι προωρίζοντο γιά σάς πουληθή
κανε σέ κάποιον άλλον. Έτσι έπρεπε νά
βρεθούν άλλα πέντε κιλά». Είναι αυτό
πού μάς έφερες καλό πράμα; είπε ό Τε
λάνο. Είναι τελείως άγνό, γιατί είπαν στόν
Ν ίκ ότι έπρεπε νά παραλάβουν μιά άλλη
άποστολή άπό κάποιον Γάλλο» εξήγησε ό
Σικάρντο. « Ό Νίκ λέγει ότι είναι καλλί
τερο εμπόρευμα άπό ό,τι έχετε προμηθευθή πιό μπροστά, καί έτσι είσαι πολύ τυ
χερός». Ο ί καφφέ σακκοϋλες περιείχαν
δέκα μισόκιλα λευκής σκόνης σέ δέματα:
Καθώς τά μετρούσε ό Γκόλντ, ήταν κατά
δηλο, ότι ό Σικάρντο όλο καί περισσότερο

άδημονυϋσε. «Έλα τέλειωνε, είναι όλα
έδώ» έμεμψιμοίρησε.«Άς έχω τά χρήματα
γ ια τί νοιώθω πολύ κουρασμένος άπόψε
καί θέλω νά πάω νά κοιμηθώ».
«’Όχι θά ήταν καλλίτερα νά τά μετρήσωμεν γιά νά βεβαιωθούμε πρώτα», είπε ό
Τελάνο καί ζήτησε άπό τόν Γκόλντ νά πάη
νά φέρη μιά ζυγαριά γιά νά ζιγίσουν τήν
ηρωίνη. Αυτό ήταν τό σύνθημα γιά τήν
έξόρμησι. Ό νεαρώτερος πράκτωρ έκανε
μεταβολή καί έφιγε άπό τό δωμάτιο. Μό
νος μέ τό Σικάρντο τώρα ό Τελάνο προσ
παθούσε νά τού άποσπάση περισσότερες
πληροφορίες, άλλ' ό μικρόσωμος διευθυν
τής τής Λέσχης άπέφευγε τις έρωτήσεις
του κα ί τεχνιέντως άπεποιεϊτο νά γνωρίση
κάτι τό σχετικό μέ τόν Γάλλο πού έφωδίαζε τά ναρκωτικά. Εν τώ μεταξύ ό
Γκόλντ έκινητοποίηαε θέτοντας έν συνα
γερμοί τούς ντέντεκτιβς στά δωμάτια και
στις δυό πλευρές τού δωματίου 12. Τέασαρες άνδρες άπό τούς όποιους οί δύο
έφεραν οπλοπολυβόλα τόν άκολούθησαν
πίσω πρός τό δω/ιάτιο τού Τελάνο, όπου
κα ί ό Γκόλντ χτύπησε τήν πόρτα. Μόλις ό
Τελάνο άκουσε τό χτύπημα, έβγαλε τό
περίστροφό του καί τό στήριξε στό στομά
χι τού Σικάρντο. «Ψηλά τά χέρια Τζίμμη»
έπρόσταξε. «Είμαι ομοσπονδιακός πρά
κτωρ κα ί τελείς υπό κράτησιν».

Μετάφρ. Διασκευή ύπό
τού Αστυν. Δ/ντοϋ I. Σταθαρά

Εις τήν άπέναντι
σελίδα: «Κάπου»
στη Νέα Ύόρκη,
ένας ναρκομανής,
Αξιοθρήνητο θύμα
των
«ηδονιστι
κών» «κοιμάται»
στο ρείθρο τοϋ
δρόμον.

NARCOTICS

Ο Σικάρντο άπλώς όέν τόν έπίοτενσε
α ί όέν σήκωσε ψηλά τά χέρια τον. ’Α ντί
ά ανμμορφωθή πρός τάς υποδείξεις τον
ράκτορος έκούνησε τόν ένα βραχίονα
w επάνω κάτω σάν νά ήθελε νά έξονετερώση τό περίστροφο.
« Ώ Μ άϊκ αί>τό πού έκανες είναι πολύ
ίρόστυχο καί τό ξέρω! Ποτέ όέν θά μποιέσης νά γλντώσης μ ' αυτό τό τρόπο». Ό
"ελάνο έφώναξε τόν Γκόλντ καεί ο ί πέντε
ίνόρες πού ϊσταντο πέριξ ώρμησαν στό
ψμάτιο. Ό Σικάρντο κοιτάζοντας έκανε
επτομερή έξέτασι τον οπλοστασίου καί
•ναγκάαθηκε νά όεχθή τις χειροπέόες,
τού τοϋ είχαν έτοιμάσει, αλλά άκόμα όέν

μπορούσε νά πιστεύση στή νέα πραγματι
κότητα. Τότε μόνον άντελήφθη σέ τ ί κατάστασι είχε βρεθή, όταν ό Τελάνο άπεκά
λυψε τόν κρυμμένο του άσυρματοφόρο ε
ξοπλισμό καί έόωσε τό σύνθημα γιά νά
σνλληφθή ό Γκολϊνο κα ί νά απεύσονν οί
πράκτορες γιά άλλες συλλήψεις. Καταριό
τανε, ούρλιαζε, έδρυχάτο, άντίστασι όμως
σωματική καμμιά όέν προέβαλε. Ή παρά
φορη μανία του ήταν καθαρώς προσωπι
κή. Τό νά προκληθή σύγχνσις κ α ί νά έξαπατηθή από ένα άλλο απατεώνα είναι μιά
νπόθεσις άνεκτή τέλος πάντων, τό νά αίχμαλωτισθή όμως τόσο απόλυτα από ένα
πράκτορα τής υπηρεσίας ναρκωτικών ή
ταν ένα όεινό πλήγμα στήν επαγγελματική
υπερηφάνεια τον Σικάρντο, που όέν μπο
ρούσε νά τό ύποφέρη. Μέσα σέ μ ιά ώρα
είχε σνλληφθή καί ό Γκολϊνο στό σπίτι
του. ’Εναντίον τόσον αυτού όσον καί τον
Σικάρντο αχηματίσθηκε όικογραφία τίς
πολύ πρωινές ώρες γιά τό 'Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο τής Φιλαδέλφειας. Ό Τζών
Σονντόρα, ό πρώτος άνθρωπος πού έπώλησε ηρωίνη στόν Τελάνο σννελήφθη καί
αυτός. Ό Τελάνο όμως όέν έπερίμενε γιά
νά τηρηθούν όλες ο ί διαδικασίες. Τή στι
γμή πού πληροφορήθηκε γιά τή σνλληψι
τοϋ Γκολϊνο έτρεξεμέ ταχύτητα διοδίων γιά
τό διαμέρισμα τον Μερλόττι πού βρισκό

τανε στήν πάλι τής Νέας Ύόρκης. Τό
διαμέρισμα άνεμένετο νά άποόώση, όπως
κ α ί ή επιχείρησις τού ύποπτον κεντρικού
έγκεφάλον τής Νέας Ύόρκης, δ,τι όήποτε
αποδεικτικό στοιχείο ή υπηρεσία θά μπο
ρούσε νά έλπίζη νά βρή στις πηγές τον
άνεφοόιασμού. Ό Μερλόττι, σύμφωνα μέ
τίς ραόιοτηλεπικοινωνιακές άναφορές,
όέν είχε άκόμα επιστρέφει, διότι έφέρετο
ότι ενρίσκετο έκτος πόλεως τήν νύχτα καί
ό Τελάνο ήλπιζε ότι θά έφθανε εγκαίρως
στήν Νέα Ύόρκη γιά νά παραστή αντόπτης μάρτνς τής συλλήψεως.

Ενας αριθμός γιά τόν Φρανσοκά
Σ τίς 4.40 ' π.μ. ό Φράνκ Μερλόττι μπήκε
από τήν οπίσθια είσοδο τού κτιρίου καί
πλησιάζοντας στό διαμέρισμά του άφήκε
τό κλειδί νά γλνατρήαη μέσα στή κλει
δαρότρυπα. ’Εκείνη τή στιγμή ό πράκτωρ
Ντάννυ Μοναχάν, ένα ξεθωριασμένο σκιάχτρο άνθρωπον, έβγαινε από ένα χαγιάτι
τον κτιρίου καί διασχίζοντας τό δρόμο έτρίκλιζε σάν μεθυσμένος. Σωριάστηκε έπάνω στό Μερλόττι κα ί έφώναξε. « Ά ! ξέχααα τό κλειδί μου κα ί κλειδώθηκα έξω.
"Ασε με νά μπω μέσα!» Ό Μερλόττι άναγκάσθηκε καί άφησε τή πόρτα άνοιχτή. Ό
Μοναχάν όρμοιντας επάνω του τόν συνέλαβεν εντελώς έξ άπήνης. «Τελείς υπό
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01 ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟ Υ «ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Ε ις α υ τή ν τήν σελίδα έπάνω: Π α ρά τό άγριο
κ υ ν η γ η τό τής Α μ ερ ικα νικής Α σ τυ νομ ίας,
τ ε ρ ά σ τιε ς ποσότητες ναρκωτικών όλω ν τών
ειδώ ν, είσ ά γ ο ν τα ι σ τις Η νω μένες Π ο λ ιτείε ς
κ α ί «π οτίζουν» έκ σ τομ μύ ρ ια νέων. Κάτω καί
ε ις τή ν άπ έναντι σελίδα: Χιππυσμός κ α ί ναρ
κω τικά είν α ι ό «ιδεώδης·· σ υ νδ υ α σ μ ό ς γιά
χ ιλ ιά δ ε ς ν έο υ ς σ ' ό λ όκληρ ο τόν κόσμο.

