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Τοϋ ’ Ηλία Βενέζη
Ι ΕΛΛΗΝΕΣ κάμανε πολλούς
πολέμους καί πολλές έπαναστάσεις, ώσπου τέλο ς κουράστη
καν. Γ ι’ αύτό μαζέψαν μές στά σύ
νορά τους άπ' τήν Ασία κι άπό άλ
λα μέρη όλους τούς χριστιανούς κι
είπανε: «Τώρα πιά νά συχάσουμε».
Ζοϋσαν τήν ταπεινή καί δύσκολη
ζωή τών βουνών καί τών θαλασσών
τους, άρχοντες καί λαός θέλανε
πολύ τήν ειρήνη, κι οί γραμματικοί
γράφανε βιβλία πού λέγανε γιά τ ’
άγαθά τής ειρήνης.
Τότε έτυχε καί μπήκαν πάλι τά
μεγάλα έθνη τού κόσμου σέ θανά
σιμη άμάχη. Οί Ελληνες όταν τό
μάθανε είπαν: «' Εμείς δέν έχουμε
νά μοιράσουμε μέ κανένα γείτονά
μας γή ή θάλασσα. Θά μείνουμε
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σέ ειρήνη».
Καί μεϊναν κάμποσο καιρό σέ
ειρήνη. Μά έπειδή είχαν πολλά λι
μάνια καί θάλασσες, πού ήσαν περά
σματα τών καραβιών, ένας μεγάλος
γείτονάς τους άρχισε πολύ νά τούς
πειράζη μέ λόγια καί μέ έργα. ’ Ανή
μερα τής Παναγίας, Αύγούστου 15,
ό λαός τών βουνών καί τών ψαρά
δων τής ' Ελλάδος πήγε μέ πολλά
καράβια νά προσκυνήση τή μητέρα
τοϋ Θ εού σ' ένα νησί στό Αρχιπέλαγο. ’ Ηταν συνήθεια σάν τέτοια
μέρα νά πηγαίνη στό νησί τό πολεμι
κό. "Εφτασε στό νησί τό πολεμικό
καράβι, έρ ρ ιξε άγκυρα καί σιάρισε
τις παντιέρες του. Τότε ό κακός
γείτονας, πού ή θελ ε νά βάλη σέ
μπελά τούς "Ελληνες, κρυμμένος

στήν έφημερίδα «Λέ Φιγκαρό». Έχω στήν
κατοχή μου τή Μόνα Λίζα τού Λεονάρδο Ντά
ΒΙντσι. Είμαι έκείνος πού τήν άφήρεοε άπό
τού Μουσείο τού Λούβρου καί δέν μπορώ νά
τήν κρατήσω περισσότερο. Δέν ξέρω τί τιμή
προσφέρετε, άλλά είμαι πάρα πολύ φτωχός.
Αισθάνομαι δτι ή Μόνα Λίζα πρέπει νά έπιστρέψη στήν ' Ιταλία όπου καί άνήκει. Τήν
άγαπώ καί ή έπιθυμία μου είναι νά τήν φέρω
πίσω στήν ' Ιταλία πού είναι πατρίδα μου όπως

Λεονάρντο τούς έγραφε ότι, τού ήταν τ ε 
λείως άδύνατο νά έλθη στή Φλωρεντία, άλ
λά έπρεπε ό Γκέρι νά πάη νά τόν συναντήση

είναι καί πατρίδα τού Ντά Βίντσι.
Θά περιμένω άνυπόμονα άπάντησί σας.
Βιντσέντσιο Λεονάρντι

τας».
- « ' Επίσης ό άνθρωπος αύτός μπορεί νά
μήν είναι κάτοχος τής Μόνα Λίζα. Δέν έχομε
αποδείξεις περί τούτου. Πιθανώς νά προσπαθή νά μάς έξαπατήση».
-«"Ο χι, έμένα κάτι μοϋ λ έει μέσα μου ότι
μάς γράφει τήν άλήθεια. Θά μάς ξαναγράψη
πάλι οπωσδήποτε».
Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες χωρίς νά
πάρουν άπάντησί άπό τό μυστηριώδη Λεονάρντι. Ό Γκέρι άρχισε νά στενοχωριέται
γιατί δέν είχε ειδοποιήσει ούτε τήν τοπική
άστυνομία ούτε τήν Ασφάλεια τών Παρισίων. ' Ακόμα καί ό καθηγητής Πότζι άρχισε
ν' άμφιβάλη γιά τήν όρθότητα τού τρόπου
μέ τόν όποιον έχειρίσθηκαν τό ζήτημα.
"Ενα άπόγευμα, μερικές ήμέρες πρότών
Χριστουγέννων, ό Γκέρι έτοιμαζόταν νά κλεί
ση τό κατάστημά του πρό τής συνήθους
ώρας - έξω έκανε φοβερή κακοκαιρία καί δέν
περίμενε νά τόν έπισκεφθοϋν άλλοι πελά
τες - όταν τό κουδούνι τής κεντρικής εισό
δου κτύπησε καί ένας πειναλέος μικρόσωμος
άνδρας μέ στριμμένο μουστάκι μπήκε μέσα.
Φορούσε ένα τσακαλωμένο σκούφο καί τό
άδύνατο σώμα του τό προστάτευαν άπό τά
στοιχεία τής φύσεως ένα πουλόβερ κλειστό
μέχρι τό λαιμό καί ένα παλιό πανταλόνι.
Νομίζοντας ότι ό ξένος ήταν κλέπτης,
ό Γκέρι έκανε μιά κίνηση πρός τό ταμείο του,
κάτω άπό τό όποιο είχε κρυμμένο ένα περί
στροφο. ' Αλλά τότε ό έπισκέπτης άνοιξε τό

Ο Γκέρι διάβασε άκόμα δυό φορές τό
γράμμα. Από τό μέτωπό του έτρεχε κρύος
ιδρώτας. Τά χέρια του έτρεμαν. "Ηπιε ένα
άναψυκτικό γιά νά συνέλθη κι έ τ ρ ε ξε στό
μουσείο τέχνης τής άκαδημίας, στήν άπέναντι όχθη τού "Αρνου, όπου ό καθηγητής
Τζιοβάννι Πότζι είχε τό γραφείο του. Ακό
μα καί τότε, τό 1913, σέ ήλικία 34 έτών, ό κα
θηγητής Πότζι ήταν μιά έξέχουοα προσωπικότης στόν κόσμο τής τέχνης. Διατηρούσε
μιά καλή θέση στή Δημαρχία τής Φλωρεν
τίας καί έπρόκειτο νά διορισθη διευθυντής
ή έφορος τών μουσείων καί τών μνημείων
τής πόλεως, πράγμα πού ήταν μεγάλη τιμή
γ ι’ αύτόν, στήν πόλι όπου ό Ντά Βίντσι, ό
Μιχαήλ "Αγγελο, ό Ραφαήλ καί ό Ντονατέλο είχαν δημιουργήσει τά καλύτερα έργα
τους.
Παράλληλα μέ τή μεγάλη πείρα καί γνώ
ση τής τέχνης, ό καθηγητής ήταν ένας άν
θρωπος μέ κοινά αισθήματα. Ό Γκέρι ήταν
βέβαιος δτι ό καθηγητής θά τόν συνεβούλευε τί έπρεπε νά κάνη. “Οταν διάβασε τό
γράμμα πού τού έδωσε ό φίλος του, ό καθη
γητής Πότζι έξεπλάγη κι αύτός.
-«Δ υό χρόνια σιωπή. Δυό χρόνια καί δυό
μήνες γιά νάμαστε άκριβεΐς, χωρίς τήν παρα
μικρή πληροφορία περί τού πού βρίσκεται ή
Μόνα Λίζα. Καί τώρα αύτόέδώ τό γράμμα...».
-«Μήπως πρέπει νά τό άναφέρω στήν
άστυνομία»;
Ό καθηγητής σκέφθηκε γιά λίγο. « Ό χ ι.
Νομίζω δχι», είπε στό τέλος. «Μερικές φο
ρές ή άστυνομία δέν ένερ γεΐ κατάλληλα
γιατί δέν καταλαβαίνει τήν ψυχή τού καλλιτέ
χνη. Ό χ ι Αλφρέντο, θά διαχειρισθοϋμε
τήν ύπόθεση έμ εΐς οί ίδιοι. Κανείς άλλος
δέν πρέπει νά ξέρη».
Οί δύο άνδρες κατηνάλωσαν μιά όλόκληρη ώρα γιά νά γράψουν ένα γράμμα στό Βιντσέντσο Λεονάρντι. Τόν συνεχάρησαν γιά
τόν πατριωτισμό του πού ήθελε νά έπαναφέρη τή Μόνα Λίζα στήν ' ίταλία. Τού έτόνιοαν δτι θά πλήρωναν καλά τόν πίνακα καί, θά
έτηροϋσαν άπόλυτη έχεμύθεια. Τού ζήτη
σαν δ έ νά έλθη στή Φλωρεντία.
-«Μ όλις περιέλθη στά χέρια μας ή Μόνα
Λίζα, τότε θά πάμε στήν άστυνομία» είπε ό
καθηγητής. « Εάν ό άνθρωπος αύτός φοβηθή δτι θά συλληφθή στό κρησφύγετό του στό
Παρίσι, μπορεί σέ μιά στιγμή πανικού νά
καταστρέψη τό έργο, πράγμα πού θά ήταν
τεραστία άπώλεια». Οίδύο Φλωρεντινοί περίμεναν άνυπόμονα τήν άπάντησί τού Λεονάρντι, πού ήρθε ύστερα άπό μιά έβδομάδα. ' Ο
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στό Παρίσι.
' Ο καθηγητής συμβούλεψε τό φίλο του
νά μή πάη. «Μπορεί νά έχη σπείρα έκεί» τού
έτόνισε. « Ά ν πάρης μαζί σου χρήματα μέ
σκοπό ν ' άγοράσης τόν πίνακα, μπορεΐεΰκολα νά σέ ληστέψουν καί νά σέ δολοφονή
σουν. Θά παίξωμε τό παιγνίδι μας περιμένον-

στόμα του:
-«Είμαι ό καλλιτέχνης πού σάς είχα γρά
ψει. ' Ο Βιντσέντσιο Λεονάρντι. ' Ο κάτοχος
τής Μόνα Λίζα».
- « Ά ! Μάλιστα, χαίρω πολύ πού σάς γνω
ρίζω. Έ χ ε τ ε τή... Μόνα Λίζα μαζί σας;»
-«Π ερ ιμένει σ' ένα δωμάτιο πού έχω νοι
κιάσει δχι πολύ μακρυά άπό τήν Μονή τού
' Αγίου Μάρκου. Τήν έβγαλα άπό τό Λούβρο
κρύβοντάς την μέσα σ' ένα κρυφό χώρισμα
μιάς μεγάλης βαλίτσας. Λυπούμαι πολύ πού
θά τή χάσω, άλλά άνήκει στήν ' ίταλία. ' Επί
σης καί τό στομάχι μου είναι γιά πολλές μέ
ρες τώρα άδειο. Πρέπει νά βρώ χρήματα γιά
ν' άγοράσω τρόφιμα».
-«Πόσα ζητάς»;
-«Σχεδόν μιά έλεημοσύνη. Μισό έκατομμύριο φράγκα».
' Ο έμπορος ήξερε ότι άν έκανε μιά λαν
θασμένη κίνηση, άν έλ εγ ε μιά έσφαλμένη
λέξη, ό παράξενος αύτός άνθρωπος θά έγκατέλειπε τό κατάστημά του καί θά έξαφανιζόταν στό σκοτάδι, χωρίς νά βρεθή ξανά.
Έ κανε πώς έσκέπτετο καί μελετούσε τήν
προσφερθείσα τιμή. Τέλος είπε: «Καλά.
Συμφωνώ νά πληρώσω τό ποσόν αύτό. Π ρέ
πει όμως νά μοϋ δώσης προθεσμία γιά νά

μαζέψω τά χρήματα. Επίσης θέλω νά έπιτρέψης σ' ένα φίλο μου πού είναι αύθεντία
σέ τέτο ιες ύποθέσεις, νά έξετάση τόν πί
νακα γιά νά άποφανθή περί τής γνησιότητάς
του».
' Ο Λεονάρντι δέχθηκε τούς ό ρ ο υ ς."Εδω
σε στό Γκέρι τή διεύθυνσή του καί τού είπε
νά βρίσκεται έκ ε ί μαζί μέ τόν φίλο του τό άπό
γευμα τής έπομένης ήμέρας. Ό Γκέρι,
παρά τήν καταιγίδα, έ τ ρ ε ξ ε άμέσως στό
γραφείο τού καθηγητές Πότζι καί τού άνέφερε τά συμβάντα. Κάθισαν μαζί έπί δύο
ώρες καί κατέστρωσαν τό σχέδιό τους.
Τήν άλλη μέρα ό Γκέρι καί ό καθηγητής
κτύπησαν τήν πόρτα τού δωματίου τού Λεονάρντι, ό όποιος τούς άνοιξε άμέσως. Πάνω
στό κρεβάτι βρισκόταν μιά παλιά βαλίτσα.
Ό καλλιτέχνης σήκωσε τό κάλυμμά της,
έβγαλε έξω κάμποσο βρώμικα έσώρρουχα
καί μετά έβγαλε ένα χώρισμα τής βαλίτσας
πού άπεκάλυτττε μιά κρύπτη.' Από έκ ε ί μέσα
έβγαλε ένα άντικείμενο περιτυλιγμένο μέ
γαλάζιο βελούδο. Μ έ ύπερηφάνεια άπέσυρε
τό προστατευτικό κάλυμμα.
«Κοιτάξετε κύριοι» τούς άνήγγειλε «τήν
άληθινή μου άγαπή, τόν πικρό άλλά εύτυχή έρωτά μου, τήν μόνη άφέντισσά μου κατά
τά δύο τελευταία χρόνια... Τή Μόνα Λίζα!!!»
Οί άναπνοές τού Γκέρι καί τού καθηγητοΰ Πότζι κόπηκαν. Άνεγνώρισαν άμέσως
δτι ήταν πράγματι ό γνήσιος πίνακας. "Ενας
άντιγραφεύς δέν μπορούσε νά κάνη τέτοια
έργασία. Δέν ύπήρχε άμφιβολία στις έξαίσιες
πινελιές, τις άποχρώσεις τού φόντου, τήν
άπόδοσι στά σταυρωμένα χέρια καί τό αινι
γματικό χαμόγελο τής κυρίας πού ήταν ζω
γραφισμένη πάνω στό καρυδένιο σανίδι.
Παρ' δλον ότι ήταν ή πλέον δραματική
στιγμή τής ζωής του, ό καθηγητής συνήλθε
σέ λίγο καί είπε ό Λεονάρντι ότι έπρεπε νά
πάρουν τό άριστούργημα στό γραφείο του
όπου δ ιέθ ετε όλα τά άπαιτούμενα γιά νά διαπιστώση τή γνησιότητά του χωρίς νά έπιδέχεται άμφίσβήτησιν.
-« Έ χ ω έκ ε ί ψωμί, τυρί καί κρασί. Ενώ
έγώ θά κάνω τις έξετάσ εις μου, έσεΐς μπο
ρείτε νά φάτε καί νά πιήτε όσο θέλετε».
Ό Λεονάρντι δέχθηκε άδίστακτα, άλλά
έπ έμενε νά κρατά αύτός τή Μόνα Λίζα στό
δρόμο καθώς θά πήγαιναν στό μουσείο.
Ό τ α ν έφθαοαν στό γραφείο, ό καθηγητής
Πότζι έφ ερ ε φαγητό καί κρασί καί προσποιήθηκε δτι έξ έ τα ζ ε τόν πίνακα μέ ένα μεγε
θυντικό φακό καί μέ κάτι άλλα έργαλεΐα, ένώ
συγχρόνως έδωσε στόν Γκέρι ένα προκαθοριστικό σύνθημα. ' Ο Γκέρι βγήκε μέ τρόπο
έξω καί έτ ρ ε ξε νά είδοποιήση τήν άστυνο
μία.
Ό τ α ν οί άστυνομικοί έφθαοαν καί προέβησαν είς τήν σύλληψίν του, ό άδύνατος άνθρωπάκος φάνηκε δτι μάλλον άνακοικρίσθηκε παρά δτι αίφνιδιάσιηκε. Πιθανώς νά περί
μενε ένα τέτοιο πράγμα. « Αντίο καλή μου
κυρία» είπε μόνο λυπημένα πρός τήν Μόνα
Λίζα καθώς τόν (οδηγούσαν μακρυά. Ό τ α ν
τόν έφεραν στό Παρίσι, ό διευθυντής Χαμάρ
καί οί βοηθοί του τόν άνεγνώρισαν. "Ηταν
ένας άντιγραφεύς χωρίς μεγάλο ταλέντο,
ρετουσαριστής καί διακοσμητής κορνιζών.

Τό πραγματικό του όνομα δέν ήταν Λεονάρντι, άλλά Περούτζιο. Είχε κάποτε έργασθή
στό Λούβρο έπί άρκετούς μήνες, άλλά τό
όνομά του δέν ήταν καταχωρημένο στις κάρ
τες τών έργασθέντων στό Μουσείο καί έτσι
οί άστυνομικοί δέν κατόρθωσαν νά τόν
βρουν.
Τό μοιραίο πάθος γιά τήν είκονιζομένη
δέσποινα γεννήθηκε μέσα του όταν έργαζόταν στό Λούβρο. Τό κρησφύγετο στό όποιο
είχε καταφύγει μετά τήν κλοπή τής Μόνας
Λίζα, ήταν γιά τήν ειρωνεία τής τύχης, σέ
άπόσταση δύο μόλις τετραγώνων άπό τό άρχηγείο τής άσφαλείας.
-«"Ο λους αύτούς τούς μήνες μόνο έγώ
καί ή Λίζα ήμαστε στό δωμάτιό μου» είπε ό
Περούτζιο στούς άστυνομικούς. «Καθόμουν
καί τήν κοίταζα έπί ώρες. Τής μιλούσα καί
μοϋ μιλούσε. "Οταν έβγαινα έξω γιά νά δου
λέψω καί νά κερδίσω μερικά φράγκα, τήν
έκρυβα προσεκτικά μέσα σ' ένα δωματιάκι.
Τόν περισσότερο καιρό πεινούσα. Τέλος δέν
μπορούσα νά ύποφέρω περισσότερο καί άπάντησα στήν όγγελία τού «ΛΕ ΦΙΓΚΑΡΟ».
' Ο Περούτζιο είπε ότι σχεδίαζε τήν κλοπή
έπί πολλές έβδομάδες. Κατά τήν μοιραία
έκείνη ήμέρα τήν 21 Αύγούστου, άνακατεύθηκε κι αύτός μέσα στό συνηθισμένο πλήθος
τών έπισκεπτών τού Λούβρου. "Οταν οί έπισκέπτες έβγαιναν άπό τό Μουσείο, αύτός
κρύφθηκε ο ' ένα σκοτεινό μέρος τό όποιο
ή ξερ ε άπό τότε πού έργαζόταν έκεΐ. Μόλις
τό Μουσείο έμ εινε έρημο - έκτός άπό μερι
κούς φύλακες σέ άλλα σημεία τού κτιρίου αύτός βγήκε άκροποδητί καί πήγε στό σαλόν
καρρέ. Ό φανατισμός του τού έδωσε δύ
ναμη γιά νά σηκώση καί νά κατεβάση τήν βαρειά κορνίζα μέ τόν πίνακα άπό τή θέση της
στόν τοίχο. ' Εν συνεχεία έβγαλε τό πολύτιμο
καρυδένιο σανίδι καί πέταξε τήν κορνίζα στό
μικρό δωμάτιο. ' Ο κλέπτης έγκατέλειψ ε τό
Μουσείο άπό τή σκάλα πού είχε παρατηρήσει
ό διευθυντής Χαμάρ. Είχε δοκιμάσει άπό πριν
τήν κλειδαριά τις πόρτας πού έβγαινε στήν
αύλή ώστε νά είναι εύκολη ή έξοδό του. Κρα
τώντας σφικτά τή Μόνα Λίζα τήν όποια είχε
τυλίξει μέοα σ' ένα άσπρο πανί, προχώρησε
μέσα στό σκοτάδι πρός τό κρησφύγετό του.
Οί Γάλλοι είναι ξακουστοί γιά τήν άγάπη
τους πρός τούς έρωτευμένους - άκόμα
καί γιά ένα πού έχ ει έρωτευθή ένα πορτραιτο - δ έν δείχνουν πάντοτε συμπάθεια πρός
τούς καλλιτέχνες. ' Η δημοσία γνώμη γιά τόν
άπαγωγέα τής Μόνα Λίζα πήρε ένα τόνο συμ
πάθειας. "Οταν ό Βιντσέντσιο Περούτζιο ή
άλλως Λεονάρντι, έμφανίσθηκε στό δικαστή
ριο, ό δικαστής τόν κατεδίκασε έπ' άόριστον
εις φυλάκισιν. 'Αφού κάθισε στή φυλακή
δέκα χρόνια, άφέθη έλεύθερος.
"Οσον άφορά τή Μόνα Λίζα, αύτή τοπο
θετήθηκε πάλι στή θέση της στό Σαλόν Καρ
ρέ, όπου βρίσκεται σήμερα καί όπου μπορούν
όλοι νά τήν ίδοϋν, χάρις στήν εύφυΐά τού
καθηγητοϋ, μακαρίτη Τζιοβάννι Πότζι.
Νά έπισκέφθηκε άρά γε τό Λούβρο ό Π ε
ρούτζιο γιά νά ξανακοιτάξη τή Μόνα Λίζα,
όταν άφέθη έλεύθερος; Κανείς δέν ξέρει.

Τοϋ κ. Γ. Π ολίτη.
ΝΟΧΟΣ ό Τζίμης! Καταδικάστη
κε σέ πέντε μήνες φυλάκιση ό
Τζίμης! Ό τριαντάχρονος ύπαίθριος
παλαιστής, πού τρώει άλυσίδες, σί
δερα, λαμαρίνες, πέταλα άλόγου κι έ 
γινε ήρωας έπεισοδίου τήν περασμέ
νη έβδομάδα έξω άπό τό Δημαρχείο,
όταν έπιτέθηκε στούς θεατές του καί
έν συνεχεία στούς άστυνομικούς τής
Αμέσου Δράσε ως, πού τρέξανε νά
άποκαταστήσουν τήν τάξη.
Οί άνθρωποι πού... μασάνε σίδερα,
άσφαλώς είναι σπάνιοι! Πάντως μέ τό
περιστατικό τού καταδικασθέντος Τζίμη, θυμηθήκαμε έναν άλλον συνάδελφό
του, πού μάσαγε... κλειδιά, καρφιά καί
λύγιζε μέ τά δόντια του σίδερα. τ Ηταν
κι αύτός ένα άπό τά περιπλανόμενα νού
μερα πού διασκέδαζε έτσι μέ τήν έπίδειξη τής δύναμής του τούς θαμώνες
τών Κέντρων τού Νέου Φαλήρου τήν
έποχήν έκείνη καί γιά τόν όποιον άσχοληθήκανε τότε οί όδοντογιατροί.
Τώρα διαβάζουμε, πώς καί στήν Αμε
ρική τούς όδοντογιατρούς τούς άπασχολεΐ τό ίδιο φαινόμενο! ' Αλλά ό ' Α
μερικανός... σιδεροφάγος είναι φαι
νόμενο καταπληκτικώτερο, γιατί... μα
σάει όλόκληρα κομμάτια άπό σίδερο
καί τά μεταβάλει σέ... ζύμη μέσα στό
στόμα του. Γι' αύτόν τόν άνθρωπο μέ
τά τρομερά δόντια, ένα σιδερένιο πό
μολο πόρτας είναι, όπως γιά έναν κοινό
θνητό μιά πάστα μέ κρέμα σαντιγύ, ή
τό πολύ, ένα μπιφτέκι!
Βέβαια, είναι πράγμα πολύ δύσκολο
νά τρώει κανείς... σίδερα, διότι ή τροφή
πού άποτελείται άπό... σίδερα δέν είναι
γιά δλα τά δόντια! "Εξω άπ' αύτό γιά
νά φάει κανείς... σιδηροτροφές πρέπει
έκτός άπό τά... σιδερένια δόντια νά
διαθέτει καί... σιδερένιο στομάχι!
Κι δμως άγαπητοί μου, πολλοί άν-
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θρωποι κάθε μέρα ισχυρίζονται πώς...
τραγανίζουν τέτο ιες σιδεροτροφές.
Δέν έ χ ε τε παρά ν ' άκούσετε μερικούς
άνθρώπους πάνω σέ μιά συζήτηση νά
λένε:
- Τί τά θές, τί τά γυρεύεις! Αμα
δέν έχεις τύχη, μή περιμένεις! Εγώ
έφαγα τά σίδερα γιά νά πετύχω νά δι
οριστώ στόν ΟΤΕ, άλλά δέν τά κατάφερα!
Αύτά θά πεί κανείς, είναι σχήματα
λόγου, διότι άσφαλώς δέν ύπάρχουν
άνθρωποι πού νά... τραγανίζουν στήν
πραγματικότητα σίδερα καί διάφορα
άλλα οικιακά σκεύη άπό σίδερο. Γιατί,
γιά νά τρώει κανείς σίδερα, πρέπει νά
μάθει άπό νηπιακής ήλικίας! 'Ενώ έδώ
στόν τόπο μας τά παιδιά δέν μαθαίνουν
νά τρώνε σίδερα! Άντιθέτω ς, όμως,
συνηθίζουν άπό μικρά νά τρώνε άπό τή
μητέρα τους κι άργότερα στό σχολείο
άπό τό δάσκαλο, μόνο... ξύλο! Βεβαίως
στήν έποχή μας άκόμα, δίνεται στά παι
διά ηού κάνουν άταξίες, ώς φάρμακο,
γιά νά συνέλθουν, μόνο ξύλο! Γιά τή
δίαιτα αύτή, όπως είναι γνωστό, δέν
χρειάζονται ισχυρά δόντια! Καί μάλιστα
γιά νά παρουσιάσουν τό ξύλο, σάν εύγενική τροφή, λένε πολλοί πώς «τό ξύ
λο βγήκε άπό τόν Παράδεισο».
' Ενώ είναι βέβαιο πώς δέν βγήκε τό
ξύλο άπό τόν Παράδεισο, άλλά άπό τήν
Κόλαση! Αύτό δμως δέν έχει καμιά
σημασία! Δέν μάς ένδιαφέρει ή προ
έλευση τού ξύλου, άλλά τά άποτελέσματά του! Καί πολλές φορές - πρέπει
νά τό παραδεχτούμε - πώς γιά τά παι
διά πού κάνουν άταξίες καί γιά τούς
νεαρούς τέντυ-μπόϋδες πού τρέχουν
στούς δρόμους μέ τά μηχανάκια καί
χαλάνε τόν κόσμο, τό ξύλο είναι τροφή
πού κάνει θαύματα!
Γιάννης Πολίτης
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«Λέν μπορούσα νά σταθώ στά
πόδια μου. ' Η γή έτρεμε. I Ιραγματική κόλαση. Νόμιζα κα
νείς, πώς αναποδογυριζόταν
ό πλανήτης... Κραυγές απελ
πισίας άκοΰγονταν από παν
τού. Μισόγυμνοι καί άλλόφρονες άνθρωποι έτρεχαν,
άλλοι στά καταφύγια καί άλ
λοι έξω άπό τόν Πειραιά.

ΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΕ) ΚΑΡΑΒΙ
ΒΕ1ΜΒΑΡΑΪΖΕΤΑΙ

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟΥΚΑΣ
Τό «KLAN FRE I ZER" φλέγόμενο στό λιμάνι του Πειραιώς τήν 6.4 1941
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ιΝ φ ρ ε ι ζ ε ρ »

ΕΤΑ τήν τραγική ήττα τοΰ
Μουοσολίνι στά ήπειρωτικά
βουνά καί τήν αδυναμία του νά
φανεί «συνεπής» στίς ύποσχέσεις
πού είχε δώσει στόν Χίτλερ, ό τ ε 
λευταίος αποφάσισε νά «εκκαθα
ρίσει» ό ίδιος τήν ύπόθεση, μέ
ταυτόχρονη έναντίον τής Γιουγκοσλαυίας καί τής ' Ελλάδος έπίθεση.
' Η γερμανική έπίθεση έκδηλώθηκε
πράγματι στίς 6 ' Απριλίου τού 1941,
μέ άντικειμενικό σκοπό τήν κατά
ληψη τής Βαλκανικής, ώστε νά
δημιουργηθοϋν οί κατάλληλες προ
ϋποθέσεις, γιά τήν έν συνεχεία έ φαρμογή τοΰ περίφημου σχεδίου
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νά δώσει εις τούς άγγλους καί τούς
συνωμότας των τό άπαραίτητον
πλέον μάθημα».
"Οπως είναι γνωστό τόν πόλεμο
έναντίον τής χώρας μας έξαπέλυσε
ή Γερμανία χωρίς νά τηρήσει καί
τυπικά έστω τή συνήθη διπλωμα
τική διαδικασία. Στίς 5.30 τό πρωί
τής 6-4-41 ό Γερμανός πρεσβευ
τής πρίγκιππας "Ερμπαχ έπέδωσε
στόν " Ελληνα πρωθυπουργό Κορυζή τή διακοίνωση μέ τήν όποιαν
άνήγγειλε, ότι τά γερμανικά στρα
τεύματα θά εισέβαλαν στό έλληνικό έδαφος μέ τήν δικαιολογία, ότι
παραβιάστηκε ή έλληνική ούδε-

Στιγμιότυπο άπό τήν παράδοση τών Αθηνών
ατούς Γερμανούς στήν άρχή τής λεωφόρου
Κηφισίας

Ίτα λοΐ στρατιώτες ατούς δρόμους τής Αθήνας, σέ φασιστικό χαιρετισμό.

Ο Αρχιφύλαξ Δουκάκης πού έδωσε μιά
πραγματικά ένδιαφέρουαα περιγραφή άπό
τήν άνατίναξη τού «ΚΛΑΝ ΦΡΕ Ι ΖΕΡ»

«Μπαρμπαρόσσα» τίς έπιχειρήσεις
δηλαδή έναντίον τής Ρωσίας.
Τό πρωί τής 6ης ' Απριλίου ό Φόν
Ρίμπεντροπ, κάλεσε στό γραφείο
του τούς Γερμανούς καί ξένο υς
άνταποκριτές καί τούς έκανε τήν
έ ξή ς άνακοίνωση: « Ή Βρεταννία
έτοιμάζεται νά διαπράξει νέον έ γ 
κλημα εις βάρος τής Εύρώπης. Ση
μαντικές βρεταννικές δυνάμεις
άποβιβάστηκαν εις τήν Βαλκανι
κήν Χερσόνησον. Μία τυφλωμένη
κυβέρνηση εις τάς ' Αθήνας καί μία
κλίκα συνωμοτών εις τό Βελιγράδιον συναιτερίσθησαν μέ τήν
Αγγλίαν καί έθεσαν εις τήν διάθεσίν της όλόκληρον τό έδαφος τής
' Ελλάδος καί τής Γιουγκοσλαυίας
ώς πεδίον προσπελάσεως έναντίον
τής Γερμανίας. " Ηδη άπαντά πλέον
ό Φύρερ. ' Από τής πρωίας σήμερον
βαδίζει ό γερμανικός στρατός γιά

τερότητα. ' Η έπίθεση είχε άρχίσει
πράγματι ένα τέταρτο ένωρίτερα,
γιατί τήν 5,15 ό γερμανικός στρα
τός πού βρισκόταν στά έλληνοβουλγαρικά σύνορα, είχε άρχίσει τό
σφυροκόπημα τών μικρών έλληνικών δυνάμεων προκαλύψεως.
’ Αλλά, συγχρόνως μέ τήν έπίθεσή τους στό μέτωπο, οί δυνάμεις
τοΰ " Αξονος πραγματοποίησαν δ ε 
κάδες άεροπορικές έπιδρομές στό
έσωτερικό τής ' Ελλάδος. ' Η πρώτη
άπό α ύτές ήταν έκείνη τοΰ Π ει
ραιά τό άπόγευμα τής 6ης 'Απρι
λίου 1941.
Δέν είχε καλά νυχτώσει, όταν
οί σειρήνες στό έπίνειο άρχισαν νά
ούρλιάζουν δαιμονισμένα. Γιά τούς
Πειραιώτες ήταν ή δεύτερη μέσα
στήν ίδια ήμέρα περιπέτεια, μετά
τό πρωινό τελεσίγραφο τών Ναζί.
' Αμέσως μετά τή σήμανση τοΰ συ773
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ναγερμού oi άστυφύλακες καί oi
άνδρες τής παθητικής άεραμύνης έτρ εξα ν στίς θέσ εις τους
προτρέποντας καί διευκολύνοντας
τόν πληθυσμό νά προφυλαχθεΐ στά
καταφύγια. Τά στούκας είχαν φανεί
γιά πρώτη φορά στόν ελληνικό ούρανό. Τά λίγα ελληνικά άντιαεροπορικά άρχισαν νά βάλουν μέ κα
ταιγιστικά πυρά, χωρίς όμως νά
μπορέσουν νά άναχαιτήσουν τά
γερμανικά άεροπλάνα, τά όποια
κατά κύμματα αδέιαζαν τό φονικό
τους φορτίο μέ στόχο τό λιμάνι.
'Αλλά, κάτι πού κίνησε τήν πε
ριέργεια τών Πειραιωτών, όσοι ε ί
χαν τήν ψυχραιμία νά «άπολαύσουν» αύτό τό «παιγνίδι» τού
θανάτου καί τών στρατιωτικών πού
έδρευαν στή Γείτονα ήταν, ότι τούς
Γερμανούς πιλότους ένδ ιέφ ερ ε
βασικά, ένα πλευρισμένο στήν έ λευθέρα ζώνη φορτηγό, γύρω άπό
τό οποίο κυρίως έσκαγαν oi έχθρικές βόμβες. Τό φορτηγό έκείνο
άποτελοΰσε ένα πρώτης τάξεως
στόχο γιά τούς άεροπόρους τού
Χίτλερ, άφοΰ ήταν τελείως ξεκο μ
μένο καί άπομακρυσμένο άπό τά
ύπόλοιπα καράβια τού λιμανιού. Τό
πλοίο ήταν τό άγγλικό «KLAN FLE1ZER», πού μερικές ή μ έρ ες πριν
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είχε καταπλεύσει στόν Πειραιά καί
διατάχθηκε νά δέσει, όπως προαναφέραμε στήν έλ ευ θ έρ α ζώνη
κοντά στήν Καρβουνόσκαλα.
Μ ερικές γερμανικές βόμβες
βρήκαν τό άγγλικό φορτηγό, πού
άρχισε νά καίγεται μέ ένα τεράστιο
σύννεφο μαύρου καπνού. Παρά τόν
κίνδυνο οί πυροσβεστικές άντλίες
καί τά πλωτά πυροσβεστικά σκάφη
προσπάθησαν, άλλά χωρίς άποτέλεσμα, νά σβήσουν τή φωτιά στό
«KLAN FRE1ZER». Τά γερμανικά
στούκας, άν καί είχαν πετύχει στό
στόχο τους, γύρισαν ξανά καίάδειασαν νέο φορτίο βομβών στό ξέν ο
φορτηγό. Λίγη ώρα μετά τήν τ ε λ ε υ 
ταία έπιδρομή καί άφού έλ η ξε ό
συναγερμός, ό κόσμος βγήκε άπό
τά καταφύγια καί άπό μακρυά παρα
κολουθούσε τό «KLAN FRE1ZER»
πού καιγόταν. Έ ν τώ μεταξύ έ ξα λ 
λοι οί "Αγγλοι ναύτες πού είχαν
άποβιβαστεϊ στήν ξηρά, έτρεχαν νά
βοηθήσουν στήν κατάσβεση τής
πυρκαϊάς, χωρίς όμως καί πάλι κανέ
να θετικό άποτέλεσμα. Κατάκοποι οί
φοβισμένοι Πειραιώτες, γύριζαν
ένα ς-ένα ς στά σπίτια τους νά κοι
μηθούν. ' Η νυχτερινή γαλήνη άρχι
σε σιγά-σιγά νά άπλώνεται στό ταρα
γμένο λιμάνι καί τούς Πειραϊκούς

δρόμους, όταν λίγο μετά τά μεσά
νυχτα, στίς 12,15 άκριβώς μιά έκρη
ξη τρομακτικής ισχύος συγκλόνισε
τήν περιοχή καί ξεσήκωσε πάλι τούς
Πειραιώτες. Οί περισσότεροι νόμι
ζαν, ότι ξαναήλθαν οί Γερμανοί καί
έτρεχαν νά κρυφθούν στά καταφύ
για. "Αλλοι, μέ ότι πρόχειρο μπο
ρούσαν νά φέρουν μαζί τους έπαιρ
ναν τούς δρόμους πρός τήν ' Αθή
να. Τήν κόλαση πού πέρασε ό Π ει
ραιάς έκεΐνο τό βράδυ, περιγράφει
χαρακτηριστικά ένα ς άστυφύλακας:
«Μ ετά τή λήξι τού συναγερμού,
γράφει ό Πειραιώτης άστυνομικός,
γυρίσαμε πίσω στό Τμήμα. Ό διοι
κητής κράτησε όσους ή θελ ε καί
τούς ύπόλοιπους τούς άφησε νά
πάνε στά σπίτια τους. "Ηταν περα
σμένα μεσάνυχτα, όταν ξαφνικά
ένα ς τρομερός κρότος συνεκλονισε τό σπίτι μου. Πετάχτηκα τρο
μαγμένος. Δέν μπορούσα νά σταθώ
στά πόδια μου. ' Η γή έτρ εμ ε. Γύρω
μου έπεφταν σπασμένα τζάμια,
σουβάδες καί έπιπλα... 'Επικρατού
σε βαθύ σκοτάδι γιατί τό ρεύμα είχε
κοπεί. Πραγματική κόλαση. Νόμιζε
κανείς, πώς άναποδογυριζόταν ό
πλανήτης... Κραυγές άπελπισίας
άκούγονταν άπό παντού. Τρομαγ
μένος ό πληθυσμός τής πόλεως
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Αριστερά: Από τίς άνατινάξεις πού έκαναν
οί Γερμανοί στό Λιμάνι τού Πειραιά τήν 13.10.
1944. Επάνω ' Ερείπια στόν Πειραιά, μετά
τόν βομβαρδισμό τού λιμανιού άπό Αγγλικά
άεροπλάνα, τήν 11.1.1943. Δεξιά Επίσης
άπό τίς άνατινάξεις τού Πειραιώς άπό τούς
Γερμανούς Κάτω: Ή βύθιση τού φορτηγού
Alicante, τήν 30.5.1941.