κράτησιν» είπεν. Κ α ί τότε μόνον πάρετή
ρησε ατό χέρι τού πράκτορος τή σκληρή
κα ί κρύα κάνη ατό σαρανταπεντάρι περί
στροφο.
Ό γκάγκστερ όιεμαρτύρετο
σ' όλη τή όιαόρομή γύρω, γύρω άπό τό
τετράγωνο, καθώς ό Μοναχάν τόν ώδηγούσε γιά νά φθάσονν στην πρόσθια εί
σοδο τον κτιρίου, δπον τρεις άλλοι πρά
κτορες τόν περικύκλωσαν.
Έπιόείχθηκε στό Μερλόττι ένα ένταλμα
κατ' οίκον έρεύνης κα ί ο ί πράκτορες τόν
ώόήγησαν έπάνω στό διαμέρισμά τον,
σννοδεύοντάς τον μέσα στό άσαναέρ. "Ο
ταν έφθασαν μπροστά άπό τήν πόρτα 7-Κ
ό Μονάχαν σκέφθηκε νά έρωτήση. « Υ
πάρχει κανείς μέσα ατό διαμέρισμα;» «Δέν
ξέρω. Ήμουν έξω όλη τή νύχτα». Πιθανόν
αύτό πού είπε νά ήταν κα ί ή αλήθεια,
γ ια τί πράγματι διαννκτέρεναε εκτός τον
διαμερίσματος τον. "Οταν όμως μπήκαν σ ’
αυτό διεπίστωσαν ότι σέ ένα άπό τά διπλά
κρεββάτια τον υπνοδωματίου, πού έχρησίμευε γιά ξενώνας, ήταν ξαπλωμένος κά
ποιος. Ό φιλοξενούμενος αϊτός μέ τό θό
ρυβο, πού έδημιούργηααν ο ί επισκέπτες,
ξύπνησε πάρα πολύ έκπληκτος κα ί δέν
άπέφυγε νά άποκρύφη τή πραγματική τον
ταυτότητα, δηλώσας ότι είναι ό Τζό Μπιάνι.
«Σέ θέτω υπό περιορισμόν «άνεκοίνωσε
ό πράκτωρ Μόρτ Πέλας. «Μέ τήν κατη
γορία ότι συμμετέχεις στή αι·νωμοαία πωλήσεως ναρκωτικών».
Καθ' όν χρόνον ό Μπιάνι καί ό Μερλόττι έκάθηντο στό καναπέ τού λίβινγκρούμ ο ί πράκτορες άρχισαν νά ενεργούν
μ ιά λεπτομερή καί έξονιχιστική έρευνα
στό διαμέρισμα. Παράλληλα σάν άστραπή
μεταδόθηκε τό σύνθημα στους πράκτορες
τον Long Island γιά τή σύλληψι τον Γόνυ
τού Μυταρά καί τον πατέρα τον. Τό απο
τέλεσμα ήταν νά σνλληφθοϋν προτού ξημερώση κα ί νά κατασχεθούν έκεί 19 πάονντς καί 2ούγγιές ηρωίνης. Μέχρι τότε
όμως ο ί πράκτορες κατώρθωααν νά βρουν
στό διαμέρισμα τού Μερλόττι τά άρχεϊα
τών έπιχειρήσεων τού Μπιάνι, πού ήταν
γραμμένα μέ ταμπόν σέ κόλλες αναφοράς,
καθώς καί τρία βιβλία διευθύνσεων ·στό
τραπεζογραφείο τού λίβινγκ-ρούμ.
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Ο ί σημειώσεις περιείχοντο κυρίως σέ
προσωρινούς κώδικες μέ στοιχεία καί μ ι
κρά ονόματα δίπλα άπό τούς άριθμούς, οί
όποιοι προφανώς αριθμοί έδειχναν τις πο
σότητες ηρωίνης, πού είχε πωληθή, τά
χρήματα πού είχαν είαπραχθή, τά οφει
λώμενα χρηματικά ποσά.
Τά βιβλία διευθύνσεων περιελάμβανον
καταλόγους πολλών γνωστών παραβατών
τής νομοθεσίας «Περί ναρκωτικών» άπό
όλα τά διαμερίσματα της χώρας καθώς
έπίσης κα ί άγνωστα ονόματα, γιά τήν έξακρίδωσι τών όποιων ή υπηρεσία ναρκωτι
κών θά έπρεπε νά άσχοληθή έπί μήνες.
Ό πράκτωρ Πέλας ήρεύνησε κατά τρό
πον έξαντλητικόν έπί τόπον τά βιβλία
διευθύνσεων. Ή κυρία του άπασχόληση
στήν υπηρεσία ήταν έκείνη τού συντονιστού. Γλωσσομαθής, κάτοχος πολλών ξέ
νων γλωσσών, μπορούσε νά διαβάση κάθε
είδους αναφορά, πού προήρχετο άπό πρά
κτορας άπό όλες τις χώρες τού κόσμον καί
νά άναζητή στοιχεία έπιχειρήσεων πού
έκτείνονται πέρα άπό τά σύνορα τών 16
τμηματικών περιοχών τής δικαιοδοσίας
τής υπηρεσίας ναρκωτικών.
Σέ ένα βιβλίο τό έμπειρο μάτι τού Πέ
λας έπεσε έπάνω στό όνομα Φρανσουά.
Σέ μ ιά γραμμή τής ριγωτής σελίδας υπήρ
χε σκέτο τό όνομα μέ ένα αριθμόν τηλε
φώνου δίπλα τον. Αμέσως θυμήθηκε ό
Πέλας τήν έκθεσι γιά κάποιο Φρανσουά
σέ συνδυασμό μέ τήν ύπόθεσι τον Μπιάνι.
Πιθανόν ό αριθμός αυτός τηλεφώνου
ποτέ νά μή μπορούσε νά όδηγήση τήν
υπηρεσία ναρκωτικών στον άνθρωπο πού
πραγματικά άνεφέρετο γιά τό λόγο ότι καί
αυτός έπίσης υπήρχε μέσα στον κώδικα.
Π αρ’ όλη τή δυσκολία όμως αν τή ό Μερ-

λόττι έτυχε νά έχη σημειώσει τό σωστό
άριθμό μέσα σέ ένα φύλλο χάρτου πού
βρέθηκε στό ίδιο συρτάρι. Μπροστά άπό
τόν άριθμό υπήρχε μόνο τό γράμμα « Φ »
διέ.φερε όμως ό άριθμός α ϊτό ς άπό τόν
άριθμό τον Φρανσουά μόνον κατά τό ό,τι
τά δέ'ο τελευταία ψηφία έπροίχίλλοντο ώς
ένα. Ο ί δυό αριθμοί τηλεφώνου άναμεταδόθηκαν ιπό Κέντρο τής Υπηρεσίας στήν
Νέα Ύόρκη καί έκεί ένας πράκτωρ έζή
τησε επειγόντως άπό τή Τηλεφωνική Ε
ταιρεία πληροφορίες γιά τά όνόματα καί
τις διευθύνσεις τών προσώπων εκείνων
πού ο ί αριθμοί ήταν καταχωρημένοι στους
τηλεφωνικούς καταλόγους.
Στό διάστημα πού ο ί πράκτορες έπε-
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ρίμεναν γιά τήν άπάντησι, ό Μ άίκ Τελάνο
έφθασε κα ί χον έόόθη λεπτομερής Αναφο
ρά. Ή περιγραφή γύρω άπό τις άποκαλύψεις τόν έπλημμνρισε άπό χαρά, εί’διάθετος όέ καθώς ήταν νοτερά άπό αυτό
προοεχώρηοε στοές άλλονς πράκτορες
προκειμένου νά προγραμματίσουν καί
σχεδιάσουν τήν έφοδο κατά τον Φρανσονά. Εάν έπρόκειτο πράγματι γιά ένα
σημαντικότερο Ευρωπαίο προμηθευτή,
καθώς είχαν έποπτευθή, τό πρόβλημα που
τους Απασχολούσε ήταν αν θά μπορούσε
νά αίφνιδιαοθή οντος κατά τέτοιον τρό
πον ώστε νά καταστή δυνατόν νά συλληφθή μέ τήν κατοχήν τών στοιχείων τού
εγκλήματος. Μέχρι νά φθάση ή είδησις ότι
ό Αριθμός στό τηλεφωνικό κατάλογο avfφέρετο σέ ένα διαμέρισμα ατούς Kew Gar
dens. ό Τελάνο κα ί ό πράκτωρ Πέλας
είχαν καταστρωσει ένα σχέδιο βάσει τον
όποιον ήλπιζαν ότι θά μπορούσαν νά έργααθούν μέ έπιτνχία.

ΈξήρΟ(Μοσις τον Δικτύου
Γιά τον Λέοντα Λεβονιάν υ ί μήνες πού
πέρασαν ήταν μήνες εύχάριστοι. Ακολου
θώντας τις οδηγίες πού είχε λάβει άπό τή
Μασσαλία είχε κατορθώσει νά έγκαταστήση Ασφαλείς επαφές μέ τού’ς κορυφαί
ους εισαγωγείς ήρωΐνης /ιέοα στό Μόν
τρεαλ κα ί στήν πάλι τού Μεξικού εις τρό
πον ώστε να θεωρήται λόγω τών Απολύ
των τον επιτυχών ένας άπό τούς μεγαλύ
τερους διεθνείς λαθρέμπορους στή όιακίνηαι τών ναρκωτικών. Με τήν ήρωΐνη που
ήταν κρυμμένη <πό διαμέρισμά του καί
πού ήδη τήν είχε πωλήσει στο Μπιάνι δέν
ένόμιαε ότι έληξε ό προορισμός τον, γ ι’
αύτό κα ί είχε παράλληλα μεριμνήσει νά
στείλη τό συνέταιρο του Τριγγάνο πίσω στή