ξεχύθηκε στούς δρόμους, όπου
μισόγυμνοι καί άλλάφρονες άνθρω
ποι έτρεχαν, άλλοι στά καταφύγια
καί άλλοι έξω άπό τόν Πειραιά. Τήν
έκρηξη στό αγγλικό καράβι είχαν
πάρει σάν νέο βομβαρδισμό. Μισοντυμένος καί έγώ βγήκα στό δρό
μο μαζύ μέ τούς δικούς μου κι' άκολουθήσαμε τό τρομοκρατημένο
πλήθος πού έτρ εχ ε. "Οταν φθάσαμε στήν Πλατεία Δημοτικού Θ εά 
τρου, είδαμε κόσμο μαζεμένο γύρω
άπό ένα πυρακτωμένο σίδερο.
"Ηταν ένα κομμάτι άλμπουρο τού
καραβιού.
' Εκατοντάδες τέτοια

κομμάτια έπεσαν, άλλα στή θάλασ
σα καί άλλα στούς δρόμους καί στά
σπίτια μέ αποτέλεσμα πολλές πυρκαϊές καί θύματα. Τρομοκρατημέ
νος ό κόσμος καί βλέποντας τόν ούρανό νά «βρέχει» πυρακτωμένα σί
δερα έχασε καί τό λίγο θάρρος πού
τού είχε άπομείνει καί πριν ξημερώ
σει, ή πόλις άδειασε. Ατέλειωτα
καραβάνια άπό ανθρώπους φορτω
μένους μέ μερικά πρόχειρα ρούχα
καί είδη πρώτης ανάγκης τραβού
σαν πρός τήν Πρωτεύουσα. Καί οί
τρεις οδικές άρτηρίες πρός τήν
Αθήνα, ή ’ Αθηνών, ή Θηβών, ή
Λεωφόρος Συγγροΰ, άκόμα καί οί
πάροδοι ήταν κατάμεστοι άπό ένα
πανικόβλητο πλήθος, πού έγκα τέλειψ ε τά σπίτια του, τό ύπάρχοντά
του, τό νοικοκυριό του κι' έβάδιζε
άξημέρωτα γιά τήν 'Αθήνα, πού
είχε κηρυχθεί «ανοχύρωτος πόλις».
Πέρσαν πολλές ή μέρες, ώσπου
νά γυρίσουν οί Πειραιώτες στά σπί
τια τ ο υ ς ." Οταν τά πνεύματα ήρέμησαν, άρχισαν ώς συνήθως οί ψίθυ
ροι, οί όποιοι έρριχναν ολόκληρη τήν
εύθύνη γιά τήν καταστροφή στόν
τότε λιμενάρχη Πειραιώς. "Ελεγαν
δηλαδή, ότι ήταν ό μόνος πού έ γνώριζε ότι τό «KLAN FRETZER»
μ ετέφ ερ ε πολεμοφόδια καί δέν έ 

λαβε τά άπαραίτητα μέτρα ασφα
λείας, άφού ήδη άπό τό πρωί τής
ήμέρας πού έγινε ό βομβαρδισμός,
οί Γερμανοί μάς είχαν κηρύξει τόν
πόλεμο. Μερικοί, ούτε λίγο, ούτε
πολύ, θεωρούσαν τόν λιμενάρχη
όργανο τών Γερμανικών μυστικών
Υπηρεσιών. Διατάχθηκαν άνακρίσεις γιά τόν έντοπισμό τυχόν ύπευθύνων, πού όμως δέν έφεραν
κανένα άπολύτως αποτέλεσμα,
γιατί έν τώ μεταξύ οί χιτλερικές
μεραρχίες, άρχισαν λίγες ήμέρες
άργότερα, νά προελαύουν άπό τή
Μακεδονία πρός τό νότο.
Πέρασε ένας χρόνος άπό τότε.
' Η σκλαβιά γινόταν ολοένα καί πιό
βαρειά. "Ομως, αύτό δέν έμπόδισε
έκατοντάδες άποφασισμένους καί
ριψοκίνδυνους "Ελληνες, νά ένταχθούν στις ομάδες άντιστάσεως
γιά νά πολεμήσουν μέ όποιο τρόπο
μπορούσαν τόν κατακτητή. Σ έ μιά
άπό τίς όμάδες α ύτές άνήκε καί ό
άστυφύλακας ' Αλέξανδρος Ρούφος, ό όποιος έγνώριζε άπταιστα
τά γερμανικά καί ύπηρετοϋσε ώς
διερμηνέας στήν Γ κ έ-”Εφ-Πέ (Γκεχάϊμνε-Φέλτε-Πολιτσάί) στόν Π ει
ραιά. ' Ο Ροϋφος, τό πρωί τής 17ης
'Ιουνίου 1941 έδωσε μέ κίνδυνο
τής ζωής του στήν έλληνική ομάδα
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άντιστάσεως μία έκθεση στήν όποια
έγραφε μεταξύ των άλλων: « Έ μ α 
θα, ότι εις τήν οδόν 'Εμμανουήλ
Μπενάκη 8, εις τόν 4ον όροφον,
έδ ρ εύ ει ένα γραφείο τής Ά π β ερ
Σ τέλλε, ύπό τόν ταγματάρχη τής
Βέρμαχτ Φίρστ, πού έχ ει ώς απο
στολήν του τήν παρακολούθησιν
τών διαφυγόντων εις τήν Μ. ' Ανα
τολήν άξιωματικών μας. Τέλος σάς
πληροφορώ, ότι εις τόν Πειραιά
γίνεται ειδική έρευνα άπό Γερμα
νούς άστυνομικούς, διά τήν άποκάλυψιν ένός δικτύου πρακτόρων
τών "Αγγλων. Περί τού δικτύου
αύτοϋ πληροφορίες εις τούς Γερ
μανούς έδωσαν ό ύποπλοίαρχος «...
πού παριστάνει τόν λιμενάρχη Π ει
ραιώς καί ό δίοπος Ν... Οί δύο αύτοί
καταδόται έδωσαν εις Τούς Γέρμα
νούς καί τά ονόματα όλων τών
πλοιοκτητών καί καπεταναίων τών
πετρελαιοκινήτων, πού είναι ύπο
πτοι όργανώσεως διαφυγών πρός
τήν Τουρκίαν καί τήν Αίγυπτον.
Ά λ έκ ο ς» .
Μ ετά άπό τήν άναφορά αύτή τού
Ρούφου καί άπό άλλες πληροφορίες
πού συγκέντρωσε ό άρχιφύλακας
Δουκάκης, ένα άπό τά ίκανώτερα
«λαγωνικά» τής 'Ασφαλείας Π ει
ραιώς, άποκαλύφθηκαν οί ύπεύθυνοι γιά τήν άνατίναξη τού «KLAN
F L E IZ E R » . "Ηταν οί πλοηγοί τήν
έποχή πού έγινε ό γερμανικός βομ
βαρδισμός Γ. Ν. έτών 40 κάτοικος
Πειραιώς έπί τής όδοϋ Γεωργίου
Α ' καί Λ. Α. κάτοικος Αθηνών. Οί
δύο αύτοί προδότες ήταν πράκτο
ρες τών μυστικών γερμανικών ' Υ
πηρεσιών καί μετέδωσαν τήν πλη
ροφορία γιά τήν άφιξη τού κατά
φορτου μέ πολεμοφόδια άγγλικοϋ
πλοίου πράγμα πού ώδήγησε τά
γερμανικά στούκας κατ' εύθείαν
στό «ψαχνό» Οί δύο πράκτορες
συνέχισαν τόν προδοτικό ρόλο τους
όσο κράτησε ή γερμανική κατοχή
στήν ' Ελλάδα. Μ ετά τήν άπ ελευθέρωση άναζητήθηκαν γιά νά πληρώ
σουν γιά τά έγκλήματα έναντίον τής
ίδιας τής πατρίδας τους. Τήν άνακάλυψη καί σύλληψή τους, ό διοικη
τής τού Κέντρου ' Αλλοδαπών Π ει
ραιώς άστυνόμος Γεώργιος Ά ν α γνωστόπουλος, ά νέθεσ ε στόν άρχιφύλακα Δουκάκη, ό όποιος, όπως
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προαναφέραμε, έγνώριζε πρόσωπα
καί πράγματα καί στούς άστυφύλακες Θεολογίτη καί Γεωργάτο. Πολύ
γρήγορα καί οί δύο έπεσαν στά χ έ 
ρια τών άστυνομικών. Οδηγήθη
καν άμέσως στόν άστυνόμο ' Αβρα
άμ Βαλσάμη, πού είχε έντολή νά
κάνει τίς σχετικές άνακρίσεις. ' Ο 
μολόγησαν, πώς αύτοί έδωσαν τήν
πληροφορία σέ Γερμανούς κατα
σκόπους, ότι δηλαδή τό φορτηγό
«KLAN FRETZER» μ ετέφ ερ ε πολε
μικό ύλικό. Σχετικά γράφει ό άρχι
φύλακας Δουκάκης: « Ό Γ.Ν. πλοη
γός, μετά τού συναδέλφου του Λ.Α.
τήν 6-4-1941, παρά τήν διαταγήν
τού λιμενάρχου Πειραιώς νά ώδηγήσουν εις άσφαλές σημεΐον τού λιμένος τό άγγλικόν φορτηγός «KLAN
FRETZER», τό όποιον ήτο έμφορτον πυρομαχικών τό άγκυροβόλησαν παρά τήν θέσιν Καρβουνόσκαλα τής έλ ευ θ έρ α ς ζώνης καί έ πληροφόρησαν σχετικώς πράκτο
ρες τής γερμανικής καταόκοπείας,
ώστε τό έσπέρας τής ιδίας ήμέρας
άεροπλάνα τής γερμανικής άεροπορίας νά βομβαρδίσουν τό σκά
φος, τό όποιον έβυθίσθη μετά άπό
φοβερόν έκρηξιν τήν 12ην νυκτερι
νήν περίπου, μέ άποτέλεσμα τήν
καταστροφήν μέρους τού λιμένος
καί πολλών οικιών τής πόλεως.
Μ ετά τήν εισβολήν τών Γερμανών οί
άνωτέρω συνηργάσθησαν πλήρως
μετά τού έχθροϋ καί καθ' δλον τό
διάστημα τής κατοχής. Ά μ φ ο τ έ ρους συνέλαβα τήν 25-10-1944
καί παρέδωσα εις τήν Ύπηρέσία
μου».
' Ομως, οί δύο προδότες δέν πλή
ρωσαν δυστυχώς γιά τήν προδοσία
τους. Αύτοί, όπως καί δεκάδες άλ
λοι άκόμα, πού στήν κυριολεξία ώργίασαν κατά τή διάρκεια τής κατο
χής γλύτωσαν, γιατί άμέσως μετά
τήν άναχώρηση τών Γερμανών άπό
τήν ' Ελλάδα, άκολούθησε ό Δ εκ έμ 
βριος. Ή κατάσταση ήταν τόσό
τραγική καί τά προβλήματα τόσο
μεγάλα, ώστε τό τελευταίο πού ήμποροϋσε νά σκεφθεΐ τό ύπστυπώδ ες ' Ελληνικό Κράτος, ήταν ή δίω
ξη έκείνων πού χτύπησαν πισόπλατα
τήν Πατρίδα στις πιό δύσκολες, τίς
πιό τραγικές της ώρες.
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ΚΑΤΑΡΡΙΨΙ τών ταμπού γύρω
άπό τό σέξ, πού οί ηθικολό
γοι άποκαλοϋν «έκλυσι τών ήθών»
έ φ ε ρ ε μαζί της μία μεγάλη διάδοσι
τής πορνογραφίας τόσο στά έν τυ 
πα, όσο καί στόν κινηματογράφο καί
τό θέατρο. Ή πορνογραφία, β έ 
βαια, δ έν ήταν άγνωστη στις παλαιότ ε ρ ε ς γενιές. 'Ωστόσο, σήμερα
είναι προσιτή σ ' ένα πολύ πλατύ
τερο κοινό μέσω ειδικών καταστη
μάτων (σ έξ - σόπς) καί κινηματο
γράφων. 'Επίσης, κινείται άπό ισχυ
ρά οικονομικά συμφέροντα, πού
έχουν άνακαλύψει μία μεγάλη φ λέ
βα χρυσού σ' α ύτές τίς έπενδύσεις. Συχνά, οί άρχές ξεσηκώνον
ται έναντίον αύτοϋ τού πληθωρι
σμού τής πορνογραφίας πού συνή
θως είναι πολύ χαμηλού έπιπέδου
καί έχ ει σάν στόχο τόν έρεθισμό
τών χαμηλοτέρων ένστικτων τού άνθρώπου, δίνοντας μία διαστρεβλω
μένη εικόνα τού άνθρωπίνου έρωτι-

Η

Τά έντυπα «Πορνό » έχουν κατακλύσει όλόκληρο σχεδόν τόν κόσμο

σμοϋ.
Γιά πρώτη φορά μελετήθηκε τό
φαινόμενο τής σύγχρονης πορνο
γραφίας καί οί έπιπτώσεις της τό
1968 οτίς ΗΠΑ μέ έντολή τοϋ ίδιου
τού Προέδρου Τζόνσον. ' Η μελέτη
αύτή «έβγαλε λάδι» τήν πορνογρα
φία, πού μεταξύ άλλων καταηγορεΐται γιά τήν αύξησι τών βιασμών. "Ο
μως, τά άποτελέσματα τής έρεύνης
αύτής τών Αμερικανών - πού, έ ξ
άλλου, δ έν ισχύουν καί γιά δλες τίς
χώρες, όπου οί λαοί έχουν τή δική
τους ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία - δέν
έπεισαν. Είναι, βέβαιο, ότι πρόκειται
γιά ένα πολύ δύσκολο τομέα, πού ή
διερεύνησί του παρουσιάζει ιδιαί
τερα προβλήματα μεθοδολογίας.
Γι’ αύτό τό λόγο τό θέμα έπ ανεξέτασαν πρόσφατα δύο έρ ευν η τές, οί
Ντόννερσταμ καί Χάλλαμ στό Πα
νεπιστήμιο τής 'Ιόβα, προσπαθών
τας νά έντοπίσουν τίς συνθήκες
κάτω άπό τίς όποιες ή προβολή μιάς
πορνογραφικής ταινίας εύνο εί τήν

έπιθετική συμπεριφορά άπέναντι
τών γυναικών.
Στήν διάρκεια τών έρευνών
μελετήθηκαν 3 όμάδες άπό δύο
άνδρες καί δύο γυναίκες. Εις τήν
μία όμάδα προβλήθη ένα συνηθι
σμένο φιλμ βίας, στήν δεύτερη ένα
πορνογραφικό, ένώ ή τρίτη όμάδα
δέν είδε καθόλου φιλμ. Προηγου
μένως, καί οί τρεις όμάδες είχαν
ύποβληθεί σέ στρέςς μέ διαφόρους
μεθόδους. Τό άποτέλεσμα ήταν
δτι οί άνδρες στίς δύο πρώτες
όμάδες ήταν πολύ περισσότερο έ πιθετικοί πρός τίς γυναίκες, σέ
σύγκρισι μέ τήν συμπεριφορά τών
άνδρών τής τρίτης όμάδας, πού
δέν είχε παρακολουθήσει κανένα
φίλμ. ' Επίσης παρατηρήθηκε ότι ή
πορνογραφική ταινία έκανε πολύ
περισσότερο έπιθετικούς τούς άν
τρες άπέναντι τών γυναικών. ' Επί
σης άξιοσημείωτη είναι καί μία άνάλογη έρευνα πού έγινε άνάμεσα
σέ έρω τευμένα ζευγάρια. ' Αρχικά,

τούς δόθηκε ένα πορνογραφικό
κείμενο νά διαβάσουν καί μετά οί
έρ ευ ν η τές τούς ζήτησαν νά άπαντήσουν σ' ένα έρωτηματολόγιο γιά
τά προτερήματα πού έχ ει ή πρέπει
νά έχη τό έτερ ό τους ήμισυ. "Οσοι
είχαν προηγουμένως διαβάσει τό
πορνογραφικό κείμενο έπέμεναν
μόνο στήν τρυφερότητα καί τήν
φυσική έπαφή μέ τήν σύντροφό
τους, ένώ όσοι δέν είχαν διαβάσει
τό κείμενο ύπογράμμιζαν τήν ύπευθυνότητά της, τήν ώριμότητά της,
τό κριτικό πνεύμα κ. ά. σάν προτε
ρήματα.
"Ετσι οί πρόσφατες έρ ευ ν ες
τών Ντόννερσταμ καί Χόλλαμ, χω
ρίς νά άπαντοϋν οριστικά στό έρώτημα άν τελικά, ή πορνογραφία είναι
ύπεύθυνη γιά τούς βιασμούς τών
γυναικών δίνουν τό σήμα τοϋ κινδύ
νου γιά μία εύρύτερη μελέτη τοϋ
σοβαρού αύτοϋ κοινωνικού φαινο
μένου άπό ψυχολόγους καί κοινω
νιολόγους.
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ΠΑΠΑΣ ‘ Ιωάννης Παύλος έπέστρεψε νικητής άπό τήν
πατρίδα του, τήν Πολωνία. Κατώρθωσε μέ μιά έννεαήμερη έπίσκεψι
νά συγκλονίση καί κινητοποιήση
τόν λαό της. Οι λόγχες τών ρωσι
κών στρατευμάτων πού ποδοπα
τούν τά έδάφη τής εϋγενούς αυ
τής χώρας καί ή στυγνή έντόπια
άστυνομία έπί 36 χρόνια στηρίζουν
ένα άνελεύθερο καί τυραννικό κα
θεστώς, δπου δλα είναι ύποτεταγμένα στήν όλιγαρχία τού κομμουνι
στικού κόμματος: Τύπος, μαζικά
μέσα ένημερώσεως, τέχνη, θεά
ματα, παιδεία, οικονομία, διοίκησις, στρατός. Ή έπίσκεψις όμως
τοϋ Πάπα άπέδειξε ότι έ κ ε ί υπάρχει
καί κάτι πού έμ εν ε άνυπότακτο: ή
ψυχή τού πολωνικού λαού.
ΟΙ ή γέτες τής κομμουνιστικής
Πολωνίας έμειναν άναυδοι άπό τά
άποτελέσματα αύτής τής έπισκέψεως καί τώρα άναλογίζονται πώς
θά άναπληρώσουν τίς άπώλειές
των. Άπό παλιά βέβαια δέν ήσαν
ένθουσιασμένοι μέ τόν άρχιεπίσκοπο τής Κρακοβίας κάρολο Βοϊτύλα,
όπως όνομαζόταν ό πάπας προη
γουμένως. Κι άφού, έξ αιτίας τής
λαϊκής άντιδράσεως δέν ήταν εύκο

Ο
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λο νά τόν ξεφορτωθούν, προσπα
θούσαν νά τόν κρατήσουν τουλά
χιστο στή θέσι πού κατείχε, ώστε
νά μή καταλάβη καμμιά άλλη σημαντικώτερη. Γι' αυτό ό άρχηγός
τού κομμουνιστικού καθεστώτος
τής Πολωνίας Γκέρεκ, έπισκέφθηκε
τό Βατικανό πρό τετραετίας γιά
νά παρακαλέση τόν τό τε Πάπα Παύ
λο Σ τ ' νά μή άπομακρύνη άπό τή
θέσι του τόν πριμάτο τής Πολωνίας
Βυζύνσκι, άν καί συμπλήρωνε σέ
λίγους μήνες τό 75ο έτος τής ήλικίας του. Ό Βυζύνσκι βέβαια δέν
ήταν λιγώτερο άντικομμουνιστής,
κι είχε μάλιστα περάσει πολλά
χρόνια στις κομμουνιστικές φυλα
κές, όπως είχε περάσει πρωτύ
τερα καί στις χιτλερικές, άλλά λόγω
νοοτροπίας και ήλικίας ήταν λιγώτερο έπικίνδυνος άπό τόν άνοικονόμητο Βοϊτύλα. Τό Βατικανό είσήκουσε τήν πρότασι τότε, άλλ ’ αύτό
έπρόκειτο ν ’ άποβή σέ βάρος τού
κομμουνιστικού καθεστώτος τής
χώρας. Διότι καί τόν Βυζύνσκι
άφησε τότε στή θέσι του καί τόν
Βοϊτύλα άνέδειξε άργότερα σέ
πάπα.
"Οταν ό Γκέρεκ άκουσε τήν ε ί
δη σι τής έκλογής τού άρχιεπισκό-

που τής Κρακοβίας γιά τόν παπικό
θρόνο, στούς φίλους πού τού τήν
άνήγγειλαν μέ τήν γνωστή καθολική
φράσι χ α μ π έ μ ο υ ς π ά π α μ ( έ χομεν πάπα) άπάντησε χλευαστικά
χ α μ π έ μ ο υ ς κ λ ά π α μ.
Πίστευαν φυσικά οί κομμουνισταί ήγέτες τής Πολωνίας ότι ό συμ
πατριώτης τους πάπας θά ζητούσε
νά έπισκεφθή τή χώρα του χωρίς
καθυστέρησι. Αύτός όμως έπισκέ
φθηκε πρώτα τίς καθολικές χώρες
τής Νοτίου καί Κεντρικής ’Αμερι
κής. ΓΓ αύτή τήν προτεραιότητα
είχε καί δικούς του έσωτερικούς
λόγους, σχετικούς μ έ μιά μερίδα
νοτιοαμερικανών κληρικών(έπισκόπων καί ιερέων) πού φαίνονται
ξελογιασμένοι μέ τά σοσιαλιστικά
κηρύγματα. Α λλά ή άπόφασις γιά
τό ταξίδι όφειλόταν κυρίως έκεϊνο
σέ δύο άλλους λόγους. Ή θ ελ ε
πρώτα μ έ τό εύκολο άνοιγμα τού
δρόμου πρός τίς χώρες έκεϊνες, τίς
κυριαρχούμενες άπό δικτατορικά
καθεστώτα καί μέ τό κήρυγμά του
γιά έλευθερία νά άφοπλίση τούς
δυνάστες τής πατρίδος του, ώστε
νά τού άνοιγή ό αύστηρά φρουρούμενος δρόμος πρός τήν Πολωνία.
Κι έπειτα ήθελε νά δώση ένα μέτρο

Εκατομμύρια νέοι τής Πολωνίας χειροκρότησαν τόν Πάπα Ιωάννη - Παύλο.

συγκρίσεως γιά όλο τόν κόσμο. Μέ
τή διπλή του έπίσκεψι θά παρουσία
ζε τήν έξαρσι τού γνησίου θρησκευ
τικού συναισθήματος άκόμη ισχυρό
τερη στις χώρες τού παραπετάσμα
τος άπό όσο στήν Δύσι.
Τό κομμουνιστικό καθεστώς τής
Πολωνίας φυσικά δέν έδ ειξε ένθουσιασμό γιά τήν άπόφασι τού πάπα
νά έπισκεφθή τήν Πολωνία καί μερι
κοί σκληροί παράγοντες πρότειναν
νά τού άπαγορευθή ή είσοδος
άλλά οί συνετώτεροι γνώριζαν ότι
αυτό έσήμαινε πρόκλησι τού λαού
σέ έπανάστασι. Έτσι έπέτρεψαν
μέν τήν έπίσκεψι άλλά έπέμειναν
νά μή γίνη τόν Μάιο μέ τήν εύκαιρα
τής έννεακοσιοστής πεντηκοστής
έπ ετείου τού Στανισλάου, έθνικοϋ
άγιου τής Πολωνίας. Ένόμιζαν ότι
έτσι θά ήσαν μειωμένης δυνάμεως
οί λαϊκές συγκεντρώσεις. Ο πάπας
τό δέχτηκε, διότι τό πράγμα δέν
είχε καί τόση σημασία, άφού ή το
πική έκκλησία μπορούσε νά μεταθέση γιά ένα μήνα τόν έορτασμό,
όπως καί έκανε. Τό άποτέλεσμα
ήταν τό ίδιο.
'Επί 36 χρόνια ή Πολωνική ’Εκ
κλησία ζή σέ διωγμό. 01 μισοί ναοί
έκλείσθηκαν καί νέοι δέν έπιτρέ-

πεται νά κτισθούν, κάτι πού γνώρι
σε ό τόπος μας στά χρόνια τής
Τουρκοκρατίας. Χιλιάδες κληρικοί
ώδηγήθηκαν στις φυλακές καί πέθαναν έκεϊ. Κάθε είδος κοινωνικών
πιέσεων έφαρμόσθηκαν γιά νά μή
βαπτίζωνται κι έκκλησιάζωνται τά
παιδιά. Αλλά τό θρησκευτικό ξέ
σπασμα τού λαού ήταν χωρίς προ
ηγούμενο.
Τά ειδικά μέτρα πού έλαβαν οί
άρχές καί τήν τελευταία στιγμή δέν
μπόρεσαν νά φέρουν άποτέλεσμα.
Απαγόρευσαν σ ’ όλη τή διάρκεια
τής έννεαημέρου παρουσίας τού
πάπα στή χώρα τους νά κινηθούν
έκτακτες άμαξοστοιχίες· άπαγόρευσαν άκόμα τήν κίνησι αύτοκινήτων πρός τις τέσσερις πόλεις πού
θά έπισκεπτόταν ό πάπας μέσα άπό
μιά περίμετρο σέ άπόστασι 20 χιλιο
μέτρων άπό τίς παρυφές τους. Α λ 
λά ή θέλησις τού λαού ήταν ισχυρό
τερη άπό αυτά τά μέτρα ■έξεκινούσαν άπό τά χαράματα κι έφθαναν
μέ τά πόδια. Οί άστυνομικοί έκαναν
μπλόκα ατούς δρόμους γιά νά κα
θυστερήσουν τόν λαό. Κάποια μέρα
οί ξένοι δημοσιογράφοι άνήγγειλαν
ότι ό πάπας θά λειτουργούσε σ ’ ένα
άπομακρυσμένο χώρο χωρίς έκκλη-

σίασμα, διότι οί δρόμοι όλοι ήσαν
άποκλεισμένοι. Είχαν κάνει λάθος.
Ό πάπας έπερίμενε έω ς δτου έφθασαν έκατοντάδες χιλιάδων λαού
μέ τά πόδια.
Διέταξαν έπίσης τήν ύπηρεσία τηλεοράσειος νά μή έμφανίζη
τίς ένθουσιώδεις λαϊκές μάζες,
πού έπευφημούσαν, άλλά μόνο λί
γες φιγούρες γύρω άπό τόν πάπα,
ώστε νά δίδεται ή έντύπωσις ότι τίς
λειτουργίες καί τούς λόγους του
παρακολουθούσαν 100 ή 200 άτο
μα. Φυσικά δέν ξεγελάσθηκε κα
νείς, διότι δέν ύπήρχε σ ' όλη τήν
Πολωνία οικογένεια τής όποιας ένα
ή δύο μέλη δέν παραστάθηκαν σέ
τέτοια συγκέντρωσι.
Ό Πάπας έκυριάρχησε παντού.
Ποτέ άλλοτε στήν ιστορία καί σέ
κανένα άλλο πρόσωπο δέν έγινε τ έ 
τοια υποδοχή. Οί δημοσιογράφοι
τόν άπεκάλεσαν Βοϊτύλα Σούπερσταρ. Δέν έπρόκειτο γιά δέκα ή ε ί
κοσι χιλιάδες άνθρώπων ούτε κάν
γιά έκατό χιλιάδες. Κάθε φορά συγ
κεντρώνονταν έκατομμύρια. Κι έπειδή οί ήλικιωμένοι, έξ αιτίας
τών περιορισμών δέν μπορούσαν νά
φθάσουν μ έ τά πόδια, έπρόκειτο
κυρίως γιά νέους καί νέες. Καί δέν
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μ ές στή θάλασσα, έρριξε τορπίλλα
καί βούλιαξε τό πολεμικό, σκότωσε
κάμποσους κι άπ' τούς ναύτες.
"Ερριξε καί στά καράβια τών προ
σκυνητών, καί πολύς θρήνος θά γι
νόταν άνάμεσα σέ γυναίκες καί παι
διά, άν δ έν τύχαινε ένας μώλος τού
λιμανιού, όπου πήγαν καί σκάσαν οί
τορπίλλες.
Τότε ό λαός τών ' Ελλήνων πολύ
θύμωσε, θύμωσε κιή Παναγία, όμως
είπαν: «"Ας κάνουμε πώς δ έ βλέ
πουμε, νά μείνουμε σέ ειρήνη».
"Οταν, ύστερα άπό λίγο, άνθρω
πος σταλμένος άπ' τόν κακό γείτο
να πήγε περασμένα μεσάνυχτα καί
μήνυσε στούς Ελληνες πώς: « Ο
στρατός μας θά μπή σέ τρεις ώρες
στή χώρα σας νά πάρη ό,τι θέλ ει
άπό γή κι άπό θάλασσα, καί νά μήν
κάμετε τίποτα, γιατί άλλιώς θά σάς
κάμουμε γής Μαδιάμ, έθνο ς τόσο
μεγάλο καί πολύ μοβόρο καταπώς
είμαστε».
Τότε οί "Ελληνες θυμηθήκαν
τήν παλιά ιστορία τής μικρής τους
χώρας, θυμηθήκαν πόσες φορές τά
βάλανε οί πρόγονοί τους μέ τούς
βάρβαρους κάθε φορά πού ήταν
σέ κίνδυνο ή λευτεριά τους καί εί
παν όπως πάντα: «' Ελάτε νά τά πά
ρετε. Θά πολεμήσουμε». Διαλαλήσανε τότε σ' όλη τή χώρα οί μπουροΰδες, πού είχαν βάλει στά κερα
μίδια τών σπιτιών, πώς ό τόπος κιν
δ υνεύει καί θά γίνη πόλεμος. Τό τί
έγινε τότε, μέ τά ξημερώματα, δέν
λέγεται. Οί μποροΰδες μουγκρίζα
νε όμοια μ έ ζωντανά πού τά σφά
ζουν, οί άνθρωποι στις πολιτείες
τρέχανε, πήραν τό μήνυμα στά
βουνά οί βοσκοί, κι οί ψαράδες στις
θάλασσες, όλα τά πλεούμενα γύ
ρισαν πλώρη, κι όλοι οί βοσκοί τρ έχαν νά πάρουν τ ' άρματα. Στό μετα
ξύ ό κακός γείτονας έσ τειλε σιδε
ρένια πουλιά στό γαλανό ούρανό
τών ' Ελλήνων καί ρίχνανε μπόμπες
καί σκοτώνανε γυναίκες καί παιδιά^
«"Ε! λέγανε οί ξένοι άνθρωποι
πού βλέπανε τά γινόμενα, τί θά κάμη
τόσο μικρός λαός μέ τόσον μεγάλο
γείτονα; Θά γονατίση σέ μιά μέρα!»
Μά ό λαός πίστευε πώς θά τόν
βοηθήση ή προσβλημένη Παναγία.
«Καλά, π εριμένετε νά δήτε. Περι

μ έν ετε ύστερα άπό ένα μήνα, τά
Είσόδια τής Θεοτόκου».
Οί μητέρες στέλναν τούς γιούς
τους νά πολεμήσουνε καί λέγαν:
«νά μή γυρίσετε άν δέν ρίξετε
τόν άντίχριστο στή θάλασσα».
Οί έκκλησίες δώσανε τά άναθήματα τών πιστών, χρυσά καραβάκια
καί άγγέλους καί άσημένια χέρια, κι
οί γραμματικοί, πού γράφανε πριν
βιβλία γιά τά δεινά τού πολέμου,
στείλανε μήνυμα στις άλλες χώρες
καί είπανε πώς τέτοιο άδικο δέν
ξαναστάθηκε, λοιπόν θά ύπερασπίσουμε τή γή μας καί τήν έλευθερία.
Πέρασε μιά μέρα, καί οί βάρβα
ροι πού λέγαν πώς μέ τά φουσάτα
τους θά πατήσουν τή χώρα, δέν
μπόρεσαν νά μποϋν. Πέρασε κι άλλη
μέρα, καί πάλι δ έν μπόρεσαν, έπειδή στά περάσματα τών βουνών
είχαν φτάσει οί " Ελληνες καί τούς
πολεμούσαν. Πέρασαν έτσι πολλές
μέρες, ό λαός έβλεπε όράματα μέ
άρχαγγέλους καί μαυροντυμένες
γυναίκες, κι έ λ ε γ ε ό ένας στόν άλ
λο: «Π εριμένετε τά Είσόδια τής
Θεοτόκου». Καί όταν ξημέρωσε ή
ή μέρα αύτή, μεγάλη χαρά ήρθε
στούς "Ελληνες. "Ηρθε μήνυμα
πώς οί βοσκοί καί οί ψαράδες πού
ξεσηκώθηκαν νά σταματήσουν τούς
βάρβαρους, τούς κυνήγησαν μές
στή χώρα τους καί τούς πήραν πολ
λά λάφυρα, άρματα καί φυσέκια,
καί μιά μεγάλη πολιτεία, τήν Κορυτσά. Τά γυναικόπαιδα κουβαλού
σαν στούς πολεμιστές βόλια καί
θροφές, καί κατρακυλούσαν πάνω
στούς όχτρούς πέτρες καί τούς
σκότωναν. "Οσοι όχτροί γλύτωσαν,
πήραν τ ’ άγρια βουνά καί τούς
φάγανε οί λύκοι.

Επάνω «Πορεία τής τρίτης όρειβατικής
πυροβολαρχίας τού δευτέρου Συντάγματος
όρειβατικοϋ Πυροβολικού πρός τό Τεπελένι» Πίνακας Κ Λινάκη. Κάτω: «Έφοδιοπομποί στήν Πίνδο». Πίνακας Ούμβέρτου Αρ
γυρού

« Ή Πίνδος». Πίνακας Ούμβέρτου Αργυ
ρού. Από τή συλλογή τής οικογένειας Αρ
γυρού.

Τότε έγινε μεγάλος έορτασμός
στή χώρα τών ' Ελλήνων. Οί καμπά
νες τών έκκλησιών χτυπούσαν χαρ
μόσυνα τρεις μέρες, καί τά σπίτια
βάλανε σημαίες, καί ό Α ρχιεπ ί
σκοπος φόρεσε άμφια καμωμένα
μέ άσήμι, καί γύρω του έβαλε μαυροφορεμένους άρχιμανδρίτες καί
δοξάσανε τό Θεό. ' Ο λαός έψ ελνε
«Τή Ύπερμάχω Στρατηγώ», καί οί
γυναίκες κλάψανε σιωπηλά όταν
μνημόνεψαν τούς σκοτωμένους
πολεμιστές.
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καταλαμβάνονταν άπλώς άπό ένθουσιασμό οί έκδηλώσεις τους
ξεπερνοϋσαν κάθε είδος ένθουσιαομοϋ κι έφθαναν στή λατρεία.
Τά πλήθη έκραύγαζαν. Μιά φοιτήτρια στό Γκιένζο, τήν έδρα τού
Στανιόλάου, έλεγε: «Δέν κλαίω μό
νο άπό θρησκευτική συγκίνηαι.
Κλαίω διότι ύ πάπας τόλμησε νά
άναμετρηθή μ έ τούς τυράννους.
Κι έκέρδισε τήν άναμέτρησι».
'Ο ταν ό πάπας έκανε τούς γνω
στούς πολιτικής φύσεως ύπαινιγμούς του: «Χωρίς μιά Πολωνία,
στήν όποια δέν είναι σεβαστά τά
άνθρώπινα δικαιώματα, ή Εύρώπη
είναι άδιανόητη».
« Ή θρησκευτική έλευθερία
είναι τό βασικό δικαίωμα τού άνθρω
ποιι. Καί ή Εκκλησία πρέπει νά
άγωνισθή γ ιά ν ά τό διασφάλιση. Ξέ
ρω δτι ό άγών θά είναι δύσκολος.
’Αλλά δέν πρέπει νά ύποκύψωμε»,
τό τε ή φρενΐτις πού κατελάμβανε
τά πλήθη ήταν άπερίγραπτη. Ζητω
κραύγαζαν καί χειροκροτούσαν έπί

Μιά Δευτέρα, στις 10.15 π.μ.,
ένας στρατιώτης έκλ εψ ε ένα αυτο
κίνητο μάρκας "Αλφα Ρομέο άπό
τήν όδό Ματζαγριωτάκη τής Καλ
λιθέας καί Τράβηζε πρός τήν παρα
λία.
Ό ιδιοκτήτης τοϋ αυτοκινήτου
πού τό είχε άφήαει γιά λίγο άνοιχτό,
όπότε ό στρατιώτης βρήκε τήν εύκοιρία καί τού τό έκλεψ ε, τηλεφώ
νησε άμέσως στήν "Αμεσο Δράση
καί δήλωσε τήν κλοπή. Ό άξιωματικάς υπηρεσίας κ. Δημ. Καραλής
διαβίβασε άμέσως στά περιπολικά
τών Αθηνών καί τού Πειραιώς, τά
στοιχεία τού κλεμμένου αύτοκινήτου.
Τήν ώρα έκείνη, ό φαντάρος μέ
τό κλεμμένο αύτοκίνητο βρισκόταν
στό Δέλτα τοϋ Φαλήρου. Κατά κακή
του σύμπτωση όμως, άκριβώς τήν
ώρα πού ό άσύρματος μετέδιδε τά
στοιχεία τού κλεμμένου αύτοκινήτου, ό όδηγός τοϋ 'Αστυνομικού
Διευθυντή κ. Βασ. Γάλλου, πρόσεξε
μπροστά του, σ' ένα αύτοκίνητο πού
προπορευόταν, τόν ίδιο άριθμό!
Αύτό ήταν δλο! Ό στρατιώτης
πού τό είχε σκάσει καί άπό τή μονά
δα του, μέσα σέ λίγα λεπτά άκινητοποιήθηκε. Καί άφοϋ συνελήφθη, μέ
περιπολικό όδηγήθηκε στή Γενική
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μία ώρα.
Τό πέρασμα τού πάπα άπό τήν
Πολωνία άπέδειξε δη οί κομμου
νιστή/ κυβερνούν τόν τόπο έκεϊνο άλλά δέν τόν έξουσιάζουν. Πολ
λοί διερωτούνται: πώς θά συνεχίσουν νά τόν κυβερνούν τώρα πού
κατάλαβαν πόσο τούς άποδοκιμάζουν οί λαϊκές μάζες.
’Αλλά κακώς διερωτώνται διόη
τό ήξεραν δτι άνέκαθεν τούς άποδοκίμαζαν οί μάζες. Παντού οί κομμουνισταί τό ξέρουν δη οί λαοί δέν
τούς θέλουν. Γ ι ’ αύτό δ έν παραχω
ρούν ούτε τά πιό άνώδυνα άπό τά
άνθρώπινα δικαιώματα.
"Αλλοι σκέπτονται δη οί Πολω
νοί, τώρα πού είδαν πόση δύναμι
διαθέτουν ώστε νά έπιβάλουν τή
φωνή τους, μπορεί νά ώδηγηθούν
σέ έπανάστασι. Αύτό είναι πολύ
εύκολο, 6πως έπίσης εύκολο είναι
νά έπικρατήση προσωρινός ή έπανάστασις. Τό δύσκολο είναι νά διατηρηθή. Διότι σέ λίγο θά καταφθά-

σουν τά ρωσικά άρματα γιά νά σκορ
πίσουν τό θάνατο, όπως συνέβηκε
στήν Ανατολική Γερμανία (1953),
στήν Ούγγαρία (1956), στήν Τσεχο
σλοβακία (1968) καί στήν Ιδια τήν
Πολωνία έπανειλημμένως.
Κανείς δέν μπορεί νά μεταβάλη,
έτσι άπότομα, τό καθεστώς πού
καθόρισε ή τακτική των Σοβιετικών
κατά τήν λήξι τού Β ' παγκοσμίου
πολέμου. ’Αλλά καί κανείς δ έν μπο
ρ ε ί νά ύποχρεώση τούς λαούς νά
παραδώσουν τό νοΰ καί τήν ψυχή
τους.
Οί Πολωνοί συνεχίζουν νά πο
λεμούν τούς τυράννους άπό τό
1939 έως σήμερα. Μιά πενταετία
τούς χιτλερικούς. Καί έπεσα έπτά
πενταετίες τούς κομμουνιστής. θ ΰ
συνεχίσουν τόν πόλεμο διαπαντός.
Ή άντίστασίς τους θά φθε'ιρη τήν
τυραννία καί κάποτε, άργά ή γρή
γορα, θά φέρη τήν περιπόθητη έ 
λευθερία.
π.Κ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

παιδί καί μάλιστα θέλω άγόρι, τούς
είπε έκείνη.

Οί γυναίκες πού θέλουν νά μά
θουν τή μοίρα τους άπό τις Τσιγγά
νες, πολλά παθαίνουν, άλλά δέν έννοοΰν νά βάλουν μυαλό. Νά, ένα χα
ρακτηριστικό περιστατικό, πού άπασχόλησε πρό ήμερών τήν ' Αστυνο
μία:
Δύο Τσιγγάνες πήγαν στό σπίτι
τής κ. Ν.Ρ., στήν περιοχή τής Γού
βας καί συζητούσαν έξω στήν αύλή πρόκειται γιά μονοκατοικία παλαιού
τύπου - γύρω άπό τήν τεκνοποίησή

- Πώς δ έν μπορείς; Δ έ σέ πήραν
δά, καί τά χρόνια, καημένη μου, 46
είσαι!
- Ναι, δέν είμαι μεγάλη, άλλά, νά,
δέν μπορώ νά κάνω ένα άγοράκι...
- Καί γι αύτό στενοχωριέσαι; Κι
έμ είς γιαπ μάθαμε τά μάγια;
- ' Αλήθεια! Μπορείτε νά μέ βοη
θήσετε;
- Καί βέβαια μπορούμε.
Στή συνέχεια, έπεισαν τήν κυρία
Ρ. Ν. νά μπει κάτω άπό τό μεγάλο κα
ζάνι πού βρισκόταν σέ μιά άκρη τού
προαυλίου. Ή Τσιγγάνα χτυπούσε
άπό πάνω τό καζάνι μέ ένα ξύλο καί
έλεγε: «-Ντρίγκι - ντρίγκι τό καζάνι,
άρσενικό παιδί θά κάνει», ένώ ή άλλη
τσιγγάνα είχε μπει μέσα στό σπίτι καί
«ξάφρισε» όσα χρήματα καί χρυσα
φικά βρήκε. Όταν τελείωσε, πήρε
καί τήν άλλη «μάγισσα» καί μέχρι
νά βγει άπό τό καζάνι ή Ρ. Ν., αύτές
είχαν εξαφανιστεί.
Η ποθούσα ειδοποίησε τήν Α
στυνομία καί άρχισαν οί έρ ευ ν ες , οί
όποιες, όπως φαίνεται, δέν άπέδωσαν μέχρι στιγμής θετικά άποτελέσματα.