Γαλλία γιά νά κανονίαη τή διαδικασία μιας
δεύτερης Αποστολής τού εμπορεύματος.
Κ αθ' ον χρόνον ό Τριγγάνο βρισκότανε
μακρνά του σκέφθηκε ό Λεβονιάν ότι θά
μπορούσε νά ρισκάρη τίς απολαύσεις του
μέ τό νά φέρη μιά παλλακίδα μέσα στό
ίδιο τό διαμέρισμά του. Κ αί έτσι όταν
άκούσθηκε ένα χτύπημα στή πόρτα ίνωρίς
τό πρωΐ ξύπνησαν κα ί ο ί δύο, ό Λεβονιάν
κ α ί μ ιά νεαρή ξανθιά Γαλλίδα. Ό Λεβονιάν κατευθύνθηκε πρός τήν πόρτα. «Ποι
ος είναι;»
Ό Τελάνο έγυρε στήν πόρτα κα ί έψιθύρισε: «Ά νοιξε Φρανσονά».
Ή πόρτα, Ασφαλισμένη μέ μ ιά άλυσσίδα, άνοιξε κατά δυό ϊντσες. «Τί είναι;»
Αξίωσε νά μάθη ό Λεβονιάν.
« ’Εάν είσαι ό Φρανσονά, έχω ένα μή
νυμα γιά σένα. Έπίτρεψέ μου νά περάσω
μέσα».
«Δέν σάς γνωρίζω καί έτσι δέν βλέπω τό
λόγο γ ια τί θά έπρεπε νά έπιτρέψω σέ ένα
άγνωστο νά μπή στό σπίτι μου» έψιθύριαε
ό Λεβονιάν.
« Ώ Διάβολε!» άνεφώνηαε ό Τελάνο, κοι
τάζοντας γύ’ρω του σάν νά ήθελε νά έλέγξη μήπως κανείς μπορούσε νά κρυφακούη.
Ό Μπίγκ Τζό μέ έστειλε γιά νά σού πώ
ότι βρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέσι. Ό
Μερλόττι έχει άσχι/μα στριμωχθή καί με
ρικά άπό τά άλλα παιδιά έπίαης είναι σέ
κατάστααι επικίνδυνη. Γ ι' αυτό Ακριβώς
τό λόγο ό Τζό μου είπε νά σέ πάρω άπό
εδώ».
«Πού είναι ό Τζό;». Δέν ξέρω. Μου
έτηλεφώνηαε καί μού είπε νά σού πώ νά
πάρης τό πράμα άπό έδώ, γιατί νομίζει ότι
ο ί 'Ομοσπονδιακοί έρχονται. Καταλαβαί
νετε;»
«Ναί, Αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ».
Ό Τελάνο οπισθοχώρησε άφού προει
δοποίησε τόν Φρανσονά, ότι δέν είχε στή
διάθεσί τον πολύ χρόνο. Ακολούθως προ
χώρησε πρός τήν οπίσθια αυλή όπου άνέμεναν ό Πέλας καί δνά άλλοι Ακόμα πρά
κτορες. ’Ε κεί περιέγραψε τήν κατά πρόσωπον άντιμετώπιαίν του μέ τόν Φρανσουά, καταλήγοντας εις τό ό,τι πράγματι
τού έμίλησε. 'Αλλά έάν καί κατά πόσον
όμως ό Γάλλος έπίστενσεν εις τά όσα τού
είπε, ό Τελάνο ώμολόγησεν, ότι δέν ήξερε.
Έ τσι ο ί πράκτορες επερίμεναν.
Η άγων ία καί ή άβεβαιότης όιήρκεσε
έξω άπό τό κτίριο 15' ολόκληρα λεπτά.
Τότε ό άνθρωπος πού εκαλείτο Φραν
σονά ξεπρόβαλε άπό τήν πίσω πόρτα συν
οδεύοντας μιά ξανθιά γυναίκα. Στό άριστερό τον χέρι κρατούσε μιά φαιοκίτρινη
δερμάτινη βαλίτσα.
Ό Δεβονιάν είχε πλησιάσει στήν άλλέα
πού ώδηγοϋσε στό δρόμο, όταν τόν έχαιρέτησαν τρεις μεγαλόσωμοι άνόρες, πού ό
καθένας άπό αυτούς βαστονσε όπλο.
«Καλημέρα Φρανσονά!» ξεφώνισε ό
Μόρτ Πέλας. «Τί έχετε μέσα στή βαλίτσα
σας;»
Ό Λεβονιάν κοίταξε γιά μιά στιγμή μέ
άπορία τούς τρεις άνόρες καί τά όπλα
τους. 'Ύστερα μέ Απροσδόκητη ταχύτητα
έξεαφενδόνισε τή βαλίτσα πρός τήν κατεν-

θννσιν τον Πέλας, χαμήλωσε τό κεφάλι
τον κ α ί όρμώντας έτρεξε σάν άστραπή μα
κ ρ ιά άπό τόν Τελάνο. Ό τρίτος όμως
πράκτωρ, κάνοντας ένα βήμα πρός τά πί
σω δίπλωσε τήν άκαμπτη κνήμη τον στό
πέρασμα τον φενγοντος άνθρωπον καί τόν
έρριξε κάτω.
Ό Λέων Λεβονιάν σήκωσε τά μάτια τον
επάνω άπό τό πεζοδρόμιο πού ήταν ξα
πλωμένος καθώς άκονσε έναν άπό τούς
άνόρες νά τού γνωστοποιή ότι όλοι τονς
ησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες. Τώρα
κατάλαβε ότι ήταν χαμένος.
Ύστερα άπό τίς δίκες τους ο ί έξής άν
θρωποί έόικάσθησαν καί κατεδικάσθησαν: Ό Λέων Λεβονιάν 20 χρόνια, ό Ν ίκ
Γκολίνο 40 χρόνια, ό Τζίμμυ Σικάρντο 43
χρόνια, ό Μπίγκ Τζό Μπιάνι 10 χρόνια, ό
Γόνυ ό Μυταράς Μαρτίνο 17 χρόνια κάθειρξι. Ό πατέρας τέλος τού Τόνυ 5 χρό
νια φνλάκισι.
Τό σπουδαίο στήν ύπόθεσι είναι ότι
όλες ο ί ποινές πού έπεβλήθησαν άπό τό
δικαστήριο ήταν ποινές άνευ μετατροπής
κα ί γ ι' αύτό έπρεπε νά έκτιθούν στις φυ
λακές άφού δέν μπορούσαν οί καταόικασθέντες νά εξαγοράσουν ούτε ένα μέρος
άπό τή συνολική ποινή.
Μέ τέτοιες αυστηρές ποινές άπεσκοπεϊτο εις τό νά πεισθούν ο ί έξ έπαγγέλματος
έγκληματίαι ότι είναι Ανάγκη νά παύσουν
νά Ασχολούνται μέ τήν πώληαι καί τή δια
νομή τής ήρωΐνης καί ό σκοπός αυτός σέ
μ ιά μεγαλύτερη έκτασι άπό ό,τι πιστεύεται
άπεδείχθη ότι έσήμαινεν επιτυχία. Κανέ
νας δέν γνωρίζει πόσοι Ακριβώς ήρωίνομανείς υπάρχουν σήμερα στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Μπορεί νά υπάρχουν εν συνολω 60.000
καθώς ύπολογίζουν στατιστικώς ο ί Αστυ
νομικές Αρχές ή πιθανόν νά είναι διπλά
σιοι καθώς πιστεύουν μερικοί ειδικοί. Έ 
να όμως πράγμα είναι βέβαιο. Στά 10 χρό
νια πού πέρασαν άπό τότε, ολοένα καί οί
άνθρωποι τής Μαφίας άποσύρονται άπό
τή διανομή τών ναρκωτικών καί τό άποτέλ.εαμα είναι νά είσάγεται στις Ηνωμένες
Πολιτείες όλιγώτερη ήρωΐνή άπό ό,τι πρό
τή; έξαρθρώσεως τής ώς άνω συμμορίας.
Ένα μεγά/.ο μέρος άπό τίς πιστώσεις
τού ειδικού προϋπολογισμού πρέπει νά
διατίθεται στήν Υπηρεσία Ναρκωτικών καί
επικινδύνων Φαρμάκων ή όποια έχει ε
πεκτείνει παγκουμίως τήν επιρροήν της
μέσω τών εργασιών της στις ξένες χώρες
καί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω τής
Εκπαιδευτικής Σχολής στήν Ούάσιγκτων
D C. γιά Αξιωματικούς τής τοπικής ’Α στυ
νομίας, κα ί τούς συναδέλφους του: τών
Ηνωμένων Πολιτειών.
Η ηρωίνη Αποτελεί πάντοτε τό εκλεκτό
φάρμακο τών ναρκομανών κα ί ή κατά τά
τελευταία έτη εύρεία αύξηαις τής χρήσεως
τής μαριχουάνας, τού L.S.D. καί τών Αμ
φεταμινών θά μπορούσε νά σημάνη μιά
αυστηρή προειδοποίησε ότι χωρίς τήν άτεγκη κ α ί αύ'ατηρή εφαρμογή τών νόμων ό
έθισμός τής ήρωΐνης θά ήταν δυνατόν νά
άπλωθή όποτε δήποτε σέ επιδημικές Ανα
λογίες.
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Παρουοιαοιι υπο του Α' Τπβρχπίου Α.Π
ε. Χαρ. Ποποτοωρτιου
Οι 'Υπηρεσίες τής Άστυν. Πόλεων
άνταποκρίθηκαν κατά τό 1976 πολύ
Ικανοποιητικά στην κατά τού εγκλή
ματος προληπτική καί κατασταλτική
αποστολή τους καί συνέβαλαν έτσι
αποφασιστικά στή διατήρησι τής κοι
νωνικής γαλήνης.

ΙΣ πρωϊνές ώ ρες τής 7. 10.77 στήν αϊθουοα δια
λέξεων τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού έπιμελητηρίου ’Αθηνών, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κα
τά τήν όποίαν έγινε ή παρουσίαση ιών πεπραγμένων τήε
’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό 1976 Παρέστησαν ό Υ 
πουργός Δημ. Τάξεως κ. Σταμάτης, ό Γ εν ικός Γραμμα
τέας τού ίδιου Υ π ουρ γείου κ. Μπάλκος, εκπρόσωποι τών
δικαστικών καί άλλων άρχών,αντιπροσωπεία τής ’ Ε λ λ η 
νικής χωροφυλακής, άξ/κοί τής ’Αστυνομίας, δημοσιο
γράφοι, συνεργεία τής τηλεοράσεω ς καί τού ραδιόφω
νου, δικηγόροι καί πολλοί διακεκριμένοι φίλοι τής ’Α
στυνομίας. Πρός τούς παρισταμένους μίλησε στήν αρχή ό
’Αρχηγός τού Σώματος κ. Τζίμα ς ό οποίος είπε:

Τ

«Είναι μεγάλη ή χαρά πού αισθανόμαστε τή στιγμή αυτή τόσον
εγώ, όοο καί οί τχτνεργάτες μου.
Ή παρουσία όλων οας στή σημερινή έκδήλωση τιμά ιδιαίτερα
τήν 'Αστυνομία Πόλεων. Γι’ αότή τήν τιμή πού μάς προσδίδετε,
ώς 'Αρχηγός τού Σώματος, καί έξ ονόματος όλων τών 'Αστυ
νομικών Υπαλλήλων, 'Αξιωματικών καί Κατωτέρων, σάς ευχα
ριστώ θερμώς .
Σκοπός αυτής τής συγκεντρώσεως είναι νά ένημεμωθήτε πάνω
ατά θέματα πού αφορούν τίς δραστηριότητες τής ’Αστυνομίας
Πόλεων κατά τό παρελθόν έτος 1976.
Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια έκ μέρους τού Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν πληρέστερη ένημέρωοη
όλων οας, άλλά καί τήν ένημέρωοη τής κοινής γνώμης γενικώτερα, ώστε νό έκδοθή προοφάτώς καί νό δή ιό φώς τής δημοοιότητος ένας έπιμελημένος τόμος, οτόν όποιο περιλαμβάνον
ται αέ γενικές γραμμές οί δραστηριότητες τού Σώματος στούς
διαφόρους τομείς
Κυρίες καί Κύριοι,
Μέ τήν έκθεση αυτή τών πεπραγμένων, δέν έχομε οάν σκοπό

924

μόνον τήν ένημέρακιη τών κρατικών φορέων καί τής κοινής
γνώμης, σε ό,τι άφορά τό έργον τής Αστυνομίας Πόλεων, άλλά
επιδιώκουμε καί φιλοδοξούμε μέ τήν εμπεριστατωμένη επιστη
μονική μελέτη, άνάλυση καί σύγκριση τών στατιστικών στοι
χείων τό όποια συνθέτουν τό υλικόν αυτό τών πεπραγμένων, νά
προγραμματίσουμε καί κατευθύνουμε πιό σωστά τίς περαιτέρω
δραστηριότητες μας γιά τήν αποτελεσματικότερη πρόληψη καί
καταστολή τής έγκληματικότητος.
Στίς σελίδες τού τόμου τών πεπραγμένων, ό όποιος οάς έχει
διανεμηθή θά βρήτε περιληπτικά κείμενα, σχεδιαγράμματα,
εικόνες καί στατιστικούς πίνακες, διά τών οποίων απεικονίζεται
άνάγλυφα ή δραστηριότης τής Αστυνομίας Πόλεων κατά τό
έτος 1976 καί είδικώτερα ατούς τομείς τής ασφαλείας, τής τά
ξεως, τής τροχαίας, τής άγορανομίας, τού τουρισμού, τής προ
στασίας τού Εθνικού Νομίσματος, τού έλέγχου καί τής έξυπηρετήοεως τών ’Αλλοδαπών καί τού ανθρωπιστικού γενικό
έργου τής Αστυνομίας

τούς ταγμένους εις τήν υπηρεσίαν τής Κοινωνίας καί τής
Παιρίδος. Τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων καταβάλλει
συνεχείς καί επίμονες προσπάθειες γιά τή συστηματική επαγ
γελματική κατάρτιση καί τήν βελτίωση τής πνευματικής καί τής
πολιτιστικής στάθμης όλων τών Αστυνομικών. Γενικά άπό τήν
απόδοση τών ’Αστυνομικών είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μο
χθούν νυχθημερόν γιά τή διατήρηση τής Δημοσίας Τάξεως καί
άοφαλείας σέ ζηλευτό επίπεδο. Είμαστε βέβαιοι, ότι αύτό τό
έπιτυγχάνουμε, άφού ό γενικός δείκτης τών άνεξιχνιάστων
εγκλημάτων, εύρίσκεται, όπως θά δήτε καί στήν "Εκθεση πε
πραγμένων, οέ χαμηλά επίπεδα.
Καί όλα αύτά επιτυγχάνονται μέσα στίς πόλεις πού ασκεί καθή
κοντα ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ιδιαίτερα στήν Πρωτεύουσα,
μέσα στήν όποια έκδηλούνται έντονα οϊ ποικίλες δραστηριό
τητες τού 1/3 τού πληθυσμού τής Χώρας, οϊ οποίες κατά απα
ράβατο κοινωνικό νόμο, δημιουργούν καί τίς έπικίνδυνες αντι
θέσεις. Άντιλαμβάνεσθε, κύριοι, ότι στό χώρο αύτό δημιουργούνται οί ευνοϊκές συνθήκες οί όποιες έκτρέφουν τό έγκλημα
καί δίνουν τό υλικό στά άντικοινωνικά στοιχεία νά δραστη
ριοποιηθούν, είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά, ΰπό τήν μορφήν
τού (οργανωμένου έγκλήματος, λαμβανομένου μάλιστα ύπ' όψιν, ότι ή πόλις τών ’Αθηνών, είναι τό σημείον άπό τό όποιο
διέρχονται όλοι σχεδόν οί ξένοι οί έπισκεπτόμενοι τήν Ελλάδα
ώς τουρίσται. θά χρειασθή συνεπώς εις τό μέλλον έντατικώτεμη
προσπάθεια καί άγώνας σκληρός καί διαρκής γιά νά προλαμΚυρίες καί Κύριοι,
Είναι γνωστό αέ όλους σας καί δέν ήμπορεϊ ν’ άμφισβητηθή
ότι ή έκτεθείοα πιό πάνω δραστηριότης τής ’Αστυνομίας πρα
γματοποιείται σέ εύαίοθητους χώρους τής 'Ελληνικής Κοινω
νίας, κάτω άπό δύσκολες πολλές φορές συνθήκες καί αντίξοες
περιστάσεις, θά ήθελα όμως Κύριοι, νά σάς διαβεβαιώσω υπεύ
θυνα, οάν Αρχηγός τού Αστυνομικού Σώματος, τού οποίου έχω
τήν τιμή νά ηγούμαι, ότι όλοι οί Αστυνομικοί εργάζονται μέ
υψηλό αίσθημα ευθύνης, μέ προθυμία, μέ ζήλο, μέ αυταπάρνηση
καί πλήρη συνείδηση τής άποοτολής των έναντι τής κοινωνίας,
τής Πολιτείας καί τής Δημοκρατίας.
Σάς διαβεβαιώνω ακόμη ότι οί δυσκολίες τίς όποιες άντιμετώπιοε τό Σώμα τόν τελευταίο καιρό καί οί οποίες έδημιουργήθηοαν άπό τό ιδιόμορφο ψυχολογικό κλίμα, δέν έμείωοαν τόν ζήλον καί τήν άπόδοση τών ’Αστυνομικών είς τό έργον
των.
Οί Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι όλων των βαθμών, όποιες καί
όσες άντίξοες περιστάσεις καί όν αντιμετωπίζουν, θεωρούν έαυ-

Σ τίς φ ω το γ ρ α φ ίες μ α ς χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά σ τιγμιό τυ π α άπό τήν παο ο υ σ ία σ ι τών Πεπ ραγμένω ν τή ς Α σ τυ νομ ίας Π όλεω ν Εις τήν άπέναντι σ ελ ίδ α : Ό Α ρ χ η γ ό ς τού Σ ώ μ α το ς κ. Θ. Τζίμας, προλογίζων
κ α τά τήν έν α ρ ξιν τής έκδηλώ οεω ς. Επάνω: Ο Α ' Ύ παρχηγός κ.
Χαρ. Παπαγεω ργίου, ό όποιος μ έ σ α φ ή ν εια ά ν έ λ υ σ ε διεξο δ ικ ώ ς τό
έ ρ γ ο τή ς Α στυνομίας Πόλεω ν κατά τό άπ ελθόν έ το ς 197 6.

Γενική άποψις τής α ιθ ο ύ σ η ς το ύ Ε μπ ορ ικού κ α ί Β ιο μ η χα νικ ο ύ έπιμ ε λ η τη ρ ίο υ Αθηνών, όπ ου έ γ ιν ε ή παρουσίασις τώ ν πεπραγμένω ν
το ύ Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ Σώ μα τος. Είς τό άκρ ο α τή ρ ιο ν δια κ ρ ίν ο ν τα ι ό τότε
Υπουργός Δ ημ. Τάξεω ς κ. Σ τα μ ά τη ς , ό τό τε Γενικός Γ ρ α μ μα τεύ ς
κ α ί ή δ η Υπουργός Δ η μ . Τάξεως κ. Μ πάλκος, ύ έκπρόσωπος του
Μ α κ α ρ ιω τά το υ Α ρχιεπισκόπου Α θηνώ ν καί άλλοι. Είς τήν έδ ρ α ν έ κ
δ ε ξιώ ν πρός τά ά ρ ισ τερά , ό Β ' Ύ παρχηγός κ. Γιαννημάρας, 6 A
Ύ π αρχηγός κ. Π α παγεω ργίου καί ε ις τό βήμα ό Α ρχ ηγός κ. Τζίμας.
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βάνουμε τήνπροπαρασκευή καί τήν οργάνωση τού εγκλήματος
ύπό τήν σύγχρονον μορφήν του. Πιστεύουμε, όμως, ότι μέ τήν
περαιτέρω ενίσχυση τής Πολιτείας είς έμψυχον υλικό καί τε
χνικά μέσο θά είμαστε πάντοτε σέ θέοη νά προστατεύουμε
αποτελεσματικά όλα τά άγαθά τών πολιτών, γιά τά όποιο είμα
στε έντεταλμένοε
Ελπίζουμε ότι οί Κρατικοί φορείς, οϊ εκπρόσωποι όλων τών
μέσων ένημερώσεως καί όλοι έκείνοι οί παράγοντες πού δια
μορφώνουν τήν Δημοσίαν ζωήν τού Τόπου, άλλα καί τά ευρύ
τερο 'Ελληνικό κοινό θά έκτιμήοουν τό παρουσιάζομενο στήν
έκθεση πεπραγμένων ’Αστυνομικό έργο καί θά άναγνωρίοουν τή
μεγάλη αύτή θετική προσφορά τού Σώματος στήν Ελληνική
Κοινωνία καί τήν Πολιτεία
Ή άναγνώριση αύτή δέν θά είναι μόνο ένα άντάλλαγμα τής
προσφοράς τών πολυτίμων υπηρεσιών μας, άλλά θά ουμβάλλη
καί στήν τόνωση τού ηθικού όλων μας, γιά νά συνεχίσουμε μέ
ιόν ίδιο ζήλο τό έργο μας σέ όλους τούς τομείς τής δραστηριότητός μας
Άπό σάς όλους καί άπό τόν Ελληνικό Λαό, έμεϊς οί ’Αστυ
νομικοί, δέ ζητάμε ακατόρθωτα πράγματα. Κατανόηση θέλουμε
σπχζργο μας καί τήν αγάπη οας, όπως καί σείς έχετε τή δική
μας άπεριόριστη Αύτό είναι τά άνταλλάγματα πού ζητάμε γιά
τήν ιδανική έκπλήρωση τής υψηλής άποστολής μας».
Σάς ε υχαρι στώ

Π ο λ υ σ ύ ν θ ετο κ α ί π ολ ύ μο χθο κ α τ ’ αρχήν, γ ίν ε τ α ι δ νσ κο λ ώ τερ ο δ ιό τι, έκ το ς τώ ν ά λ λ ω ν ά δ ν ν α μ ιώ ν , δέν ά ξ ιο λ ο γ ε ΐτ α ι σω στά ά π ό τό κ ο ιν ό κ α ί π ολλές φ ορ ές π ρ ο κ α λ ε ΐ
τ ίς ά δ ικ ε ς ά ν τιό ρ ά σ ε ις το ν .