της.
- Δυστυχώς, δέν μπορώ νά κάνω

τής

Αύτά συμβαίνουν στήν καρδιά
Αθήνας καί στόν 20ό αιώνα...

'Υπέρ βωμών καί εστιών
Τοϋ "Αγγέλου Τερζάκη

ΞΩ ΞΗΜΕΡΩΝΕ ή 28 ' Οκτω
βρίου (1940). "Ενας άνεμος
καινούργιος, άνυποψίαστος, άρχιζε
νά φυσάει πάνω στήν ’Αθήνα.
"Ηταν ή ώρα 6 όταν οι σειρήνες
τής άντιαεροπορικής άμυνας ξύ
πνησαν τήν Πολιτεία. Ό ούρανός
ήταν πεντακάθαρος, λεύκαζε ό δρθρος, μύριζε δροσιά. Στοάς δρό
μους, τούς έρημους άκόμα, κρότη
σαν μερικά παραθυρόφυλλα, κά
ποιες μπαλκονόπορτες. Οι άνθρω
ποι ξυπνούσαν ξαφνιασμένοι, ρω
τούσαν τούς πρώτους διαβάτες.
"Ενα βουητό άνέβαινε λίγο-λίγο
άπό γύρω, άπό μακρυά, τά πρώτα
όμαδικά βήματα πάφλασαν στήν
άσφαλτο. Μάτια ύψώνονταν στόν
ούρανό, έψαχναν. Ό μ ω ς σ ’ όλη
αύτή τήν κίνηση πού άρχιζε καί
πύκνωνε σέ μικρές συντροφιές, σέ
όμάδες πού ξεκινούσαν γιά τά
κέντρα, δέν ξεχώριζες ταραχή, ή
άγωνία. Μιά διάθεση εύφορίας,
κέφι άνάλαφρο, άλλόκοτο, ξεσή
κωνε τίς ψυχές, πρωινό άγέρι πού
κολπώνει τό πανί. Στά μάτια τών
άνθρώπων πού άντικρύζονταν,
έφ εγγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα,
σάμπως όλος αύτός ό κόσμος, ό
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ίσαμε χτές βουτηγμένος στήν κα
θημερινότητα καί στή βιοπάλη, νά
μάθαινε ξαφνικά πώς έχει μέσα του
κρυμμένα νιάτα.
Γιατί τό πρωί τής 28 ’ Οκτωβρίου
1940 γινόταν πραγματικά μιά άπο-

κάλυψη: Διαφορετικό είχε πέσει
νά κοιμηθεί τό έθνος τή νύχτα πού
πέρασε, διαφορετικό ξυπνούσε
τώρα. Ή είδηση πού έτρεχε άπό
στόμα σέ στόμα: « Πόλεμος! οι Ι 
ταλοί εισβάλλουν», ήτανε σά γενική
πρόσκληση σέ ξεφάντωμα. Περηφάνεια, φιλότιμο καί λεβεντιά
φούσκωναν τά στήθη.
Κι ό καθένας, ό πιό ταπεινός,
ένιωθε νά ξυπνάει μέσα του μιά έπίγνωση: πώς τρεις χιλιάδες χρόνια
τόν καλούν μέ τ ' όνομά του, τό
άσημο ίσαμε χτές, νά τά δικαιώσει,
νά τά ύπερασπίσει. Ή 'Ιστορία έ 
παυε νά είναι λόγια, γινόταν πράξη
ζωής. Εχε φωνή βαθειά, βουερή
μέσα στό αίμα, μιλούσε. Κι ό πιό
ταπεινός έκανε τή σκέψη άθελά
του, πώς σ ’ αύτόν έλαχε νά τιμήσει
αύτή τή φάλαγγα τών νεκρών πού
ξεκινάει άπό πολύ μακριά καί δίνει
νόημα στό Χρόνο. Ή έκλογή τής
μοίρας ήταν βαρειά, άλλά γιά τούτο
καί ή τιμή πολύ μεγάλη.
Οι έφημερίδες, άν καί Δευτέρα,
κυκλοφόρησαν έλεγαν μέ λίγα,
χτυπητά λόγια τά σχετικά μ έ τό
τελεσίγραφο, τήν είδηση πώς οί Ι 
ταλοί θά εισβάλουν στις έξι - τώρα.
Κάτι όρθώνονταν σύσσωμο, νά τούς
υποδεχτεί όπως άρμόζει. Τόν ένθουσιασμό τόν χρωμάτιζε ή άγανάκτιση, ή περιφρόνηση. Δρόμοι,
πλατείες, σταυροδρόμια, είχαν
φουντώσει στό μεταξύ άπό ζεστές
άνάσες, κόσμο· μακρυές θεωρίες
πορεύονταν πρός τήν Ομόνοια, τό
Σύνταγμα, ένώ στό ραδιόφωνο άκούγονταν τό διάγγελμα τού Πρω
θυπουργού: « Ή στιγμή έπέστη
πού θ ’ άγωνισθώμεν διά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος, τήν άκεραιότητα καί τήν τιμήν της...». Σέ
μερικά μπαλκόνια φάνηκαν σημαίες,
όπως στήν 25η Μαρτίου. Τό διάτα
γμα τής έπιστρατεύσεως άρχιζε νά
τοιχοκολλεϊται στά κέντρα. Μέσα
του ό καθένας άκουγε τόν ’Εθνικό
"Υμνο
ν ’ άνακρούεται χαμηλό
φωνα, τόν ύμνο στήν έλευεθερία,
σάν προσκλητήριο καί σάν προσευ
χή(Απόσπασμα)
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Τού κ. JOHN Β. WOLF
' Η διακρατική τρομοκρατία δίνει στήν κοινωνία μιά αφορμή γιά νά κατα
βάλει περισσότερη προσπάθεια νά σκεφθεϊ μέ πνεύμα συνεργασίας καί πιό
καθαρά, ώστε νά άντιμετωπίσει αποτελεσματικά τίς φαινομενικά παράφρονες άλλά πάντοτε υπολογίσιμες πράξεις τρομοκρατίας.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, όταν χρησιμο
ποιείται έπί διεθνούς ή διακρατι
κού έπιπέδου, σκοπόν έχει νά πείσει
τίς μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις δτι
ύπάρχει πραγματική καί έπείγουοα άνάγκη γι' αύτές νά διορθώσουν τίς
καταστάσεις οί όποιες είναι υπεύθυνες
γιά τή χρήση τής τρομοκρατίας. Έ τσ ι
οί τρομοκράτες προσπαθούν νά έκμεταλλευτοΰν τή δημοσιότητα πού δίνε
ται γιά τίς δραστηριότητες τους γιά νά
τονίσουν πώς ή μετριοπάθεια γιά μιά
παρατεταμένη περίοδο δέ μπορεί νά
φ έρει τήν έπιθυμητή πολιτική άλλαγή,
έδτω άν αύτή είναι ό τερματισμός μιας
άποικιακής καταστάσεως ή ή πραγματο
ποίηση μιας κοινωνικής ισότητας. Έ τσ ι
ό τρομοκράτης προσπαθεί νά άποδείξ ε ι δτι οί πράξεις του είναι ή καθαρή
άπάντηση στήν άρνηση τών βασικών
έλευθεριών άπό τίς όποιες στερούν
ται οί λαοί τούς όποιους οί μεγάλες
δυνάμεις γιά τό συμφέρον τής δικής
τους έθνικής άσφαλείας καλούνται νά
«έλευθερώσουν». Δίχως νά ύπάρχει
πειστική έκστρατεία δημοσιότητας, ό
τρόμοκράτης δέν ριψοκινδυνεύει ώστε
οί δραστηριότητες του νά μή γίνουν άποδεκτές σάν λογικές καί σάν ύποφερ-
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τή συμπεριφορά. Έ τσι, ό διακρατικός
τρομοκράτης προσπαθεί νά έπιδείξει
στό κόσμο δτι είναι άπεγνωσμένος καί
πολύ άποφασισμένος νά δώσει τέλος
στήν άδικία καί τήν ταπείνωση τού λαού
του.
Στήν έπιδίωξη τού άντικειμενικού
αύτοΰ σκοπού ό τρομοκράτης έπίσης
άναζητεΐ νά έπιδείξει τήν ικανότητα
του δτι είναι άγωνιστική καί δτι μπο
ρεί νά άντισταθεΐ σέ παρατεταμένες
ταλαιπωρίες. Κατά συνέπεια τό περι
βάλλον τής τρομοκρατίας δέν έπιβάλλεται άπό χώρους καί φυσικούς
παράγοντες, άλλά ώς έπί τό πλείστον
άπό άνθρώπινα δντα καί πολιτικο-ψυχολογικούς παράγοντες. Εναι αύτή ή έμ
φαση ή όποια προσδίδεται στήν τρομο
κρατική άπειλή, στρατηγική πού έχει
τό νόημα δτι ή τρομοκρατία δέν είναι
στρατιωτική τεχνική άλλά ή δημιουργία
πολιτικής καταστάσεως. Έτσι, ό δια
κρατικός τρομοκράτης έπιβεβαιώνει τή
στρατηγική του άπό τό γεγονός δτι οί
μεγάλες διεθνείς δυνάμεις άποδέχονται δτι ή κατάσταση του θά λυθεί μέσα
στά πλαίσια τής διεθνούς ειρήνης καί
στήν ήθική άποξένωση τών περισσοτέ
ρων λαών άπό τούς έχθρούς.

Οί Παλαιστινιακές τρομοκρατικές
όμάδες είναι παραδείγματα διακρατι
κών τρομοκρατικών όργανώσεων, τών ό
ποιων ή συγκρότηση, ή στρατηγική καί
οί δραστηριότητες προσαρμόζονται
σ τενά σ τις θ εω ρ η τικ ές άπ όψ εις
πού άναφέρονται στήν άνά τό παγκό
σμιο χρησιμοποίηση τού τρόμου οάν
όπλου. Ό μως οί βοβμιστικές έκστρατε ϊες τού 'Ιρλανδικού Δημοκρατικού
Στρατού (ΙΡΑ) στήν ' Αγγλία, δέν είναι
παραδείγματα διακρατικής τρομοκρα
τικής δραστηριότητας. "Αλλες, όμως,
σύγχρονες τρομοκρατικές όμάδες,
μεταξύ τών όποιων ή Εθνική Α π ε 
λευθερωτική Δράση (ΑΛΝ) τής Βραζι
λίας, ή μεξικανική όμάδα, γνωστή σάν
Λαϊκές ' Απελευθερωτικές Στρατιωτι
κές Δυνάμεις καί ή έν άδρανεία «' Ε
θνική 'Απελευθερωτική Κίνησι» στήν
όύραγουάη, καλύτερα γνωστή σάν
Τουπαμάρος, πρέπει νά θεωρούνται
σάν τοπικές όμάδες έ φ ' δσον περιορί
ζουν τίς δραστηριότητές τους σέ είόικά
μέρη καί οί σκοποί τους περιορίζονται
μάλλον σέ τοπικές πολιτικές καταστά
σεις, τών όποιων οί διακλαδώσεις δέν
προβάλλουν όποιαδήποτε άπειλή στήν
ύπάρχουσα διεθνή πλάστιγγα δυνά-

Αριστερά: Σοβαρά τραυματισμένος ό Ιτα λό ς Προσπέρο Γκαλλινάρι ήγετικό στέλεχος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, μετα φ έρετα ι σέ νοσο
κομείο τής Ρώμης. ' Ο Γκαλλινάρι είχε δραπετεύσει άπό τή φυλακή τό 1976. ' Επάνω: ' Ο ήγέτης τών ' Ερυθρών Ταξιαρχιών Ρενάτο Κούρτσιο (στή μέση μ έ τά γένεια) μαζύ μέ τούς συγκατηγορουμένους του τών ' Ερυθρών Ταξιαρχιών, στήν κλούβα πού είχε σ τηθεί ατό δικαστή
ριο τού Τορϊνο όπου δικάστηκαν.

μεως. Όμως οί Παλαιστινιακές τρομο
κρατικές όμάδες, τών όποιων οί δρα
στηριότητες έχουν δραματική έπίδραση
στήν Μέση ‘ Ανατολή όπου τόσο οί
ΗΠΑ όσο καί ή Σοβιετική " Ενωση έχουν
ουσιώδη άλλά διαφορετικά διεθνή συμ
φέροντα, είναι κινήματα πού άντιπροσωπεύουν αίτιες πού πρέπει νά λυθούν
γιά τό συμφέρον τής παγκόσμιας ειρή
νης, δηλαδή τό θέμα τών Αράβων
προσφύγων.

Παλαιστινιακές τρομοκρα
τικ ές όργανώσεις
Οί Παλαιστινιακές τρομοκρατικές
όργανώσεις ισχυρίζονται δτι ό λαός
τους δέν μπορεί νά άπελευθερώσει τά
χαμένα έδάφη μέσα στό ' Ισραήλ μέ τή
διπλωματική όδό, τό συμβατικό όλοκληρωτικό πόλεμο ή άνταρτοπόλεμο προσανατολιζόμενο πρός τούς Μαοϊστές.
Κατά συνέπεια χρησιμοποιούν τή τακτι
κή τού τρόμου έναντίον τού ' Ισραηλιτικοϋ λαού καί τών διεθνών ύποστηρικτών του παντού. Χρησιμοποίησαν έπίσης βία γιά νά φοβερίσουν τή διεθνή
κοινότητα έπισύοντας τόν κίνδυνο δτι
τό τίμημα τής διατηρήσεως τού στά
τους κβό θά καταλήξει σέ πυρηνική

σύγκρουση μεταξύ τών ΗΠΑ καί τής Σο
βιετικής Ένώσεως. "Ετσι ή .Παλαιστι
νιακή τρομοκρατία τείνει νά συμπλη
ρώσει τή συνήθή Αραβική διπλωματία
ή όποια τονίζει δτι μιά διαρκής ειρή
νη στήν Μέση ‘ Ανατολή έξαρτάται
άπό τή λύση τού Παλαιστινιακού προ
βλήματος.
Φαίνεται ότι μερικοί νεαροί Παλαι
στίνιοι γνωρίζοντας δτι ό λαός τους δέν
μπορεί νά έπικρατήσει έπί τών ’ Ισραη
λιτών μέ τήν τακτική τού συνήθους
πολέμου ή τού άνταρτοπολέμου μετακι
νήθηκαν στήν τακτική τής τρομοκρα
τίας. Ή τακτική αύτή προσδιορίζεται
άπό τό Λεόν Τρότσκυ σάν μέτρο «Σκό
τωσε άτομικά φοβέρισε χιλιάδες». Σή
μερα οί ίδιοι οί ' Ισραηλίτες καί οί ύποστηρικτές τους παντού είναι οί στόχοι
τής έκδίκησης τής Παλαιαστίνης. Ο
σκοπός τών Παλαιστινιακών όργανώσεων μέ τήν έφαρμογή αύτής τής τακτι
κής είναι νά έκφοβίσουν τήν παγκό
σμια κοινότητα μέ τόν ύψώμό τών έξόδων συντηρήσεως τού στάτους κβό
καί τοιουτοτρόπως νά έκβιάσουν παρα
χωρήσεις. Συνεπώς οί πιό πολλοί Παλαι
στίνιοι θεωρούν τις τρομοκρατικές
όργανώσεις σάν έκφραση τού έθνικοϋ

άπελευθερωτικοϋ τους κινήματος, τού
όποιου ή καταγωγή καί οί δραστηριότη
τες είναι ή φυσική άνάπτυξη τού άγώνος ένός καταπιεζόμενου λαού γιά άνεξαρτησία ό όποιος είχε άβυσαλέα
άποτυχία, οί δέ έκκλήσεις γιά άποκατάσταση θεωρούνται άπό πολλούς
λαούς σάν μή ρεαλιστικές.
‘ Η τακτική πού έφαρμόζεται άπό τίς
Παλαιστινιακές τρομοκρατικές όργανώσεις περιλαμβάνει άεροπειρατίες,
Πολιτικές άπαγωγές, δολοφονίες, άποστολή έπιστολών-βομβών καί τή δολο
φονία άθώων άνθρώπων στά άεροδρόμια τής Μέσης ’ Ανατολής καί τής Εύρώπης. Στίς ΗΠΑ πιστεύεται δτι αύτοί
είναι ύπεύθυνοι γιά τήν τοποθέτηση
αύτοκινήτων μέ πυρομαχικά μπροστά
στίς ‘ Ισραηλιτικές έγκατα στά σεις στή
Νέα ' Υόρκη καί γιά τό φόνον ' Ισραηλι
τών έπισήμων στήν Ούασιγκτώνα.

Κοινή τρομοκρατική ιδεο
λογία
' Η ιδεολογία τών τρομοκρατικών
αύτών όργανώσεων περιέχει ένα παρά
ξενο μείγμα ιδεών πολλών θεωρητικών.
Οί Παλαιστινιακές όμάδες δπως καί οί
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Ιτα λό ς άστυνομικός στόν τόπο όπου έγινε
μιά πολιτική δολοφονία, στό κέντρο τής Ρώ

μης
Τουπαμάρος οί όποιοι έκμεταλλεύθηκαν τήν άναταραχή τής Ούραγουάης
γιά όκτώ χρόνια, καθώς καί άλλοι, συμ
μερίζονται τή Μαρξιστική θεωρία ότι ή
έπανάσταση θά προκόψει μετά άπό μιά
περίοδο «ένοπλου άγώνα» ό όποιος
πρέπει νά συμπεριλαμβάνει πολιτικές
άπαγωγές, ληστείες τραπεζών καί
δολοφονίες. Εν τούτοις, έχουν άγνοήσει τή Μαρξιστική προειδοποίηση ή
όποια άπαγορεύει τήν ιδέα τής έπαναστάοεως έκτός έάν κινητοποιηθούν
άρκετές δυνάμεις οί όποιες νά είναι
σέ θέση νά καταβάλουν ένα καλά όργανωμένο καί πειθαρχειμένο έχθρό. Α
πεναντίας αύτοί υιοθέτησαν τή Μαοϊκή
θεωρία ότι ή διείσδυση, ή συνωμοσία,
ή άναταραχή καί ό τρόμος θά δημιουρ
γούσαν καί θά παρέτειναν μιά έπαναστατική κατάσταση. Επίσης, οί ιδέες
τού Βραζιλιανού θεωρητικού τού άστικοϋ άνταρτοπολέμου Κάρλος Μαρικέλλα είχαν μεγάλη έπίδραση πάνω στούς
Παλαιστινίους τρομοκράτες καί άλλες
σύγχρονες τρομοκρατικές όμάδες.
Στό βιβλίο του γιά τόν άστικό άνταρτοπόλεμο ό Μαρικέλλα παρατηρεί:
«Γιά νά είναι ένας σήμερα έπιδρομέας ή τρομοκράτης είναι προσόν τό
όποιον έξευγενίζει κάθε έντιμο άνθρω
πο γιατί είναι πράξη άντάξια ένός έπαναστάτη πού άγωνίζεται ένοπλα έναντίον τής έπαίσχυντης στρατιωτικής
δικτατορίας καί τών τερατουργημάτων
της».
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Οί έπαναστάτες δίνουν έπιπρόσθετες έξηγήσεις γιά νά έγκωμιάοουν τήν
τακτική τρόμου πού άσκοϋν οί Παλαι
στίνιοι τρομοκράτες σάν θετική άρετή.
' Η βία, λέγουν, προάγει τό θάρρος τών
καταπιεζομένων λαών καί τούς όδηγεϊ
σέ έλευθερία καί ένότητα. Αύτή ή θεω
ρία, είναι φανερό, συνάγεται άπό τούς
'Αλγερινούς Έπαναστάτες "Αλπερτ
Καμούς καί Φράντζ Φάνον. Στό βιβλίο
του « Ό άξιοθρήνητος τού κόσμου»
προβλέπει μιά νέα συμμαχία μεταξύ
έπαναστατών, έγκληματιών καί όκνηρών τής κοινωνίας. ' Ο Φάνον είδε «όλα
τά άπελπισμένα κατακάθια τής Κοινω
νίας, όλους όσους σύρουν κύκλους
μεταξύ αύτοκτονίας καί τρέλλας νά
παρελαύνουν περήφανα στή μεγάλη
παρέλαση τού άφυπνισμένου έθνους».
Οί ιδέες τού Φάνον έγιναν τώρα πρα
γματικότητα σέ μερικές
Αραβικές
τρομοκρατικές όμάδες. Σύμφωνα μέ
τήν έφημερίδα «Δράση», ύπάρχει με
ρική όμοιότητα στις ένέργειες τών άγωνιστικών όμάδων «'Ογλάλα Σιοϋ»
«Πληγωμένο γόνατο» καί «Μαύρος
Σεπτέμβριος» εις τό Χαρτούμ. Σέ συν
τομία λέγει ή «Δράση» οί όμάδες ' Ογλάλα Σιού καί οί Παλαιστίνιοι κατέφυγαν
σέ άμεση καί βίαιη δράση γιά άκριβώς
τούς ίδιους σκοπούς καί πού κανένας
δέν πίστευε. Οί "Αραβες τρομοκρά
τες, πλημμυρισμένοι άπό παραμερι
σμό καί άποτυχία δεκάδων έτών, καί
μερικά άτομα σχετίστηκαν μέ τήν όμάδα γνωστή σάν «Άμερικανοϊνδική Κί
νηση (AIM) δίχως νά έχουν τίποτε νά
χάσουν, έχουν υιοθετήσει τήν άποψιν
ότι ή βία είναι ή μόνη γλώσσα τήν όποια
ό κόσμος άντιλαμβάνεται.

Συνδυασμένες τρομοκρα
τικ ές έπιχειρήσεις
Πραγματική μαρτυρία περί διεθνούς
άνταλλαγής ιδεών καί κοινοπραξίας
όπλων καί πληροφοριών μεταξύ τρομο
κρατικών όμάδων βγήκε στήν έπκράνεια
στις άρχές τής άνοιξης τού 1972 όταν
δημοσιεύθηκε στόν τύπο ότι ' Αμερικα
νοί άνδρες τού ΙΡΑ, τρομοκράτες άπό
τήν Τουρκία τής ομάδας Τέβ-Κέντς καί
άντάρτες τής Σαντανίτσα άπό τή Νικα
ράγουα είχαν μικτή έκπαίδευση στά
Παλαιστινιακά στρατόπεδα τών δυνά
μεων καταδρομών στήν ' Ιορδανία.
Τόν Μάϊον τού 1972 ύπήρξεν πλέον
έμφανής πρόσθετη μαρτυρία ότι ή ' Ια
πωνική ομάδα ' Ερυθρός Στρατός, πρός
όφελος τών Παλαιστινίων, άνέσυρε
όπλα άπό βαλίτσες καί άνοιξε πϋρ στό
άεροδρόμιον τού Τέλ Άβίβ, σκοτώ

νοντας 26 καί πληγώνοντας 80 πρόσω
πα. ’ Επίσης τόν Ιούλιο τού 1973 οί
άεροπειρατές ένός τζιάμπο τών ' Ιαπω
νικών άερογραμμών άναγνωρίσθηκαν
οάν τρεις Παλαιστίνιοι, ένας ' Ιάπωνας
καί μιά ξανθιά Νοτιοαμερικανίδα, περί
που 30 έτών, ή όποια σκοτώθηκε τυχαία
όταν μιά χειροβομβίδα έξερράγη μέσα
στήν τσάντα της.
Επίσης άνησυχητικές είναι άλλες
έξελ ίξεις οί όποιες έπιμαρτυροΰν τήν
άνάπτυξη κοινοπραξιών μεταξύ διαφό
ρων τρομοκρατικών όμάδων. Τόν Δε
κέμβρη 1974, μιά Γαλλική άνταρτική
ομάδα γνωστή σάν «Διεθνής Ταξιαρχία
Ραούλ Σεντίκ» σκότωσε τό στρατιωτικό
άκόλουθο τής Ούραγουάης καί άνακοίνωσε ότι ύπεύθυνοι γιά τό φόνο δέν
ήταν Ούραγουανοί άλλά Γάλλοι οί ό
ποιοι άνάλαβαν νά έκδικηθοΰν τά βα
σανιστήρια τών φυλακισμένων άνταρτών. Οί άντάρτες - οί όποιοι έλαβαν τό
όνομα τής ομάδας τους άπό ένα
Ούραγουανόν ομαδάρχην τής Τουπα
μάρος - είπαν ότι τό θύμα των ήταν
ύπεύθυνο γιά τις μυστικές ύπηρεσίες
τής Ούραγουάης καί ότι τελευταία τού
άνατέθηκε ή δίωξη τών Ούραγουανών
πολιτικών προσφύγων στή Γαλλία. Πρό
σφατα άναφέρθηκε ότι οί Τουπαμάρος
είχαν δεσμούς μέ Παλαιστινίους, Κου
βανούς καί Ιάπωνες τρομοκράτες καί
μέ τήν όργάνωση Μαύρος Πάνθηρας
τών ΗΠΑ.
Τ έτοιες σκηνές πολιτικής βίας είναι, έδώ καί
πολλά χρόνια, συνηθισμένο φαινόμενο στήν
Ιταλία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
' Επιπρόσθετα, ή τεχνική τών αστικών
ανταρτών τών Τουπαμάρος καί ή ογκώ
δης δημοσιότητα πού έγινε μέ τήν πιό
θεαματική προπαγάνδα έκαμαν τούς
Τουπαμάρος τούς πιό δημοφιλείς καί
άξιους μιμήσεως έπαναστάτες στόν κό
σμο. Οί «Γουέδερμεν» ΦΛΚ του Κανα
δά, οί Μπάαντερ Μάϊνχοφ Γερμανίας
καί οί «Συμπιονήζ» Λιπερέίσον (ΣΛΑ)
όλοι άντιγράφουν τούς Τουπαμάρος
στήν τακτική προπαγάνδας καί στήν
άμεοη δράση τους. Γιά παράδειγμα
τά Χριστούγεννα τοϋ 1954 οί «Κατα
δρομείς πείνας» τών Τουπαμάρος, λή
στεψαν αύτοκίνητα μέ τρόφιμα άπό
παντοπωλεία καί τά διάνειμαν σέ φτω
χογειτονιές. Ή γενόμενη δημιότητα
γιά τή δραστηριότητα αύτή είχε άκριβώς τήν ίδια έπίδραση πού δημιουργήθηκε όταν ή έταιρία Χήρτσ συμφώνησε
στήν άπαίτηση τού ΣΛΑ νά παραδώσει
τρόφιμα άξίας πολλών έκατομμυρίων
δολλαρίων στό "Ωκλαντ, Αγ. Φρα
γκίσκο, Ρίτσμονδ καί "Ηστ Πάλο "Αλτο,
Καλλιφορνίας. Καί οί δυό αύτές έπιχειρήσεις είναι κλασσικό παράδειγμα
ένεργειών προπαγάνδας πού άναλήφθηκε άπό τρομοκρατικές όμάδες.
Ώ ς έκ τούτου, έξαιτίας τής έξάπλωσης τών συμφωνιών γιά ένιαία, όπως
(ραίνεται δράση πού παρατηρεϊται πρό
σφατα, καί τής φανερής ομοιότητας ώς
πρός τή τεχνική μεταξύ τών σπουδαιοτέρων διεθνών τρομοκρατικών όργανώσεων, διαφόρων προσώπων πού ύπηρετοϋν στή Κυβερνητική ύπηρεσία
καί έχουν σχέση μέ τήν έκδίκαση έγκλημάτων, συμπεραίνει ότι μερικές τρο
μοκρατικές όργανώσεις άποφάνθηκαν
ότι τά κτυπήματά τους είναι πιό άποτελεσματικά καί άπατηλά όταν συντο
νίζονται σέ διεθνές έπίπεδο. Τόν Δ ε
κέμβρη 1972, ό Υπουργός Εσωτερι
κών τής ' Ιταλίας άνάφερε πώς σκιώδης
έξτρεμιστική όμάδα ήταν ύπεύθυνη
γιά τρομοκρατική δράση στά άεροδρόμια Ρώμης, 'Αθηνών, Ζυρίχης καί Τέλ
'Αβίβ. Συλλογικά οί δραστηριότητες
αύτές ένέπλεκαν τρομοκράτες διαφό
ρων έθνικών προελεύσεων καί κινημά
των, πού ένεργοϋσαν άπό κοινού καί
είχαν σάν άποτέλεσμα νά χάσουν τήν
ζωή τους περίπου 60 πρόσωπα.

' Η τακτική καί ή λογική ά
ποψη τών συνδυασμών
τρομοκρατικών δραστηριο
τήτων
Ιτα λ ικ ές άστυνομικές πηγές άνάφεραν έπίσης ότι ή μητροπολιτική πε
ριοχή τής' Ρώμης κάποτε έδωσε κατα

Αυστηρά μέτρα άσφαλείας λαμβάνονται στους δρόμους τής Ρώμης, όπου ή 'Αστυνομία
καί ό Στρατός έχουν στήσει φυλάκια έλέγχου.

φύγιο σέ μιά μόνιμη καί πλήρη βάση
Παλαιστινίων άνταρτών μέ κρυψώνες,
όπλοστάσιον καί μέ μέλη φορτωμένα
μέ μεγάλα χρηματικά ποσά.
Έπίσης έπέλεξαν τήν Ρώμην σάν
πιθανό κέντρο διεξαγωγής λαθρεμπο
ρίου όπλων καί έφοδιασμοϋ τών διεθνών
τρομοκρατικών όργανώσεων. Τήν 12η
Δεκεμβρίου 1973, αύτοκίνητο όδηγούμενο άπό Παλαιστίνιο μέ κρύπτες γιά
λαθρομεταφοράν όπλων άνακόπηκε γιά
έλεγχο κοντά στά ' Ιταλικά σύνορα άπό
Γάλλους τελωνειακούς. Παρά τό γ ε 
γονός ότι οί κρυψώνες τοϋ αύτοκινήτου δέν περιείχαν τίποτε, οί έξετάσεις
πού έγιναν, όδήγησαν τή Γαλλική Α
στυνομία σέ άγρόσπιτο στά Ν.Δ. τοϋ
Παρισιού καί ύστερα άπό έρευνα άνακαλύφθηκαν χειροβομβίδες έκρηκτικές ύλες γιά τήν κατασκευή βομβών
καί πλαστογραφημένες ταυτότητες
καί διαβατήρια. Ά να φ έρετα ι σχετικά
ότι τό άγροτόσπιτο είχε έκκενωθεΐ πριν
πολλούς μήνες καί θά χρησιμοποιόταν
σάν σημεϊον έφεδρειών καί κοιτώνας
γιά τούς τρομοκράτες. Οί Γαλλικές
πηγές άνάφεραν έπίσης ότι 8 Τούρ
κοι, μεταξύ των καί δύο γυναίκες, βρί
σκονταν μέσα στό άγροτόσπιτο όταν
έφτασε ή Γαλλική ' Αστυνομία. ' Επίσης
άνακαλύφθηκαν άπό τήν Γαλλική Α
στυνομία καί πλαστικές έκρηκτικές
ύλες καθώς καί ειδικά τρυπημένα
βιβλία πού θά χρησιμοποιούνταν σάν
έπιστολές-βόμβες στό Παρίσι.

"Αλλες πληροφορίες, ένδεικτικές
τής Παγκόσμιας κοινοπραξίας τών τρο
μοκρατικών έπισημάνθηκαν τόν Ιού
λιον τοϋ 1973 άπό τις Αμερικανικές
μυστικές ύπηρεσίες, οί όποιες άνά
φεραν ότι ύπήρχαν πολλές σχέσεις
μεταξύ τών ' Ιαπώνων τρομοκρατών
γνωστών σάν « Ερυθρός Στρατός»,
τής Τουπαμάρος Ούραγουάης, τής ΙΡΑ
Ιρλανδίας, τού Τουρκικού Απελευθε
ρωτικού Στρατού, τής Ιταλικής « 'Ε 
ρυθρός Ταξιαρχίας» καί άλλων, άλλά
λιγότερο γνωστών τρομοκρατικών όργανώσεων. Σχετικά άναφέρεται ότι
στίς μυστικές συναντήσεις στό Δουβλίνον μεταξύ 26-28 Μαΐου τό 1972 σφυρηλατήθηκαν οί τοπικοί δεσμοί μεταξύ
ΙΡΑ καί τής Αραβικής όμάδας Μαύ
ρος Σεπτέμβριος. Από τότε τά Αρα
βικά όπλα διοχετεύονταν στήν ' Ιρλαν
δία μέσον τού Βελγίου καί τής Δυτικής
Γερμανίας, ένώ οί τρομοκράτες τής
ΙΡΑ έκπαιδεύτηκαν στόν άνταρτοπόλεμο σέ ' Αραβικά στρατόπεδα άνταρ
τών τής Συρίας καί τής Λιβύης.
Σύμφωνα μέ Βελγικές Κυβερνητι
κές πηγές, τά Σοβιετικά βλήματα ΣΑΜ
7 τόν Δεκέμβρη τοϋ 1973 διοχετεύθηκαν στό ΙΡΑ μέσω τών ιδίων χωρών,
όπως διοχετεύθηκαν καί τά όπλα. Οί
Βέλγοι άνάφεραν έπίσης ότι πολλοί
πύραυλοι ξηρός καί άέρος δυτικής
κατασκευής κλάπηκαν τήν ίδια έποχή
άπό Εύρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις.
' Η έξαφάνιση τών πυραύλων αύτών πού
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μπορούν νά μεταφερθούν μέσα σέ
βαλίτσα άναφέρθηκε σέ μήνυμα έτοι1
μότητας πού στάλθηκε σέ διάφορα
Εύρωπαϊκά άεροδρόμια τήν πρώτη βδο
μάδα τού Γενάρη 1974, όταν ύπήρχαν ένδείξεις δτι "Αραβες άντάρτες
σχέδιαζαν νά έπιτεθοΰν σέ ' Ισραηλιτικά
ή Αμερικανικά άεροπλάνα.
Διάφορες ύπηρεσίες πληροφοριών
άνάφεραν δτι μυστικές έπαφές με
ταξύ τρομοκρατικών κινημάτων διευκο
λύνονται γιά τή συντήρηση δικτύων
«άσφαλών σπιτιών» πού βρίσκονται στό
Τόκυο καί διάφορες Μεσανατολικές καί
Εύρωπαϊκές πόλεις. Οί διευκολύνσεις
αύτές χρησιμεύουν σάν τόποι κρυφών
συναντήσεων δπου διαμορφώνονται
συμφωνίες συνδυασμένης δράσε ως
Οί συμφωνίες αύτές προϋποθέτουν συ
στήματα άντεπιθέσεων καί περιλαμ
βάνουν ειδικά σχέδια γιά άντιπερισπαστική δράση άπό άνδρες τής μιάς τρο
μοκρατικής όμάδας γιά ύποστήριξη
μιάς μεγάλης έπιχειρήσεως άπό άλλη
όμάδα. Οί βομβιστικές έπιθέσεις μελών
τού ΙΡΑ οί όποιες έγιναν μέσα στό Λον
δίνο τή στιγμή πού ό Βρεττανικός στρα
τός καί ή άστυνομία περικύκλωσαν τό
άεροδρόμιον Χήθροου γιά άντιμετώπιση έπιθέσεως άπό Ά ρ α β ες τρομοκρά
τες, ίσως νά είναι παράδειγμα τής συν
δυασμένης καί συντονισμένης αύτής
τρομοκρατικής ένέργειας. Υπάρχουν
έπίσης πληροφορίες δτι μιά τρομοκρα
τική όμάδα θά έκαμνε έπίθεση σέ στό
χο πού είναι άσήμαντος γι' αύτή, γνωρίζουσα δτι τήν ίδια άποστολή θά άναλάμβανε άλλη όμάδα μέ τήν όποια συνδέε
ται. ' Η δολοφονία τού Ούραγουανοϋ έπισήμου άπό μέλη τής Ραούλ Σεντίκ
Διεθνούς Ταξιαρχίας, ϊσως νά είναι τό
πρώτο τεκμηριωμένο συμβάν αύτού
τού είδους.

Δείγματα τρομοκρατικής
συνεργασίας
Δέν άποτελεί πιά έξαίρεση αύτό τό
δείγμα τρομοκρατικής συνεργασίας.
' Η όργάνωση Μπάαντερ Μάϊνχοφ π.χ.
ύπάρχει ισχυρισμός ότι βοήθησε τόν
‘ Ιαπωνικό ' Ερυθρό Στρατό νά έγκαταστήσει τό Εύρωπαϊκό 'Αρχηγείο τών
'Επιχειρήσεων του σ' ένα μυροπωλείο
στήν πλούσια περιοχή τής Λεωφόρου
τής "Οπερας τού Παρισιού καί ύπάρχει ισχυρισμός δτι έδωσε λογική ύπο
στήριξη στόν ' Ερυθρό Στρατό στήν δια
βόητη έπιχείρηση του, δηλ. στή σφαγή
τών 26 έπιβατών στό άεροδρόμιο Λόντ
τού Ισραήλ. Στήν περίπτωση έκείνη
σέ τρεις 'Ιάπωνες τρομοκράτες πού
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έκπαιδεύτηκαν στήν Ιαπωνία καί Λί
βανο, δόθηκαν ψεύτικα διαπιστευτήρια
στή Δυτική Γερμανία, Τσέχικα όπλα
στή Ρώμη καί έπιβιβάσθηκαν σέ Γαλλικό
άεροπλάνο γιά τό ' Ισραήλ, μιά έκπληκτική καί περίπλοκη περίπτωση διε
θνούς συνεργασίας.
Έπίσης στίς περισσότερες τρομο
κρατικές όργανώσεις άρέσει πραγμα
τικά νά καυχώνται γιά τις διεθνείς τους
διασυνδέσεις. Ό
Ιαπωνικός Ερυ
θρός Στρατός έχει άπό πολύ καιρό
υιοθετήσει τήν ύπόθεση τών Παλαι
στινίων, ό Παλαιστινιακός άνταρτικός στρατός έκθειάζει τόν ΙΡΑ, ένώ
οί τελευταίοι έχουν συμπαθήσει τούς
Βάσκους καί τήν 'Απελευθερωτική
Οργάνωση ΕΤΑ. Οί Βάσκοι άναζήτησαν τήν πολιτική έπανάσταση μέ άντιπροσώπους τών Τουπαμάρος τής Ούραγουάης στή Γερμανία τό 1974 καί
μέ τόν ΙΡΑ στό Δουβλίνο, ένώ οί Του
παμάρος δημιούργησαν όμάδα «'Επα
ναστατικού Συντονισμού» μέ έξτρεμιστικές όμάδες τριών άλλων Λατινοαμερικάνικων χωρών.
Είναι προφανώς μεγάλης σημασίας
γιά τά περισσότερα έπαναστατικά κινή
ματα, άνεξαρτήτως τού άν είναι έθνικιστικά ή άναρχικά, νά δίνουν έμφαση
στίς διεθνείς διασυνδέσεις τους. Οί
περισσότεροι έξτρεμιστές θέλουν νά
δώσουν τήν έντύπωση δτι λαμβάνουν
μέρος σέ ένα παγκόσμιο άγώνα γιατί
αύτός ό άγώνας έξυψώνει τήν ύπόθεσή τους.

Τό πρότυπο τών Τουπαμά
ρος
Δυστυχώς, αύτό τό νέο δείγμα τού
βίαιου ριζοσπαστισμού βασισμένο στό
πρότυπο τών Τουπαμάρος είναι τώρα
παγκοσμίως φανερό. Ομάδες πεπει
ραμένων τρομοκρατών πού είναι όργανωμένοι πάνω στίς γραμμές τών Του
παμάρος σέ πυρήνες, φάλαγγες καί ό
μάδες δράσεως μέ σκοπό νάέξασφαλίσουν άνωνυμία άναλαμβάνουν ειδικές
έπιχειρήσεις σέ διάφορες χώρες π.χ.
ληστείες, φόνους άστυνομικών, έπιδρομές σέ άποθήκες όπλων καί
πυρομαχικών καί συμβολικές έπιδρομές. ' Η προηγούμενη στρατηγική τους,
τής άντιμετωπίσεως μέ μιά μεγάλη δύ
ναμη ή πλήθος διαδηλωτών, τίς όποιες
έκμεταλλεύοντο άποτελεσματικά τά
έξτρεμιστικά στοιχεία κατά τή διάρκεια
π.χ. τής Βιετναμικής έποχής, δέν θεω
ρείται πιά σκόπιμη καί έγκαταλείφθηκε
σάν τρομοκρατική άσχολία. Σύμφωνα
μέ πληροφορίες πού άποδίδονταν στήν

«FBI», οί έπαναστάτες σ' αύτή τή χώρα
είναι τώρα πιό πολύξεροι παρά στό
παρελθόν, καλύτερα έκπαιδευμένοι
στό χειρισμό έκρηκτικών ύλών καί
περισσότερο άφοσιωμένοι στή βία».
' Ο ίδιος έκπρόσωπος τής FBI άνάφερε
πώς οί τρομοκράτες διατηρούν προστα
τευτικό δίκτυο άσφαλών σπιτιών κατα
φυγίων στίς ΗΠΑ. Τό δίκτυο αύτό φαί
νεται νά είναι παρόμοιο μέ τά δίκτυα
πού χρησιμοποιούνται άπό τούς Εύρωπαίους καί Λατινοαμερικανούς τρο
μοκράτες καί φαίνεται νά χρησιμοποιεί
ται τό ίδιο άποτελεσματικά καί ικανο
ποιητικά όπως έργάζετο τό σύστημα
τού ύπουργείου σιδηροδρόμου πρίν
τόν έμφύλιο πόλεμο στίς ΗΠΑ. Δυ
στυχώς, ό ζήλος καί ή φλόγα τών προ
σώπων τά όποια χειρίζονται τό σημερινό
Αμερικανικό μυστικό έγκληματικό καί
τρομοκρατικό δίκτυο, σέ άντίθεση μέ
τούς συντονιστές τού συστήματος τών
σκλάβων είναι παραπλανητικά. ' Εν τούτοις, θά ήταν λάθος γιά τούς άστυνομικούς κύκλους νά κρίνουν ότι ή πίστη
καί ή πεποίθηση των είναι λιγότερο
έντονες.
' Η πιό άνθεκτική άπό τίς ' Αμερικα
νικές τρομοκρατικές όμάδες είναι ή
Γουέδερ 'Αντεργκράουντ, πού ήταν
γνωστή σάν Γουέδερμεν, οί όποιοι άποσχίστηκαν άπό τήν όμάδα τών φοιτητών
(ΣΔΣ) τό 1969. Αύτή ή όμάδα άνάλαβε τήν ευθύνη γιά 19 έκρήξεις μέ
πολιτικό έλατήριο στίς ΗΠΑ άπό τό
1970 καί έξέδωκε έγχειρίδιο μέ τίτλο
«Φωτιά τού κάμπου», τό πρώτο έγγρα
φο τό όποιο άφιερώθηκε ειδικά στόν
άστικό άνταρτοπόλεμο στίς ΗΠΑ. Κουβανικές καί Ισπανικές τρομοκρατικές
όμάδες, άριστερές καί δ εξιές άποτελούν έπίσης άπειλή γιά τίς 'Αμερικα
νικές πόλεις τών άνατολικών άκτών.
Αριθμός άλλων Αμερικανικών έπαναστατικών όμάδων περιλαμβανομένης
καί τής ΣΛΑ είχαν σοβαρές άπώλειες
στήν ήγεσία κατόπιν συλλήψεως ή καί
πυροβολισμών. Έ ν τούτοις, θά ήταν
λάθος νά συμπεραίνει κανένας αύτή
τή παρατήρηση ότι ή έπαναστατική βία
έξασθενίζει άπό τήν ' Αμερικανική σκη
νή. Οί τρομοκράτες φαίνεται ότι πάν
τα προσελκύουν νέα μέλη πού τούς
συμπαθούν καί όπαδούς, καί ή άστυ
νομία φαίνεται νά δυσκολεύεται στήν
λήψη πληροφοριών γιά τίς όμάδες αύ
τέ ς γιατί γίνονται μικρότερες καί πιό
συγκεκαλυμμένες.

Τρομοκρατία καί κομμουνι
σμός
Βασιζόμενοι στήν αύξανόμενη συσ-

σώρευση πληροφοριών, πού έχουν
σχέση μέ τή συνεργασία τών διεθνών
τρομοκρατικών όμάδων, είναι πιθανό
δτι ή πανουργία καί ό φανατισμός τών
έπαναστατών άπ' όλα τά μέρη τοΰ κό
σμου νά χρησιμοποιούνται γιά τόν κοι
νό σκοπό τής παροχής βοήθειας στήν
καταστροφή σέ ό,τι οί άλλοι δέν έπιθυμούν. Περαιτέρω άναμένεται ότι μόνον
έκεϊνες οί όμάδες οί όποιες διακρίθηκαν μέ τήν άσπλαχνία τους στίς χώρες
τους άντιπροσωπεύονται στόν νέο
συνασπισμό τών διεθνών τρομοκρατι
κών όμάδων γιατί ό καθένας άπό τά
ύποπτα μέλη άνάπτυξε μεγάλη έγκληματική δραστηριότητα π.χ. άπαγωγές
δολοφονίες καί ληστείες τραπεζών στή
χώρα του. Δέν αναμένεται,όμως, ό
συνασπισμός τών τρομοκρατών νά συνεργασθεϊ σάν όντότητα μέ τόν έπαναστατικό κομμουνισμό γιατί δέν δίνουν
πληροφορίες γιά τίς δραστηριότητές
τους στά κομμουνιστικά κόμματα τών
χωρών τής Εύρώπης. Αποφεύγεται
αύτή ή ένέργεια γιατί πιθανόν νά φο
βούνται ότι πληροφορίες πού σχετί
ζονται μέ δραστηριότητες τους θά δο
θούν στό Ίσραηλιτικό Κομμουνιστικό
κόμμα καί κατά συνέπεια θά έχει κατα
στροφικό άποτέλεσμα πάνω στίς διε
θνείς δραστηριότητες τών Αράβων
τρομοκρατών πού όπως φαίνεται άποτελομν σπουδαϊον μέρος στό νέο συνα
σπισμό.
Παροχή προστασίας γιά "Αραβες
τρομοκράτες τής ' Ανατολικής Εύ
ρώπης καί Μέσης 'Ανατολής δίνεται
άπό μιά κομμουνιστική όργάνωση πού
είναι γνωστή σάν 'Αραβικό Μέτωπο,
γιά συμμετοχή στήν Παλαιστινιακή
Αντίσταση. Αύτή ή όργάνωση δημιουργήθηκε άπό τό συνέδριο τών ' Α
ράβων γιά νά ύποστηρίξουν τήν Πα
λαιστινιακή ' Επανάσταση τό όποιο
έλαβε χώρα στή Βηρυτό τού Λιβάνου
τό Δεκέμβρη τοΰ 1972. 'Επίσης μπο
ρεί νά δώσει προστασία στά άλλα μέ
λη τού διεθνούς τρομοκρατικού συνα
σπισμού άφοϋ άντιπρόσωποι τών Τουπαμάρος, οί άστικοί άντάρται τής Ούραγουάης, καί άντιπρόσωποι τών Βιετγκόγκ ήταν παρόντες στό συνέδριο
τής Βηρυτού.
Κανά πόσον τά μέλη τού διεθνούς
αύτοϋ τρομοκρατικού συνασπισμού
είναι σέ θέση νά άναπτύξουν δράση
όπουδήποτε ή στή πραγματικότητα νά
συναντώνται καί νά άνταλλάσσουν ιδέες
έπί τακτικής ή τυπικής βάσεως, μέσα
στίς πόλεις τής Ν. ' Υόρκης, τού Παρι
σιού, τού Λονδίνου ή Ρώμης είναι θέμα
πού πρέπει νάέκτιμηθεΐ. Παρά ταϋτα,

έχει σημειωθεί ότι όλα τά διάφορα κινή
ματα στά όποια οί τρομοκράτες άνήκουν
είναι έθνικιστικά μέ ένα μόνο λεπτό
στρώμα κοινής ιδεολογίας. Επομένως,
σπάνια στό παρελθόν ύπήρξαν ή έξακολουθοϋν νά ύπάρχουν έπικερδεΐς έπαφ ές μεταξύ τους.

* Η ευθύνη τών μέσων έν η μερώσεως
Οί έγκληματίες Τουπαμάρος πάρά
τούς φόνους άθώων καί τούς πυροβο
λισμούς έναντίον άστυνομικών παρου
σιάστηκαν σάν νέοι «Ρ,ομπέν τών Δα
σών». Ειδήσεις σχετιζόμενες μέ τούς
τρομοκράτες τής ΣΛΑ στίς ΗΠΑ πα
ρουσιάζονται σάν ρομαντική αύρα. ' Αλ
λά ό φόνος είναι φόνος καί οί έγκλη
ματίες είναι έγκληματίες καί ένας έλεύθερος τύπος έχει τήν ύποχρέωση
νά δημιουργήσει γεγονότα καί δχι νά
γίνεται όργανο άποξενωμένων καί
συγχισμένων άποκλήρων οί όποιοι έβάλθηκαν νά καταστρέψουν τό οικο
δόμημα τής δικαιοσύνης καί τής ειρη
νικής άλλαγής πού έγινε μέ τόσους
πόνους μέσα ατούς αιώνες.
' Επιπρόσθετα, άπευθείας τρομο
κρατικές δραστηριότητες είναι πρωταρχικώς σχεδιασμένες μόνο γιά σκο
πούς προπαγάνδας, άλλά συχνά σκο
πεύουν μέ άλλους τρόπους νά διασπάσουν καί νά δυσφημήσουν τήν Κυβέρ
νηση ή όποια βρίσκεται στήν άρχή. Κα
τά συνέπεια, μεταξύ τών συνήθων τρο
μοκρατικών στόχων στίς άνεπτυγμένες δημοκρατίες είναι μεγάλες έταιρ εΐες καί τό προβαλλόμενον όργανον
τών «δυνάμεων καταπιέσεως», δηλ. ή
'Αστυνομία.
"Ενα άκόμα θύμα τής βίας πού έπικρατεϊ
στήν Ιταλία. "Ο δικαστής καί πρώην βουλευ
τής Τσεζάρε Τερρανόβα νεκρός στό τιμόνι
τού αυτοκινήτου του. Μ ετά άπό καταιγισμό
σφαιρών πού έρριξαν οί δολοφόνοι του.

" Ετσι ή ' Αστυνομία τών κρατών αύτών πιθανό νά έκτίθεται σέ αύξανόμενο
άριθμό άπευθείας δράσεως έναντίον
μελών τής άστυνομικής δυνάμεως
μέ άπόπειρες πού κυμαίνονται άάό
άφοπλισμούς καί άπαγωγές μέχρι δο
λοφονίες. Τέτοιου είδους ένέργειες
άναλήφθηκαν ήδη στίς ΗΠΑ άπό τό
Μαύρο ' Απελευθερωτικό Στρατό (ΒΛΑ)
καί σχεδιάσθηκαν μέ σκοπόν νά σπά
σουν τό ήθικό τών άστυνομικών γιά
νά τούς φέρουν στό σημείο νά άντιδράσουν ύπερβολικά καί έτσι νά τούς
ύποχρεώσουν νά άποξενωθοϋν άπό
τούς πολίτες τούς όποιους είναι ύπόχρέοι νά προστατεύσουν.

Συνεργασία μ ετα ξύ τών έ θνικών υπηρεσιών πληρο
φοριών
Ή πληροφορία είναι τό κλειδί τής
έπιτυχίας γιά τήν άντεπίθεση σέ περι
στατικά πού προκαλοϋνται άπό διακρα
τικές καί άλλες μορφές τρομοκρατίας.
Κατά συνέπεια οί ύπηρεσίες πού τούς
άνατέθηκε ή συλλογή πληροφοριών
καί ή άνάλυση τους, άπό τίς μεγαλύ
τερ ες μητροπολιτικές άστυνομίες τού
κόσμου γιά έλεγχο τής τρομοκρατίας
πρέπει νά έξοπλισθοϋν κατάλληλα γιά
νά μπορέσουν νά άντιμετωπίσουν αύτή
τήν άπειλή. 'Επίσης οί ξένες καί ντό
πιες ύπηρεσίες πληροφοριών τού
έλεύθερου κόσμου πρέπει νά κάμνουν
συστηματική έκστρατεία γιά τόν έλεγ
χο τής τρομοκρατίας. Ή ΜΙ-5, μιά
Βρεττανική ' Υπηρεσία άντικατασκοπείας χρειάζεται τή πληροφορία τήν
όποια πρέπει νά δώσει ή ' Αμερικανική
ΣΙΑ σχετικά μέ παράνομη άποστολή
μέ πλοία 'Αμερικανικού όπλισμοϋ στό
ΙΡΑ καί σέ μερικές περιπτώσεις στίς
Α μ υ ντικές Δυνάμεις τού
"Αλστερ
(Υ.Δ.Α). Πολύ φυσικά ή ΜΙ-5 έχει πλήροφορία τήν όποια ο ί ' Ισπανοί μπορούν
νά χρησιμοποιήσουν σχετικά μέ προ
βαλλόμενες συνδέσεις μεταξύ τού ΙΡΑ
καί τών Βασκικών τρομοκρατικών όμά
δων (ΕΤΑ). Καί ή Γαλλική Υπηρεσία
Πληροφοριών, θά έπωφεληθεΐ άπό τή
ΜΙ-5 μέ πληροφορίες, σχετιζόμενες μέ
Βρεττανούς τοΰ διαχωριστικοϋ κινή
ματος. ' Η ΣΙΑάναμφίβολα θά μπορούσε
νά χρησιμοποιήσει πληροφορίες πού
παρέχουν ξένες ύπηρεσίες πληροφο
ριών οί όποιες συνδέουν τίς τοηικές
Αμερικανικές έξτρεμιστικές όμάδες
μέ ξένες τρομοκρατικές όργανώσεις.
Ή ΒΝΔ τής Δυτικής Γερμανίας, πςύ
Σ υ ν έ χ ε ια στή σ ελ . 818
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ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
ΨΥΓΕΙΑ!
άλλοτε
Στο υς προϊστορικούς χρόνους ό άνθρωπος
ϊσως νά είχε προχωρήσει 6 ς τό
κάπνισμα τών κρεάτων γ ιά

πηλού, κατασκευάσθη καν τ ά πρώτα
ά γ γ ε ΐα , πού έπαιξαν, ούν τοΐς
άλλοις, κ α ί τόν ρόλο των σημερινών ψυγείων!
ΑΝΘΡΩΠΟΣ τού Νεάντερταλ δέν ήξερε νά διατηρή τήν
τροφή του. Ορισμένοι πολύ σο
βαροί μελετηταί θεωρούν αύτό τό
γεγονός σάν άμεση αιτία τής έξαφανίσεώς του. Ό άνθρωπος τού
Κρό-Μανιόν, όμως, έξασφάλισε τήν
έπιβίωσί του άνακαλύπτοντας τήν
μέθοδο καπνίσματος τών κρεάτων.
Σκέφθηκε νά κρεμάση τά κομμάτια
άπό τά ζώα πού σκότωνε στό κυνή
γι έπάνω άπό μιά έστία γιά νά τά ξηράνη καί νά τά διατηρήση γιά τούς
δύσκολους καιρούς. Αυτή ή άνακάλυψις υπήρξε τό κλειδί τής έπιβιώσεώς του.
Βέβαια, στήν άρχή, ή έξασφάλισις αύτή ήταν πολύ προσωρινή.
Ό άνθρωπος τού Κρό-Μανιόν, σί
γουρα, δέν εύημερούσε. Αλλά ό
ταν δέν υπάρχουν πέρδικες, τρώμε
καί κοτσύφια. Τό βασικό γιά τόν άν
θρωπο έκείνη τήν έποχή ήταν νά
έπιβιώνη καί νά άναζητά άκατάπαυστα νά βελτιώση τήν κατάστασί του.
Άπό τήν πολύ παλιά έκείνη έποχή,
σ ’ αύτό πάντα άπέβλεπε ό άνθρω
πος.
Στό διάβα τών αιώνων, ό άνθρω
πος έκανε έπίθεσι στήν φύσι. Ά ποψίλωσε τά δάση, ξερρίζωσε δέν
δρα, όργωσε τό έδαφος, έσπειρε τά
φυτά πού βλάσταιναν στις στέπ-

Ο

788

πες: κριθάρι, σιτάρι κλπ. Ή έκλογή
του δέν έγινε στήν τύχη, άλλα άπό
τήν διαρκή φροντίδα νά έξασφαλίση
τήν έπιβίωσί του τόν έπόμενο χει
μώνα. Τά δημητριακά, πού ή διατήρησίς τους είναι εύκολη, τού έπέτρεπαν νά περάση τις δύσκολες
έποχές μέ σχετική άνεσι. Άρκούσε
νά προφυλάξη τά σιτηρά άπό τά ζώα,
τόν άνεμο καί τό νερό. Έτσι δέν άρ
γησε νά δημιουργήση τίς κατάλλη
λες άποθήκες. Οί σημερινές, άν καί
πιό τελειοποιημένες, βασίζονται κι
αυτές τίς ίδιες άρχές. Μέ αυτή
τήν άνακάλυψι, τό πρόβλημα τής
έπιβιώσεως τού άνθρώπου είχε λυθή. Αλλά τό κρέας καί τά δημη
τριακά δέν άρκούσαν γιά νά τόν
θρέψουν. Θά χρειασθή λοιπόν νά
άνακαλυφθή ένας άλλος τρόπος
διατηρήσεως τών τροφίμων, ένας
τρόπος πού νά έπιτρέπη έπίσης
τήν μεταφορά καί τήν άνταλλαγή
τους.
Ποιος χρησιμοποίησε πρώτος
τόν πηλό; Σέ ποιά χώρα; Κανείς δέν
μπορεί νά πή μέ άκρίβεια. Έχουν
βρεθεί ίχνη πού άνάγονται στό
5000 π.Χ.! Ωστόσο είναι σίγουρο
ότι τά κεραμικά άγγεϊα, οί άμφορεϊς καί τά άλλα δοχεία πού μπορού
σαν νά κλείνουν έρμητικά άπετέλεσαν μιά άπό τίς σημαντικώτερες

άνακαλύψεις γιά τήν διατήρησι τών
τροφίμων. Μπορούν, νά θεωρηθούν
σάν μικρές άποθήκες, φορητές καί
άνταλλάξιμες. Συνήθως τά γέμιζαν
μέ έλιές, λάδι ή κρασί καί μετά τά
βούλωναν προσεκτικά μ έ κερί. Έ 
τσι τό φαγητό καί τό ποτό έφθαναν
άσφαλή στόν προορισμό τους, έφόσον βέβαια δέν τά έμπόδιζε ή κακο
καιρία.
Οί Γαλάτες όμως κατέληξαν
νά περιφρονήσουν τούς άμφορεϊς
σάν μέσα γιά διατήρησι τού κρασιού
καί έπενόησαν τό γερό δρύινο βα
ρέλι πού τούς έδωσε τήν εύκαιρία
νά άνακαλύψουν τήν εύλογία τού
«νέκταρος τών θεών». Μιά έφεύρεσις έχει συχνά εύτυχή έπακόλουθα! Τά άλλα ποτά δέν θά μπορέ
σουν νά διατηρηθούν πραγματικά
ώς τήν έμφάνισι τού γυαλιού.
Γιά νά διατηρούνται καλά τά
κρέατα, χρειάσθηκε νά βρεθή κά
ποιος άλλος τρόπος έκτός άπό τό
κάπνισμα, μιά πού τό κρέας άλλοιώνεται πολύ εύκολα. Οί νομάδες
τό ξήραιναν, «μέ τόν τρόπο τού Α τ 
τίλα», βάζοντάς το άνάμεσα στήν
σέλλα καί στήν πλάτη τού άλόγου.
Οί Ινδιάνοι τής 'Αμερικής ξήραι-

Επάνω: Σάτυρος βάζει κρασί μέ ένα άμφο
ρέα σέ κρατήρα Στήν άπέναντι σελίδα: Αμ
φορείς άπό τήν άρχαία άγορά τών Αθηνών.

ναν σ τό ν ήλιο μα κρ ό σ τενα κομμάτια
άπό βοδινό κρ έα ς. Οι λ α ο ί τή ς άρχα ιότητος, όμως, δ ιά λ εξα ν τή ν φω
τιά σάν μ έ σ ο ν δια τηρ ήσεω ς κ α ί ό ν εκάλυψ αν τή ν άλλαντοποίησι, πού
σ υ νεδ ύ α ζε τά π λ εο νεκτή μ α τα τού
μ ά γ ειρ εύ μ α το ς , το ύ καπ νίσματος
κα ί το ύ παστώματος, μέσ ω ν ήδη
γνωστών τή ν έποχή έκ είν η .

Ή άλλαντοποίησις έμφανίζεται
γιά πρώτη φορά στήν Αθήνα τόν 5ο
αιώνα. Μόλις τήν γνωρίσουν οί
Ρωμαίοι, θά γίνη ή άδυναμία τους.
Άπό έκείνη τήν έποχή ή φήμη πού
άπέκτησαν τό χοιρομέρι τής Μπο
γιάν καθώς καί ή γαλατική άλλαντοποίία θά έξαπλωθή παντού. Ό σ ο
γιά τά ψάρια, τά πάστωναν, τά κά
πνιζαν ή τά ξήραιναν καί μετά τά
έβαζαν σέ βαρέλια.
’Επί πολλούς αιώνες, ό άνθρω
πος γνώριζε τόν τρόπο διατηρήσεως τών τροφίμων του. 'Ωστόσο
δέν γνώριζε τούς νόμους πού έπέτρεπαν στήν τροφή του νά μένη γιά
μεγάλο διάστημα καταναλώσιμη.
Χρειάσθηκε νά φθάσωμε στόν 18ο
καί 19ο αιώνα, γιά νά γίνη ή κατα
σκευή κονσερβών άπό έμπειρική
έπιστημονική.
1789: Ή Έπανάστασις ξεσπά
στήν Γαλλία. Μετά άπό λίγο, οί πό
λεμοι τής Συμβατικής διαδέχονται

ό ένας τόν άλλο. Σ ’ αύτό έρχεται
νά προστεθή ή έλλειψις τροφίμων.
' Ο άνεφοδιασμός τών στρατευμά
των σταματά. Μπροστά σέ μιά τ έ 
τοια κατάστασι τό Διευθυντήριο
ύπόσχεται άμοιβή 12.000 φράγκων
σ ’ αύτόν πού θά βρή τόν τρόπο
νά διατηρούνται γιά πολλούς μήνες
άναλλοίωτα τά κρέατα καί τά λαχανι
κά χωρίς νά χάνουν τις θρεπτικές
τους ιδιότητες.
Ό ζαχαροπλάστης Νικολά Άππέρ, παρακινημένος άπό τήν άμοι
βή, άφήνει τό έμπόριό του καί άρ
χιζε* τις έρευνες. Μετά άπό μερι
κές άποτυχίες, άνακαλύπτει τόν
τρόπο νά «άκινητοποιή τις έποχές». Είχε τοποθετήσει τά τρόφι
μα μέσα σέ γυάλινα δοχεία, τά είχε
κλείσει έρμητικά καί κατόπιν τά είχε
βυθίσει σέ βραστό νερό γιά διάστη
μα άνάλογο μέ τήν φύσι τού τροφί
μου. Είχε παρατηρήσει δτι τά τρό
φιμα δέν άλλοιώνονταν πιά. Ή
πραγματική κονσέρβα είχε γεννηθή!
Τό 1832, ό Νικολά Άππέράνακηρύχθηκε εύεργέτης τής άνθρωπότητος. Παρ’ δ λ' αύτά, πέθανε
σέ ήλικία ένενήντα δύο έτών ξεχα
σμένος καί πάμπτωχος. Αργότερα,
ή μέθοδος Άππέρ τελειοποιήθη
κε. Ά λλ ο ι σοφοί, όπως ό Παστέρ,

άπέδειξαν ότι ή άποσύνθεσις τών
όργανικών ούσιών δέν όφείλετο
σέ αύτόματη γένεσι καταστρεπτι
κών παραγόντων, άλλά σέ μικρά,
άόρατα όντα, πού ό δόκτωρ Σεντιγιό όνόμασε μικρόβια.
Τό τελευταίο στάδιο τελειοποιήσεως πραγματοποιήθηκε άπό τούς
Άγγλους, πού έφεϋραν τό μεταλ
λικό κουτί τής κονσέρβας,πού τό
σο χρησιμοποιείται στις ήμέρες
μας. Τό 1913, τό άγγλικό ναυτικό
προμηθεύθηκε τά πρώτα κουτιά.
Ήσαν τόσο άνθεκτικά, πού γιά νά
τά άνοίξουν χρειάσθηκε νά χρησιμο
ποιήσουν σφυρί καί σκαρπέλλο! Τά
πρώτα «άνοιχτήρια»!
Έκτοτε, οί κονσέρβες έγιναν
πιό λεπτές, πιό εύκολες στήν μετα 
φορά καί στό άνοιγμα. ’Επί πλέον
στολίσθηκαν μέ πολύχρωμες έτικέττες, πού τραβούν τό βλέμμα
τής νοικοκυράς στά μπακάλικα καί
στά μεγάλα καταστήματα. Οί κον
σέρβες, μετά άπό μακρόχρονη
ιστορία, έχουν γίνει όλόκληρος
βιομηχανικός κλάδος (90% τής
παραγωγής λευκοσιδήρου προορί
ζεται γιά τήν κατασκευή κονσερ
βών).
Τό περιεχόμενό τους στολίζει
μέ έπιτυχία τά τραπέζια τών καλο
φαγάδων.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΝΘΡΟΠΙΣΙΠΟΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΛΟΓΟΥ»
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τον) Θεολόγου Καθηγ. κ. !Ν. Βασιλυιάόη

Οί Ε λ λη ν ες δ έ ν δ ιέκ ρ ιν α ν καί δ έ ν έπ ρό β αλαν απλώς τή ν μορφ ήν
το ϋ Ανθρώπου ε ις τό ν κόσμον. Τήν έσ τεφ ά νω σ α ν καί μ έ τό ν ά κ τινοβόλον σ τέφ α ν ο ν δύο ιδεών: το ύ «λόγου» καί τ ή ς «παιδείας».

ΞΩ ΑΠΟ τήν περιοχήν της θείας
' Αποκαλύψεως καί τήν γραμμήν
τής Παλαιός Διαθήκης ή ' Ιστορία άναψέρει πρό τών ’ Ελλήνων καί άλλους
λαούς. ' Ομιλείδιά τάς κραταιάς μοναρ
χίας τών Αιγυπτίων καί τούς λαούς τής
Ανατολής, τούς Άσσυρίους καί τούς
Πέρσας. Οί λαοί έκεϊνοι άπετελοϋντο
άπό έκατομμύρια άνθρώπων καί είχαν
άναπτύξει άξιόλογον τεχνικόν πολιτι
σμόν.
'Αλλά τούς άνθρώπους τούς έβλε
παν ώς μάζαν καί ώς άγέλην. ' Ως παίγνια άλληλοσυγκρουομένων συμφε
ρόντων. Τούς έθεώρουν ώς τυφλά όρ
γανα, ώς δούλους τών'άπροσίτων καί
αύθαιρέτων μοναρχών. ' Η παχυλή διά
νοια τών λαών έκείνων δέν ήμπόρεσε
νά συλλάβη τήν μορφήν τοϋ έ ν ό ς άνθρώπου. Αύτήν τήν συνέλαβε μ ό ν ο ν
τό δαιμόνιον πνεύμα τοϋ Ελληνος.
Τήν σπουδαίαν καί βασικήν αύτήν διάκρισιν τήν έκαμε - έπαναλαμβάνομεν
καί πάλιν, έ ξ ω άπό τήν γραμμήν τής
Παλαιός Διαθήκης καί τήν περιοχήν τής
θείας ' Αποκαλύψεως - μ ό ν ο ν τό πλα
στικόν καί όξυδερκές βλέμμα τής έλληνικής ψυχής.
Τό πρόβλημα τοϋ άνθρώπου κυριολεπτικώς έτυράννησε κατ' έξοχή ν τήν

Ε
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έλληνικήν σκέψιν. Ό
σύγχρονος
μέγας άνθρωπιστής W. Jaeger (Β. ΓαΙγκερ) γράφει: «"Ηδη μέ τά πρώτα ίχνη,
τά όποια έχομεν περί τών 'Ελλήνων,
εύρίσκομεν τόν άνθρωπον ίστάμενον
εις τό έπίκεντρον τής σκέψεώς των».
' Ενα «άνθρωποκεντρικόν» βιοτικόν
αίσθημα «διήκει διά παντός μορ
φώματος τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος»
ούτως ώστε «άπέβη ό " Ελλην ό άνθρωποπλάστης μεταξύ τών λαών». "Αλλοτε
πάλιν ό Γαίγκερ παρατηρεί: “ Οπως ό
πύρινος δαυλός τοϋ Προμηθέως - μυ
θολογικός συμβολισμός τής έλληνικής
δημιουργίας - «έφώτισε τούς σκοτει
νούς τρωγλοδύτας, έτσι καί ή νέα μορ
φή τοϋ Ανθρώπου, πανωραία καί πεν
τακάθαρη, έσκόρπισε καί σκορπίζει έκτοτε άνέσπερον φώς εις δλον τόν κό
σμον».
'Α λλ' οί Ελληνες δέν διέκριναν καί
δέν έπρόβαλαν άπλώς τήν μορφήν τοϋ
άνθρώπου εις τόν κόσμον. Τήν έστεφά
νωσαν καί μέ τόν άκτινοβόλον στέφα
νον δύο ιδεών: τοϋ «λόγου» καί τής
«παιδείας». Αί δύο αύταί ίδέαι είναι καθαρώς έλληνικαί. Είναι πρωτότυποι άνακαλύψεις τής φυλής τών αιωνίων έφήβων καί άποτελοϋν τά θεμέλια τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού ή άκριβέστερον

τοϋ «έλληνοκεντρικοϋ» πολιτισμού,
όπως όρθώς τόν όνομάζει ό Γαίγκερ.
Εις τήν άνθρωπολογίαν τών ' Ελλήνων
είχε προτεραιότητα ό «νοϋς» καί ό «λό
γος» τοϋ άνθρώπου. Ο Πλάτων γρά
φει: «Τούτο τό όνομα «ό άνθρωπος»
σημαίνει ότι τά μέν άλλα θηρία ών όρρ
ούδέν έπισκοπεΐ ούδέ άναλογίζεται
ούδέ άναθρεϊ, ό δέ άνθρωπος άμα
έώρακεν - τοϋτό δ ' έστι (τό) «όπωπε»
- καί άναθρεί καί λογίζεται τούτο ό όπωπεν. Εντεύθεν δή μόνον τών θηρίων
όρθώς ό άνθρωπος «άνθρωπος» ώνομάσθη, άναθρών, ά όπωπε». ' Ο έν τώ άνθρώπω «λόγος» (διανοητικός, ήθικός,
αισθητικός, θείος καί άθάνατος), άποτε λ ε ϊ τό κύριον γνώρισμα τής έννοιας
άνθρωπος. Είναι ή ειδοποιός διαφορά,
ή όποια τόν διαχωρίζει άπό τήν ζωικήν
φύσιν. ' Επί πλέον είναι θείας προελεύσεως: «Λόγον μόνον άνθρωπος έχει
τών ζώων» «τών ζώων μόνον μετέχει
τοϋ θείου άνθρωπος» «ό άνθρωπος
θείας μετέσχε μοίρας» «άνθρωπος
(...) θειότατον ήμερώτατόν τε ζώον
γίγνεσθαι φιλεϊ».
Μέ τήν ύπέροχον αύτήν ιδέαν τοϋ
«λόγου» οί "Ελληνες έθεμελίωσαν τήν
φιλοσοφίαν καί τήν έπιστήμην, μέ τήν
όποιαν έκαμαν δυνατήν τήν λογικήν

«Ο ΚΑΛΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣ ΜΕ
ΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΤΟΥ»
Συνέχεια άπό τή σελ. 745
Ναύπλιον, εις τό όποιον διέτριψα σχε
δόν έ ν ήμισυ μήναν. ' Ανεφέρθην κατά
χρέος πρός τό Σ. ' Εκτελεστικόν ύπεραπολογηθείς τής άθωότητός μου, έπαρακάλουν δέ νά δώση τέλος αύτής
τής άνυπάρκτου κ α τ' έμοϋ άγωγής.
Διά τής παρούσης μου λοιπόν άναφοράς, μετακαλώ τήν ύπόθεσίν μου, πρός
τό Σ. Βουλευτικόν Σώμα, πρός τό όποιον
έχω τό δικαίωμα νά καταφύγω, ήτοι νά
έξετασθή ή προσαφθεϊσα μοι κατηγο
ρία, άπό τό κρατούν τούς Νόμους Σώ
μα. Άφιερούμενος λοιπόν είς τήν εύσυνείδητον τούτου κρίσιν, δέν έπιχειρίζομαι ήδη νά παραστήσω τήν αύτοπαράστατον άθωότητά μου, ένεκα τής ό
ποιας καταφέρομαι τήδε κακείσε...
Δέν άμφιβάλλω, ότι θέλει ύπερασπισθή
τά προβαλλόμενά μου εϋνομα δίκαια.
Εν Τριπολιτζρ, 22 Νοεμβρίου 1823
' Ο εύπειθέστατος πατριώτης
Παναγιώτης Βάρβογλους
Μετά τήν άναφορά του, τό Βουλευ
τικό έκδίδει τήν παρακάτω άπόφασί
του:
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Βουλευτικό Σώμα
Πρός τό ύπουργεϊον τής Αστυνομίας
Άπό τό έγκλειστον άντίγραφον dναφορα ς τού κ. Παναγιώτου Βάρβογλου,
πληροφορείται τό ύπουργεϊον τούτο
τήν εύλογον αϊτησιν τού πατριώτου.
' Ως "Ελληνα έλεύθερον λοιπόν καί εύ 
λογα έξαιτούμενον. Γνωμοδοτεϊτό Βου
λευτικόν, νά μή τόν ένοχλήση κατά τό
παρόν τό ύπουργεϊον τούτο, άλλά μετά
τήν άνάρρωσίν του, τότε άς προσκληθή είς άπολογίαν τής κατηγορίας του.
Έν "Αργεί τή... Νοεμβρίου 1823
Ο Αντιπρόεδρος
(Τ.Σ.) ό Βρεσθένης Θεοδώρητος
ό Α ’ Γοαμματεύς
Ί. Σκανδαλίδης
Τά παραπάνω άδημοσίευτα μέχρι
τώρα έγγραφα δέν φανερώνουν τι, τ έ 
λος πάντων, έγραφε τό περιβόητο
γράμμα. Φαίνεται δέ, ότι καί ή άνάκρισις, άπό τήν κατοπινή μεταστροφή
τών πραγμάτων κατά τού Γέρου, έσταμάτησε καί ό άνώνυμος ύβριστής του
ούδέποτε άνευρέθη, άφού καί ό Ιδιος
στήν Διήγησί του, τήν τόσο λεπτομε
ρειακή, τίποτε περί τής «σάτιράς» δέν
άναφέρει. Δέν είναι δέ περίεργο, πώς
είχε καί έχθορύς. Ό Ιδιος πάντα έ 
λεγε: «Δύο μονάχα έχθρούς έχω: τά
έργα μου καί τό όνομά μου».
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«ΖΥΓΑΡΙΑ
ftfll Τ 0 ΕΚΡΕΜΕΣ
Στόν αμφίβολο δρόμο τής προόδου
αυτοί ττού κατέχονται ά π ό τόν φόβο τής μολύνσεως
βάζουν παντού σήματα κινδύνου
ή τήν επιγραφή: αδιέξοδος, ενώ οί ύπέρμαχοι
τής επιστήμης βάζουν παντού πράσινο φως

Ο

Jean Cazeneuve,

καθηγητής
τής Σορβόννης, στό άρθρο
του «Μόλυνσις τοΰ περιβάλλοντος,
άγάπη μου», κατήγγειλε τήν άφέλεια ή τήν κακή πίστι ένός άριθμοϋ
διανοουμένων πού παίρνουν σάν
έπιχείρημα τις καταστροφές πού
γίνονται είς τήν φύσι άπό τόν άνθρώπινο παράγοντα, γιά νά καταδι
κάσουν έν τώ συνόλω της τήν τ ε 
χνική πρόοδο καί τόν βιομηχανικό
πολιτισμό.
Ό J. Cazeneuve δ έν άρνεΐται
ούτε τήν έκτασι ούτε τήν σοβαρό
τητα τών κατστροφών αύτών, άλλά
ύπολογίζει ότι αί ζημίαι πού όφείλονται είς τήν ύλικήν πρόοδον είναι
μικρό πράγμα έν σχέσει πρός τάς
καταστροφάς πού προήρχοντο άπό
τήν ίδια τήν φύσι καί προσέβαλλον
τήν άνθρωπότητα άλλοτε. Διαμαρ
τύρεται κατά τού μύθου πού προ
βάλλει τό άμόλυντο περιβάλλον τών
άρχαϊκών κοινοτήτων, είς άντίθεσι
πρός τάς μολύνσεις πού μεταβάλ
λουν τό περιβάλλον τού μοντέρ
νου άνθρώπου.

' Αντιστροφή τών προ
λήψεων
Πρό τίνος χρόνου έξεθ εία ζα ν

χωρίς περιορισμό τά κατορθώματα
τοΰ άνθρώπου έπί τής φύσεως καί
κατηγορούσαν τούς προεπιστημονικούς πολιτισμούς. Σήμερα άντιθέτω ς προβάλλουν ένα «νατουρισμό», μία στροφή πρός τήν φύσι,
πού δίνει έμφασι άποκλειστικά στίς
άρνητικές όψεις τής προόδου καί
πού τείνει νά μή βλέπη εις τό παρελ
θόν τίποτε άλλο παρά φώς καί εις
τό παρόν νά βλέπη μόνον σκότος.
Έ ν α άκόμη σημάδι τής άδυναμίας
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, πού
συμπεριφέρεται σ' όλα τά πράγμα
τα όχι σάν ένα ς ζυγός πού ζυγίζει
ίσορρόπως τά καλά καί τά κακά, άλλά σάν έκκ ρ εμ ές πού πηγαίνει χω
ρίς νά σταματά άπό τό ένα άκρο εις
τό άλλο.
"Οσον άφορά τήν άνεσι, τήν άσφάλεια καί τήν διατήρησι τής ύπάρξεώς του ό άνθρωπος τής σή
μερον ζή καλύτερα ή χειρότερα
άπό τούς προγόνους του;
' Ο άνθρωπος έχ ει άπομακρυνθή
άπό τήν φύσι, είναι εύνόητο. Αλ
λά αύτή ή καλή φύσις πού τόσοι
διανοούμενοι έκθειά ζο υν μέ τόση
εύκολία, όσο πιό προφυλαγμένοι

είναι άπό τά κτυπήματά της, είχε
πάντοτε γιά τόν άνθρωπο μόνον
τήν στοργή καί τίς φροντίδες μιάς
μητέρας; Δέν κλείνει στήν άγκαλιά
της τόσες άπειλές, όσες ύποσχέσεις, τόση σκληρότητα, όσες εύ εργεσίες;
"Ενας σύντομος παραλληλισμός
άνάμεσα εις τό παρόν καί τό παρελ
θόν θά φωτίση τήν άντιλογία αύτή.
"Οσον άφορά τήν διατροφή, τό
παρόν προσφέρει λαχανικά καί
φρούτα, όχι φυσικά, άπό τήν έντονο
καλλιέργεια καί τήν χρήσι έντομοκτόνων: ύπάρχει άνοστο ψωμί καί
δύσπεπτο, προερχόμενο άπό σιτάρι
πού ψήνεται σέ φούρνους μα ζο ύτ
κρέατα άπό ζώα πού τρέφουν μέ
χημικές παρά βιολογικές τροφές
κ.λ.π. Τό παρελθόν προσφέρει τρο
φή ύγιεινή καί εύγευστη, προϊόν
μιάς άνθρωπίνης έργασίας προσηρμοσμένης εις τούς νόμους τής
φύσεως. Είμαι άπολύτως σύμφω
νος.
'Αλλά ξεχνάμε ότι τό παρελθόν
έσήμαινε σιτοδεία καί πείνα άπό
τήν άνεπάρκεια τών άγροτικών τ ε 
χνικών μέσων καί τών μέσων μετα

Ή μετάβααις άπό τήν οικονομία τής άνέχςιας πρός αυτήν τής άφθονίας, έπιφέρει
μιά άρνητική στροφή, ή όποια, έάν συνεχώς
αύξάνη, κινδυνεύει νά έκθέση σέ κίνδυνο
καί τελικώς νά έκμηδενίση τά άγαθά τώνέπιστημών καί τής τεχνικής.