Ω ρ ισ μ έν ες ά σ τν ν ο μ ικ έ ς έ-

ν έρ γειες, δπως ό έλεγχος ύ π ο π τω ν ά τό μ ω ν , ο ί έ κ τα κ τε ς
εξο ρ μ ή σ ε ις γ ιά τό ν έλεγχο χώ ρ ω ν, δπ ου σ υ χ ν ά ζο υ ν κ α 
κ ο π ο ιο ί, δ έν β ρ ίσ κο υ ν π ά ν το τε τή ν γ εν ικ ή έπ ιό ο κ ιμ α σ ία ,
π α ρ ’ δ λο δ τ ι π ρ ό κ ε ιτα ι γ ιά σ το ιχ ειώ δ η π ρ ο λ η π τικ ά μ έ 
τ ρ α προασπ ίσεω ς τή ς δ η μ ο σ ία ς τά ξ ε ω ς κ α ί κ ο ιν ω ν ικ ή ς
η θ ικ ή ς , μ έ τ ρ α π ού έχο υ ν κ α θ ιε ρ ω θ ή ά π ό δλες τ ίς Α 
σ τυ ν ο μ ίες τώ ν π ρ οη γμ ένω ν χω ρώ ν.
"Ο πω ς π ά ντα , έ τσ ι κ α ί κ α τ ά τά 1 9 7 6 , ό Σ κ ο π ό ς ’Α 
σ τυ φ ύ λ α κ α ς , πού τ ά π ά ν τα έπ ιβ λ έπ ει κ α ί έλέγχει κ α ί
π ού ή τα ν ε ίν α ι κ α ί θ ά ε ίν α ι ή π ιό β α σ ικ ή κ α ί ά ν α ν τικ α τ ά σ τ α τ η μ ο ν ά δ α ά σ τννομ εύσ εω ς, ά π ετέλ εσ ε, κ α ί μ έ
τή ν άπ λή, άκόμη, π α ρ ο υ σ ία το ν , τό ν σ π ο υ δ α ιό τερ ο ά ν α σ τ α λ τ ικ ό π α ρ ά γ ο ν τα το ύ έγ κλ ή μ α το ς.
Δ υ σ τυ χ ώ ς, όμως, δπω ς θ ά

π ού μ ε σ τό

κ ε φ ά λ α ιο

τώ ν

ά δ ν ν α μ ιώ ν , δ έν υ π ά ρ χ ει έπ α ρ κ ή ς δ ν ν α μ ις κ α ί, έτσ ι, δέν
ή τα ν ικ α ν ο π ο ιη τικ ά έπ α νδ ρω μένο ς ό το μ έα ς αυτός.
Ο ί τρ ο χο νό μ ο ι, μ έ τ ίς υπ ερ ά ν θρ ω π ες π ρ ο σ π ά θειές τους,
έ κ α ν α ν δ ,τ ι μ π ο ρ ού σ α ν γ ιά νά ά ν τα π ο κ ρ ιθ ο ϋ ν στό τ ι-

Μετά τόν κ. Τζίμα σέ λεπτομερή ανάλυση τού έργου
τής ’Αστυνομίας κατά τό 1976 προεβη ό Α' Ύπαρχηγός κ.
Παπαγεωργίου. Τήν έμπεριστατωμένη παρουσίαση τού
κ. Ύπαρχηγού καί πρός ένημέρωσιν τών άναγνωστών
μας παραθέτομεν έν συνεχεία

τ ά ν ε ιο έργο τους κ α ί γ ιά νά ε ίν α ι, δσο τό δ υ ν α τό ν λιγ ώ τερ ες , ο ί ά ν θρ ω π ο θν σ ίες σ τό ν βω μό τ ο ν Μ ο λό χ. Π α 
ρ ά λ λ η λ α ο ί Υ π η ρ ε σ ίε ς Τ ρ ο χ α ία ς δ ίδ α ξα ν , μ έ έπ ιτν χ ία ,
σέ Σ χ ο λ ε ία κ α ί ’Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς μ α θ ή μ α τ α κ υ κλ ο φ ο ρ ια κ ή ς
αγω γή ς.
Ο ί ’Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί τή ς ’Α γ ο ρ α ν ο μ ία ς , μ έ το ύ ς σ υνεχείς κ α ί
έ π ιτ υ χ ε ΐς έλέγχονς τους, π ρ ό σ φ ερ α ν θ ε τ ικ ό π ρ ο λ η π τικό

Κύριοι

έρ γο σ τή ν έπ ιδ ίω ξι γ ιά τή ν π ρ ο σ τα σ ία το ύ κ α τα ν α λ ω 

Ή π ρ ο κειμ ένη π α ρ ο υ σ ία α ις , ά ν α φ ερ ο μ έν η α τά π επ ρ α 

τ ικ ο ύ κο ιν ού .

γ μ έ ν α τή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς Π ό λ εω ν κ α τ ά τό έ το ς 1 9 7 6 , δ ια 

Τ ά λ α γ ω ν ικ ά τώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν ά σ φ α λ εία ς , μ έ τήν ά γ ρ υ 

λ α μ β ά ν ε ι:

πνη π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι τώ ν υπ ό π τω ν τελ έσ εω ς ά ξιο π ο ίν ω ν

Τ ό έν γ έν ει π ρ ο λ η π τικό κ α τ ά το ν έγ κ λ ή μ α το ς έργο μα ς.

π ρ ά ξεω ν , κ α ί τήν σ υ σ τη μ α τικ ή έπ ιτή ρ η σ ι τώ ν χώρων,

Τ ή ν κ α τα σ τα λ τικ ή κ α τά το ν έγ κ λ ή μ α το ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα

δ π ο υ σ υχ νά ζο υν ο ί κ α θ ’ έ ξ ι κ α κ ο π ο ιο ί, π ρ ό λ α β α ν τήν

τή ς Υ π η ρ ε σ ία ς , έν σ υ γ κ ρ ίσ ει μ έ έκ είν η το ν έτο υ ς 19 75 .

έκ ν ο μ η δ ρ ά σ ι π ολλώ ν άπ ό α ύ το ύ ς .

Τ ή ν κ ο ιν ω ν ικ ή , π ν ε υ μ α τικ ή κ α ί έ κ π ο λ ιτισ τικ ή δ ρ ά σ ι το ν

Ο ί "Α νδρες τή ς Ε ιδ ικ ή ς Μ ο ν ά δ ο ς Α ν τιμ ε τω π ίσ ε ω ς Α ε 

Σ ώ μ α τ ο ς κ α τά τό ν ίδ ιο χρό νο.

ρ ο π ε ιρ α τε ιώ ν έρ γ ά σ θη κ α ν ά κ α τα π ό ν η τα . Ε υ τυ χώ ς δέν

Τ ή ν π ρόο δο σ τις σ χέσεις 'Α σ τυ ν ο μ ία ς κ α ί κοινού.

χ ρ ε ιά σ θ η κ ε, κ α τά τό ν π ερα σ μέν ο χρόνο, ν ά π ροσφέρουν

Τ ίς ά δ υ ν α μ ίε ς π ού έπ εσ η μά να μ ε. Κ α ί, τέλος,

τ ίς υ π η ρ εσ ίες τους, όμω ς, π ο ιο ς μ ά ς λ έει, δ τ ι ή έτο ιμ ό τη ς

Τ ά έ ξα γ ό μ ε ν α σ υ μ π ερ ά σ μ α τα , μ έ τ ίς π ρ ο τά σ εις μ α ς.

το υ ς δ έν π ρ ο β λ η μ ά τισ ε κ α ί δ έν ά π εθ ά ρ ρ υ ν ε κ ά π ο ια ά 

Ή δ ρ ά σ ις τή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς Π ό λ εω ν κ α τά τό ν π ερασ μένο

τ α κ τ α σ το ιχ εία ;

χ ρ ό ν ο , ά ν α φ έ ρ ε τα ι, βασικώ ς, σ τή ν δ ια σ φ ά λ ια ι τώ ν υπό

Κ α ί τ ά π ερ ιπ ο λ ικά τή ς ’Α μ έ σ ο υ Δ ρ ά σ εω ς, κ α θ ο δ η γ ο ύ 

το ν Ν ό μ ο ν π ρ ο σ τα τεν ο μ έν ω ν ά γ α θ ώ ν το ν π ο λ ίτο υ , ή το ι

μ ε ν α κ α τα λ λή λω ς άπ ό τό Κ έ ν τρ ο , κ ιν ή θ η κ α ν ά κ α τά π α υ -

τή ς ζω ής, τή ς τιμ ή ς, τή ς π ερ ιο υ σ ία ς κ α ί τή ς έλ εν θ ερ ία ς

σ τα δ λες τ ίς ώ ρες το ύ 1 9 7 6 , γ ιά νά σ υμπληρώ σουν τό

το ν , κ α θ ώ ς κ α ί σ τή ν π ρ ο σ τα σ ία τής Π ο λ ιτ ε ία ς άπ ό ό -

π ρ ο λ η π τικ ό έργο τώ ν λο ιπ ώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν .
Π α ρ ά λ λ η λ α μ έ α υ τά , π ού έ ν ό ε ικ τικ ώ ς μ ό ν ο ά ν εφ έρ θ η -

π ο ια δ ή π ο τε έσ ω τερική ά π ειλ ή .
Γ ιά τή ν π ρ α γμ ά τω σ ι τώ ν έ π ιδ ιώ ξε ω ν α υ τώ ν , που

απο

σ α ν, ο ί Α σ τυ ν ο μ ικ έ ς Υ π η ρ ε σ ίε ς , μ έ δ ια λ έξ ε ις , σ υν εν

κ α ί τή ν ' β α σ ικ ή ά π ο σ το λή το ν Σ ώ μ α το ς , κ α τε -

τ ε ύ ξ ε ις , τη λ εο π τικ ές κ α ί ρ α δ ιο φ ω ν ικ έ ς έμ φ α ν ίσ εις, έδω 

β λ ή θ η σ α ν άοκνες, φ ιλ ό τιμ ε ς κ α ί σ υ ν το ν ισ μ έν ες π ρ οσ π ά 

σ α ν σ τό κο ινό χ ρ ή σ ιμ ες ο δ η γ ίες γ ιά τή ν λ ή ψ ι β α σ ικώ ν

θ ε ιε ς , μ έ ά π ο τέλεσ μ α νά έχ ε ι ό ια σ φ α λ ισ θ ή , σέ πολύ

μ έ τ ρ ω ν α υ το π ρ ο σ τα σ ία ς ά π ό το ύ ς κ ά θ ε λογής π α ρ α 

ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ό β α θμ ό , ή δ η μ ο σ ία ειρήνη κ α ί τά ξ ις , π ρ ο 

β ά τε ς τώ ν Νόμω ν.

τελούν

νά π ι

ϋ π ο θ έ σ ε ις ά π α ρ α ίτη τες γ ιά κ ά θ ε ά το μ ικ ή κ α ί κ ο ιν ω ν ικ ή

Γ εν ικ ώ ς , τό Α ρ χ η γ ε ίο 'Α σ τυ ν ο μ ία ς Π ό λ εω ν θ έλ ει

δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα .

σ τε ύ ε ι δ τι ο ί Υ π η ρ ε σ ίε ς το υ έπ ετέλεσ α ν, κ α τά τό 1976,

Ό

κ α τ ά το ν έγ κ λ ή μ α το ς ά γώ να ς, έ κ ά λ ν ψ ε τό μ ε γ α λ ύ 

ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ά

τή ν π ρ ο λ η π τικ ή

κ α τά

το ύ

έγκλ ήμ α το ς

τε ρ ο μ έρ ο ς τής ά σ τν ν ο μ ικ ή ς ό ρ α α τη ρ ιό τη το ς . Κ α ί δ ια -

ά π ο σ το λ ή το υ ς κ α ί δ τι, έτσ ι, σ υ ν έβ α λ α ν α π ο φ α σ ισ τικ ά

κ ρ ίν ε τ α ι σέ δύο το μ είς : Τήν π ρ ό λ η ψ ι κ α ί τή ν κα τα σ το λ ή .

σ τή ν

ό ια τή ρ η σ ι τή ς κ ο ιν ω ν ικ ή ς γαλήνης.

Ε ίν α ι δ έ ή

π ρ ο σ φ ο ρ ά το υ ς α ύ τή ά π ο τέλ εσ μ α σεμνής κ α ί άθόρυβης,
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

ά λ λ ά σκληρής, μ έ χ ρ ι έξα ν τλ ή σ εω ς, έρ γ α σ ία ς τώ ν ’Α σ τ υ 

1. Γενικά
2. Αντικείμενο.
3. Τρόποι - Μέσα.

ν ο μ ικ ώ ν .

4. Αποτελέσματα.
Ε ί ν α ι γεγονός δ τ ι ή ά π ο τε λ ε σ μ α τικ ή ά σ τν ν ό μ εν σ ις έξ α ρ τ ά τ α ι, κυρίως, ά π ό τή ν έ π ιτ ν χ ία τής Α σ τυ ν ο μ ία ς ατό
π ρ ο λ η π τικ ό έργο της.

"Όμω ς,

τό έργο α υ τό , δ έν ε ίν α ι

κ α θ ό λ ο υ εύκολο, δπω ς έ κ π ρ ώ τη ς δ ψ εω ς έ μ φ α ν ίζ ε τ α ι.
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
1.
2.
3.
4.

Είσαγωγή.
Δυσχέρειες.
Αστυνομική Στατιστική:
Έγκληματικότης 1976 - Σϋγκρισις μέ 1975.

I

5. 'Ανήλικης έγκληματικότητος:
α. Χρόνος βιαπράξεως.
6. Ιΐροσωπικότης βραστών
6. Ανεξιχνίαστα εγκλήματα.

Τό έγκλημα, φαινόμενο κοινωνικό καί συνυφασμένο μέ τήν φύσι τού άνθροίπου, όέν είναι δυνατόν νά
προληφθή άπόλντα. Καί ή εναντίον τον κατασταλτική
όραατηριότης τής 'Αστυνομίας θά προβάλει πάντοτε
σάν άναγκαϊο συμπλήρωμα τής συνεχούς καί άδιάκοπης
I προσπάθειας γιά τήν περιφρούρησι τής εννόμου Τάξεως
καί τήν επιβολή τού δικαίου.
Τό κατασταλτικό έργο τής ’Αστυνομίας, παρά τήν δευ
τερογενή σημασία τον, δεν παύει νά είναι τό ίδιο σπου
δαίο, όσο καί τό προληπτικό. Συμβάλλει δέ άποτελεσματικά στήν έμπέδωσι τού αισθήματος άσφαλείας, διότι τό
κοινό, ενώ, όπως είπαμε, τίς περισσότερες φορές άγνοεί
ή υποτιμά τό προληπτικό άστννομικό έργο, δείχνει ιδι
αίτερη ευαισθησία καί συγκίνησι όταν τελείται ένα έγ
κλημα καί αισθάνεται άνακούφισι όταν ή ’Αστυνομία τό
εξιχνιάζει καί οδηγεί τούς δράστες στήν Δικαιοσί'νη.
Έ ξ ’ άλλον ή καταστολή ενέχει καί προληπτική δνναμι,
διότι επιδρά σωφρονιστικός καί άνασταλτικώς στήν πε
ραιτέρω συμπεριφορά καί τών όρώντων καί τών έκκολαπτομένων κακοποιών.
Κ αί τό κατασταλτικό έργο τής Αστυνομίας είναι τρομε
ρά δυσχερές. Γίνεται δέ δυσκολότερο, όταν άσκείται σέ
πόλεις σάν τήν Αθήνα καί τόν Πειραιά, όπου, όπως
είναι γνωστό, παρέχονται ευνοϊκές συνθήκες, όχι μόνο
γιά τήν διάπραξι, αλλά καί τήν συγκάλνψι τού εγκλή
ματος. Καί είναι, επίσης, γνωστό, ότι ατά μεγάλα κέντρα
άναπτύσσεται καί ευδοκιμεί περισσότερο, αν όχι άποκλειστικά, ή πιό άνηανχητική έγκληματικότης, άφον σ’
αυτά, κυρίως, όροϋν τά άναρχικά άτομα.
Σημειοϋται ότι ή Αθήνα καί ό Πειραιάς, πού στήν
πραγματικότητα άποτελοϋν μιά πόλι, έχουν μόνιμο καί
διερχόμενο πληθυσμό τό 1/3 περίπου τού όλου πληθυ
σμού τής Χώρας. Καί, επί πλέον, άπό έδώ διέρχεται τό
μεγαλύτερο μέρος τών 3 περίπου εκατομμυρίων τουρι
στών, πού έτησίως επισκέπτεται τήν Ελλάδα.
Μεστό ήταν καί τό κατασταλτικό έργο τής Αστυνομίας
Πόλεων κατά τό 1976. Στό ενεργητικό του άνήκουν
εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων, συλλήψεις επικινδύ
νων κακοποιών καί εξαρθρώσεις Ελληνικών καί διε
θνών εγκληματικών ομάδων. Τό έργο αυτό εκτίθεται
λεπτομερώς καί εμφανίζεται παραστατικός στήν έκθεσι
πεπραγμένων πού σάς έχει διανεμηθή. Έδώ θά σάς
παρουσιάσω μόνο γενικά στοιχεία.
Πρίν, όμως, άπό αύτό, θά ήθελα νά διευκρινήσω ότι τά
παρεχόμενα στοιχεία άποτελούν πορίσματα τής Αστυ
νομικής Στατιστικής, ή όποια πλεονεκτεί τής Ελληνικής
Έγκληματολογικής Στατιστικής, διότι ενώ ή δεύτερη
διαλαμβάνει μόνο τήν ένδικο εγκληματικότητα (δηλαδή
τά εγκλήματα πού οί δράστες τους κατεόικάσθησαν άπό
τά ποινικά δικαστήρια), ή Αστυνομική Στατιστική δια
λαμβάνει καί τήν δήλη εγκληματικότητα (δηλαδή τά εγ
κλήματα πού οί δράστες τους <5f'v κατεόικάσθησαν, γιά
όποιοδήποτε λόγο). Βέβαια, πέραν αύ τών, υπάρχει καί
ή λανθάνονσα έγκληματικότης, τής οποίας, όμως, ή έκτασις δέν είναι γνωστή, αφού πρόκειται γιά εγκλήματα
πού όέν έχουν καταγγελθή στίς Αρχές, όπως είναι οί
άμβλώσεις καί άλλα.
"Όπως φαίνεται ατούς πίνακες πού θά προβληθούν, ή
έγκληματικότης τού 1976, σέ σύγκρισι μέ εκείνη τού
1975 παρουσίασε στήν περιοχή ευθύνης τής Αστυνομίας
Πόλεων, τήν άκόλουθη διακύμανσι:
( ! ) Στά κακουργήματα, αϋξησι 21,16% , όφέιλομένη
στήν αϋξησι, κυρίως, τών ανθρωποκτονιών έκ προθέ-

σεως, τών ληστειών καί τής έμπορίας ναρκωτικών.
(2) Στά πλημμελήματα, αϋξησι κατά 35,5% , όφέιλομένη,
κυρίως, στόν μεγαλύτερο άριθμό τών άγορανομικών,
κυκλοφοριακών καί υγειονομικών παραβάσεων.
(3) Σ τά πταίσματα έχομε έντυπωσιακή αϋξησι κατά
71,90% .
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟ 1976 - ΣΥΓΚΡ. ΜΕ 1975
1975
1976
%
Κακουργήματα:
241
292
21,16
ΆνΟρωποκτ. έκ προθέσ.
19
34
78,94
Ληστείες
38
46
21,05
Εμπορία ναρκωτικών
74
92
24,32
Πλημμελήματα
34.078
49.663
45,64
Αγοράνομικά
8.100
14.483
78,80
κ.ο.κ.
1.740
2.830
62,64
Ύγειον. παραβάσεις
2.054
3.309
61,10
Πταίσματα:
304.179
522.909
71,90