φοράς, τίς κακοκαιρίες (πλημμύ
ρες, ξηρασία, ύπερβολικό ψύχος
κ.λ.π.), φαινόμενα φυσικά, στά ό
ποια ό άνθρωπος δέν είχε καμμιά
άνάμιξι. "Ας μήν μιλήσωμε γιά τίς
πολυάριθμες ά σ θένειες λόγω έλλείψεω ς βιταμινών (πελάγρα, σκορ
βούτο κ.λ.π.), πού ώφείλοντο σέ
μία διατροφή ομοιόμορφο ή στήν
κατανάλωσι τροφής χαλασμένης
πρό τής άνακαλύψεως τής τεχνικής
τής κονσερβοποιήσεως καί καταψύξεω ς...
"Οσον άφορά τίς συνθήκες δια
μονής, καταδικάζουν δικαιολογη
μένα τήν συμφόρησι, τόν θόρυβο,
τόν καπνό τών μεγάλων άστικών
κέντρων, ή τόν ύπερβολικό κλιμα
τισμό πού έξα σ θ εν εί τόν όργανισμό καταστέλλοντας τίς λειτουρ-
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γίες προσαρμογής. Ο'ι προπάτορές
μας - τούλάχιστον στις έ ξο χ έ ς είχαν τό τεράστιο πλεονέκτημα νά
ζοϋν εις τόν καθαρό άέρα, άλλά
τό κρύο τό χειμώνα προκαλοϋσε
χιλιάδες θύματα άνάμεσα ατούς κα
τοίκους μέ τά κακώς θερμαινόμενα
σπίτια, τά έκτεθειμ ένα στούς άνέμους τού ο ύρ α νο ύ.' Ο γνωστός στί
χος, «' Ιδού έρχεται ό χειμώνας πού
σκοτώνει τούς πτωχούς», ήταν μία
πικρή άλήθεια.
Γιά τήν ύγεία γενικά; Ή άπομάκρυνσις άπό τή φύσι είναι τό αί
τιον πολλών άνωμαλιών (νευρώ
σεων, καρδιοπαθειών, ψυχο-σωματικών διαταραχών), πού όνομάζουν
ά σ θένειες τού πολιτισμού. Αλλά
πολλά κακά πού σήμερα έχουν τεθή
ύπό τόν έλεγχο τής ύγιεινής καί τής
ιατρικής - ιδιαιτέρως λοιμώδεις άσθένεια ι πού θέριζαν άλλοτε τά 4 /5
τής άνθρωπότητος κατά τήν νηπιακή ή κατά τό άνθος τής ήλικίας - δέν
προήρχοντο άμεσα άπό τήν φύσι;
Τί τό πιό φυσικό άπό τήν σήψι, τά
μικρόβια, τούς παθογόνους ιούς,
τά έλη καί τά κουνούπια πού γεννώνται μέσα στά λιμνάζοντα νερά;
Κι έάν ό μέσος όρος ζωής τού άνθρώπου έχη τριπλασιασθή άπό τά
τέλη τού Μεσαίωνος, τό οφείλομε
στήν έπιστήμη ή στήν φύσι;
"Ας φαντασθοΰμε, γιά νά δώσωμε ένα μόνο παράδειγμα, σέ ποια
κατάστασι πανικού θά εύρίσκετο ό
μοντέρνος άνθρωπος, ό τόσο πρό
θυμος νά συγκινηθή μέ τό παραμι
κρό σφάλμα τής έπιστήμης,έάν έ 
βλεπε νά έπ εκτείνεται μία έπιδημία
άνάλογος έκείνης τής περιφήμου
μαύρης πανώλους πού τόν 14ον
αιώνα έξηφάνισε σέ μερικούς μή
ν ες τό 1/4 τού εύρωπαϊκοϋ πληθυ
σμού.
Επανέρχομαι εις τό θέμα «τής
φύσεως μητρός». Τό νά είναι μη
τέρα όλων τών όντων, στήν ούσία
δέν είναι γιά κανένα. ' Η «φιλαν
θρωπία» της άγνοεϊ κάθε ιεραρχία
καί συνεπώς κάθε προτίμησι. Οί βά-

0 / προπάτορές μας ζοϋοαν στόν καθαρό
άέρα, άλλά τό κρύο, προκαλοϋσε τό χειμώ
να χιλιάδες θύματα.
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κιλλοι τής πανώλους, έπί παραδείγματι, τά ποντίκια πού είναι τά θ ύ 
ματά των καί οί ψύλλοι πού τούς
μεταφέρουν είναι παιδιά της όπως
κι ό άνθρωπος.' Η άρμονία της βασί
ζεται σέ μία συνεχή άλληλεξόντωσι.
"Οταν παραδίδη τό πρόβατο στά
δόντια τού λύκου, είναι μητέρα γιά
τόν λύκο πού δέν ζητάει παρά νά
φάη, άλλά όχι καί γιά τό πρόβατο
πού ζη τεί νά ζήση. Τό ίδιο όν είναι
θύμα καί θύτης μέ τήν σειρά του καί
«γιά τήν σκνίπα, τό χελιδόνι είναι
πουλί άρπακτικό», λ έε ι ό ποιητής.

Χωρίς τίς επανορθώσεις
τής φύσεως
' Ο άνθρωπος δέν άποτελεί έξα ίρεσι. Βασιλεύς τής δημιουργίας,
άλλά ή φύσις δέν άναγνωρίζει αύτή
τήν ιδιότητά του πού είναι άλλης
τάξεως, άνωτέρα. Ό «σκεπτόμενος κάλαμος» πρέπει νά άγωνίζεται
συνεχώς μέσα στήν φύσι καί νά προφυλάσσεται άπό τήν σκληρή άδιαφορία της.
' Αποτέλεσμα: ' Εν τελευταίο άναλύσει γιά τόν άμερόληπτο κριτή, ή
ζυγαριά κλίνει έπ ' ώφελείρ τού πα
ρόντος. Έπί καθαρώς βιολογικού

πεδίου ζοϋμε καλύτερα καί περισ
σότερο άπό τούς προγόνους μας.
Γεγονός πού έπ ' ούδενί λόγω
δικαιολογεί μία αισιοδοξία όμοια μέ
αύτή τού Μ. Pauwels στήν έπιστολή του πρός «εύτυχισμένους άνθρώπους». Διότι ή ύπεροχή τού
παρόντος έπί τού παρελθόντος δέν
άποτελεί έγγύησιν διά τό μέλλον.
Είναι έπίσης προφανές ότι ή
μετάβασις άπό τήν οικονομία τής
έπιβιώσεως - ή άλλως άνέχειας πρός αύτήν τής άφθονίας έπιφέρει
μία άρνητική στροφή, ή όποια, έάν
συνεχώς αύξάνη, κινδυνεύει νά
έκθέση σέ κίνδυνο καί τελικώς νά
έκμηδενίση τά άγαθά τών έπιστημών καί τής τεχνικής.
'Ακόμη πιό σοβαρό γεγονός. Τά
φυσικά κακά έχουν τά όριά τους
έντό ς τών νόμων καί τού ρυθμού
τής φύσεως. Οί μεγάλες έπιδημίες
τού χ θ ές έχαναν τήν δύναμί τους
(ύπό τήν έπίδρασι άγνώστων γή
ινων παραγόντων), τήν στιγμήν πού
ή μετάδοσίς των έφ αίνετο άκατα
μάχητος, οί πλημμύρες δέν ξεπ ερ
νούν ένα ώρισμένο όριο καί καταστέλλονται, τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν
πολύ βαρύ χειμώνα κ.λ.π.
Αί καταστροφαί πού όφείλονται
στήν έπέμβασι τού άνθρώπου δέν
εύρίσκουν τά ίδια άντισώματα στις
κοσμικές ισορροπίες. ' Η φύσις δέν
εϊνα έφωδιασμένη - προγραμματι
σμένη όπως θά λέγαμε σήμερα γιά νά έλαττώση τά θλιβερά άποτελέσματα μιάς τεχνικής ξέν η ς
πρός τήν δομή καί τόν ρυθμό της ό ώκεανός όπου οί καταιγίδες ήρεμοΰν τόσο γρήγορα, μ ένει άοπλος
μπροστά στό μαζούτ πού χύνεται
στά νερά του καί ή φύσις μή έχον
τας προβλέψει τήν διάσπασι τού άτόμου πολύ άργά άπορροφά τά άτομικά κατάλοιπα.

Γιά μιά πορεία άνοδική
Επ' αύτοΰ τού σημείου ό J. Cazeneuve λ έε ι ότι είναι έργον τής
έπιστήμης νά έπανορθώση τά κακά
πού έχ ει προξενήσει. Είναι ή μόνη
δυνατή λύσις. 'Αλλά δέν θά είναι
χωρίς κινδύνους, διότι έ ξ αίτιας
τών τεχνικών έφαρμογών καί τών
άντιδότων, δέν κινδυνεύουμε νά

διαταράξωμε τήν κρυφή ισορρο
πία τής φύσεως καί νά προκαλέσωμε αλυσιδωτές άντιδράσεις, τών
οποίων δέν δυνάμεθα νά προβλέψωμεν τις συνέπειες;
"Ας όμολογήσωμε μέ ταπείνωσι
ότι εύρισκόμεθα πρό ένός αγνώ
στου. Σ έ αύτόν τόν άμφίβολο δρό
μο τής προόδου, αύτοί πού κατέχονται άπό τόν φόβο τής μολύνσεως, βάζουν παντού σήματα κιν
δύνου ή τήν έπιγραφή: άδιέξοδος,
ένώ οί ύπέρμαχοι τής έπιστήμης
βάζουν παντού πράσινο φώς.

Αύτή ή νέα κατάστασις τής ι
στορίας αποτελεί ένα θαυμάσιο κί
νητρο γιά τούς άνθρώπους τής έπι
στήμης.
Αλλά ή έπιστήμη δέν
άρκεϊ νά τήν κατευθύνη. Χρειάζεται
άκόμη ή συνδρομή μιάς σοφίας, πού
θά είναι τό άποτέλεσμα μιάς ύψηλής φιλοσοφικής καί θρησκευτικής
συλλήψεως τής φύσεως καί τού
άνθρώπου, ή όποια μόνη μπορεί
νά δώση άρκετό φώς καίδύναμι, γιά
νά περιορίση τίς ό ρ έξεις, τά ένδιαφέροντα, τίς εύκολίες πού συνδέ
ονται μέ τήν «δίνη τού τεχνικού
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ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι μυστήριον. ' Η μετά
νοια είναι μυστήριον θειον. "Ε χειθεό 
θ εν τήν προέλευσίν της καί τήν ύπόστασίν
της. Είναι μυστήριον μέγα. Είναι μυστήριον
ύψίστης σημασίας καί ύψίστης σπουδαιότητος.
Από τήν μετάνοιαν ό άνθρωπος
άντλεί τεράστιον ήθικήν δύναμιν. Τεραστίαν
πνευματικήν δύναμιν. 'Απερίγραπτον μεγαλεϊον ήθικής έξάρσεως. Ή μετάνοια είναι
Τού Αστυν. κ. Μ. Φελώνη
ή γέφυρα ή μετάγουσα τόν άμαρτωλόν άν
θρωπον άπό τήν γήν πρός τούς ούρανούς
του πνεύματος καί τής θείας δόξης. Είναι ή
ριε, όταν έλθης έν τή Βασιλεία σου», έλαβε
γέφυρα ή όδηγοϋσα τόν άνθρωπον πρός
τήν συγχώρεσιν καί άφεσιν τών άμαρτιών
τόν Θεόν του, πρός τόν Δημιουργόν του,
του διά τής φράσεως τού Κυρίου « Αμήν,
πρός τόν Ά ναρχον καί Αιώνιον Πατέρα του.
Αμήν σύ λέγω, ότι άπό σήμερον μ ετ' έμοϋ
είσαι έν τώ παραδείσω».' Ιδού λοιπόνή δύναΉ μετάνοια καλλιεργεί τόν άνθρωπον
μις τού μυστηρίου τής μετάνοιας, ιδού τό
φυχικώς, τόν τονώνει ήθικώς καί γεμίζει
θαύμα μετά τήν ειλικρινή μετάνοιαν. ' Ο Π έ
τόν έσωτερικόν του κόσμον άπό θεϊκόν
μεγαλεϊον. Είναι μεγάλη ή στιγμή τής μετά
τρος άπαρνησάμενος καί αύτός τόν Διδά
νοιας, Είναι μεγάλη ή στιγμή, κατά τήν ό
σκαλον τρεις, πριν άλέκτωρ λαλήσει καί
ποιαν άφήνομεν τόν άμαρτωλόν έαυτόν μας
μετανοήσας είλικρινώς, διά τήν πράξιν του,
νά έπικοινωνή μέ τόν Θεόν. Είναι μεγάλη
έλαβε τήν έ ξ ύψους παρηγοριάν καί διαβεή στιγμή κατά τήν όποιαν έπικοινωνούμεν μέ
βαίωσιν ότι συνεχωρέθη διά τών λέξεων «Σύ
' Εκείνον, διά τήν συγχώρεσιν καί άφεσιν τών
ή Πέτρος καί έπί ταύτη τή πέτρρ οικοδομήσω
άμαρτιών μας.
μου τήν έκκλησία». ώστε έκτοτε έγένετο
' Η μετάνοια ο ' αύτόν πού πιστεύει είλιό διαπρύσιος κήρυξ τού Εύαγγελίου. Ό Ά 
κρινώς καί τήν άκολουθεϊ καί τήν έφαρμόζει,
σωτος τού Εύαγγελίου, σπαταλήσας τήν πα
άποτελεΐ δι' αύτόν τό πνευματικόν νέκταρ,
τρικήν του περιουσίαν μακράν τής πατρικής
στέγης καί ζών άσώτως μετά τών πορνών
άποτελεϊ τό άλας τής γής, άποτελεΐ τό άνέκαί άλλων φίλων του, μετανοήσας δ έ είλισπερον φώς τού κόσμου. Δέν πρέπει νά
κρινώς, δι' όσα έπραξεν, έπέστρεψεν καταξεχνώμεν ότι, ό ' Εκατόνταρχος τού Εύαγσυντετριμένος εις τόν οίκον τού πατρός του
γελίου, συνεχωρέθη άπό
Εκείνον τόν
ζητών παρ' αύτοΰ συγχώρεσιν.
Γλυκύτατον Ναζωραίον, όταν άφ' ής, έ ξ έ "Ω! Πόσην χαράν καί πόσην άγαλλίασιν
πνευσε καί σεισμός έγένετο μέγας καί τά
ήσθάνθη όταν παρά τού πατρός του έδ έχμνημεία ήνεώχθησαν καί ό ούρανός έσκοθη τήν συγχώρεσιν καί τήν άγάπην άφθοτείνιασεν, έπίστευσεν οΰτος τήν ιδίαν
νον, άδολον, άνυπόκριτον. "Οταν παρά τού
στιγμήν, ότι πράγματι ήτο ό Θειος άπεσταλπατρός του ένηγκαλίσθη καί δακρυρροοϋνμένος, ό Θείος Μεσίας, ό λητρωτής τού πάτε ς άμφότεροι άλληλοησπάσθησαν: Σησχοντος κόσμου καί γεγονυΤα τή φωνή εϊπεν.
μεϊον μεταμέλειας, σημεϊον άγάπης καί
« Αληθώς ούτος υιός Θεού ήτο».
στοργής μέγα. ' Ιδού διατί ή μετάνοια προσ
' Η άμαρτωλή γυνή συνεχωρέθη καί έκείνη
δίδει Θείαν μεγαλοπρέπειαν, προσδίδει
άπό τόν Κύριον, όταν μετανοήσασα είλικριχριστιανικόν μεγαλεϊον, προσδίδει καλοπρο
νώς διά τάς άμαρτίας της, έπλυνε τούς άαίρετο ν διάθεσιν, φανερώνει τέλος άνθρω
χράντους του πόδας μέ τό άκριβότερον μύ
πον περιβαλλόμενον μέ διακεκριμένην χρη
ρον καί έσκούπισεν αύτούς διά τών βοστρίστοήθειαν
χων τής κεφαλής της, σημεΐον μεταμέλειας
Άλλω στε ό Μεγάλος Θεάνθρωπος τής
μέγα καί τούτο διότι πολύ ήγάπησε τόν Κύ
άγάπης καί τής συγγνώμης πάντοτε συγριον. ' Ο ληστής έπί τού Σταυρού διά τής ειλι
χωρεΐ τούς μετανοοϋντας καί καταφεύγονκρινούς μετάνοιας του «Μνήσθητί μου Κύ-
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πολιτισμοΰ», καί νά μάς κάνη νά δ ε 
χθούμε τίς άμεσες θυσίες πού έπιβάλλει ή δημιουργία τού μέλλοντος.
Είναι ό άνθρωπος ικανός γ ι’
αύτή τήν άνοδική πορεία πρός
τήν πρόοδο; Τό μέλλον θά μάς τό
πή. Έ ν άναμονή ό homo sapiens
έχ ει πολύ δρόμο νά κάνη γιά νά προλάβη καί νά πιάση άπό τό χέρι τό
homo faber πού ξέφ υ γ ε άπό τόν
δρόμο, μεθυσμένος άπό τίς κατα
κτήσεις του.
Μετάφραση: Μ. I. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

τας εις αύτόν. Πάντοτε έξαγνίζει τούς έπανερχομένους εις τόν Θειον δρόμον, τόν ό
ποιον ' Εκείνος έχάραξε διά νά τόν άκολουθώμεν έκτοτε έμ εΐς οί άνθρωποι. ' Εκείνος
άνοίγει διάπλατα τήν θερμήν του άγκάλη διά
νά μάς περιβάλη όλους καί νά μάς δώση τήν
εύλογίαν του. 'Εκείνος μάς προτρέπει ό
πως, καί ήμεϊς συγχωρώμεν τόν πλησίον μας,
όταν ούτος άπλώνη τήν χείρα του καί ζητεί
διά τής χειρονομίας του τούτης, τήν συγγνώ
μην μας καί τήν συγχώρεσιν μας, είτε διότι
μάς ήδίκησεν, είτε διότι μάς έπίκρανεν, είτε
διότι μάς κατεσυκοφάντησε εις άλλους άν
θρώπους.
' Ο Πολύς Δημητρακόπουλος εις τό περίφημον βιβλίον του, ύπό τόν τίτλον, «Σιδη
ρά διαθήκη» άναφέρει λίαν έπιγραμματικώς:
"Οτι, ό μετανοών είλικρινώς, όμοιάζει μέ τήν
κάμπην, ήτις μεταμορφοϋται εις χρυσαλίδα
καί σπεύδει νά καταφιλήση τό άνθος, τά φύλ
λα τού όποιου κατέτρωγε χθές.
Θ εέ μου! Πόση καί ποιαν άνακούφισιν
καί δύναμιν περικλείει άλλά καί δίδει ή μετά
νοια; Πόσην ίκανοποίησιν καί πόση γαλήνην
καί ήρεμίαν προσφέρει εις τούς είλικρινώς
μετανοοϋντας συνανθρώπους μας.
Έφ' όσον λοιπόν τόσον είναι τό μεγαλεΐον τής μετάνοιας καί τόσην ήθικήν δύναμιν μάς παρέχει αϋτη, όσάκις τήν έπικαλούμεθα, άς γινώμεθα άπαντες έν παντί καί
πάντοτε κοινωνοί αύτής, άς άτενίζωμεν διά
ταύτης, τό Θειον καί άς αίτούμεθα δΓ αύ
τής τή συγχώρεσιν καί άφεσιν τών άμαρτιών
μας, διά νά είμεθα έτοιμοι, όταν έλθη τό
πλήρωμα τού χρόνου, νά άτενίσωμεν χωρίς
φόβον καί χωρίς έντροπήν καί τρόμον, 'Ε 
κείνον τόν Μ ε γάλον Κριτήν, ό όποιος θά κατέλθη εις χρόνον άπροσδιόριστον έ ξ ούρανών διά νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, διά νά
κρίνη δικαίους καί άδικους διά νά μάς κατατάξη εις τήν χορείαν τών ωραίων άνθρώπων,
εις τήν χορείαν τών δικαίων άνθρώπων, εις
τήν χορείαν τών καλών Σαμαριτών. 'Ε κεί
ένθα δέν ύπάρχουν στενόχωροι, δέν ύπάρχουν θάνατοι, δέν ύπάρχουν μίση καί πάθη
καί συμφοραί. ' Εκεί ένθα θά ύπάρχη τό φώς,
ή άλήθεο, ή δικαιοσύνη, ή άγάπη. ' Εκεί άπό
τά έπουράνια ύψη νά δυνάμεθα νά άτενίζω
μεν τήν αιωνιότητα.
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'Ένα κράτος παρανόμων
Ο Εντουαρντ Ρόμπινσον δ εξ ιά ήταν ό
πρωταγωνιστής τή ς ταινίας ·< Ο μικρός
Καίσαρας» το ϋ Μ έρβ ιν Λ έ Ρόυ. Αυτός ό
μικρός καίσαρας ήταν έν α ς άπό το ύς άρ
χ ο ν τε ς το ϋ υποκόσμου πού ύπεράσπιζε
τό παράνομο βασίλειό του μ έ αύτόματα
καί πιστόλια χωρίς δισταγμούς καί τ ύ 
ψ εις . Σ έ πολλές γκα ν γ κσ τερ ικές τα ιν ίες,
παρά τήν τελ ική έπικράτηση το ύ νόμου,
οί κοινοί εγ κ λ η μ α τίες είχαν περισσό
τε ρ ο υ ς θ α υ μ α σ τές άπό τήν άστυνομία.
Αύτό σ υμβαίνει μ έ πολλές τα ιν ίες τοϋ
Χώκς καί τοϋ Λ έ Ρόυ καί μ έ τις «Ν ύχτες
τοϋ Σικάγου» τοϋ Σ τέρνμπ εργκ. Κάτω:
Η Μαίη Μπρίτ.

Οΐ γκάνγκστερ στήν όθόνη
Τό 1932 έμφανίσθηκε στήν άμερικανική όθόνη μία ταινία γεμάτη αίματα,
σκοτωμούς καί κυνηγητά πάνω στήν
άσφαλτο πού γυάλιζε άπό τή βροχή.
’ Ηταν ό Scarface (Σημαδεμένος) τού
Χάουαρντ Χώκς. Στήν ταινία αύτή, ό
Γίώλ Μιούνι, ένας νέος ήθοποιός, άλλά μ έ πείρα παλαίμαχου, έδειχνε στό
κοινό ένα πρόσωπο σημαδεμένο άπό
μία ούλή πού θύμιζε τόν "Αλ Καπόνε.
Καί μολονότι ή ταινία δέν άνέφερε κα
θόλου τό όνομα τοϋ τρομερού γκάνγκστερ τής περιόδου τής ποτοαπαγορεύσεως, ό συσχετισμός ήταν όλοφάνερος.
Μέ τόν Σημαδεμένο μπήκε γιά πρώ
τη φορά στήν ύπηρεσία τού πιστολιού
καί τού γκανγκστερισμού ή τεχνική
τοϋ όμιλοΰντος. Οί θεατές δέν έβ λε
παν τά πιστόλια νά καπνίζουν μόνο, άλλά άκουγαν καί τόν κρότο τους. Αύτό
πρόσθεσε μεγαλύτερο ρεαλισμό στις
σκηνές τών φόνων καί τά άνθρωποκυνηγητά. Οί κάννες τών ληστών καί τών
γκάνγκστερ μιλούσαν τόσο εύγλωττα
δσο καί οί κάτοχοί τους, καί τό κοινό ένθουσιάσθηκε.
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Μ έ τό «Σημαδεμένο» τοϋ Χάουαρντ Χώκς
(1932) στήν άπ έναντι σ ελίδ α ό άμ ερ ικα νικός κινηματογράφος άν α κά λ υψ ε τήν
δραματική
ά π ο τελεσ ματικότητα
τοϋ
ήχου πού σ υ ν ο δ εύ ει τή βιαιότητα καί τά
έγ κλ ή μ α τα τού γκάνγκσ τερ. Ο Σημα
δ ε μ έ ν ο ς ήταν μιά ιστορία έμ π νευ σ μ ένη
άπό τό ν διάσημο ήρωα τών άστυνομικών
χρονικών τή ς ποτοαπαγορεύσεως, τήν
έποχή πού ή διακοπή τοϋ έμπορίου τών
οινοπνευματωδών ε ίχ ε δημιουργήσ ει
στις Η νω μ ένες Π ο λ ιτ ε ίε ς ά ν α ρ ίθ μ η τες
σ υμ μ ορ ίες άπό λαθρεμπ όρους, οί όπ οιες
μοιράζονταν μ ε τ α ξύ το υς τή ν άγορά μέ
ριπές πολυβόλων. Ο Χώκς όμως δ έν έ 
κα νε έν α σ υγκινητικό γιά τήν δραματικότη τα του φιλμ, άλλά καί έν α ρεαλισ τικό
έρ γ ο σ χετικό μ έ τά πιό σοβαρά φαινό
μενα τή ς άμ ερ ικανικής κοινωνίας, τόν
γκανγκστερισμό, τήν φ οβερή πληγή πού
δ ημ ιου ρ γή θηκε τήν περίοδο έκ ε ίν η στις
Η ν ω μ έν ες Π ο λ ιτ ε ίε ς της Α μερικής άπό
τή ν άπ οτυχημένη προσπάθεια προσαρ
μογής μεγάλων ομάδων μεταναστώ ν
στή χώρα πού το ύ ς φ ιλ ο ξέν η σ ε.

Ό Σημαδεμένος, παρ ’ δλη τήνύπερβολή τής βίας πού γέμιζε τήν όθόνη,
πρέπει νά θεωρηθή σάν μία άπό τις
σοβαρώτερες ταινίες τού είδους. Έ 
θ ετε ώμά γιά πρώτη φορά τό μεγάλο

πρόβλημα τού γκανγκστερισμού, ένα
άπό τά πιό έπικίνδυνα κοινωνικά φαινό
μενα πού μάστιζαν τήν 'Αμερική έκείνης τής έποχής.

"

Ενα παράνομο κράτος

Τί ήταν τότε καί τι είναι σήμερα ό
άμερικανικός γκανγκστερισμός; Ποιοι
λόγοι προκάλεσαν τήν έμφάνισή του,
καί πώς μπόρεσε νά γεννηθή καί νά άναπτυχθή μέσα σέ μία άπό τις πιό προη
γμένες κοινωνίες τού κόσμου; Γιά νά
άπαντήσωμε σ ' αύτά τά έρωτήματα
πρέπει πρώτα νά σκεφθοϋμε τή μεγάλη
μάζα τών μεταναστών πού είσέρρεαν
στις Η νω μένες Πολιτείες, τά τέλη του
περασμένου αιώνα καί στις άρχές τού
σημερινού. Πρέπει άκόμη νά έξετάσωμε τήν ποιοτική σύνθεση αυτής τής
μάζας, τήν προέλευσή της, καθώς καί
τόν ίλιγγιώδη ρυθμό μ έ τόν όποιο χτί
ζονταν καί μεγάλωναν έκείνα τά χρό
νια οί μεγαλουπόλεις τής 'Αμερικής.
Ό γκανγκστερισμός γεννήθηκε πά
νω στήν άσφαλτο τών μεγαλουπόλεων,
τά ύποπτα καταγώγιά τους καί άκόμη
μέσα ατά ύπερπολυτελή έπιβλητικά
μέγαρα τών νεόπλουτων καί τών πλου

σίων υπόπτων άνθρώπων.
Ανάμεσα ατούς ούρανοξύστες, οι
άνθρωποι δέν σκέφτονταν τίποτε άλλο
παρά πώς νά πλουτίσουν όσο τό δυνα
τόν πιό γρήγορα καί πιό άκοπα. Γιά κεί
νους πού δέν είχαν ήθικές βάσεις καί
άναστολές, ό δρόμος τού έγκλήματος
ήταν ή μόνη λύση γιά νά γίνουν πλού
σιοι, άδιαφορώντας τελείω ς γιά τά μέσα
πού θά χρησιμοποιούσαν.
Μέσα ατό πέτρινο δάσος τών ούρανοξιστών, κατά τόν χαρακτηρισμό τού
συγγραφέα Ρόμπερτ Σέργουντ, ύπήρχαν άνθρωποι πού δέν είχαν καμία ήθική καί δέν τούς ένδιέφ ερε τό κακό
πού μπορούσε νά προξενήση ατούς
άλλους ή άπάνθρωπη συμπεριφορά
τους.
Πολλοί άπό τούς μετανάστες πού
άντιπροσώπευαν όλα σχεδόν τά μέρη
τού κόσμου, είχαν έγκαταλείψει τις
πατρίδες τους, έπειδή έ κ ε ί τούς κατα
δίωκε ό νόμος γιά έγκλήματα πού είχαν
διαπράξει καί ήθελαν νά άρχίσουν μία
νέα ζωή στήν ’Αμερική. Οί συνθήκες
όμως δέν ήσαν καί τόσο εύνοϊκές, ώστε
νά τούς όδηγήσουν σέ μία τιμιώτερη
ζωή άπό αύτή πού έκαναν προηγουμέ
νως. Πολύ συχνά οί νεοφερμένοι είχαν

πολύ κακή ύποδοχή στή νέα τους πα
τρίδα. Οί παλαιότεροι 'Αμερικανοί δέν
έβλεπαν μέ καλό μάτι αυτούς πού
έρχονταν νά διεκδικήαουν μερίδιο άπό
τόν πλούτο τής χώρας καί οί καινούρ
γιες μειονότητες συναντούσαν πάντα
τήν άπροκάλυπτη έχθρότητα τών
περισσοτέρων καθαρόαιμων Αμερικα
νών.
Ή έχθρότητα αύτή δημιούργησε ένα
άπό τούς σοβαρώτερους παράγοντες
τής έγκληματικότητας. "Ετσι, ό γκανγκ
στερισμός έγινε ένα είδος κράτος έν
κράτει μέσα στήν ’Αμερικανική Συμ
πολιτεία, καί σιγά σιγά αύτό τό παράνομο
κράτος άπέκτησε τή δική του ιεραρχία,
τούς δικούς του νόμους καί τή δική του
ήθική.
Τά άντικοινωνικά άτομα πού άποτελοϋσαν αύτό τό κράτος έν κράτει
ήσαν Εβραίοι τής Δυτικής Εύρώπης,
Ιταλοί, 'Ισπανοί, Ιρλανδοί καί άλλοι,
πού κατόρθωσαν νά έπιζήσουν χάρη
στις άντινομίες οί όποιες ήταν άναπόφευκτο νά ύπάρχουν μέσα σέ μία τόσο
μεγάλη κοινωνική όμάδα όπως τών Η
νωμένων Πολιτειών.
Ή διαφορά τής νομοθεσίας άπό τή
μία πολιτεία στήν άλλη, ή ύπαρξη άδί795

Η κορυφαία Σ ο υ η δ έζα ηθοποιός Ιγκριντ Μ πέργκμαν, πού γνώρισε τά μ ε τ α 
πολεμικά χρόνια παγκόσμια επιτυχία.

στακτών δικηγόρων πρόθυρων νά υπο
στηρίξουν παράνομα συμφέροντα γιά
νά κερδίσουν τεράστια ποσά, καί ή
ύπερβολική προσήλωση στις άτομικές
έλευθερίες, ήσαν μερικά άπό τά καλ
λίτερα όπλα πού χρησιμοποιούσαν οί
γκάνγκστερ γιά νά ύπερασπίζουν τήν
ύπαρξή τους.
Ή μεγάλη στιγμή τής ιστορίας τού
γκανγκστερισμού συμπίπτει μ έ τήν έποχή τής ποτοαπαγορεύσεως, όταν
έ ξ αίτιας τής αύστηρής νομοθεσίας
(1920), έξωθήθηκαν πρός τά οινοπνευ
ματώδη ποτά άκόμη καί οί άνθρωποι οί
όποιοι πριν άπό αύτήν έμεναν τελείως
άδιάφοροι.

Οϊ σφαγές τοϋ άγιου
Βαλεντίνου
Ή τα ν μία έποχή πού σφραγιζόταν
άπό τό πάθος καί τό δραμτικό κλίμα της.
Οί άντίπαλες συμμορίες άντιμάχονταν
άνοιχτά ή μία τήν άλλη. Μεγάλες σφα
γές έγιναν στήν άσφαλτο, φανερά ή
κρυφά, καί μέσα σέ ύπόγεια μπουν
τρούμια. Ή π ιό φοβερή άπόαύτέςήταν
έκείνη πού πήρε τό όνομα σφαγές τού
άγιου Βαλεντίνου καί άπετέλεσε θέμα
γιά πολλές ταινίες.
Ό άνθρωπος πού τήν προκάλεσε
ήταν πασίγνωστος κακοποιός, άλά δέν
όδηγήθηκε ποτέ στό δικαστήριο, έπειδή γιά δικονομικούς λόγους δέν μπο
ρούσε νά στηριχθή καμία κατηγορία
έναντίον του. Πρόκειται γιά τόν διαβόη
το Ά λ Καπόνε.
Ό Ά λ Καπόνε μέ τή συμμορία του
σκότωσε τά μέλη μιας άντίπαλής του
συμμορίας, μέσα σέ ένα έρημο γκαράζ,
όπου τόν περίμεναν γιά νά έλθουν σέ
συνδιαλλαγή. Οί άντρες του ήσαν ντυ
μένοι άστυνομικοί. Μέ τό πρόσωπο
στραμμένο στόν τοίχο, οί άντίπαλοί του
γκάνγκστερ έτρεμαν μέ τήν ιδέα δτι
γρήγορα θά όδηγούνταν στή φυλακή
καί θά τέλειωναν έ κ ε ί τή ζωή τους.
Αλλά οί ψευδοαστυνομικοί τούς έ 
βγαλαν άπό τήν φοβερή αύτή άγωνία,
άδειάζοντας στή ράχη τους τά πιστόλια
τους.
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Τό τέλος τής ποτοαπαγορεύσεως
καί ή ένίσχυση τών άστυνομικών μέτρων
έπεισαν τούς διάφορους άρχηγούς τού
γκανγκστερισμού νά άλλάξουν σύστη
μα: δέν έπρεπε πιά νά ύπάρχη άντιζηλία άνάμεσα στις συμμορίες, ούτε νά
γίνωνται μάχες μεταξύ τους. Στήν παρά
νομη δράση τους έπρεπε νά δώσουν
ένα πρόσχημα νομιμότητας καί νά άποφεύγουν κάθε άπροκάλυπτη προστριβή
μέ τήν άστυνομία έκμεταλλευόμενοι
δλα τά «παράθυρα» τού νόμου.
Αύ τή ή ούσιώδης μεταμόρφωση τών
γκάνγκστερ είχε σάν άποτέλεαμα τήν
έπιβίωσή τους γιά πολύ διάστημα. Τό
Συνδικάτο τού Εγκλήματος, καί ή Α 
νώνυμη 'Εταιρεία Δολοφόνων, γιά νά
χρησιμοποιήσωμε τούς όρους μέ τούς
όποιους έγινε γνωστή αύτή ή όργάνωση, έξαπλώθηκε σέ όλη τή χώρα καί είχε
άρχηγούς γνωστούς σέ όλους, πού δέν
τούς έπιανε παρ’ δλα αύτά ό νόμος,
έπειδή φρόντιζαν νά δίνουν στήν παρά
νομη δράση τους μία έπίφαση νομιμό
τητας. Πρόκειται, όπως είπαμε, γιά ένα
έγκληματικό κράτος έ ν κράτει, πού
κατόρθωσε νά έπιζήση γιά πολλές δ ε 
καετίες στις Η νω μένες Πολιτείες.

' Ο γκάνγκστερ
Γιά νά άντιληφθοϋμε μέχρι ποιό ση
μείο πέτυχε ό κινηματογράφος νά ένημερώση μ έ ειλικρίνεια τό άμερικανικό
κοινό γιά τήν ύπαρξη καί τήν έξέλιξη
τοϋ γκανγκστερισμού, πρέπει νά κάνωμ ε μία άναδρομή στά περισσότερα ση

μαντικά στάδια τής ιστορίας τών ταινιών
πού γυρίσθηκαν μέ θέμα τή ζωή καί τή
δράση τους.
Ό λ ο ι σχεδόν οί άδίστακτοι έγκληματίες πού περιλαμβάνονταν στό μαυρο
πίνακα τής άμερικανικής κοινωνίας,
είχαν σημαντική έπίδραση στήν έμπνευ
ση τών σκηνοθετών τού Χόλλυγουντ, οί
όποιοι πολλές φορές τούς έμφανίζουν
στά φιλμ τους σάν ήρωες καί ύπερανθρώπους. Σ έ πολλές μάλιστα άπό τις
γκανγκστερικές ταινίες, οί σκηνοθέτες
δείχνουν τή συμπάθειά τους γιά τούς
φοβερούς αύτούς έγκληματίες, τούς
όποιους θεωρούν θύματα τών κοινω
νικών συνθηκών. Καί δέν είναι λίγες οί
περιπτώσεις πού οί θ εα τές μ έ τή σειρά
τους έκδήλωναν τό θαυμασμό τους γιά
τούς γκάνγκστερ, οί όποιοι στήν όθόνη ήσαν σκληροί άνδρες καί άψηφούσαν τούς κινδύνους.
' Ο Γιόσεφ φόν Στέρνμπεργκ, ’ Αμερι
κανός σκηνοθέτης βιεννέζικης κατα
γωγής, γιά τόν όποιο γράψαμε προη
γουμένως, μ έ τήν ταινία του Νύχτες
τού Σικάγου (1927), λανσάρισε τό νέο
κινηματογραφικό είδος. Ό κρότος τού
πιστολιού δέν άκουγόταν άκόμη στήν
όθόνη, γιατί ό όμιλών κινηματογράφος
δέν είχε κάνει τήν έμφάνισή του. Ό
πρωταγωνιστής τής ταινίας τά είχε βά
λει μέ δλα τά κοινωνικά στρώματα καί
τόν κυνηγούσε όλόκληρη ή άστυνομική
δύναμη τής πόλεως τού Σικάγου. Αύτός όμως ό σκληρός καί άκαμπτος έγκληματίας προτίμησε νά θέση τέρμα
στή ζωή του παρά νά παραδοθή.
Στόν Σημαδεμένο ύπάρχουν δείγμα
τα μιάς έξαιρετικής σκηνοθεσίας πού
όφείλεται στόν Χάουαρντ Χώκς. Στό
ίδιο φιλμ ό σεναρίστας Μπέν Έ χτ διακρίνεται γιά τήν άδρότητα του κειμ έ
νου του. Πρωταγωνιστής πάντοτε ό
γκάνγκστερ πού έμφανίζεται φορτωμέ
νος έλαττώματα, άλλά καί άδυναμίες
σάν αύτές τών κοινών άνθρώπων. Ό
ήρωάς του είναι όλοφάνερα άντικοινωνικός χαρακτήρας καί οί μέθοδοί του,
όπως καί τών συντρόφων του, περιγράφονται μ έ πολύ δραματικό τόνο καί κα
ταδικάζονται άπολύτως άπό τήν μεγα
λύτερη μερίδα τού κοινού.
Ό ήρύχις είναι όπωσδήποτε ληστής
καί τέτοιος παραμένει μέχρι τό τέλος
καί στήν ταινία ' Ο μικρός Καΐσαρ τού
Μέρβιν Λέ Ρόυ Πρέπει νά περιμένωμε
άρκετά χρόνια άκόμη γιά νά δεχτούν
οί παραγωγοί καί οί σκηνοθέτες νά πα
ρουσιάσουν τούς γκάνγκστερ στή πρα
γματική τους μορφή καί νά στρέψουν
τις συμπάθειές τους πρός τούς άστυνομικούς, τούς θρυλικούς G-Men.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗ Σ
ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ

Το τρατουβι
του
Αιγαίου

Του Στρ. Μυριβήλη
ΠΟ τή μιά μέρα ώς τήν άλλη
ν ' άλλάξει όλότελα ή ζωή καί
ό ρυθμός της γύρω σου. Ά π ό τήν
πιό φωνακλάδικη πολιτεία τού κό
σμου, νά β ρ εθεί στό πιό ήμερο ψα
ράδικο άκρογιάλι τής Λέσβου. Ά π ό
τήν Αθήνα στή Σκάλα τής Συκαμνιάς. Νά γίνει όμως μονομιάς ή
άλλαγή. Χωρίς νά σταματήσεις σ'
αύτό τό άναμεταξύ σέ καμιά άμφίβια
έπαρχιακή πόλη.
Λοιπόν είναι άπίστευτο τό συναί
σθημα τής ήσυχίας, πού σέ τυλίγει.
Ξυπνάς τό πρωί κι ό άγέρας μπαί
νει άπ' τό παράθυρο δροσερός σάν
τό κρύο νερό. Τόνε μυρίζεις καί
μοσκοβολά σά φρέσκο στρείδι. Τόν
άπογεύεσαι μέ τήν άκρη τής γλώσ
σας σου. Είναι άλμυρός. Μέσα στό
τετράγωνο περβάζι τού παραθύ
ρου κουνιέται λαφρυό ένα κόκκινο

Α

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

κατάρτι. Καί τό παράθυρο βλέπει
όλο γαλάζιο. Βλέπει δυό λογιώ γα
λάζιο. "Ενα, ψηλά, άνοιχτό, τό πιό
χλωμό ούρανί. "Αλλο ένα, κάτω,
τό πιό λουλακί θαλασσί. Κλείνεις
τά μάτια καί συλλογιέσαι.
Κάτι φυλλοπαλέβει μέσα στή
θύμησή σου καί δ έ μπορείς νά τό
ξαναφ έρεις στό νοϋ σου. "Ομως ή
ψυχή σου είναι άκόμα ολάκερη νοτισμένη άπό τό άβρό μύρο ένό ς ξεχ α 
σμένου όνείρου. Κάτι ήρθε μέσα
στόν ύπνο σου ήμερο καί παρηγορετικό. "Εσκυψε άπό πάνω σου.
Σοϋ χαμογέλασε. Σοΰ χάϊδεψε τό
μέτωπο σάν άγαπητό χέρι. Κατόπι
σηκώθηκε άπαλά πάνω στά βελου
δένια φτερά του κι έφ υ γε άπ' τό
άνοιχτό παράθυρο. "Εφυγε καί σ'
άφησε. Ο θείος "Ονειρος; Προ
σπαθείς νά θυμηθείς. Τίποτα. "Αν
ώστόσο ήταν όνειρο, άναπνέεις
άκόμα τήν άτμόσφαιρά του. Κ αίλές:
« Ά ν είναι όνειρο, θά ήταν ό Ρυθ
μός. Γιατί τόν άκούω νά κινείται ο
λόγυρά μου μέ έξαίσια μέτρα». Τό
κρεβάτι σου είναι τέσσερα άσπρα
σανίδια λεφκίτικα, πάνω σέ δυό χον
τρά στρίποδα: Μολαταύτα τό νιώ
θεις πού κινείται μέσα στό άπειρο
γαλάζιο, άνάμεσα θάλασσα καί ούρανό. "Εγινε μιά κούνια, πάει κι έ ρ 

χεται ισόχρονα. Τό χέρι τού Ρυθμού
είναι πού κάνει τό θάμα.
Ξαφνικά καταλαβαίνεις. Είναι ή
άκοή πού φ έρνει τά ώραία μαντάτα.
Τό κύμα είναι πού πάει κι έρχεται
κάτω άπ' τό παράθυρό σου. Πάει
κι έρχεται καί τραγουδά. Λοιπόν
αύτό ήτανε όλη τή νύχτα πού άπλω
σε τό ρυθμό του ώς μέσα στόν ύπνο
σου! Τό τραγούδι τών κυμάτων.
' Ακοΰς πάλι τό τραγούδι τού Αι
γαίου, καί τό τε μπαίνεις μέσα στό
νόημα. Αύτό τό κατάρτι κρατάει τό
ρυθμό πάνω άπ' τά κύματα, είναι
ή μπαγκιέτα τού πελάγου. Συλλο
γιέσαι πώς όλη τή νύχτα έκανε αύτή
τήν κίνηση έξω άπ' τό παράθυρό
σου, μέσα στό μικρό λιμανάκι τών
ψαράδων, ύποταγμένο στήν άρμονία πού δ ένει έδώ τή στεριά μέ τή
θάλασσα, τόν άνθρωπο μέ τά πρά
γματα καί τό Θ εό μέ τόν άνθρωπο.
(" Ολο τό πάν είναι νά μπεις μέσα
στό Νόημα τής ζωής. "Οταν τό
καταφέρεις, ειρηνεύεις. Συμφιλιώ
νεσαι μέ τό Θ εό καί μέ τόν έαυτό
σου καί γεμ ίζεις άπό τήν άγαλλίαση πού κρατά έκστατικά άπό χα
ρά τά άπλοϊκά καί τά άσήμαντα πλά
σματα τού Θ εού, όσα δ έ χάσανε τό
δρόμο τους καί δέν ξεμάκρυναν άπ'
τήν καρδιά Του).