Ή παρατηρούμενη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τών δύο
ετών στήν εν γένει έγκλημα τι κότητα, πρέπει, βασικός,
νά άποδοθή στό γεγονός ότι κατά τό 1975 οί άστυνο
μικές δυνάμεις ήταν, σχεδόν καθημερινώς, άπησχολημένες μέ τήν άντιμετώπισι εκτάκτων περιστατικών, άναφερομένων στήν δημοσία τάξι, ένώ κατά τό 1976 τά
περιστατικά αυτά ήταν όλιγώτερα καί οί άστυνομικοί
περισσότερο απερίσπαστοι στήν κύρια άποστολή τους,
καί έτσι μπόρεσαν νά βεβαιώσουν περισσότερες παρα
βάσεις.
Ωστόσο, παρά τήν ένθαρρυντική αυτή διαπίστωσι, ή
σταδιακή ανξηαις ώρισμένων σοβαρωτάτων έγκλημάτων, όπως τά ειδικός άναφερόμενα στόν πίνακα κα
κουργήματα, δημιουργεί, οπωσδήποτε,μιά άνησυχία.
Γιά παράδειγμα ή ληστεία πού όιεπράχθη στόν Πειραιά
στίς 3 0 'Οκτωβρίου 1976 άπό Ιταλούς καί "Ελληνες
κακοποιούς, σέ συνδυασμό μέ έφετινά παρόμοια έγκλήματα πού έγιναν σέ άλλα διαμερίσματα τής Χώρας,
όπως ή πρόσφατη ληστεία τής Κέρκυρας, έπιτρέπει τήν
υπόνοια, ότι μιά κάποια μορφή ώργανωμένου έγκλήματος πάτησε τό πόδι της στήν Ελλάδα. Καί άποτελεί
αυτό μιά δυσάρεστη προειδοποίησε
Έπειτα, γιά τήν διάδοσι τών ναρκωτικών, παρά τόν
αδιάκοπο αγώνα πού διεξάγουν οί Υπηρεσίες μας καί
παρά τά πλήγματα πού επιφέρουν ατούς σατανικούς
έμπορους τού άργού θανάτου, τό Αρχηγείο τής Α στυ
νομίας διατηρεί κάποια άνησυχία καί θεωρεί άπαραίτητη τήν άνάιληψι μιάς ευρύτερης εκστρατείας.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑΣ
%

Ιανουάριος: 2981/5,69
Φεβρουάριος: 4001/8
Μάρτιος: 3.894/7,79
Απρίλιος: 3689/708
Μάιος: 3233/6,47

Ιούνιος: 4654/9,31
Ιούλιος: 4709/9,42
Αύγουστος: 4316/8A3
Σεπτέμβριος: 4370/8,74
Οκτώβριος: 5163/1033
Νοέμβριος: 5003/1001
Δεκέμβριος: 3942/7,89
Σύνολον: 49955

Τά περισσότερα άόικήματα όιεπράχθησαν τό φθινό
πωρο, μέ «έγκληματικότερο» μήνα τόν 'Οκτώβριο. 'Ακο
λουθούν ό Νοέμβριος, ό 'Ιούλιος, ό Ιούνιος, ό Σεπτέμ
βριος κ.λ.π.
Έγκληματικότης ώς πρός τίς ήμερες
Τό Σάββατο ήταν ή ημέρα πού έγιναν τά περισσότερα
εγκλήματα. Ακολουθούν ή Τρίτη, ή Τετάρτη, ή Παρα
σκευή, ή Δευτέρα, ή Πέμπτη καί τελικά ή Κυριακή.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δευτέρα: 7.705/15,42%
Τρίτη: 7.813/15.64%
Τετάρτη: 7.776/15,56%
Σάββατο:7.912/1540%
Πέμπτη: 7020/14,65%
Κυριακή: 3.694/709%
Παρασκευή: 7.735/15,48%
Συνολον: 49.955
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Ύπηκοότης δραστών
Ε κ τον σννόλον τών 52,218 έγκληματησάντων κατά τό
1976, οί ήμεόαποί καλύπτουν τό 99,22% . Οι ’Αλλοδα
ποί άνήλθον στους 406 καί άπό αυτούς οί 71 κατηγορήθησαν γιά ναρκωτικά.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ ΔΡΑΣΤΩΝ
Ημεδαποί 51.812/99,22%
Αλλοδαποί 406/0,77
Σννολον 52.218

Βαθμός έκπαιδεύσεως δραστών
Ως πρός τόν βαθμόν μορφώσεως, πρέπει νά όιενκρινισθή δτι ό μικρός αριθμός τών άγραμμάτων εγκλη
ματιών όέν σημαίνει δτι ή έγκληματικότης δέν ευδοκιμεί
στην κατηγορία αυτή, αλλά ατό δτι ό άριθμός τών άγραμμάτων είναι έλάχιστος έναντι τών εγγραμμάτων.
ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΑ1ΕΥΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΩΝ

ΜΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ανώτατη 3.241/6,20%
Μίση 12.912/24,72%
Στοιχειώδ. 35.443/67,87%
Αγράμματοι 622/1,19
Σννολον: 52.218

Σννολον
241
1975
1976
292
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ

Ή κατά ηλικία καί φύλο τών δραστών έγκληματικότης
έμφανίζεται στον πίνακα.
« Έγκληματικότερη» ήλικία ήταν ή τών 30-44 έτών καί
δεύτερη ή άνω τών 45 έτών. Ακολουθούν οί ηλικίες 2529, 2 1 —24, 18—20, 13—17 καί τελευταία ή τών 7—12
έτών.
Ό όυσαναλόγως μεγάλος άριθμός τών έγκληματιών
ηλικίας 3 0 χρονών καί άνω οφείλεται, κυρίως, ατούς
παραβάτες τον Αγορανομικον Κώδικος καί τον Υγειο
νομικού Κανονισμού. Καί είναι αύτό δικαιολογημένο,
άφού οί έπα^γελματίες, κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό, είναι
πάνω α π ό 3 0 χρονών.
Έ κ τών άνηλίκων έγκληματιών ( 7 - 1 4 έτών) οί περισσό
τεροι ήσαν παραβάται τον Κ.Ο.Κ.
Οί περισσότεροι τών ληστών ήσαν ηλικίας 18-24 έτών,
ένώ οι περισσότεροι τών κλεπτών ήσαν ηλικίας οί μέν
άνόρες 18—2 0 έτών οί δέ γυναίκες 3 0 —34 έτών.
Εις τό τεύχος πού σάς όιενεμήθη, περιέχονται λεπτομερή
σχετικά στοιχεία, πολύ διαφωτιστικά γιά δσονς ένόιαφέρονται νά μελετήσουν τήν κατά ηλικίαν εγκληματικό
τητα, ιδίως τών νέων, καί νά σνναγάγουν πολύτιμα
συμπεράσματα.
°Οσον αφορά τήν κατά φνλον έγκληματικότητα, γενικώς
άναφέρομεν δτι οί άνδρες έκάλνψαν τό 88,28 τών έγ
κληματιών καί οί γυναίκες τό 11,71.
Κλείνοντας τό Κεφάλαιο τής κατασταλτικής δραστηριό
τητας, θεωρώ σκόπιμον νά άναφέρω τήν άξιόλογη προσ
φορά τής Υ.Π.Ε.Ν. ή όποια, μέ τίς έπανειλημμένες έπιτυχίες της στήν παρεμπόόισι λαθραίας έξαγωγής συναλ
λάγματος, συνετέλεσε θετικά στήν περιφρούρησι τής έθνικής οικονομίας.
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΝ ΔΡΑΣΤΩΝ
Άνδρες
'Ηλικία
Άριθ.
%
7 —12 ίτών
9
1 3 -1 7 »
670
1 8 -2 0 »
1837
2 1 -2 4 »
2875
2 5 -2 9
5879
3 0 -4 4 ,
21194
45
»
3637
Σννολον
46100

Γνναϊκες
Ά ριθ.
100
9333
86,40
77,74
83,79
89,25
91,46
88,28

Μή έξιχνιασθέντα άόικήματα
928

Ο γενικός δείκτης τών άνεξιχνιάστων άδικημάτων είναι
έλάχιστος, ήτοι, 5,13% γιά τά κακουργήματα καί 4,30% %
γιά τά πλημμελήματα. Καί είναι π ιό ευχάριστο τό δτι
έμφανίζει μείωσι, συγκριτικά μέ τόν προηγούμενο χρό
νο.
’Εκτός άπό τήν δραστηριότητα τών Υπηρεσιών μας πού
έχουν ώς κύρια άποστολή τήν πρόληψι καί τήν κατα
στολή τού εγκλήματος, α ξιόλ ογο είναι τό έργο πού έχουν
νά παρουσιάσουν καί άλλες ’Α στυνομικές Υπηρεσίες,
όπως: οί Αστυνομικές Σχολές, ή Γενική Έποπτεία ’Α 
γορανομίας, οί Μηχανοκίνητες Μονάδες, ή Δ ιεύθυνσις *
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, οί Υπηρεσίες Α λλο
δαπών, ή Υγειονομική Υπηρεσία καί άλλες. Θά μοϋ
έπιτρέψητε νά μήν έπεισέλθω στήν άνάπτυξι τής επί
μέρους προσφοράς τών Υπηρεσιών αυτών, λόγω m ενό
τητας χρόνον. Υπάρχουν λεπτομεριακά στοιχεία ατό
τεύχος τών πεπραγμένων.

%
44
289
823
1137
2552
12728,53
6117

Σννολον
0
9
6,16
714
13,59
2126
22,25
3698
16,20
7016
10,74
23746
14909
11,71
52218

άριθ.
13
15

Σννολον
34.098

άριθ.
1.575

4,61

Σννολον
34.098
49.663

άριθ.
1.575
2.138

%
4,61
4,30

%
5,39
5,13

%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΚ Π Ο Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Η - ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
Ή Αστυνομία ενρίσκεται σέ συνεχή έπαφή μέ τόν έπώνυμο καί άνώνυμο πολίτη οποιοσδήποτε τάξεως καί
διαμοιράζεται, καθημερινά, μαζί του τά ποικίλα προβλήματά του.
Συμπαρίσταται, δσο μπορεί, σ' αυτόν, είτε μέ ώργανωμένες υπηρεσιακές έκδηλώσεις, είτε μέ μεμονωμένες
καί αυθόρμητες ένέργειες τών άνδρών της.
Κ αί κατά τό 1976 ή Αστυνομία Πόλεων έοημείωσε
άξιόλογο κοινωνικό έργο καί έπεξέτεινε τήν δράσι της
σέ τομείς άνθρωπιάς καί Χριστιανικής άγάπης. Τό έργο
αύτό όέν είναι δυνατόν νά έμφανισθή ολόκληρο σέ μιά
έκθεσι πεπραγμένων. Είναι, ώς τόσο, γνωστό σ' δλογς
έκείνους, πού κατά καιρούς προσέφυγαν στήν τόσο συμ
παθή «Αμεσο Δράσι», ή στον 'Αξιωματικό Υπηρεσίας
τού 'Αστυνομικού Τμήματος ή στόν περιπολούντα 'Α
στυφύλακα καί ζήτησαν τήν συνδρομή του γιά τήν έπίλυσι κάποιας οικογενειακής ή οικονομικής διαφοράς,
γιά τήν άποσόβηαι μιας βέβαιας συγκρούσεως, γιά τήν
βοήθεια άναξιοπαθοϋντος, γιά τήν περισυλλογή άστέγων, άλκοολικών ή τοξικομανών, γιά τήν άμβλυνσι τού
πόνου, γιά τήν προσφορά κάποιας έλπίόος...
Είναι γνωστή σ ’ όσους πρόσεξαν τά περιπολικά μας νά
τρέχουν μέρα καί νύχτα, μ' άναμμένο τό γαλάζιο φλάς
καί τήν σειρήνα, πότε ατό Κέντρο καί πότε στις άπόμερες συνοικίες, γιά νά προσφέρουν οί ’Αστυνομικοί
μας, σάν καλοί Σαμαρείτες, βοήθεια ατούς άνθρώπους,
νά μεταφέρουν άρρώστους ατό Νοσοκομείο, νά βρούνε
τήν φιάλη οξυγόνου, νά φέρουν κοντά τόν γιατρό.
Κ αί είναι, άκόμη, γνωστή αύτή ή προσφορά τής Α 
στυνομίας σ ’ όλους έκείνους, πού, χωρίς νά τό ζητήσουν,
είδαν τόν Αστυφύλακα νά δίνει τό αίμα τον γιά νά
σώσει κινόυνεύοντες συμπολίτες τον, νά ρίχνεται, χωρίς
πολλή σκέφι, στήν θάλασσα ή νά όρμά μέσα στις φλόγες
καί τά ετοιμόρροπα έρείπια γιά νά έπαναφέρει στήν ζωή
«ξεγραμμένους» άνθρώπους.