Γραφικό έκκλησάκι στή μαγευτική Σαντο
ρίνη
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Δεξιά: ’ Αστυφύλακες σέ διατεταγμέ
νη υπηρεσία, μέ υπηρεσιακή μοτοσυκλέττα στή χιονισμένη ' Ακρόπολι τήν
15.2.1934. Κάτω: Αστυφύλακες καί
βαθμοφόροι σέ μία έκδρομή τους, τήν
22.1.1939 στήν Πεντέλη. «Προσφορά
τού κ. Γιαννακοπούλου Άθαν.). Στήν
άπέναντι σελίδα: Τμήμα ποδηλατι
στών τής ’ Αστυνομίας, κατά τή διάρ
κεια δοκιμαστικής παρελάσεως τό
1936. Επικεφαλής ό Ύπαστυνόμος
Λουκάς Παπακωνσταντίνου.
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

10 ΑΑΜΠΟΥΜ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π0ΑΕ0Ν
' Η ιστορία τής ' Αστυνομίας Πόλεων είναι ιστορία δράσεως, ιστο
ρία άγώνων, ιστορία προσφοράς πρός τόν ' Ελληνικόν λαόν καί
τήν πατρίδα. Τής ιστορίας αύτής ελάχιστο δείγμα άποτελεί τό
«"Αλμπουμ τής Αστυνομίας Πόλεων» εις τήν όποιαν δημοσιεύ
ονται κατ' άποκλειστικότητα παλαιοί άνέκδοτοι φωτογραφίαι.
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γνώσιν τοϋ κόσμου. Μέ τήν ιδέαν του
«λόγου» είσεχώρησαν εις τήν περιοχήν
τοϋ κοινωνικού καί ήθικοϋ βίου. Μέ τήν
ίδιαν πάλιν ιδέαν άντίκρυσαν τόν άν
θρωπον ώς «ζώον πολιτικόν», τό όποιον
έχει έμφυτον τήν κοινωνικότητα. Μέ
τόν «λόγον» έπίσης ουνέλαβαν ήθικάς
άξίας άτομικής καί κοινωνικής ζωής καί
ύψωσαν όλόκληρον πυραμίδα άξιων, εί
τήν κορυφήν τής όποιας έστησαν τήν
ιδέαν τοϋ 'Αγαθού.
' Αλλά μέ τόν «λόγον» έπροχώρησαν
άκόμη περισσότερον.
Ανυψώθηκαν
εις τήν σφαίραν τοϋ Καλού , τοϋ
' Ωραίου, όπως τό ώνόμασαν. Καί εις τήν
σφαίραν αύτήν ή δύναμις τοϋ έλληνικοϋ
πνεύματος μέ τήν λεπτοτάτην αϊσθησιν
τής μορφής κυριολεκτικώς έθαυματούργησε. Μάς έδωκε τόν Παρθενώνα,
τάς Καρυάτιδας, τάς άπαραμίλλους
τραγωδίας τοϋ Σοφοκλέους, τάς ύπερόχους Πινδαρικάς ώδάς καί τήν φιλο
σοφικήν ποίησιν τών άφθάστων διαλό
γων τοϋ Πλάτωνος. Διά τοϋ «λόγου»
πάλιν ήρεύνησαν, όσον τούς ήτο δυ
νατόν, καί τόν ούσιαστικώτερον παρά
γοντα τής άνθρωπίνης ύποστάσεως.
Είχαν διαισθανθή τόν παράγοντα αύτόν,
άλλά δέν έμειναν εις τήν διαίσθησιν
έπροχώρησαν βαθύτερον καί έζήτησαν

νά τόν προσδιορίσουν σαφέστερον.
Είπαν λοιπόν ότι ό άνθρωπος έχει άξίαν
όχι μόνον ώς φορεύς ψυχοπνευματικών
όρμών καί τάσεων (π.χ. τοϋ είδέναι, τοϋ
άγαθοϋ, τοϋ ώραίου, τοϋ θείου, τοϋ
άπολύτου), αί όποίαι τόν διαστέλλουν
σαφώς άπό τά ζώα, άλλά καί ώς αύθύπαρκτος πνευματική ύπόστασις καί ούσία.
Εμβαθύνοντες εις τό ζήτημα
τούτο διεπίστωσαν ότι ό παράγων αύτός
είναι ή ψυχή. Ό 'Αριστοτέλης είπεν,
ότι ένεκα τής ψυχής «πάντα τά ζώα
νανώδη (σάν νάνοι) παρά τόν άνθρω
πον» φαίνονταν. Καθώρισαν μάλιστα καί
τήν φύσιν καί τήν ούσίαν τής ψυχής.
Είπαν ότι ή ψυχή είναι θεία «διά τό τήν
φύσιν αύτοϋ (τοϋ παράγοντος) καί τήν
ούσίαν είναι θείαν». Ό Πλάτων έδίδαξεν, ότι ή ψυχή όμοιάζει μέ τό θειον, τό
όποιον είναι άθάνατον καί άναλλοίωτον.
Αύτή μάς κάμνει νά έχωμεν καί συγ
γένειαν μέ τό θειον, άφοϋ «ξυγγενής
ή ψυχή τώ τε θείω καί άθανάτω καί άεί
δντι». "Αλλωστε, όπως γράφει ό Κωνστ.
Γεωργούλης, «ούδείς άλλος έκ τών
φιλοσόφων κατέβαλε τόσον έπιμόνους
προσπάθειας διά νά άποδείξη τήν άθανασίαν τής ψυχής», όσον ό Πλάτων.
Ή δέ «μεταγενεστέρα φιλοσοφική
έρευνα ούδεμίαν σημαντικήν προσθή

κην ήδυνήθη νά συνεισφέρη εις τά πλα
τωνικά περί άθανασίας τής ψυχής άποδεικτικά έπιχειρήματα».
Χάρις εις τήν θείαν αύτήν ούσίαν,
προσέθεσαν οι "Ελληνες, ό άνθρωπος
σκέπτεται, έκφράζεται, θέλει. Είς τήν
ψυχήν όφείλεται έπίσης τό πολιτικόν
καί προοδευτικόν τοϋ άνθρώπου. Χάρις
είς αύτήν ό άνθρωπος είναι θνητός
θεός τούτο δέ φανερώνουν αί ιδιότη
τε ς τής ψυχής του. 'Αλλωστε ό πόθος
καί ή προτίμησις τοϋ άνθρώπου διά τήν
άρετήν, είς τήν ψυχήν όφείλονται. "0 ,τι έξομοιώνει τόν άνθρωπον πρός τόν
Θεόν καί δ,τι καθιστά τούτον συγχρό
νως εύτυχή είναι ή άρετή. "Οχι βεβαίως
ή μεμονωμένη, ή α ή β άρετή, άλλά ή
ό λ η ά ρ ε τ ή τοϋ άνθρώπου, κάτι τό
όποιον δέν ήμποροϋμεν νά όρίσωμεν.
Κάτι τό όποιον σημαίνει καί τήν ήθικότητα καί τήν τελειότητα καί τήν φύσιν
καί τόν σκοπόν τοϋ άνθρώπου. Μέτρον
αύτής τής άρετής είναι ό φρόνιμος άν
θρωπος. Διά δέ τήν άπόκτησιν τής άρε
τής δέν άρκεί μόνον ή γνώσις τοϋ νό
μου, όπως είπεν ή ήρωϊκωτέρα μορφή
τής παγκοσμίου φιλοσοφίας, ό Σωκρά
της, άλλά καί ή έφαρμογή του. "Ας
προστεθή άκόμη, ότι ή έννοια τής άρε
τής είναι έκεΐνσ, τό όποιον άντιπροσω683

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Οι τκαχκοκρ
όευ ϊοιρουεαι για ποΛυ
‘Από τό περιοδ. «Reader's Digest»
Μ»:τ«φρ. Γ. ΚΕΡΠΙΝΗ

« Ο τ α ν τ ό κ ο ιν ό σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ έ τ ή ν Α σ τ υ 
ν ο μ ία , ο ί κ α κ ο π ο ιο ί β ρ ίσ κ ο υ ν τ ή ζω ή π ο λύ
δύσκολη».
Ι ΑΡΙΘΜΟΙ πού μάς δίνει τό Έ φ
-Μπί - "Αϊ δείχνουν ότι οί λη
στείες έχουν τριπλασιασθή άπό τό
1950. Τά μεγάλα καταστήματα, τά έστιατόρια, οί σταθμοί βενζίνης καί πα
ρόμοιες έπιχειρήσεις, άνήκουν στόν
κατάλογο τών θυμάτων - μέ αύξανόμενο ρυθμό - τών ένόπλων ληστών. Αύτό
όμως δέν γίνεται καί στό Κολόμπους
τού Ό χάϊο. Έ κεϊ, ό κίνδυνος άπό
τούς γκάγκστερς άντιμετωπίζεται μέ
ένα μοναδικό σύστημα συνεργασίας
μεταξύ Αστυνομίας καί τού κοινού,
πού θά μπορούσε νά έφαρμοσθή καί
στήν ύπόλοιπη χώρα.
Εις τό Κολόμπους τό σύστημα αύτό
άνεπτύχθη κατόπιν πικρός πείρας. Ένα
πρωί, πρό άρκετών έτών τρεις άνδρες
μπήκαν στήν ' Ομοσπονδιακή ' Εταιρεία
Παρακαταθηκών καί Δανείων, στό Χάμπ
καί ύπό τήν άπειλή τών όπλων των άφήρεσαν 7.000 δολλάρια σέ μιά τσάντα.
’ Ηταν μιά άπό τίς συνηθισμένες λη
στείες τραπεζών. Καί οί ένέργειες τής
Αστυνομίας ήσαν έπίσης συνηθισμέ
νες. Μιά μεγάλη άστυνομική δύναμις
κατέφθασε έπί τόπου. Οί σειρήνες τών
άστυνομικών όχημάτων προσήλκυσαν
πλήθη κόσμου πού προσέθεταν τήν
σύγχυσι καί καθυστερούσαν τήν άνάκρισι. Μάρτυρες πού θά μπορούσαν νά
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φανούν χρήσιμοι έξηφανίσθησαν μέσα
στό πλήθος, οί ταραγμένοι τραπεζικοί
ύπάλληλοι τάχασαν άκόμη περισσότερο
καί οί λησταί διέφυγαν μέ τήν ήσυχία
τους καί πέρασαν τήν όροθετική γραμμή
τής Πολιτείας πριν ή ' Αστυνομία κατορθώση νά έκπέμψη διά τού άσυρμάτου
τήν περιγραφή τους. Καθ' όν χρόνον
οί λησταί άπεμακρύνοντο ήσυχα, συνήντησαν πολλά άστυνομικά αύτοκίνητα
πού έσπευδον στό μέρος τής ληστείας.
Ή ληστεία τού Χάμπ άποκρυστάλλωσε τίς σκέψεις τού Ύπαστυνόμου
Γουέϊντ Νάϊτ, ό όποιος τώρα διευθύ
νει τήν ' Υπηρεσία διώξεως ληστών στήν
Αστυνομία τού Κολόμπους. Διαπιστώ
νοντας ότι ή ' Αστυνομία έκανε τά ίδια
λάθη κατ' έπανάληψιν, κατέστρωσε
ένα καινούργιο σχέδιο. ' Ο Νάϊτ έχώρισε τήν πόλι σέ έπτά διαμερίσματα, τό
καθένα μέ φράγματα στούς δρόμους
πού οδηγούν έξω άπό τήν πόλι.
Τά φράγματα αύτά ήσαν φυσικά
έμπόδια - όπως οδικές διασταυρώσεις
σιδηρόδρομοι, ή ποταμοί - καί οί άστυνομικοί θά μπορούσαν νά τά έκμεταλλευτούν σέ δεδομένη στιγμή. Ό τα ν
τό συνθηματικό γράμμα πού άντιστοιχοΰσε γιά μιά περιοχή έξεπέμπετο
άπό τόν ραδιοσταθμό τής 'Αστυνο
μίας, ώρισμένα άστυνομικά περιπολικά

αύτοκίνητα καταλάμβαναν κεντρικά ση
μεία γύρω άπό τήν περίμετρο τής πε
ριοχής. Καί έτσι όποιος προσπαθούσε
νά διαφύγη, ήταν άδύνατον νά μή γίνη
άντιληπτός άπό ένα τουλάχιστον άπό
τά άστυνομικά αύτοκίνητα. Καί άφοΰ
κατ' αύτόν τόν τρόπο άνεκαλύπτετο
ή κατεύθυνσις φυγής ένός ληστοϋ, ή
Αστυνομία έστελνε άλλα αύτοκίνητα

νά τόν άποκλείσουν σέ στρατηγικά ση
μεία.
Ά ν καί τό σχέδιο αύτδ ήταν πολύ κα
λό, ό Νάϊτ διεπίστωσε δτι οί μηχανο
κίνητες δυνάμεις του δέν έπαρκοϋσαν
γιά νά τό καταστήσουν «άεροστεγές»
κι έτσι λοιπόν έκανε ένα έπαναστατικό
πράγμα. Ρώτησε τίς πέντε έταιρείες
ταξί τής πόλεως, άν ήθελαν νά ένσωματώσουν τά 200 τους ταξί - όλα έφωδιασμένα μέ δέκτη καί πομπό άσυρμάτου τηλεφώνου - στό άστυνομικό σύ
στημα άσφαλείας. Αυτοί δέχτηκαν άμέ
σως καί άπό τήν στιγμή αύτή όλοι οί όδηγοί ταξί έγιναν «σώμα παρατηρητών
τής Αστυνομίας». Ο ένθουσιασμός
του ήταν τόσο μεγάλος ώστε ό Νάϊτ
πολλές φορές άναγκάστηκε νά τούς
ζητήση νά μή διακινδυνεύουν τό αύτοκίνητό τους ή τή ζωή τους. 'Α ν έβ λε
παν κανένα ύποπτο αύτοκίνητο, δέν έ 
πρεπε νά τό σταματήσουν, άλλά άπλώς
νά άναφέρουν τήν θέσιν του.
' Εν συνεχεία ό Νάιτ διέταζε ένα μό
νον άστυνομικό αύτοκίνητο μέ δύο άνδρες νά πηγαίνη στόν τόπο τού έγκλήματος. ' Υπεστήριζε δτι δύοάξιωματικοί
θά εϋρισκαν μάρτυρες καί θά έλάμβαναν πληροφορίες γρηγορότερα άπό
τό καθιερωμένο σμήνος τών άστυνομικών. Εάν έχρειάζοντο ειδικήν άνά-

κρισιν, δπως π.χ. σέ περιπτώσεις άνθρωποκτονίας ή λήψεως δακτυλικών
άποτυπωμάτων, ή άν παρίστατο άνάγκη
ένισχύσεων, ή Διεύθυνσις θά τούς
έστελνε άμέσως. Ό Ύπαστυνόμος
είχε καί μιά άκόμη ιδέα καινοτομίας.
"Εστειλε ένα βιβλιάριο μέ πρακτικές
όδηγίες σέ 500 τράπεζες, έταιρείες
χορηγήσεως δανείων, έστιατόρια, στα
θμούς βενζίνης καί σέ άλλες έταιρείες.
Μήν άντιστέκεσθαι : Είναι ό πρώ
τος κανών τού Νάϊτ. Ό ληστής έχει
τό όπλο του προτεταμένο. ' Εάν φέρης
άντίστασι, τόσον έσύ όσον καί άλλοι
άθώοι θά φονευθοϋν.
Νά ύπακούσης άμέσως : Δώσε
στόν όπλοφόρο ένα ψεύτικο αίσθημα
άσφαλείας καί τότε αύτός ίσως πή ή
κάνη πράγματα πού θά βοηθήσουν εις
τήν άναγνώρισιν τής ταυτότητάς του.
Βλέπε καί θυμήσου : Τούτο βέ
βαια δέν είναι εύκολο όταν σοϋ έχουν
προτείνει ένα όπλο, άλλά μπορεί νά γίνη
άν προσπαθήσης. Πρόσεξε αύτά τά
χαρακτηριστικά καί προσπάθησε νά τά
συγκρατήσης στή μνήμη σου: 1) Ηλι
κία, ύψος καί βάρος. (Νά συγκρίνης τό
ύψος καί τό βάρος τού κακοποιού μέ τό
δικό σου). 2) Μαλλιά. (Χρώμα, κατσαρά
ή Ισια, πυκνά ή άραιά). 3) Μάτια. (Χρώ
μα, είναι σμιχτά ή άραιά). 4) Πρόσωπο.

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: «Στελέχη»
τής Μαφίας, τά πρώτα χρόνια τής δράσεώς
τους στήν Αμερική. Κάτω: Μ ετανάστες
άπό τή Σικελία σέ μιά πάλι τής Αμερικής.
Επάνω: Ένα άκόμα έγκλημα σέ δρόμο μιας
Αμερικανικής Μεγαλουπόλεως.

(Γεμάτο ή άδύνατο, σαρκώδη ή λεπτά
χείλη, τύπος μύτης). 5) Χέρια. (Σκλη
ρά, ή λεία. Κύτταξε άν λείπη, κανένα
δάκτυλο ή άν ύπάρχουν δαχτυλίδια).
6) Σημάδια. «Ούλές, έληές, χαλασμέ
να δόντια». 7) Ενδυμασία. «Τί είδος;
Καθαρή ή άκάθαρτη καί κουρελιασμέ
νη». 8) Φωνή. (Πρόσεξε νά άκούσης
τοπική ή ξένη διάλεκτο καί προφορά.
Προσπάθησε νά θυμηθής άκριβώς τά
λόγια πού είπε ό κακοποιός). 9) "Οπλον. (Τί όπλο έχρησιμοποίησε; Σέ ποιό
χέρι τό κρατούσε;).
' Ο ' Υπαστυνόμος Νάϊτ έπίστευε ότι
τά βασικά αύτά γιά τήν άναγνώρισι τής
ταυτότητος - πού διδάσκονται εις
όλους τούς άστυνομικούς - θά βοηθού
σαν κάθε έναν πού τά μελετούσε νά
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ήταν μιά μαύρη Καντιλλάκ - μοντέλο
1948 - μέ άδεια άλλης Πολιτείας.
Λίγα δευτερόλεπτα άργότερα άκούστηκε στά μεγάφωνα 24 άστυνομικών
αύτοκινήτων. «Προσοχή. Πρός δλα

τά αύτοκίνητο. Ληστεία. Εφαρμό
σατε Συναγερμόν Δ. Προχωρήσατε
πρός τάς θέσεις σας καί άναφέρατε». ' Ακολούθησε δέ καί περιγραφή

συγκρατήση τήν περιγραφή ένός κακο
ποιού. ' Εκ πείρας γνωρίζομεν ότι ένας
ληστής συχνά χρησιμοποιεί τήν ιδίαν
τεχνικήν καί έτσι μπορούμε νά προσδιο
ρίσουμε τήν ταυτότητά του, άν έχουμε
μιά πιστή περιγραφή τού τρόπου μέ
τόν όποιον ένήργησε κατά τήν διάπραξιν τής ληστείας.
Τό σχέδιο αύτό έδωσε τούς καρ
πούς του γιά πρώτη φορά μιά νύχτα πέ
ρυσι, δταν ό ’ Ιάκωβο Β. Σέλμπη καί ό
Ράλφ Μόνακο έλήστεψαν τόν Οίκον
Σέφ, ένα μεγάλο έστιατόριο. "Αν καί
ήταν νεαροί, 22 ό ένας, 17 ό άλλος,
ήσαν πεπειραμένα μέλη τής «άδελφότητος τών έθνικών ληστειών», πού
αύξάνει μέ μεγάλο ρυθμό. Τό συνδι
κάτο αύτό έργάζεται σ ' όλη τήν έπικράτεια καί μπορεί νά ληστέψη μιά τρά
πεζα στό ' Οχάϊο σήμερα κι ένα ξενο
δοχείο στήν Καλκρόρνια ύστερα άπό
λίγες ήμέρες. Τά μέλη του συνεχώς
μετακινούνται άπό τήν μιά Πολιτεία
στήν άλλη. Οί δύο νεαροί λησταί σκάφ
θηκαν δτι τό Κολόμπους ήταν εύκολο
μέρος νά «μαζέψουν» χαρτζηλίκι, κα
θώς έπήγαιναν στή Δυτική 'Ακτή γιά
μιά μεγάλη «δουλειά».
Στίς 12.07' μετά τά μεσάνυχτα ό
Σέλμπ καί ό Μόνακο έβγαλαν τά όπλα
τους καί έπλησίασαν τόν ταμία τού Οί
κου Σέφ. «Βάλε τά λεφτά σου σ' αύτήν τήν τσάντα καί μήν κάνεις θόρυ
βο», τόν διέταξε ό ένας άπ' αύτούς.
Μέ ψυχραιμία, ό ταμίας άρχισε νά άδειάζη τό συρτάρι του, άλλά ταυτοχρόνως έκύτταζε προσεκτικά - άλλά όχι
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καί έπιδεικτικά - τούς δύο ληστάς καί
προσπαθούσε νά συγκρατήση στή μνή
μη του δ,τι έβλεπε. Οί γκάγκστερς έπήραν τή γεμάτη τσάντα καί έπήγαν
στό αύτοκίνητό τους.
Στά έπόμενα δεκαπέντε λεπτά, ή
τακτική πού άκολούθησαν οί συμμορί
τε ς γιά νά διαφύγουν ήταν πολύ πονηρή.
Οταν έφθασαν στή Μάουντ Στρήτ μιά κεντρική άρτηρία πού διχοτομεί τό
Κολόμπους - έστριψαν πρός δυσμάς,
πρός τό κέντρον τής πόλε ως άντί νά
άπομακρυνθοϋν άπό αύτό. Ύπελόγισαν ότι οί άστυνομικοί θά έσπευδαν
πρός τήν άνατολική πλευράν τής πόλεως. Ο ύπολογισμός τους βγήκε άληθινός, γιατί τά άστυνομικά αύτοκίνητα πού συνήντησαν, όλα έπήγαιναν άνατολικώς τής Μάουντ Σ τρ ή τ." Ενα ταξί
έρχόταν πίσω άπό τούς συμμορίτες καί
τούς ένωχλοϋσε μέ τά φώτα του, άλλά
κι αύτό σέ λίγο έστριψε σέ μιά γωνιά
καί οί δύο λησταί ήσαν βέβαιοι ότι ή
φυγή τους ήταν έξησφαλισμένη. Α
γνοούσαν όμως τί γινόταν γύρω τους
καθ' όλο αύτό τό διάστημα.
"Οταν οί γκάγκστερς έφυγαν άπό
τό έστιατόριο, ό ταμίας τηλεφώνησε
στήν Αστυνομία. Στίς 12.09' ένας
άρχιφύλαξ έφθασε στό έστιατόριο μέ
ένα άστυνομικό αύτοκίνητο. ' Η σειρή
να του ήταν σιωπηλή. Στίς 12.12' ό
άρχιφύλαξ τηλεφώνησε στό άστυνομι
κό ραδιοκέντρον καί έδωσε τήν περι
γραφή τών ληστών, όπως τήν άκουσε
άπό τόν ταμ ία." Ενας πελάτης είχε προ
σ έξει ότι τό αύτοκίνητο τών κακοποιών

τών κακοποιών καί τού αύτοκινήτου
των. ΊΗσαν κακοποιοί άπό άλλη Πολι
τεία, ώπλισμένοι καί πιθανόν έπικίνδυνοι. Τά άστυνομικά αύτοκίνητο διετάχθησαν νά παρακολουθήσουν τήν πο
ρεία τους καί νά άναφέρουν, άλλά
νά μή τούς σταματήσουν μέχρι νεωτέρας διαταγής.
Στίς 12.16' τά δεκαπέντε άστυνο
μικά αύτοκίνητο πού άνήκουν στό Σχέδιον Δ, είχαν καταφθάσει άθόρυβα στίς
προσδιωρισμένες τους θέοεις, πού
έλέγχουν τάς έξόδους στό άνατολικό
τμήμα τής πόλεως.
' Ο χειριστής στό άστυνομικό ραδιο
κέντρον είχε γυρίσει ένα κουμπί καί
είχε συνδεθή μέ τό κέντρον πού δι
ευθύνει καί τις πέντε έταιρεϊες ταξί.
Σέ λίγα δευτερόλεπτα έκατό όδηγοί
ταξί είχαν λάβει τίς ίδιες πληροφορίες,
όπως καί τά άστυνομικά αύτοκίνητο.
Στίς 12.15’ ένας όδηγός άνέφερε ότι
μιά μαύρη Καντιλλάκ - 1948 - μέ πινα
κίδα άδειας τής Ν. ' Υόρκης έπήγαινε
πρός δυσμάς τής Μάουντ Στρήτ. Κά
θε λίγα δευτερόλεπτα άκολουθοϋσαν
άναφορές καί άπό άλλα ταξί, ένα δέ
άπό αύτά ήταν έκεΐνο πού είχε ένοχλήσει τούς κακοποιούς μέ τά φώτα του.
Στίς 12.20' ό χειριστής τού ραδιοκέν
τρου ήταν βέβαιος πλέον γιά τό κατα
ζητούμενο αύτοκίνητο. ’ Εμελέτησε
τόν μεγάλο χάρτη στόν τοίχο γιά μιά
στιγμή κΓ έδωσε μιά σειρά άπό διατα
γές.
Στίς 1 2.2 2', άκριβώς 15' λεπτά με
τά τήν διάπραξι τής ληστείας, ό Σέλμπ
καί ό Μόνακο έσταμάτησαν φρενάρον
τας άπότομα, μπροστά σ' ένα μεγάλο
άστυνομικό αύτοκίνητο, πού ξαφνικά
έφραξε τήν δίοδο έπάνω στή γέφυρα
τού Σιότο Ρίβερ. Αύτό τό μέρος είχε
διαλέξει τό ’ Αρχηγεΐον ιός τό πιό κατάλ
ληλο σημεΐον. Ταυτοχρόνως, άπό τρία
διαφορετικά σημεία, τρία άλλα άστυνο
μικά αύτοκίνητο συνέκλιναν πρός τήν
διασταύρωσιν καί άπό τό καθένα πη
δούσαν άστυνομικοί μέ προτεταμένα
τά περίστροφα.
Πυροβολισμοί δέν άντηλλάγησαν.
Οί κακοποιοί παρεδόθησαν άμέσως.
«Ποτέ δέν είδα τόσους άστυνομικούς
νά φθάνουν σ' ένα μέρος τόσο γρήγο-

ρα ή τόσο ήσυχα», είπε ένας άπό τούς
ληστάς καθώς τοϋ περνούσαν τις χειρο
πέδες.
' Η πρακτική έφαρμογή τοϋ σχεδίου
Κολόμπους σέ ληστεία τραπέζης έγι
νε πρό όλίγων μηνών καί ό γκάγκστερ
συνελήφθη έντός πέντε λεπτών. Ό 
ταν ή τράπεζα άνοιξε τό πρωί, ένας
καλοντυμένος, μεσόκοπος άνδρας
πλησίασε στό ταμείο καί ύπό τήν άπειλήν τού δπλου του έπήρε 1000 δολ. Στις
9.35' μπήκε σ' ένα αύτοκίνητο πού άναχωροϋσε άπό μιά παρακειμένη «πιά
τσα», άπείλησε τόν όδηγό μέ τό όπλο
του καί τόν διέταξε νά τόν πάη στό
Γιούνιον Ντέπο.
Ό ταμίας άκολούθησε τις όδηγίες
τού Ύπαστυνόμου Νάϊτ. Στις 9.36'
μετεδόθη ή περιγραφή τού ληστοϋ στά
άστυνομικά αύτοκίνητα καί τίς έταιρεϊες
τών ταξί. Αμέσως έτέθη εις έφαρμογήν τό Σχέδιον Β.
Στις 9.38' ένας μοτοσυκλεττιστής
σέ περιπολία, είδε τόν γκάγκστερ νά
βγαίνη άπό τό αύτοκίνητό στό Γιούνιον
Στέϊσον. Ό άστυνομικός φορούσε
γάντια καί δέν πρόλαβε νά χρησιμοποιήση τό όπλο του. "Ετσι ό κακοποιός
τόν άφώπλισε καί έν συνεχεία έπήδησε
σ ' ένα φορτηγό αύτοκίνητο πού περ
νούσε τήν στιγμή έκείνη. ' Ο άστυνομικός έτρ εξε στή μοτοσυκλέττα του καί
μετέδωσε μέ τό άσύρματο τηλέφωνο
τά γεγονότα στό κέντρον. Στίς 9.40'
δύο πριπολικά αύτοκίνητα έστρίμωξαν
τό φορτηγό καί τό άνάγκασαν νά σταματήση. Ό γκάγκστερ παρεδόθη άμέσως.
' Η συμμετοχή τοϋ κοινού εις τό έργον αύτό αύξάνει συνεχώς εις τό Κολό
μπους. Οί όδηγοί ταξί έχουν στό ένεργγητικόν τους τήν σύλληψι ένός βιαστοΰ,
ένός δολοφόνου καί τήν ματαίωσι πολ
λών ληστειών καί διαρρήξεων, μέ τό νά
διαβιβάζουν στό κέντρον τίς ύποψίες
τους γιά άτομα ή αύτοκίνητα.
Τό σύστημα τοϋ Ύπαστυνόμου
Νάϊτ δχι μόνον περιώρισε τό έγκλημα
εις τό έλάχιστον εις τό Κολόμπους,
άλλά άρχισε νά έπηρεάζη τίς διάφορες
Αστυνομικές Διευθύνσεις τής χώρας.
' Α φ ' δτου έδημοσιεύθη εις τό έπίσημον περιοδικόν τού " Εφ - Μπί - " Αϊ πού
προορίζεται κυρίως διά ' Αξιωματικούς
τοϋ Αστυνομικού Σώματος - πολλοί
άστυνομικοί κατέχοντες άνωτέρας θ έ
σεις δεικνύουν ένδιαφέρον διά τήν έφαρμογήν του.
«" Οταν τό κοινόν», λέγει ό ' Υπαστυνόμος Νάϊτ, «συνεργάζεται μέ τήν ' Α
στυνομία, οί κακοποιοί βρίσκουν τή ζωή
πολύ δύσκολη».

ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ
Τό απογυμνωμένο άπό τίς αποδράσεις Μπαλλέτο Μπολσόϊ έπέστρεψε
στην Σοβιετική Έ νω σι άπό τήν περιοδεία του στήν Αμερική χωρίς
τρεις άπό τούς κυριώτερους χορευτές, συμπεριλαμβανομένου ένός ζεύ
γους, πού τούς δόθηκε πολιτικό άσυλο τήν νύκτα τής Κυριακής στίς ' Η
νωμένες Πολιτείες. Ό Λεονίντ Κοζλώφ καί ή μπαλλαρίνα σύζυγός του
Βαλεντίνο (φωτογραφία έπάνω), άμφότεροι πρώτοι χορευτές, έγκατέλειψαν τό συγκρότημα στό Λός 'Αντζελες, δπου τό Μπολσόϊ τερμάτισε
τήν άποδεκατιστική περιοδεία τεσσάρων εβδομάδων στίς 'Ηνωμένες
Πολιτείες. Ό Κοζλώφ είχε πρωταγωνιστήσει πολλές φορές κατά τήν
περιοδία τού «Μπολσόϊ» μετά τήν διαφυγή, στίς 22 Αΰγούστου, στήν
Νέα Ύόρκη τοΰ ξανθού πρωταγωνιστή Ά λ εξ. Γκοντούνωφ.
Τό ζευγάρι ξέφυγε άπό τούς Σοβιετικούς πράκτορες άσφαλείας κατά τή
σύγχυσι πού επικράτησε κατά τήν τελευταία παράστασι στίς 'Η νωμέ
νες Πολιτείες, μέ τό χορόδραμα «Ρωμαίος καί Ίουλιέτα», ειδοποίησαν
τήν Αστυνομία ότι επιθυμούν νά παραμείνουν στίς 'Ηνωμένες Πολι
τείες καί οί άρχές Μεταναστεύσεως καί Πολιτογραφήσεως δήλωσαν
ότι έγκρίθηκε ή αί'τησί τους γιά πολιτικό άσυλο, λέγεται ότι βρίσκονται
ύπό τήν προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων σέ μή κατονομαζόμενη
διαμονή.
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Απο Το Εξωτερικό ΕυΟιοφερουια
Αοτυυομικα Νεα
Η Νίνα Γ κ α λ ά ντε κάτω, κόρη το ύ μ α φ ιό ζο υ πού δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε στή
Ν. Υόρκη, ένώ ε τ ο ιμ ά ζ ε τ α ι νά έ π ιτ ε θ ή ε ν α ν τίο ν το ύ φ ω τογρ άφ ου
πού τή ν ά ν ε κ ά λ υ ψ ε σ έ ν α εσ τια τό ρ ιο καί τή ν φ ω το γρ άφ ισ ε. Ο
π α τέρ α ς τη ς έ κ τ ε λ έ σ θ η κ ε άπό ά λλ ο υ ς μ α φ ιό ζο υ ς. Η ταν μιά ν έα
έκ κ α θ ά ρ ισ ι λογαριασμώ ν μ ε τ α ξ ύ τών «νονών».

Σκότωνε γυναίκες πού
παρέσυρε μ έ «μικρές άγ—
γελίες»...
Ό κομψός Τυρολέζος πού συνελήφθη στή Στουτγάρδη φέρεται σάν ό πι
θανότερος ύποπτος γιά τή δολοφονία
17 γυναικών, τά τελευταία χρόνια.' Ηδη
ό 39χρονος "Ελμαρ Σάερμερ κατηγορεϊται γιά τήν δολοφονία δύο γυναικών
τά πτώματα τών όποιων βρέθηκαν σέ
φρικτή κατάστασι, τόν περασμένο μή
να στό Μπαβιέρ. "Ηδη ή χωροφυλακή
τού Ίνομπουκ καί ή Αύστριακή Αστυ
νομία, άνοιξαν ξανά τούς φακέλλους
δεκαεπτά άλλων άνεξιχνιάστων δολο
φονιών μέ θύματα γυναίκες. Θά μπο
ρούσαν κάλλιστα νά είναι όλες θύματα
τού γοητευτικού Αύστριακού «Δόν
Ζουάν».
' Ο Σάερμερ χρησιμοποιούσε τό
ψευδώνυμο «Δόκτωρ Χέρτσοκ» γιά νά
βάζει άγγελίες στις αύστριακές καί
ά ν α το λικο γερ μ α νικές έ φ η μ ερ ίδ ε ς :
« ’ Οφθαλμολόγος εύκατάστατος, ζη
τε ί νέα γυναίκα γιά γνωριμία μέ σκοπό
τόν γάμο», ήταν ή πιό συνηθισμένη άγγελία πού έστελνε...
"Αρχισε τήν «καρριέρα» του τό 1970
άν κρίνει κανείς άπό τό δικαστικό φάκε
λό του πού βρίσκεται στό Μόναχο, ό
που ύπάρχει ή κατηγορία «άθετήσεως
ύποσχέσεως γάμου» καθώς καί ή δολο
φονία μιάς γυναίκας 35 έτών, τής ό
ποιας τό πτώμα βρέθηκε γυμνό καί μέ
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ίχνη στραγγαλισμού στό διαμέρισμά
της, στό Ίνσμπουγκ. Στό Ίνσμπουγκ
πάντα, τό 1978 βρέθηκε τό πτώμα μιάς
πόρνης 22 έτών πού είχε δολοφονηθεί
μέ δώδεκα μαχαιριές στό στήθος καί
τήν κοιλιακή χώρα. Πάλι ό πιθανώτερος
ένοχος ήταν ό «Δρ. Χέρτσοκ», χωρίς
όμως νά ύπάρχουν άποδείξεις. Αύτή
τή στιγμή ό κατηγορούμενος γιά «άθέτησι ύποσχέσεως γάμου» καί τρεΤς
φορές χωρισμένος Σάερμερ θεωρείται
ό πιθανώτερος ένοχος γιά τήν δολο
φονία 15 άλλων γυναικών.
Πριν άπό μερικές έβδομάδες, ό
«Δρ. Χέρτσοκ» παρέσυρε μιά Γερμανί
δα γραμματέα 35 έτών πού βρέθηκε
στραγγαλισμένη μέ βγαλμένα τά μάτια
σέ ένα έγκαταλελειμμένο οικόπεδο,
δίπλα στή λίμνη τού Στέρνμπεργκ. Στις
6 ’ Ιουλίου, ήταν ή σειρά μιάς έκατομμυριούχου, ήλικίας 41 χρονών, πού κα
τοικούσε στό Γκρούενβαλντ, λίγο πιό
μακρυά άπ' τό Μόναχο. Αύτή βρέθηκε
δηλητηριασμένη άπ' τόν «άνδρα τής
ζωής της» μέ τόν όποιο ήλπιζε νά ζήσει εύτυχισμένη τήν ύπόλοιπη ζωή της.
Αύτή τή φορά όμως, ό δολοφόνος
άφησε άρκετά ίχνη πού έπέτρεψαν
στήν ' Αστυνομία νά τόν έντοπίσει. Στις
13 Ιουλίου, θεάθηκε μέ μιά σύντροφο
άρκετά παλιά, πού άπετέλεσε τό κλειδί
γιά τούς άστυνομικούς. ' Ωστόσο παρά
τά άποδεικτικά στοιχεία πού ύπάρχουν
έναντίον του, ό Σάερμερ δέν έχει ώμολογήσει άκόμη τίποτε.