Ωρισμένα τέτοια περιστατικά, τά πολύ κτνπητά, άναφέρονται στην εκθεσι πεπραγμένων. Μερικές ένέργειες
αυτοθυσίας άστυνομικών έτυχαν δημοσίου έπαινον ή
καί Ακαδημαϊκού βραβείου.
Επίσης, καρποφόρο ήταν τό έργο τής 'Αστυνομίας Πό
λεων στόν εκπολιτιστικό τομέα. Οργανώθηκαν αρκετές
εκδηλώσεις κατά τό 1976. Ομιλίες, επαφές, βραβεύσεις,
Θρησκευτικές καί κοινωνικές γιορτές, προβολή κινημα
τογραφικών ταινιών, μορφωτικού περιεχομένου σέ Σχο
λεία, Ιδρύματα κ.λ.π.
Η Τουριστική 'Αστυνομία προσφέρει, επίσης, πολλά
στόν τομέα αυτόν, μέ τις πρόθυμες ξεναγήσεις τουριστών
καί μέ άλλες πολιτισμένες έκόηλώαεις.
Ιδιαιτέρως σημαντική δραστηριότητα άνέπτνξε ή Φι
λαρμονική τού Σώματος, η οποία, μέ τήν άψογη έμφάνισι και τήν αρτια κατάρτισι των μελών της έντνπωσιασε τούς καλλιτεχνικούς κύκλους τής Χώρας μας καί
τού Εξωτερικού. Μεγάλη έπιτνχία έσημείωσε στην
Φραγκφούρτη, οπού έκλήθη τιμητικώς καί δπου επί μία
εβδομάδα κνριολεκτικώς έθριάμβευσε καί έπενφημήθη.
Ε ξ άλλον, τό Αθλητικό Τμήμα τής 'Αστυνομίας Πό
λεων είχε, κατά τό 1976, υψηλές έπιόόσεις καί συνέβαλε
θετικά στήν σχετική προσπάθεια τής Πολιτείας.
Τό Περιοδικό τού Σώματος « Αστυνομικά Χρονικά»
άποτελεϊ πλέον ένα άπό τά άρτιώτερα φύλλα τού 'Ε λ
ληνικού περιοδικού τύπου καί άπό τά καλλίτερα αστυ
νομικά περιοδικά τής 'Αλλοδαπής. Κατά τό 1976 όιηύρννε περισσότερο τόν κύκλο τών συνεργατών τον, γνω
στών διανοουμένων καί διαπρεπών επιστημόνων. 'Ελά
χιστα από τά πολλά κολακευτικά σχόλια τών αναγνω
στών τών « Αστυνομικών Χρονικών» περιέχονται στήν
εκθεσι πεπραγμένων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
1. Κοινωνική προσφορά.
2. Εκπολιτιστική 6ράσις.
3. Φιλαρμονική
4. Αθλητισμός
5. «Αστυνομικά Χρονικά»

Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ Μ Ε ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Αν κανείς ρίξη μιά ματιά ατά κατά τών 'Αστυνομικών
άδικήματα τού 1976, δπου έμφανίξεται μιά σημαντική
αϋξησις, περίπου ατό διπλάσιο, έναντι τού 1975, ίσως
όδηγηθή στό συμπέρασμα, δτι οί σχέσεις πολιτών καί
’Α στυνομίας έχουν έκτραχννθή. "Όμως, αύτό θά ήταν
σφάλμα. Ή αϋξησις οφείλεται στό δτι ή Πολιτεία έλαβε,
σύν τώ χρόνφ, αυστηρότερα μέτρα έναντίον τών έλαχίστων εκείνων άτόμων, τά όποια επιδιώκουν νά προσ
βάλουν τούς φύλακες τής κοινωνικής γαλήνης.
Εμείς γνωρίζομε δτι τό μεγάλο μέρος τών πολιτών
κατανοεί τό δύσκολο έργο μας καί μάς συμπαρίσταται.
Και πιστεύομε ότι, μέ τήν παράλληλη δική μας προσπά
θεια νά διορθώνουμε τά σφάλματά μας καί μέ βάσι τήν
άλληλοεκτίμησι καί άλληλοκατανόησι, ή βελτίωσις τών
σχέσεων ’Α στυνομίας καί κοινού άκολουθεί, πάντα, άνοόική πορεία.
Πολλά έγιναν κατά τό 1976, στόν χώρο τών δημοσίων
σχέσεων, άπό δλες τίς Υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, μέ τήν συμπαράστασι τού κοινού καί τών εκπρο
σώπων του. Επιθυμούμε, εδώ, νά εύχαριστήσωμε θερ
μώ ς όλους όσους μάς βοήθησαν στήν έκπλήρωσι τής
άποστολής μας καί, κυρίως, τούς φίλους δημοσιογρά
φους καί λοιπούς έκπροσώπους τών μέσων ενημερώσεως, καθώς, επίσης, τούς λαμπρούς καί προοδευτικούς
«'Ομίλους Φίλων Αστυνομίας».

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Αντίστασις 1975/108 1976/227
Έξΰβρισις 1975/135 1976/209
Απείθεια 1975/11 1976/14

ΑΔ ΥΝΑΜΙΕΣ
Οί βασικώτερες άδυναμίες, τίς όποιες άντιμετωπίζομε
κατά τήν άσκησι τού άστυνομικού έργου, είναι:
Η άνοχή τών πολιτών έναντι άόικοπραγούντων
(1) Η στάσις, πού συνήθως τηρεί ό "Ελληνας πολίτης
ιναντι τού παραβάτη τον Νόμον, είναι περίεργη: Α γα
νακτεί, διαμαρτύρεται, κατηγορεί, άλλά σπανίως προ
χωρεί ο εκείνο πού επιβάλλεται κά κάνει, δηλαδή στήν
καταγγελία πρός τίς αρμόδιες αρχές.
(2) Ό γνωστός άφορισμός «... άς τό βρή άπό άλλον»
έχει γενικενθή, παρ' όλο δτι εύρίσκεται σέ πλήρη άντίθεσι μέ τήν θεμελιώδη ύποχρέωσι τού κάθε έλεύθερου
πολίτη, νά διεκδική τά δικαιώματά τον, καί νά καταγγέλει στην 'Αστυνομία κάθε ενέργεια πού άποσκοπεί
στήν προσβολή τους.
(3) Η αντικοινωνική συμπεριφορά τού ταξιτζή πού
κάνει επιλογή επιβάτου ή πού εισπράττει κόμιστρα κατά
τήν κρισι τον, τού έπαγγελματία πού προσφέρει άκατάλληλα ή υπερτιμημένα είδη, τού γείτονα πού δέν νοιά
ζεται άν με τήν τηλεόρασι τον έχει καταδικάσει σέ άϋπνία δλονς τούς περίοικους, αυτή, λοιπόν, ή συμπερι
φορά, δέν είναι δυνατόν νά έπισημαίνεται μόνο άπό τήν
Αστυνομία, αφού αυτή δέν μπορεί νά είναι πανταχοϋ
παρούσα. Πρέπει νά καταγγέλεται.
(4) Ε ξ άλλον, η λήψις ώρισμένων βασικών μέτρων
αυτοπροστασίας, όπως είναι ή τοποθέτησις συστήματος
συναγερμού, πού τόσες εγγυήσεις παρέχει, δέν έχει άκόμη γενικενθή.
β. Ή άνεπάρκεια τής άστυνομικής δννάμεως
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
1.
2.
3.
4.

Ανοχή πολιτών έναντι άόικοπραγοΰντων
Ανεπάρκεια Άστυν. Δυνάμεως.
Πρόσθετα καθήκοντα Άστυνομικών.
Σφάλματα.

6. Ή άνεπάρκεια τής άστυνομικής δννάμεως
(1) Είναι βέβαιο, δτι ή προληπτική καί ή κατασταλτική
δραστηριότης μας, κυρίως, δμως, ή πρώτη θά είχαν
καλύτερα άποτελέσματα αν ή άστννομική δύναμις ήταν
άπολύτως επαρκής.
(2) Η άνεπάρκεια είναι, κυρίως, αισθητή ατά 'Αστυ
νομικά Τμήματα Τάξεως. Γ ι’ αύτό καί καταβάλλονται
συνεχείς προσπάθειες γιά τήν κάλνψι τών κενών αυτών,
και τήν πλήρη επάνδρωσι τών Σκοπιών καί Περιπολιών,
άφοϋ, όπως είναι γνωστό, ή ιδεώδης άστυνομική έπόπτευσις σνντελεϊται μέ τόν πεζό Αστυφύλακα, συνεπικορούμενο άπό τό περιπολικό τής ’Α μέσου Δράσεως.
(3) Στό σημείο αύτό οφείλομε νά υπογραμμίσουμε, δτι ή
Πολιτεία μεριμνά διαρκώς γιά τήν σταδιακή αΰξησι τής
δννάμεως τού Σώματος καί ελπίζομε δτι στό προσεχές
μέλλον δέν θά υπάρχει αυτό τό πρόβλημα.
Τά πρόσθετα καθήκοντα τών ’Α στυνομικών
Η απασχόλησις τής Αστυνομίας σέ μή καθαρώς άστννομικά έργα, δπως είναι οί έπιόόσεις έγγράφων διαφό
ρων Υπηρεσιών και η εκτέλεσις δικογράφων καί ένταλ
μάτων προσωποκρατήσεως, έχει όυό δυσμενέστατες έπι929