Οϊ Ρώσοι ξανάρχισαν
νά βομβαρδίζουν
τήν πρεσβεία τών ΗΠΑ
Έπαναλειτούργησε ό μυστηριώδης
σοβιετικός σταθμός πού έκπέμπει άκτινοβολία σέ μικροκύματα πρός τήν πρε
σβεία τών ' Ηνωμένων Πολιτειών στήν
Μόσχα, ύστερα άπό προφανή άνάπαυλα
ματά τήν διάσκεψι κορυφής τής Βιέν
νης, όπως έπιβεβαίωσε έκπρόσωπος
τής πρεσβείας.

Κάτω: Ο Γάλλος γκάνγκστερ Φρανσουά
Μπές, πού αίφνιδίασε τούς πάντες όταν κατά
τή διάρκεια τής δίκης του, έβγαλε ένα πιστό
λι, συνέλαβε όμηρο τόν δικαστή καί έξαφανίστηκε δραπετεύοντας μ έ μοτοουκλέττα.
Δεξιά "Ενας νεκρός καί δώδεκα τραυματίες,
ήταν τά θύματα άπό τήν έκρηξη βόμβας
σ ' ένα μπάρ στό κέντρο τής Μαδρίτης.

' Ο ' Αμερικανός έκπρόσωπος δήλω
σε ότι «κατά τήν έβδομάδα πού έληξε
στίς 15 Ιουλίου ένα μικροκυματικό
σήμα (τό λεγόμενο σήμα τής Μόσχας)
λειτούργησε, άν καί σέ χαμηλό έπίπεδο».
Ο σοβιετικός σταθμός είχε τελευ
ταία έκπέμψει μικροκυματική άκτινοβολία πρός τήν άμερικανική πρεσβεία
στίς 27 Απριλίου, δταν προφανώς στα
μάτησε νά λειτουργή γιά νά μειωθή ή
σοβιετοαμερικανική προστριβή, ένώ
πλησίαζε ή διάσκεψι κορυφής τής
Βιέννης. Διπλωματικές πηγές λένε δτι
ό σταθμός - πού βρίσκεται ένα τετρά
γωνο νοτίως τής άμερικανικής πρε
σβείας, σέ κτίριο πού στεγάζει έπίσης
στό ισόγειό του άμερικανικό έμπορικό
γραφείο - έξέπεμψε πολύ χαμηλής
στάθμης άκτινοβολία πρός τήν πρε
σβεία, συνολικά έπί πεντάωρο τήν περα
σμένη έβδομάδα.
Οί πηγές άναφέρουν δτι ό σταθμός
συνεχίζει νά λειτουργή στήναύτή χαμη
λή στάθμη, αύτή τήν έβδομάδα.

" Εκκλησι της Δ . ' Αμνηστίας
στόν Μπρέζνιεφ
‘ Η Διεθνής άμνηστία έκανε έκκλησι
πρός τόν Πρόεδρο τής Σοβιετικής
' Ενώσεως, κ. Μπρέζνιεφ, νά άναστείλη
τίς θανατικές έκτελέσεις τεσσάρων
άτόμων πού καταδικάσθηκκαν σέ θά
νατο κατηγορούμενοι γιά οικονομικής
φύσεως έγκλήματα στήν Ούκρανία.

' Η ' Οργάνωσι ' Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων άνακοίνωσε ότι οί τέσσερις είναι
μεταξύ 50 άτόμων πού κατηγοροϋνται
δτι έκλεβαν ύφάσματα καί τά πωλοΰσαν
γιά προσωπικό κέρδος. «"Ολοι δσοι
έχουν καταδικασθή σέ θάνατο είναι
Εβραίοι», άναφέρει άνακοινωθέν τής
Όργανώσεως. Τά όνόματά τους είναι
Ραφαέλ Άντζιασκβίλι, (Ηλικίας Μικριλισβίζι, Γκαμπριέλ Σπιασβίλι καί "Ενας
Κ. Άμπάσωφ. Βχαν καταδικασθή στίς
28 Αύγούστου 1978 καί ή καταδίκη τους
έπικυρώθηκε πρίν δύο έβδομάδες άπό
τό άνώτατο δικαστήριο τής Ούκρανίας.
Ή Διεθνής Άμνηστία άναφέρει δτι
έστειλε τηλεγράφημα πρός τόν Πρό
εδρο Μπρέζνιεφ ζητώντας χάρι γιά
τούς καταδίκους.
«' Η ύπόθεσι αύτή ύπογραμμίζει τό
γεγονός δτι Σοβιετικοί ύπήκοοι μπο
ρούν νά καταδικασθοϋν σέ θάνατο γιά
έγκλήματα στά όποια δέν ύπήρξε βία»,
προσθέτει ή άνακοίνωσι τής ' Οργανώσεως.

«Νονοί» χτυπούν έλληνικά
έστιατόρια στό Παρίσι
Μέ τούς έντυπωσιακούς τίτλους:
«Έ να άνησυχητικό φαινόμενο στήν
καρδιά τού Παρισιού έναντίον Ελλή
νων» καί τήν λεζάντα: «Έδώ καί μερι
κούς μήνες γίνονται δυναμιστικές άπόπειρες έναντίον τών έστιατορίων τους
καί λένε ότι δέν ξέρουν γιατί», ή
«' Ωρόρ» άφιερώνει σήμερα μισή σελί-

Ίσχυρή βόμβα πού έξερράγη έξω άπό μπάρ
στό κέντρο τής Μαδρίτης, προκάλεσε τό θά
νατο μιας γυναίκας καί τραυμάτισε άλλα 12
άτομα. Τό μπάρ όπου έγινε ή έκρηξη είναι
τό «Παρνασίλλο», συνήθης τόπος συναντή
σεων τών άριστερών καί τών διανοουμένων
τής ισπανικής πρωτεύουσας.
Ή έκρηξη θρυμμάτισε τά παράθυρα 200 πε
ρίπου διαμερισμάτων τής γύρω περιοχής,
προκάλεσε ζημιές σέ πέντε καταστήματα,
κατέστρεφ ε δυό αυτοκίνητα καί προκάλεσε
σοβαρές ζημιές σέ 13 άλλα όχήματα (φωτο
γραφία). Ή βόμβα είχε τοποθετηθεί σέ κά
λαθο άχρήστων, κοντά σέ μιά σειρά άπό
παρκαρισμένα αύτοκίνητα. Ή γυναίκα - ηλι
κίας 28 χρόνων - πέθανε άπό καρδιακή προ
σβολή, έπειδή μεταξύ τών τραυματιών ήταν
καί ό άντρας της.

δα της σέ έρευνα τού Φρανσουά Κολομπιέ γιά τίς δυναμιστικές έπιθέσεις
έναντίον τών έλληνικών έστιατορίων
τού Παρισιού.
' Ο συντάκτης τού άρθρου, πού διεξήγαγε έρευνα μεταξύ τής έλληνικής
παροικίας καί τών έπαγγελματικών έκπροσώπων τών Ελλήνων έστιατόρων,
άναφέρει ότι τό έλληνικό διπλωματικό
περιβάλλον στό Παρίσι «διακατέχεται
άπό μεγάλη άμηχανία» καί προβάλλει
άρνησι τών έλληνικών προξενικών
άρχών νά προβούν σέ όποιαδήποτε
δήλωσι (γράφοντας ότι ό Έλληνας
γενικός πρόξενος «άρνεϊται ότι τού
άπηύθυνε παράπονα καί διαβήματα ό
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σύλλογος Ελλήνων Έσπατόρων στό
Παρίσι, πού ώστόσο έπιβεβαιώνουν
ό ίδιος ό νομικός σύμβουλος κ. Κουτσουμάρης, ό πρόεδρος τού Ελλη
νικού ’ Εμπορικού Επιμελητηρίου στό
Παρίσι κ. Καριωτάκης καί ό πρόεδρος
τών έστιατόρων κ. Κοτζορίδης»).
Κατά τήν «' Ωρόρ» ή γαλλική αστυ
νομία άποδίδει τις δυναμιστικές άπόπειρες κατά τών ελληνικών εστιατορίων
σέ όργανωμένη συμμορία, ένώ οί έστιάτορες άρνοϋνται ότι δέχθηκαν πιέσεις
καί άπειλές. 'Αναφέρει έπίσης ότι οί
έρευνες τής άστυνομίας δέν κατέ
ληξαν σέ κανένα άποτέλεσμα έδώ καί
ένα χρόνο. Κατά τήν παρισινή εφημε
ρίδα, ύπάρχουν 70 ελληνικά έστιατόρια στό Παρίσι πού άπασχολοΰν 70 "Ελ
ληνες.

' Ιταλός καθηγητής άρχιγκάγκστερ
Έ να ς καθηγητής πανεπιστημίου,
καταζητούμενος άπό μακροϋ χρόνου
άπό τήν ιταλική άστυνομία γιά τρομο
κρατική δράσι καί άμεση άνάμιξι σέ
φόνους, ληστείες καί ένοπλες έπιθέσεις συνελήφθη άπό τήν άστυνομία
σέ ένα διαμέρισμα τής Μπολόνια. Πρό
κειται γιά τόν Τζιανφράνκο Φάϊνα πα
λαιό ύφηγητή τού πανεπιστημίου τού
Τουρίνου καί πρόσφατα καθηγητή τής
Πολιτικής "Ιστορίας στό πανεπιστή
μιο τής Μπολόνια. ' Ο Φάϊνα καταζητεί
το άπό πολλών μηνών ώς εγκέφαλος
τής άριστερής έξτρεμιστικής όργανώσεως « Επαναστατική Δράση», ή όποια
έχει άναμιχθή σέ μεγάλο άριθμό δολο
φονιών, πολιτικών ληστειών, έπιθέσεων
άκόμη καί άπαγωγών.
' Η άστυνομία τής Μπολόνια συνέ
λαβε άκόμη καί ένα ζευγάρι, στό δια
μέρισμα τού όποιου κρυβόταν ό Φάϊνα
καθώς καί τρία άλλα άτομα γιά τά όποια
όμως δέν έδόθηκαν περισσότερες
πληροφορίες. Στό Μιλάνο, έ ξ άλλου,
κατά τήν διάρκεια έκτεταμένων έρευνών σέ συνοικίες τής πόλεως, ή άστυ
νομία άνακάλυψε τό κρυσφύγετο μίας
όμάδος άριστερών τρομοκρατών. Μέσα
στό διαμέρισμα αύτό, πού είχε νοικιασθή μέ ψεύτικο όνομα, ή άστυνομία
βρήκε μεγάλες ποσότητες όπλων καί
βομβών, καθώς καί ύλικά έκτυπώσεσεως προκηρύξεων. “ Ενα ζευγάρι, πού
έμενε στό διαμέρισμα, συνελήφθη άπό
τούς αστυνομικούς.

«Βλάπτουν τά συμφέροντα
τής Κίνας, οί κουβέντες γιά
έρωτα καί ήθική»
' Η έφημερίς τής κινεζικής νεολαίας
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δέν άστειεύεται μέ τόν έρωτα... κρίνει
ότι τό ένδιαφέρον καί οί κουβέντες
γύρω άπό τόν έρωτα εις τά λύκεια
«βλάπτουν», τά συμφέροντα τού κρά
τους καί τήν ήθικήν, φυσικήν καί πνευ
ματικήν κατάρτισιν τών μαθητών.
Ή έφημερίς τής νεολαίας έβγαλε
αύτό τό αύστηρόν ήθικόν δίδαγμα άπό
διαφόρους μαρτυρίας. Ό σχολιαστής
τής έφημερίδος γράφει: Έ να ς καθη
γητής παρετήρησεν, ότι κάθε φοράν
πού οί βαθμοί ένός καλού μαθητοΰ έπε
φταν, ή πτώσις αύτή ώφείλετο εις τό
γεγονός ότι ό μαθητής ήτο έρωτευμένος». Έπίσης γράφει ότι «πολλοί γο
νείς μάς έχουν γράψει ότι ή φυσική καί
ψυχική ύγεία τών θυγατέρων των έπηρεάζετο δυσμενώς άπό τάς φιλικός
σχέσεις των μέ άγόρια, καί δτι «μερικά
κορίτσια» είχαν παρασυρθή καί διαφθαρή άπό κακούς άνθρώπους».
Ό σχολιαστής τονίζει ότι ένας μα
θητής ή μία μαθήτρια λυκείου «στε
ρείται πνευματικής ώριμότητος καί κοι
νωνικής πείρας, καί είναι έπιφορτισμένος μέ τό «βαρύ καθήκον νά άποκτήση
γνώσεις τής συγχρόνου έπιστήμης καί
τής μοντέρνας κουλτούρας».
«Χωρίς τάς σταθερός βάσεις πού
άποκτά εις τό σχολείον, ή συνεισφορά
τού μαθητοΰ ή τής μαθήτριας εις τήν
κοινωνία θά είναι έλλιπής καί μειωμένη
εις όλην του τήν ζωήν», φρονεί έπίσης
ή έφημερίς.

Τρομοκράται έπ ετέθησαν
εναντίον σιδηροδρομικού
σταθμού εις Ν. Γαλλίαν
Ό σιδηροδρομικός συρμός Παρισίων Μαδρίτης, ό όποιος είναι γνωστός
ώς «Πουέρτα ντέλ Σόλ», έβλήθη άπό
άγνώστους μέ ριπάς αύτομάτου, όπως
έγινε γνωστόν άπό τάς άστυνομικάς
άρχάς.
' Ο πολυβολισμός έγινε εις τάς 03.45
ώραν ' Ελλάδος, εις άπόστασιν πέντε
χιλιομέτρων πρό τού σταθμού τού Σαίν
Ζάν Ντέ Λούζ, εις τά νοτιοδυτικά τής
Γαλλίας. Δέν έσημειώθησαν θύματα
έκ τής έπιθέσεως, άλλά έδημιουργήθη πανικός μεταξύ τών έπιβατών. Έ κ
τών πολυβολισμών έπλήγησαν μέ 15-20
σφαίρας τά τρία τελευταία βαγόνια τής
άμαξοστοιχίας.
Έ ν τώ μεταξύ, δύο νέαι έκρήξεις
βομβών πού είχαν τοποθετήσει Βάσκοι
αύτονομισταί έσημειώθησαν εις τάς
δυτικός άκτάς τής ' Ισπανίας χωρίς νά
προκαλέσουν θύματα άλλά μόνον μι
κρός ζημίας.
Βόμβα έξερράγη εις τήν τουαλέτ-

ταν τών γυναικών μιάς λέσχης γκόλφ
εις τό θέρετρον Καστέλλον καί προεκάλεσεν έλαφράς ζημίας. "Ολίγας
ώρας άργότερον, οί βομβισταί έπληξαν
πάλιν τήν Πενισικόλα, ή όποια άπέχει
60 χιλιόμετρα άπό τό Καστέλλον. "Από
τήν έκρηξιν πού έγινε τάς πρωινός
ώρας κατεστράφη τό τουριστικόν γραφεϊον πού εύρίσκεται εις τήν άκτήν.

Ένοπλη έξ έ γ ε ρ σ ι κατα
δίκων έξτρεμιστώ ν σέ
το υρ κικές φυλακές
Στάσι καταδίκων σημειώθηκε ξαφ
νικά στις φυλακές τού Ά ν τά Παζάρ,
στήν άνατολική Τουρκία.
Πενήντα έξτρεμισ τές πού έ ξέτιαν ποινές διαφόρων χρόνων, μέλη
παράνομης όργανώσεως τής άκρας άριστεράς, έκαναν χρήσι όπλων πού
τούς είχαν φ έρει κρυφά συγγενείς
τους στό έπισκεπτήριο καί κατόρθω
σαν νά συλλάβουν όμήρους τούς 15
δεσμοφύλακες πού έτρεξαν γιά νά
τούς περιορίσουν στά κελλιά τους. Ή
έξέγερσι τών κρατουμένων, δήλωσε ό
στρατιωτικός διοικητής τής περιοχής,
ήταν άναίμακτη, άλλά δέν έχ ει καταστο
λή άκόμη. ' Ενισχύσεις έρχονται έν τφ
μεταξύ στήν περιοχή τού ' Αντά Παζάρ
άπό άλλες έπαρχίες γιά νά έπιβάλουν
τήν τάξι στις φυλακές, πριν ή άναταραχή άπλωθή καί έξω άπ' αύτές.

Θά μαστιγώνωνται αί ίερόδουλοι ε ις τήν Περσίαν
Ό θρησκευτικός ήγέτης τής Περ
σίας άγιατολλάχ Χομεϊνί φέρεται δτι
είπε διά νά έξαλειφθή ή πορνεία εις
τήν χώραν πρέπει νά μαστιγωθή δημο
σίως διά παραδειγματισμόν τών άλλων,
μία όμάς άπό ίεροδούλους.
' Ομιλών πρός κληρικούς, εις τήν
ίεράν πόλιν Κόμ, όπου διαμένει ό Χομεϊνί είπεν έπίσης, ότι θά ύποχρεωθούν
οί Πέρσαι νά έγκαταλείψουν τά μικτά
θαλάσσια λουτρά. 'Η δη, εις τάς περσι
κός άκτάς τής Κασπίας Θαλάσσης
ισχύει αύτή ή άπαγόρευσις, ή όποια,
όμως, έχει προκαλέσει τάς διαμαρτυ
ρίας τού προσωπικού τών τουριστικών
έπιχειρήσεων διότι μειώνει τήν έργασίαν των.

Νά έφαρμόσουν νόμον εις
Ρωσίαν
Περισσότεροι άπό 500 ιερείς έ ξ λι
θουανικών έπισκοπών, ήρνήθησαν νά
δεχθούν ένα σοβιετικόν νόμον πού
ρυθμίζει θέματα θρησκευτικά, έδήλωσαν πηγαί προσκείμενοι εις διαφωνούν-

τας Λιθουανούς. Προστίθεται ότι 520
άπό τούς 708 κληρικούς διαφόρων έπισκοπικών περιοχών ύπέγραψαν διακήρυξιν, μέ τήν όποια δηλώνουν πρός τάς
σοβιετικός άρχάς δτι άρνοϋνται νά δ ε
χθούν τόν νόμο, ό όποιος δίδει εις τάς
διοικητικός υπηρεσίας δικαιώματα έπεμβάσεως εις θρησκευτικά ζητήματα.
Η διακήρυξις καταγγέλλει, έπίσης,
δτι ό νόμος παραβιάζει τάς διεθνείς
συμφωνίας διά τόν σεβασμόν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί αύτό τό σο
βιετικό Σύνταγμα.

’ Αντιφρονοϋντες ζητούν
τήν άπελευθέρωσιν τού
Σαράνσκυ
Φίλοι καί συνάδελφοι τού Ρωσοεβραίου ύπέρμαχου τών άνθρωπίνων
δικαιωμάτων Ά νατόλυ Σαράνσκυ, έκα
ναν έκκλησιν εις τόν κόσμον διά νά έντείνη τόν άγώνα του διά τήν άπελευθέρωσιν τού Σαράνσκυ. Ή έκκλησις
έγινε μέ τήν εύκαιρία τής πρώτης έπετείου τής ένάρξεως τής δίκης τού
Σαράνσκυ εις τήν Μόσχα μέ τήν κατη
γορίαν τής προδοσίας, πού ώδήγησεν
εις τήν καταδίκην του εις 13ετή κάθειρξιν.
Πρόκεται διά άνοικτή έπιστολή, πού
ύπογράφουν 21 έπιφανείς Ρωσοεβραίοι, περιλαμβανομένων τού καθηγητού 'Αλεξάντερ Λέρνερ, τής Γιελένα Μπάννερ, τού Λέβ Μπλάντβσκυ,
τού Γιακόμπ "Αλμπεργκ καί άλλων. Εις
τήν έκκλησιν ύπογραμμίζεται δτι ή δίκη
τού Σαράνσκυ, κεκλεισμένων τών θυρών, κατέληξεν εις τέτοιαν «άνόητον
έτυμηγορία» ώστε ένα χρόνον άργότερον αί σοβιετικοί Ά ρ χα ί άρνοϋνται
νά δώσουν εις τήν δημοσιότητα τά πρα
κτικά τής δίκης εις τήν οικογένεια καί
τούς δικηγόρους του, ώστε νά τήν έφ εσιβάλουν. Καί ή έκκλησις καταλήγει:
« Ό Σαράνσκυ εύρίσκεται άκόμη εις
τήν φυλακή, άπομονωμένος άπό τήν
οικογένεια καί τούς δικηγόρους του.
Είναι καταδικασμένος εις μακροχρό
νια βάσανα. Η ύγεία του έχει κλονισθή. Πληροφορίαι πού έχουμε λένε
δτι ή δρασίς του χειροτερεύει καί δια
τρέχει τόν κίνδυνο πλήρους τυφλώσεως».

Γκάγκστερ άπήγαγε τόν
δικαστή
Ό Γάλλος «γκάγκστερ» Φρανσουά
Μπές αίφνιδίασε τούς πάντας κατά
τήν διάρκεια τής δίκης του, όταν έβγαλε
ένα πιστόλι, συνέλαβε όμηρο τόν δικα
στή καί έξαφανίστηκε δραπετεύοντας

μέ μοτοσυκλέττα.
' Ο Μπές, πού θεωρείται τό δεξί χέρι
τού Ζάκ Μερσίν τού ύπ' άριθ. 1 δη
μοσίου κινδύνου τής Γαλλίας, δικαζό
ταν μέ τήν κατηγορία τής ληστείας. ' Α
στυνομικοί δήλωσαν, δτι τό όπλο είχε
τοποθετηθή άπό συνεργούς τού Μπές
κάτω άπό τό'έδώ λιο τού κατηγορου
μένου. Κρατώντας τόν δικαστή όμηρο
μέ τό όπλο στό κεφάλι κατευθύνθηκε
πρός τήν πόρτα. ' Ο δικαστής ζήτησε
άπό τήν άστυνομία νά μήν πυροβολήση καί ό ήλικίας 35 έτών γκάγκ
στερ βγήκε στόν δρόμο όπου τόν περίμενε ένας συνένοχός του μέ μοτοσυ
κλέττα.
Ή βελγική άστυνομία έξαπέλυσε
άνθρωποκυνηγητό γιά νά άνακαλύψη
τόν Μπές, ό όποιος είχε συλληφθεϊτόν
Μάρτιο, στις Βρυξέλλες, άφοϋ είχε
δραπετεύσει μαζί μέ τόν Μεσρίν άπό
φυλακή τής Γαλλίας.

Οι ' Ερυθρές Ταξιαρχίες
έ ξ ε τέλ ε σ α ν αξιωματικό
στήν Ρώμη
Οί άστυνομικοί τής Ρώμης έξαπέλυσαν άνθρωποκυνηγητό γιά νά άνακαλύψουν τούς δράστες τού φόνου τού
συνταγματάρχη τών καραμπινιέρων
Ά ντόνιο Βαρίσκο.
Τό τελευταίο αύτό αιματηρό έπεισόδιο στήν άλυσίδα τών τρομοκρατικών
έπιθέσεων έγινε μέ θεαματικό τρόπο
στό κέντρο τής Ρώμης κοντά στήν Πιά' Επιθυμία φυγής στή Δύση έχ ει καταλάβει
τούς καλλιτέχνες τού Παραπετάσματος.
Μ ετά τή φυγή τού Γκοντούνοχρ καί τής Ρενάτε Φόγκελ, πριν λίγες ήμέρες ζήτησαν
πολιτικό άσυλο στήν Ελβετία οί προταθλητέ ς τού πατινάζ Ό λ ε γ κ Προτοπόπωφ καί
Λουντμίλα Μπελουσόβα, πού ε'ικονίζονται
στή φωτογραφία.

τσα ντέλ Πόπολο, άπό έξτρεμιστές,
πού έπέβαιναν σέ δύο αύτοκίνητα καί
μέσα άπ' αύτά γάζωσαν τό αύτοκίνητο
τού Βαρίσκο. Αμέσως μετά, οί τρο
μοκράτες άνέπτυξαν ταχύτητα καί έξαφανίσθηκαν έκτοξεύοντας μάλιστα καπνογόνα άπό τά παράθυρα τών αύτοκινήτων τους γιά νά άποφύγουν τήν
καταδίωξι.
' Ο Βαρίσκο ήταν άπό τούς κυριώτερους διώκτες τής τρομοκρατίας στήν
Ρώμη καί προΐστατο τού σώματος πού
φρουρεί τά Δικαστήρια. Οίδράστες, πού
κατά τις πληροφορίες τής άστυνομίας
άνήκουν στις 'Ερυθρές Ταξιαρχίες,
πρέπει νά ήσαν βαρειά οπλισμένοι, για
τί τό αύτοκίνητο τού θύματος κατα
στράφηκε σχεδόν έντελώς κατά τήν
έπίθεσι. Ό Βαρίσκο, πού έκείνη τήν
ώρα πήγαινε στήν δουλειά του, άφησε
τό τιμόνι καί τό αύτοκίνητο άκυβέρνητο προχώρησε λίγο, ώσπου σταμάτη
σε, ένώ ό άστυνομικός έπεφτε νεκρός.

' Αρχίζει πάλι τό κυνηγητό
τών μαύρων;
Οί Ηνωμένες Πολιτείες είναι μιά
άπ' τις έλάχιστες χώρες στόν κόσμο,
όπου δέν ύφίστανται κομματικές διαφο
ρές. "Εχοντες νά διαλέξουν άνάμεσα
σέ Δημοκρατικούς καί Ρεπουμπλικάνους οί Άμερικάνοι δέν άντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα πολιτικής όξύτητος. Αύτό όμως δέν σημαίνει πώς τά
έσωτερικά προβλήματα στήν Νέα "Η
πειρο είναι άνύπαρκτα. Τό άντίθετο
μάλιστα. Τά προβλήματα είναι πολλά
καί ποικίλα. Κι άν δέν ύπάρχουν διαμά
χες μεταξύ ύποστηρικτών άντιθέτων
κομμάτων, ύπάρχουν όμως τά αιώνια
προβλήματα πού δημιουργοϋνται άπό
τίς μειονότητες.
' Από τίς μειονότητες πού ζοϋν στις
ΗΠΑ ή μεγαλύτερη καί... λιγότερο μα
χητική ίσως, είναι οί Νέγροι. Οί άπόγονοι τών σκλάβων πού μεταφέρθηκαν
άπό τήν Αφ ρική στήν Νέα "Ηπειρο
κατά έκατοντάδες χιλιάδες, φαίνεται
πώς έχουν συνηθίσει πιά τό νέο τους
περιβάλλον καί στις περισσότερες πε
ριοχές ζοϋν ειρηνικά δίπλα στούς λευ
κούς. Στις περισσότερες πολιτείες τής
Νότιας περιοχής τών Η.Π.Α. καί σέ
όλες τής Βόρειας, κανείς πιά δέν άντιμετωπίζει τούς Νέγρους σάν κάποια
μυστήρια ζώα. Τά παιδιά τους δέν πάνε
σέ ξεχωριστά σχολεία καί οί συγκρού
σεις μεταξύ λευκών καί νέγρων έχουν
περιοριστεί σέ έπίπεδο συμμοριών.
Δέν συμβαίνει τό ίδιο δμως στό Νό
το. ' Εκεί όπου πριν άπό λίγες έκατοντά807

πώς, όσο κι άν φαίνεται άστεϊο, ή
όργάνωση αύτή δέν έχει χαρακτηρισθεϊ παράνομη άπό τό κράτος. Κι έτσι ό
μόνος δρόμος πού μένει στούς μαύ
ρους είναι ή ή μετακόμιση στις Βόρειες
πολιτείες, ή ή άνοικτή σύγκρουση.
Τό σίγουρο είναι, πάντως,ότι μέτρα
ληφθοΰν πρέπει νά ληφθοϋν τώρα, πού
ή άναζωπύρωσι τής καταστάσεως αύτής
είναι άκόμα πρόσφατη. Κι αύτό γιατί άν
συνεχιστεί, κανείς δέν ξέρ ει μέχρι πού
μπορεί νά οδηγήσει ένα μαζικό ξέσπα
σμα τών μειονοτήτων τών ΗΠΑ. Τά
εύρωπαϊκά καί παγκόσμια παραδείγμα
τα μιλούν μόνα τους.

Αύτοκτόνησε Ρώσος κατά
σκοπος στήν ' Ελβετία

Ό νονός τής Ν. ' Υόρκης Καρμίνε Γκαλάντε, διάτρητος άπό τις δολοφονικές σφαίρες ατό
πάτωμα έστιατορίου

δες χρόνια χιλιάδες σκλάβοι πέθαιναν
κάτω άπό τά μαστίγια τών λευκών άφεντικών, τά πράγματα είναι άκόμα συγκε
χυμένα. Συγκεγκριμένα, ένώ σ' άλλες
άπό αύτές τις πολιτείες οί νέγροι συζοϋν ειρηνικά μέ τούς λευκούς, καί
έχουν άποκτήσει περίπου ίσα δικαιώ
ματα, σέ άλλες έξακολουθούν νά ση
μειώνονται κρούσματα ρατσισμού έκ
μέρους τών λευκών πολιτών.
Βέβαια, οί πιό ψύχραιμοι καί λογικοί
θέλουν τήν ισότητα μέ τούς άνθρώπους
αύτούς πού άν έχουν διαφορετικό χρώ
μα δέν παύουν νά είναι γείτονες συνά
δελφοι καί σέ δχι λίγες περιπτώσεις
φίλοι τους. ' Ωστόσο καί οί λίγοι, είναι
ικανοί νά προκαλέσουν άρκετό κακό
στούς άτυχους νέγρους πού στις πε
ρισσότερες άπ' τις πολιτείες τού Νό
του έκπροσωποϋν άπό 12% μέχρι 15%
τού πληθυσμού.
Καί γιά νά κατορθώσουν οί λίγοι αύτοί νά άποκτήσουν κάποια δύναμι όργανώνονται σέ όμάδες. ' Η πιό γνωστή καί
πιό έπικίνδυνη άπό τις όργανώσεις αύ
τέ ς είναι ή «Κού - Κλούξ - Κλάν». ' Η
όμάδα αύτή, πού άπό τό 1890 περίπου
δταν ιδρύθηκε σκόρπισε τόν τρόμο τό
σο στούς νέγρους όσο καί στούς ύποστηρικτές τους, καί πού κατ' έπανάληψι είχε διαλυθεί, έμφανίζεται καί πάλι
στό προσκήνιο.
Πριν άπό λίγο καιρό σέ μερικές άπ'
τις πολιτείες τού Νότου, διάφορες συμ
μορίες νέγρων συγκρούστηκαν μέ όπαδούς τών «Κού Κλούξ Κλάν». Σ ’
όλες τις περιπτώσεις καί οί δύο παρατά
ξεις ήταν όπλισμένες. Αποτέλεσμα:
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Μερικοί νεκροί καί πολλοί τραυματίες
κάθε φορά, μεταξύ αύτών δέ καί άστυνομικοί οί όποΤοι έπενέβαιναν σάν ειρη
νευτική δύναμη.
Πέρα άπ' αύτές τις συγκρούσεις
όμως, συνεχώς οί ρατσιστές όπαδοίτής
«Κού - Κλούξ - Κλάν» προσπαθούν νά
βρίσκουν άφορμές γιά νά έπιτίθενται
σέ μοναχικούς καί άοπλους νέγρους
τούς όποιους συνήθως τραυματίζουν
γιά νά «δώσουν ένα καλό μάθημα»
στούς ύπόλοιπους.
' Η πολιτεία άναφέρει πού ύποφέρει
πιό πολύ άπό τήν κατάσταση αύτή
είναι ή Αλαμπάμα. 'Ε κεί όπου, στά
1960 όταν ένα κύμα ρατσισμού μάστιζε
τήν Αμερική, ό Μάρτιν Λοϋθερ Κίνγκ
είχε συναντηθεί μέ τούς μαύρους ήγέτε ς γιά νά συζητήσουν τά προβλήματά
τους, ή κατάστασι σήμερα, μοιάζει πολύ
μέ τήν τοτινή. Καί πάντα ύπεύθυνοι
γιά τόν άναβρασμό αύτό είναι οί «Κού Κλούξ - Κλάν». Οί ύπόλοιποι - λευκοί
πολίτες, ε ίτε δέν συμμετέχουν στήν
όλη κατάστασι ε ίτε προτιμούν τήν ειρη
νική όδό. Πρόσφατα ή κατάστασι όξύνθηκε άκόμη περισσότερο, δταν κάποιος
διανοητικά καθυστερημένος μαύρος,
βίασε μία λευκή γυναίκα. Γελοία πρό
φαση πού, ώστόσο χρησιμοποιήθηκε
άπό τήν περίφημη όργάνωση.
"Ολη αύτή ή κατάστασι βέβαια, δέν
είναι εύχάριστη ούτε γιά τούς μαύρους
άλλά ούτε καί γιά τή μεγαλύτερη μερί
δα τών λευκών. Σίγουρα κάτι πρέπει νά
γίνει. Ίσως τό πιό άπαραίτητο μέτρο
θά ήταν ή έκ νέου διάλυση τών «Κού
- Κλούξ - Κλάν». Τό πρόβλημα, είναι

' Η Σοβιετική κυβερνητική έφημερίδα
«' Ισβέστια» έξαπέλυσε άσυνήθιστη
έπίθεση κατά τής ' Ελβετίας κατη
γορώντας τήν άντικατασκοπεία της ότι
έχει άνάμιξι στόν θάνατο ένός Σοβιετι
κού άντιπροσώπου, κάτι πού τό έλβετικό ύπουργείο Δικαιοσύνης έσπευσε
νά διαψεύση κατηγορηματικά ώς «έντελώς ψευδές».
Ο έκπρόσωπος τού Ελβετικού ύπουργείου Δικαιοσύνης στήν Βέρνη
χαρακτηρίζοντας τόν θάνατο τού Σο
βιετικού διπλωμάτη Αεονίντ Παντσένκο
ώς αύτοκτονία, δήλωσε τά έξής: «Τό
πτώμα του βρέθηκε στις 7 Απριλίου
σέ δωμάτιο ξενοδοχείου στό ' Ααράου
μέ κομμένες τίς φλέβες τών καρπών.
Τό πτώμα παραδόθηκε στά μέλη τής
οικογένειας στήν Σοβιετική πρεσβεία
στις 20 Απριλίου. Οί ισχυρισμοί ότι ή
έλβετική άντικατασκοπεία είχε άνάμιξι
είναι άπόλυτα ψευδείς».
' Εν τούτοις στό άρθρο τής ' Ισβέστια
άφού καταγγέλεται ή άνάμιξι τής έλβετικής άντικατασκοπείας ή έφημερίδα
έρωτά «άγανακτισμένη» γιατί νά έξακολουθεί νά χρησιμοποιεί ό κόσμος τήν
Ελβετία σάν διεθνή τόπο συναντήσεως.
' Ο άρθρογράφος φροντίζει νά προσθέση ότι δέν κατηγορεί τά έπίσημα
έλβετικά όργανα, ότι έκεϊνα σκότωσαν
τόν Παντσένκο. «"Εχουμε όμως λό
γους νά ύποπτευόμαστε ότι ή έλβ ε
τική άντικαταστκοπεία ένεργεϊ σέ πολ
λές περιπτώσεις πίσω άπό τήν πλάτη
τού έλβετικού λαού». ' Η έφημερίδα
προσθέτει ότι τόν διπλωμάτη τόν είχαν
ήδη πλησιάσει πράκτορες τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις στό Λονδίνο καί ότι ό
θάνατός του ένδέχεται νά έχη σχέση
μέ αύτό. Οί Σοβιετικοί γιατροί βρήκαν
ίχνη άπό τό παραισθησιογόνο ' Ελ ' Ες
Ντί στό σώμα του.

ΕΥΘΥΜΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

To XPUC0
Αορυττι
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ τής πολυκατοι
κίας είχε μεταφερθεϊ στήν αίθου
σα τοϋ μονομελούς δικαστηρίου τής
πρωτεύουσας. Οί ένοικοϋντες σ' αύτήν τήν πολυκατοικίαν μήνες τώρα
άνέμεναν τούτη τή... μεγάλη μέρα,
πού θά τούς άπήλασσε άπ' τά δεινά
καί θά τούς έπανέφερε τήν οικιακή
τους ήσυχία καί γαλήνη. Τά νεύρα τών
δύστυχων τούτων ένοικων είχαν κυ
ριολεκτικά σπάσει καί μερικοί μάλιστα
άπ' αύτούς κατέφευγαν στούς νευρο
λόγους καί ψυχιάτρους. 'Όμως τί νά
σού κάνουν οί γιατροί καί τά φάρμακα,
όταν πρωί, μεσημέρι, βράδι καί τις μέ
ρες τής σχόλης όλη τή μέρα σού τρυπάει καί σού ροκανίζει τ ' αύτιά ή όξεΐα
καί διαπεραστική φωνάρα τοϋ ύποτιθέμενου καί ύπό κατασκευήν καλλιτέχνη.
'Αλλά, μετά τόν συναγερμόν καί τή
συγκέντρωση τών ένοικων τής πολυκα
τοικίας στό δικαστήριο, άς παρακολου
θήσουμε άπό κοντά τή διαδικασία αύτής
τής ιδιότυπης όμως μέ πολλή γενικό
τητα ύπόθεσης.
Πρώτος μάρτυς έξετάζεται ό δια
χειριστής τής πολυκατοικίας, όστις καί
παρουσιάζει τήν όλη ύφιστάμενη κατά
σταση στήν πολυκατοικία σάν άπελπιστική.
-Ξ έρ ετε, κύριε Πρόεδρε, πώς ή
φωνή άν λέγεται αύτή φωνή - τοϋ κατη
γορουμένου μέ παρακολουθεί καί σφυ
ρίζει στ' αύτιά μου κι όταν άκόμα βγαί
νω έξω άπ' τό σπίτι μου; Ξέρετε πώς
όταν άρχίζει ό κατηγορούμενος νά φω
νάζει νά τραγουδάει όπως λ έει αύτός
ξυπνάνε τά μωρά τής πολυκατοικίας
κι όλα έν χορώ κλαΐνε καί τσιρίζουν, οί
δέ μάνες τους, μή μπορώντας νά
ήσυχάσουν, φωνάζουν άγανακτισμένες κι αύτές καί τότε γίνεται τό «σώ-
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σαι» στήν πολυκατοικίαν; Κύριε Πρόε
δρε, μήν σάς τύχει τέτοιο πράγμα, γιατί
άν σάς τύχει, άσφαλώς ή θά έγκληματίσετε ή θά τρελλαθεΐτε!
-Στήν άστυνομίαν άπετάνθητε;
-Μιά φορά μόνο; όμως, μάς είπε,
δέν μπορεί νά κάνει τίποτε, γιατί ό κα
τηγορούμενος είναι σπουδαστής σέ
ώδεΐο καί πρέπει ώρισμένες ώρες νά
έξασκηθεΐ καί νά μελετήσει τή μουσι
κή του.
Αύτά περίπου καί περισσότερα κα
τέθεσαν καί οί ύπόλοιποι μάρτυρες καί
μάλιστα δύο άπ- αύτούς χαρακτήρισαν
τόν κατηγορούμενον «βάρβαρον καί
«άνίδεον μουσικής».
Έ τσ ι ήρθε ή σειρά τού κατηγορου
μένου τοϋ όποιου, νομίζω, άξίζει μιά
μικρή έξωτερική σκιαγράφιση. Ψηλός,

στητός, μέ άθλητικές σωματικές δια
στάσεις, μέ κόμην μακράν μέχρι τών
ώμων, μέ ύφος κάπως θρασύ καί μέ
μορφήν μάλλον καλλιτεχνικήν, άφοϋ
σάν διακριτικόν της είχε τήν μεγάλη καί
γαμψήν του μύτην.
-Σήκω έπάνω κατηγορούμενε. "Α 
κόυσες τίς σοΰ καταμαρτυροΰσι; Δέν
άφήνεις τόν κόσμο νά ήσυχάσει. Τί
έχεις νά πεις;
-Κ ύριε Πρόεδρε πρώτα-πρώτα πρίν
προχωρήσω πρέπει νά σάς πώ. Ξέρετε
ποιός είμαι έγώ;
-Ποιός εΐσθε; Δέν σάς καταλαβαί
νω;
-Έ γ ώ είμαι τό «χρυσό λαρύγγι».
Έ τσ ι μέ φωνάζουν όσοι μέ ξέρουν
καί στή δουλειά μου άκόμα.
-Κ αί τή δουλειά κάνετε; Διαλαλη
τής;
-"Ο χι. Είμαι πλασιέ άρωματικών καί
καλλυντικών ειδών, όμως πηγαίνω καί
σέ σχολή κλασικής μουσικής.
-Λοιπόν, άν όλοι αύτοί τής πολυ
κατοικίας, πού σήμερα μέ κατηγορούν,
γνώριζαν λίγο άπό μουσική καί δέν
ήσαν θύματα τής σημερινής μπουζου
κομανίας καί ρεμπετομανίας, έπρεπε
όλοι αύτοί, όχι μόνον νά μήν διαμαρτύρωνται, άλλά νάνε ύποχρεωμένοικαινά
μέ πληρώνουν άκόμα πού άκοΰν τ έ 
τοια μουσική άπό τό «χρυσό λαρύγγι»
τής έποχής μας.
- Όμως αύτοί, καλώς ή κακώς, δέν
μπορούν νά σέ ύποφέρουν καί νά σέ
άκούνε. Τί πρέπει λοιπόν νά γίνει;
-Α κ ο ύ σ τε , κύριε Πρόεδρε, ήδη ένοίκιασα άλλο δωμάτιο σ' άλλην πολυ
κατοικίαν κι έτσι έγώ φεύγω. Αύτοί θά
χάσουν καί θά παραμείνουν μουσικώς
άνίδεοι κι άμόρφωτοι.
Τήν δήλωση αύτή τοϋ κατηγορου
μένου περί άποχωρήσεως του άπ' τό
δωμάτιο τής Πολυκατοικίας, ό Προέδρος τοϋ δικαστηρίου τήν άρπαξε, τήν
έχρησιμοποίησε τεχνίέντως καί μέ ύπόδειξή του οί διάδικοι συμβιβάστηκαν,
όπότε όλα τελείωσαν κατ' εύχήν.
Μόλις όμως τέλειωσε αύτή ή ύπόθεση, κάποιος άπ' τό άκροατήριο φεύ
γοντας ψιθύρισε:
-Πονηρός ό Πρόεδρος, τά κατάφερε έτσι, νά μήν δικαστεί τό «χρυσό
λαρύγγι», μήπως καί χαρακτηριστεί
πώς είναι... μουσικώς στουρνάρι.
Μ ι-Γ ας
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Σταγιρίτης, «έάν ή πεπαιδευμένη, τήν
τοιαύτην καί τόν τοιοϋτον άνθρωπον εύδαίμονα προσαγορευτέον». Διά τούτο,
κατά τόν ίδιον φιλόσοφον, ό μή σοφός,
τά παιδιά καί τά ζώα δέν είναι εύτυχεϊς.
'Α λ λ ' ή παιδεία έπροχώρει άκόμη
περισσότερον. ' Επεδίωκε νά δώση είς
τόν άνθρωπον καί άγωγήν θρησκευτι
κήν. ' Ο Πλάτων έλεγεν, δτι σκοπός τής
παιδείας είναι «ή θέα τού άγαθοϋ καίή όμοίωσις πρός τόν θεόν». Κατά συνέπειανήπαιδεία δένεΐναιάπλήμετάδοσις
ξηρών γνώσεων, «άλλά μεταστροφή τού
ψυχικού βλέμματος πρός τήν άλήθειαν.
Διά ταύτης έπιτυγχάνεται ή πνευματική
τού άνθρώπου άπελευθέρωσις». ΔΓ
όλων αύτών «ό Πλάτων άναγνωρίζει
έν είδος έλευθερίας, τήν πνευματικήν.
' Η οικονομική έλευθερία, τήν όποια τά
σοσιαλιστικά καί κομμουνιστικά συστή
ματα θεωρούν ώς τήν κατ' έξοχήν έλευθερίαν, είναι, κατά τόν Πλάτωνα,
βάναυσος ύποδούλωσις τής ψυχής είς
τάςέπιθυμίας».
Διά τόν Πλάτωνα πάλιν τό μέγιστον
μάθημα είναι ή ιδέα τού Αγαθού. Αλ
λά τί ήθελε άκριβώς νά εϊπη μέ τήν έννοιαντοϋ' Αγαθούέξακολουθεϊνάπαρα-

πεύει ούσιαστικώς τό ένστικτον τής
' Ελληνικής φυλής. Δέν είναι κατασκεύ
ασμα, πλάσμα τών φιλοσόφων. Είναι μία
έννοια πολύ γόνιμος. "Εννοια, ή όποια
είχε έξαιρετικήν δύναμιν. Από αύτήν
έγεννήθη ένα ιδανικόν του άνθρώπου,
ένα μεγάλο ήθικόν σύστημα.
Τοιουτοτρόπως οι "Ελληνες έξεκίνησαν άπό πρωτογόνους άντιλήψεις
καί μέ δπλον τόν «λόγον» έκαμαν μίαν
ύπέροχον καί έκπληκτικήν μετάβασιν
άπό τάς άντιλήψεις τού Ομήρου εις
τάς ιδέας καί τά ιδανικά τού Πλάτωνος.
Βασικόν ρόλον εις τόν άνθρωπισμόν
τής άρχαίας ' Ελλάδος έπαιξεν έκτός
τής ιδέας τού «λόγου» καί ή ιδέα τής
«παιδείας». Αύτή ή ιδέα δίδει «κοσμοϊστορικήν σημασίαν εις τήν πλατωνικήν
φιλοσοφίαν». Η «παιδεία» δέν είχε
τήν μονομέρειαν, τήν όποιαν τής άποδίδουν ώρισμένοι. "Ητο κάτι πλατύτερον καί εύρύτερον. ' Απέβλεπε εις τό
νά διαπλάση τόν άνθρωπον ώς πολίτη
«καλόν κάγαθόν». Διότι κεντρική μορφή
τού άρχαίου έλληνικού κόσμου είναι
δχι άπλώς ό άνθρωπος, άλλ' ό πολίτης
άνθρωπος. Αύτός, ό όποιος έπιτυγχάνει
τήν όλοκλήρωσιν τής προσωπικότητός
του μέσα είς τά πλαίσια μιάς έλευθερίας, δικαιοκρατουμένης καί καλώς όρ-
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γανωμένης πολιτικής κοινωνίας.
Διά τούς " Ελληνες ή παιδεία ήτο τό
κατ' έξοχήν ιδεώδες τού άνθρώπου καί
δέν είχε σχέσιν πρός τόν στενόν έπαγγελματισμόν. Δέν άπέβλεπε είς τήν έπιχείρησιν, άλλ' είς τόν καθ' αύτόάνθρω
πον. ' Η παιδεία, ή όποια έχει ώς σκοπόν
τόν χρηματισμόν ή άλλο τι έκτός τού
καθ' αύτό άνθρώπου, δέν ήτο άξια νά όνομάζεται κάν παιδεία «ούδέ τό παράπαν άξιον παιδεία καλεϊσθαι». ' Η παιδεία
τών άρχαίων ' Ελλήνων προσεπάθει νά
άναπτύξη τό σώμα καί τό πνεύμα τού
άνθρώπου, δηλαδή τάς ικανότητας τού
άνθρώπου ώς συνόλου. Οί "Ελληνες
έπίστευαν δτι ό άνθρωπος ιός πνευμα
τική ύπόστασις καταξιώνεται μόνον διά
τής ένδελεχοϋς καί συστηματικής άγωγής καί παιδείας. ΔΓ αύτούς ό άπώτατος σκοπός τής άγωγής καί τής παιδείας
είναι νάπροσθέσωμενείςτό«ζήν»τό«εύ
ζήν» δηλαδή νά δώσωμεν περιεχόμενον είς τάς ψυχοπνευματικάς τάσεις καί
άνάγκας τού άνθρώπου, ώστε νά τόν
καταστήσωμεν αύτάρκη καί εύτυχή. Διά
τόν Άριστοτέλην «ό σοφός αύταρκέστατος». "Ωστε τήν πληρότητα, τήν αύτάρκειαν καί τήν «θεόσδοτον» εύδαιμονίαν κερδίζει μόνον ό σοφός, ό πεπαι
δευμένος. « Ή ψυχή», γράφει πάλιν ό

ΜΙΑ ΙΟΙ
ΚΛΕΦΤΗ
ΑΤΟΤΟΤ ΚΛΕΦΤΗ
Αστυνομική
περιπέτεια τού Χίτσκοκ
”
ΑΦΡΙΖΕ μαγαζιά καί ήταν άπ' τις
_
καλύτερες. Αλώνιζε τό Σουπερ
μάρκετ Ούέστμηρ δύο όλόκληρα χρό
νια καί ούτε κάν τήν είχαν ύποπτευθή.
Αντίθετα, τή θεωρούσαν μία άπό τίς
καλύτερες πελάτισσες. Είχε άθώα γα
λάζια μάτια, λεπτά χέρια, καί μία πέ
τσινη τσάντα, ούτε πολύ μεγάλη ούτε
πολύ μικρή, πού τήν κρατούσε πάντα
κρεμασμένη στόν άριστερό ώμο της.
Δούλευε σάν ταχυδακτυλουργός.
Τήν παραπλανητική κίνησι έκανε τό
δεξί χέρι καί τό «κόλπο» τό άριστερό.
Άρπαξε αυτό πού ήθελε, τό χούφτωνε
καί τό έρριχνε στήν τσάντα της, πού
τήν άνοιγε μ έ τό μικρό της δαχτυλάκι.
Τήν ξανάκλεινε πιέζοντας τόν άγκώνα
της άπαλά καί όλότελα φυσικά, χωρίς νά
προκαλή τήν προσοχή. Εχε έξασκηθή
πολύ καιρό γιά νά τελειοποιήση όλες
αύτές τίς κινήσεις: μπορούσε νά κάνη
τήν τσάντα νά γλιστράη πάνω - κάτω
στόν άριστερό ώμο της σάν νά είχε μιά
όλότελα δική της ζωή.
Υπήρχαν φυσικά πολλοί κίνδυνοι.
Μερικοί ύπάλληλοι ήταν γεράκια - τά
μάτια τους δέν έμεναν ποτέ άκίνητα
σ ' ένα σημείο. Οί πελάτες πού δεί
λιαζαν νά ξαφρίσουν κάτι οί ίδιοι, ήταν
έμπόδιο. Οί πληρωμένοι «άνιχνευτές»,
άρσενικοί καί θηλυκοί, έκαναν τήν έμφάνισί τους σέ άτακτα διαστήματα, χα
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ζεύοντας άπό τό ένα τμήμα στό άλ
λο, καί πάντα άγοράζοντας τίποτα μικρο
πράγματα, γιά νά μή τούς καταλαβαί
νουν. Καί ύπήρχαν καί οί φύλακες, όλοι
όμοιοι μ έ τίς γκριζοπράσινες στολές
τους.

Ή τα ν οί άνθρωποι πού μπορούσαν
νά σέ σταματήσουν ατούς πλατειούς
διαδρόμους τού σούπερ μάρκετ, άφού
είχ ες περάσει άπό τό ταμείο, καί νά σοϋ
ψάξουν τήν τσάντα ή τά πακέττα μήπως
είχ ες κλέψ ει τίποτα. Εχε παρατηρήσει
ώστόσο πώς προτιμούσαν νά τό κάνουν
έξω άπ ’ τό σούπερ μάρκετ, γιά νά μήν
έχης καμμιά δικαιολογία, πιάνοντάς σε
κυριολεκτικά μέ τά κλεμμένα στό χέρι.
"Ομως αύτή δέν τούς φοβόταν. Εχε
έμπιστοσύνη στις ικανότητες καί στήν
δεξιοτεχνία της. Δ έν είχε έξασκηθή
άδικο τόσον καιρό.
Ή έλλειψ ι έμπιστοσύνης ήταν ό μεγά
λος προδότης. Ό σ ο δεξιοτέχνης κι άν
ήσουν, ύπήρχε πάντα ένα άλάφιασμα,
ένας στιγμιαίος δισταγμός ίσως, ή μιά
κάπως άπότομη κίνησι, ή μιά λοξή ματιά,
μιά στιγμιαία σκιά άγωνίας, μιά ύπερέντασι, ή μιά πολύ άδιάφορη μετακίνησι
άπ’ τόν ένα πάγκο στόν άλλο. Μέ
χίλιους δυό τρόπους, ή έλλειψι έμπιστοσύνης σέ πρόδιδε.
' Η αύτοπεποίθησι άπό τήν άλλη μεριά
σοϋ έδινε έναν άέρα άξιοπρεπείας.
Σ έ τοποθετούσε στήν δεξιά πλευρά
τής λεπτής γραμμής πού χώριζε τούς
έντιμους πελάτες άπό τούς κλέφτες.
Κι αύτή τήν είχε. Κι όχι μόνο αύτοπεποίθησι στίς ικανότητάς της, άλλά
καί έμπιστοσύνη στήν βεβαιότητά της

ότι δ έ ν μ π ο ρ ο ύ σ α ν νάτήνπιάσουν
ποτέ. Έτσι είχαν τά πράγματα όταν
βγαίνοντας μιά μέρα άπ' τό σούπερ
μάρκετ Ούέστμηρ, αίσθάνθηκε κάποιον
νά τήν χτυπάη στόν δεξιό ώμο. Στρά
φηκε.
-Ν αι; είπε μέ ήρεμο φιλικό τόνο.
Ό φύλακας ήταν ψηλός, γεροδεμέ
νος, καί σχετικά ώραϊος άκόμα καί μέ
τήν γκριζοπράσινη έκείνη στολή.
-Μ έ συγχωρήτε, μίς, είπε. Πρέπει
νά ψάξω τήν τσάντα σας.
-Τήν τσάντα μου; Γιά ποιό λόγο;
-Γιά κλεμμένα άντικείμενα, μίς.
-Κλεμμένα άντικείμενα; φώναξε
μεγαλώνοντας τά άθώα γαλάζια μάτια
της. θ έ ς νά πής δηλαδή πώς ξαφρίζω τά
μαγαζιά; Γιά τ ' δνομα τού θεού...
-Λυπάμαι, μίς. 'Εκτελώ διαταγές.
-Διαταγές, έκανε μέ ύφος νεαρής
δεσποινίδας καλής οικογένειας πού τής
έθιξαν τήν τιμή. Αλλά αυτό είναι θρά
σος...
Ό φύλακας έρριξε πίσω τό πηλίκιό
του άποκαλύπτοντας σγουρά μαύρα
μαλλιά.
-Σ άς παρακαλώ, μίς...
Τήν είχε κυριολεκτικά στριμώξει
πάνω στόν κόκκινο τοίχο τού σούπερ
μάρκετ. Δ έν θ ’ άργούσε νά τής πάρη
τήν τσάντα μέ τό ζόρι. Μετακινήθηκε
λίγο πρός τά πλάγια.
-Κ α ί τί ύποτίθεται πώς έκλεψα; ρώ
τησε ειρωνικά.
-Μ ιά φωτογραφική μηχανή καί έναν
μάλλον άκριβό άναπτήρα, Ισως καί
περισσότερα. Γιά τό καλό σας, έλπίζω
οι πληροφορίες μου νά μήν είναι άκριβεϊς. Τώρα, άν δέν έχ ετε άντίρρησι...
- Ά , άς είναι, έκανε ξεκρεμώντας
τήν τσάντα άπ ’ τόν άριστερό της ώμο.
'Ορίστε...
Ένας θόρυβος άπό λαστιχένια πα
πούτσια άκούστηκε ξαφνικά καί ή τσά
ντα χάθηκε άπό τό λεπτό χέρι της. Μιά
λεπτή άνδρική σιλουέτα φάνηκε νά τρέχη,ώσπου χάθηκε πίσω άπ' τήν γωνία
μαζί μ έ τά άποδεικτικά στοιχεία.
- Ανάθεμα, είπε ό φύλακας.
-Κλέφτης, πιάστε τον, κλέφτης, πιάστε τον! άρχισε νά φωνάζη ή κοπέλλα
μ ' όλη τή δύναμι τών πνευμόνων της.
' Ο φύλακας τήν κοιτούσε προσεκτι
κά.
- Γιατί φωνάζετε έτσι; είπε. Μόλις
σάς γλύτωσε άπ' τήν φυλακή, καί τό
ξέρετε.
-Μ ά τί λ έτε τώρα! έκανε θυμωμέ
νη. Μοϋ άρπαξαν τήν τσάντα καί θ έλετε
νά μή ξεφωνίζω;
-Κ ι αύτό κάνετε καί τώρα, έ;

-Μάλιστα, αύτό κάνω.
Τά μάτια της έλαμπαν, τά χείλη της
έτρεμαν. Τόν κορόίδευε. Κι αύτός τό
ήξερε.
Τήν κοίταξε σκεφτικός.
- Έ ν τάξει, μίς, είπε στό τέλος. Μέ
συγχωρήτε γιά τήν ένόχλησι. Έλπίζω
νά ξαναβρήτε τήν τσάντα σας. Ε’ιλικρινά.
Ή κοπέλλα χαμογελούσε άκόμα
όταν γύρισε στό διαμέρισμα. Ο Χάρλεϋ είχε άδειάσει τό περιεχόμενο τής
τσάντας στό τραπέζι καί έξέταζε τήν
φωτογραφική μηχανή.
-Θάπρεπε νά πας στούς ’ Ολυμπια
κούς, τού είπε. Μιλάνε γιά δρομείς...
Χάθηκες άπό μπροστά μας πριν καλά
καλά κουνήση τά μάτια του. Καί ό συντο
νισμός μας ήταν τέλειος.
-Τό ξέρω, είπε σάν νά ήταν κάτι όλότελα φυσικό καί αύτονόητο.
-Ίσ ω ς θάπρεπε νά άλλάξω σούπερ
μάρκετ.
-Ναί, νά δουλέψης σέ κάποιο πού
δέν σέ ξέρουν.
Έβαλε τήν φωτογραφική μηχανή, τόν
άναπτήρα, τό ρολόι καί μερικά άλλα
άντικείμενα σέ μιά πέτσινη βαλίτσα.
-Θά τά πάω ατού Τζάκυ, άπόψε,
είπε.
Κάτι στόν τρόπο πού τό είπε τήν
προειδοποίησε πώς έπρεπε νά είναι
ιδιαίτερα προσεκτική μετά άπ’ αύτό.
Τήν είχε γλυτώσει άπόψε, καί θά τήν
γλύτωνε καί πάλι άν χρειαζότανε, δχι
δμως καί τρίτη φορά. Γιατί τίποτα δέν
έπρεπε νά παρεμποδίζω r /ς νυχτερινές
έξόδους του. ΚΓ άν τίς παρεμπόδιζε
αύτή, θά έμ ενε καί πάλι μόνη της.
Ένοιωσε τούς πρώτους νυγμούς
τής άγωνίας δταν τόν άκουσε νά λέη:
-Λέω νά ξαπλώσω λιγάκι:
Έρριξε πίσω καί λοξά τό κεφάλι του
μ έ τόν άγέρωχο έκείνο τρόπο πού τόν
έβρισκε τόσο έλκυστικό καί τής έρριξε
μιά ματιά πού τήν έκανε ν ' άνατριχιάση
μέχρι τά νύχια.
-θάρθης.
Κ ι' δλα ήταν πάλι έ ν τάξει.
Τό σούπερ μάρκετ Κούμπερλαντ
βρισκόταν στήν άλλη άκρη τής πόλεως.
Πέρασε μιά όλόκληρη έβδομάδα έ κ ε ί
μέσα, αναγνωρίζοντας τόν χώρο, τά
τμήματα καί τά είδη, διαλέγοντας
τίς έξόδους της, έντοπίζοντας τούς
«άνιχνευτές», κάνοντας τά σχέδιά της.
Οί φύλακες φορούσαν γκριζογάλανες
στολές, μέ πιό άπλό κόψιμο. Καμμιά
φορά τούς έβλεπε νά κυκλοφορούν
τέσσερις τέσσερις, όλόφτυστοι μέ τά
πηλίκιό τους καί μέ τήν έκφρασι τής

άφόρητης άνίας στά πρόσωπά τους.
Ξανάρχισε πάλι τήν τέχνη της, κά
νοντας τά διάφορα άντικείμενα νά έξαφανίζωνται άπό ράφια καί πάγκους.
Ή παλιά της αύτοπεποίθησι ξαναγύριζε. Τά κατάφερνε περίφημα. Ο Χάρλεϋ ήταν ευχαριστημένος. Ή ζωή
συνεχιζόταν όπως πρώτα.
Ώ σπου ξαφνικά, δλα άλλαξαν.
Δ έν μπόρεσε ποτέ νά καταλάβη πώς
τήν πήραν χαμπάρι τόσο γρήγορα. Είχε
μόλις βγή άπό τό σούπερ μάρκετ μέ
μερικά περίφημα κοσμήματα στήν τσά
ντα της, δταν αίσθάνθηκε ένα χέρι νά
τήν χτυπάη στόν δεξιό ώμο. Στράφηκε.
-Ναί; είπε μέ ήρεμο, φιλικό τρόπο.
Ό φύλακας ήταν ψηλός, γεροδεμέ
νος καί δχι άσχημος στήν γκριζογάλανη
στολή του.
-Μ έ συγχωρήτε, μίς, είπε. Πρέπει
νά ψάξω τήν τσάντα σας;
-Γ ιά ποιό λόγο;
-Γιά κλεμμένα άντικείμενα, μίς.
-Κλεμμένα άντικείμενα...
Τά άθώα γαλάζια μάτια της μεγάλω
σαν.
-Γιά τ ’ όνομα τού θ εο ύ ! φώναξε.
Θές νά πής δηλαδή πώς ξαφρίζω μαγα
ζιά; 'Αλλά αύτό είναι θράσος.
' Ο φύλακας άπλωσε τό χέρι του.
-Σ άς παρακαλώ, μίς...
Τήν είχε στριμώξει στόν τοίχο. Σέ
λίγο θά τής έπαιρνε εύγενικά τήν τσάν
τα άπ ’ τό χέρι. Μετακινήθηκε λίγο στά
πλάγια.
- Ά , άς είναι, είπε ξεκρεμώντας τήν
τσάντα άπ' τόν ώμο της. 'Ορίστε...
Ακούστηκε ένας θόρυβος άπό λα
στιχένια παπούτσια καί ή τσάντα έξαφανίστηκε άπ ’ τό λεπτό της χέρι. Τήν
ίδια στιγμή, ό φύλακας, άρπαξε τό δεξί της χέρι καί χρησιμοποιώντας το σάν
μοχλό, ρίχτηκε άνάσκελα στόν δρόμο
μέ κυκλική κίνησι. Ή βαρειά άρβύλα
του χτύπησε μέ φοβερή δύναμι ένα λα
στιχένιο παπούτσι κι ό Χάρλεϋ τινάχτηκε
στόν άέρα καί ξανάπεσε μπρούμυτα
πάνω στις πλάκες. Ή κοπέλλα, όπως
τινάχτηκε στό πλάι, έπεσε πάνω στόν
φύλακα. Ό τα ν αύτός τήν βοήθησε νά
σηκωθή, είδ ε πώς τό πηλίκιό είχε πέσει
άπό τό κεφάλι του, άποκαλύπτοντας
σγουρά μαύρα μαλλιά. Τόν άναγνώρισε.
- Εσύ! έκανε κατάπληκτη. Τί γυ
ρεύεις ο ' αύτό τό σούπερ μάρκετ;
- Ά , άπάντησε συνεσταλμένα ό
φύλακας. Ζητάω πάντα νά μ έ μ ετα θ έ
σουν δταν μοϋ τήν σκάση κανένας κλέ
φτης.
Τά μάτια του έλαμπαν καί τά χείλη
του έτρεμαν έλαφρά. Τήν κορόίδευε.
Κι αύτή τό ήξερε.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΙ

Η Μόσχα δέν έχ ε ι καμμιά διάθεσι ν άφήση τήν «σαπισμένη καπιταλιστική Δύσι»
νά κρίνη τίς πράξεις της. Καί γιά νά τήν κάνει νά σωπάση θά πρέπει νά «κλείση»
τά στόματα τών Δυτικών πού παρακολουθούν τά όσα διαδραματίζονται έντό ς
των συνόρων τής ΕΣΣΔ. "Εστω καί κακοποιώντας τους.
ΔΥΟ ΔΥΤΙΚΟΙ, διπλωματικοί
υπάλληλοι, φέρονται αυτήν
τήν έποχήν ώς κακοποιηθέντες άπό
Σοβιετικούς συναδέλφους τους,
σύμφωνα μέ πληροφορίες τής «Κρίστιαν Σάιενς Μόνιτορ». Αύτή ή
καταγγελία φέρνει στήν έπκράνεια
τρεις άλλες παρόμοιες ιστορίες,
πού συνέβησαν κατά τήν διάρκειαν
τού περασμένου μηνός. Στήν πρώτη
ιστορία, θύμα ήταν ό "Αγγλος δη
μοσιογράφος ΡόμπινΝάιτ, ό όποιος,
ώς ό ίδιος λέγει, άφού έναρκώθη,
αύτός καί ή γυναίκα του, άπό κάτι
πού έβαλαν μέσα στήν βότκα τους,
Σοβιετικοί άξιωματούχοι, έξυλοκοπήθη άγρίως. Αύτό έγινε κατά τήν
διάρκεια ένός ταξιδιού του εις τήν
Τασκένδη, όπου είχε πάει γιά νά έρευνήση τίς συνθήκες διαβιώσεως
τών κρατουμένων.
Μόλις έγινε γνωστή ή κακοποίησι τού ‘Αγγλου δημοσιογράφου, έ 
γινε σάλος μεταξύ τών Δυτικών δι
πλωματών καί δημοσιογράφων πού
διαμένουν στήν Μόσχα. Παρ ’ δλον
όμως τόν δημιουργηθέντα θόρυ
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βο, οι Σοβιετικοί ύπεύθυνοι, δέν
έλαβαν τόν κόπο, όχι νά δικαιο
λογηθούν, άλλά ούτε κάν νά διαψεύσουν τό γεγονός.
Τώρα λοιπόν, πού ή Μόσχα καί
ή Ούάσιγκτων ύπέγραψαν τήν
συμφωνία «ΣΑΛΤII» αύτές οί ιστο
ρίες τών κακοποιήσεων διαφόρων
Δυτικών παρατηρητών έρχονται νά
δυσκολέψουν καί πάλι τίς σχέ
σεις μεταξύ τών δύο δυνάμεων.
Ή τελευταία μάλιστα ύπόθεσι
κακοποιήσεως, πού έγινε γνωστή,
συνέβη όταν ένας Αμερικανός
καί ένα ς Αύστραλός διπλωμάτης
έκαναν ένα ταξίδι ρουτίνας στήν
Ούκρανία, γιά νά έχουν μία συζήτησι πάνω σέ θέματα πού άφορούσαν τήν περιοχή, μέ τούς Σοβιετι
κούς συναδέλφους τους. Κατά τήν
διάρκεια τού ταξιδιού τους κατά
λαβαν ότι έπαρακολουθούντο άπό
πράκτορες τής Κά Κέ Μπέ, μά δέν
έδωσαν σημασία. Στις 20 Απριλίου,
όμως προσεκλήθησαν άπό τόν κομ
ματικό έκπρόσωπο τής πόλεως
Τσερβόσκυ, νά πάρουν ένα ποτό

μαζί του.
Οί διπλωμάτες έδέχθησαν. Μ ε
τά όμως άπό τό πρώτο ποτό άρχι
σαν νά αίσθάνωνται άρρωστοι. Ή
άδιαθεσία τους αύτή όλοένα καί
χειροτέρευε, μέ άποτέλεσμα οί
δύο διπλωμάτες νά γυρίσουν σκιές
τού έαυτού τους 3 μέρες άργότερα
στήν Μόσχα. Οί ιατροί τής άμερικανικής πρεσβείας πού τούς έξέτασαν, είπαν πώς ή άδιαθεσία τους
αύτή ώφειλόταν σέ κάτι πού πιθα
νόν τούς έρριξαν ατό ποτό ή ατό
φαγητό τους, καί ότι γιά νά άποκατασταθή ή ύγεία τους πρέπει νά άκολουθήσουν μία αύστηρή θεραπεία.
Αξίζει νά σημειωθεί πώς καί οί δύο
διπλωμάτες ήταν έως τότε ύγιεΐς.
Οί ιατροί μάλιστα τής άμερικανικής
πρεσβείας, έστειλαν τίς άναλύσεις
τών δύο διπλωματών στήν Αμερι
κή, γιά νά γίνουν έ κ ε ϊ λεπτομερείς
έρ ευνες γιά νά άνακαλυφθή ή ούσία
πού έγινε ή αιτία νά άρρωστήσουν οί
δύο διπλωμάτες. Περιμένοντας
νά μάθουν τά άποτελέσματα τών
άναλύσεων ή άμερικανική πρεσβεία

ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

δέν έκανε κανένα διάβημα δια
μαρτυρίας στήν σοβιετική κυβέρνησι. Αρκέσθη μόνον νά προειδο
ποίηση τούς υπαλλήλους της νά
μή έρχωνται σέ έπαφή μέ κανόναν
Σοβιετικό, «μέχρις δτου άνακαλυφθοϋν οί προθέσεις τους».
Τήν ίδια άκριβώς τακτική άκολούθησε καί ή αύστραλιακή πρε
σβεία. Εν όσω όμως περίμεναν
τά άποτελέσματα τών άναλύσεων,
συνέβη ή ιστορία τής κακοποιήσεως
τού Νάιτ καί τής γυναίκας του. Τό
πράγμα ήταν πλέον φανερό. Ή
Κά Κέ Μπέ είχε όργανώσει μιά
έ κ σ τρ α τε ία «προειδοποιήσεως»
έναντίον τών Δυτικών παρατηρητών
διά λόγους άγνωστους.
Ή τα ν έπόμενον, λοιπόν οί άν
θρωποι αυτοί νά πανικοβληθοϋν
καί νά ζητήσουν νά φύγουν άπό
τήν Μόσχα. Πρώτος έφυγε ό Νάιτ,
προφασισμένος πώς ή έφημερίδα
του άποφάσισε νά τόν στείλη στήν
Βόρειο Αφρική, γιά ένα ρεπορτάζ.
«Θά αισθάνομαι πιό άσφαλής μ ε 
ταξύ τών μαύρων, παρά μεταξύ
αύτών τών ύπουλων Σοβιετικών»,
είπε λίγο πριν φύγη ό Νάιτ σέ
κάποιον φίλο του.
Εξ άλλου, ό Νάιτ πιστεύει, καθώς
είπε, πώς έκακοποιήθη γιά νά μήν
γράψη τήν καταφανή καταπάτησι
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων πού
ύφίστανται οί κρατούμενοι στήν
Τασκένδη. Πιστεύει άκόμη πώς
οί κακοποιήσεις τών Δυτικών θά
συνεχισθοϋν μέχρις δτου πειστούν
πώς πρέπει ή νά τό «βουλώσουν» ή
νά φύγουν μιά γιά πάντα άπό τήν
Μόσχα γιά νά γλυτώσουν πλέον τήν
ζωήν τους. Γιατί ή Μόσχα δέν πρό
κειται νά «συγκινηθή» ούτε άπό τά
διαβήματα διαμαρτυρίας πού πρό
κειται νά κάνουν ή 'Αμερική καί ή
Αύστραλία, ούτε άπό τό κείμενο δια
μαρτυρίας πού τής έπέδαχτε - μετά
τήν κακοποίησι τού Νάιτ - ή Ένωσις Δημοσιογράφων.

Γιατί ή Μόσχα δέν έχει καμμιά
διάθεσι ν ’ άφήση τήν «σαπισμένη
καπιταλιστική Δύσι» νά κρίνη τις
πράξεις της. Καί γιά νά τήν κάνη νά
σωπάση θά πρέπει νά «κλείση» τά
στόματα τών Δυτικών πού παρακο
λουθούν τά όσα διαδραματίζονται
έντός τών συνόρων τής ΕΣΣΔ.
Έστω καί κακοποιώντας τους. "Ε
στω καί σκοτώνοντάς τους.
ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ ΟΥ Ι ΛΛΙΣ
ΙΑ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΗ «έπιδημία» έ 
βαλε, πρώ καιρού, σέ μεγάλες
άνησυχίες τις άρχές τής Δυτικής Γερ
μανίας. ‘ Η μιά μετά τήν άλλη άρχισαν
νά έξαφανίζονται οί ιδιαίτερες γραμ
ματείς σημαντικών πολιτικών προσώπων
μέ θέσεις - κλειδιά στήν κρατική ιεραρ
χία. Χρειάστηκε νά περάσει λίγος και
ρός, γιά νά διαπιστωθεί ή αιτία τού κα
κού:
Οί ' Ανατολικογερμανοί είχαν στή
σει μιά πολύ έξυπνη μηχανή. Χρησιμο
ποιούσαν πράκτορες πού έπαιζαν τούς
«πλαίη - μπόυ» κι έμπλεκαν στά δίχτυα
τους, κατά προτίμηση μοναχικές γραμ
ματείς, πού είχαν περάσει τό κατώφλι
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τής ώριμότητας, άπό πλευράς ήλικίας.
Παριστάνοντας τούς έρωτευμένους,
κατάφερναν νά άποσποΰν πολύτιμα
μυστικά.
"Ετσι, οί γραμματείς πού έδιναν πλη
ροφορίες στοάς «άγαπημένους» άρχι
σαν νά καταφεύγουν στήν 'Ανατολική
Γερμανία, άπό φόβο μή γίνει γνωστή ή
δράση τους καί συλληφθοϋν.' Η κυβέρ
νηση τής Δυτ. Γερμανίας άνησύχησε
πολύ μ' αύτή τήν κατάσταση. Τουλά
χιστον είκοσι γραμματείς, πήραν τούς
τελευταίους μήνες τό δρόμο γιά τίς
άνατολικές χώρες. Γι' αύτό άποφάσισε
νά άρχισει διαφωτιστική έκστρατεία,
μέ σκοπό νά προφυλάξει τίς ύπόλοιπες
άπό τόν πειρασμό. ' Η πρώτη της ένέργεια ήταν νά κυκλοφορήσει ένα φυλ
λάδιο μέ τίτλο: « Υπάρχει μιά κωδική
λέξη πού άνοίγει όλα τά χρηματοκιβώ
τια: «"Ερωτας».
Καί άναφέρει τό κείμενο: «' Η ιστο
ρία άρχίζει πολύ άθώα: Γίνεται ή γνωρι
μία, άναπτύσσεται συμπάθεια, δημιουργεΐται ό δεσμός. Μέ χαρά άρχίζετε νά
τού μιλάτε γιά τή ζωή σας, γιά τή δου
λειά σας. Εκείνος άκούει μέ μεγάλο
ένδιαφέρον. Κάποτε, σάς ζητάει μιά
μικρή χάρη. Τού τήν κάνετε. Συνεχίζε813

τε νά τού κάνετε διάφορες χάρες, άπό
έρωτα. Καί, στό τέλος, φτάνετε καί
στήν προδοσία, πάντα άπό έρωτα. ' Α
γνοείτε, όμως ένα βασικό γεγονός: Ο
«άγαπημένος» σας είναι ήδη παντρε
μένος μέ τις μυστικές ύπηρεσίες τής
'Ανατολικής Γερμανίας. Αύτό, παρακαλούμε, μήν τό ξεχνάτε».
Τό φυλλάδιο αύτό μοιράστηκε σέ
2.000 ύπαλλήλους. Παράλληλα, όργανώθηκαν άρκετά σεμινάρια, μέ όμιλίες
καί προβολή ταινιών, όπου άναλύθηκαν
έπτά βασικοί τρόποι πού χρησιμοποιούν
οί ' Ανατολικοί πράκτορες γιά νά παρα
σύρουν τίς άνυποψίαστες κοπέλλες ή,
μάλλον μεγαλοκοπέλλες, γιατί όπως
διαπιστώθηκε, τά θύματα ήταν όλα πάνω
άπό 30 χρόνων (Κρίστελ Μπρόσζεϋ
32 χρόνων, Ούρσουλα Λόρεντσεν 42
χρόνων," Ινγκε Γκόλιαθ 37 χρόνων, ήταν
οί τελευταίες πού δραπέτευσαν).
Οί γοητευτικοί καί ειδικά έκπαιδευμένοι «έραστές» έρριχναν τά δίχτυα
τους στά καφενεία καί τά ζαχαροπλα
στεία, κυρίως τά Σαββατόβραδα, μέ
βασικό στόχο τους τίς μοναχικές γυ
ναίκες πού, φυσικό είναι, έπειτα άπό τή
σκληρή δουλειά τους νά άναζητοΰν
κάποια συντροφιά καί λίγη τρυφερό
τητα, ιδίως σέ μιά πρωτεύουσα όπως
ή Βόννη, πού προσφέρει τόσο λίγες
εύκαιρίες γιά ψυχαγωγία.
Κάποτε, λοιπόν, ήταν ή θρυλική
Μάτα Χάρι, ή δαιμόνια καί φλογερή
κατάσκοπος, πού άποσποϋσε τά κρατικά
μυστικά χρησιμοποιώντας τά έρωτικά
της θέλγητρα. Σήμερα φαίνεται πώς ό
πράκτορας αύτοΰ τού είδους... άλλαξε
φύλο. "Εγινε όμορφος νέος, άρρενω-

πός έραστής μέ ξεχωριστά χαρίσματα,
καρδιοκατακτητής ώριμων γυναικών
πού έχουν στήν τσέπη τους τά κλει
διά γιά τά άπόρρητα καί λαχταρούν τή
μεγάλη έρωτική περιπέτεια.
Επίσης καί φανατικές άντικομμουνίστριες έπεσαν στά δίκτυα τής πλεκτάνης (Ίν γ κ ε Γκόλιαθ). Γι' αύτό τώρα,
σέ κάθε ντουλάπι πού περιέχει άπόρ
ρητα έγγραφα οί ύπηρεσίες έχουν
άναρτήσει τήν έξής έπιγραφή: «Τό λέμε
άνοικτά: Τό ντουλάπι αύτό, πρέπει νά
μείνει κλειστό».
Δέν είναι όμως ή πρώτη φορά πού
οί δυτικοί τήν παθαίνουν άπό τίς γραμ
ματείς τους. Παλιότερα, οί Ανατολι
κοί άντίπαλοί τους είχαν έφαρμόσει
κι άλλο «κόλπο»: Σκηνοθετούσαν «άποδράσεις» δικών τους γραμματέων, πού
κατέφευγαν στή Δύση, γιά νά βροϋν
τήν «έλευθερία» τους. Τίς γυναίκες
αύτές τίς έφοδίαζαν μέ πλαστά άπόρ
ρητα έγγραφα τού ΝΑΤΟ κι οί δυτικές
κυβερνήσεις δέν δίσταζαν νά τίς προσλάβουν σέ έμπιστευτικές θέσεις, προκειμένου νά μάθουν τά «μυστικά» τους.
" Ετσι οί «φυγάδες» διοχέτευαν μέ όλη
τους τήν άνεση τά άπόρρητα τών νέων
άφεντικών τους στούς παλιούς έργοδότες τους.
' Η πρώτη πού άποκαλύφθηκε ότι έ 
παιζε τό παιχνίδι αύτό ήταν ή Σουζάνα
Σήβερς, 58 χρόνων σήμερα. Έπί τέσ
σερα χρόνια μετά τήν άπόδρασή της
άπό τό άνατολικό στρατόπεδο, είχε
βρεθεί πλάι στόν τότε καγκελλάριο τής
Δ. Γερμανίας Β. Μπράντ καί όταν άπο
καλύφθηκε ό πραγματικός της ρόλος
τό σκάνδαλο πού ξέσπασε ήταν μεγάλο.

“ Αλλη κατάσκοπος πού χρησιμοποίη
σε τά γυναικεία της όπλα γιά νά άποσπάσει κρατικά μυστικά, ήταν ή Χέλγκα
Μπέργκερ, όμορφη πεταλουδίτοα, πού
πετοΰσε άπό άγκαλιά σέ άγκαλιά άνώτατων ύπαλλήλων. Τόν ίδιο περίπου
ρόλο έπαιξε καί ή Ροζαλί Κοΰντσε, μιά
καστανή κουκλίτσα πού, μάλιστα, άνακηρύχθηκε καί «Μις Κατάσκοπος»,
' Αναμφισβήτητα ό έ ρ ω τ α ς πάντα
έπαιξε κύριο ρόλο στό παιχνίδι τών
κατασκόπων. ' Η μόνη άλλαγή πού βλέ
πουμε στις μέρες μας, έπειτα άπό τά
τελευταία «κρούσματα», είναι ότι ή γυ
ναίκα άπό θύτης έγινε θύμα (κλασική
έχει μείνει ή περίπτωση τής ' Ελεονώρας Σάττερλιγκ, πού αύτοκτόνησε
στή φυλακή όταν άνακάλυψε ότι ό άνδρας της τήν είχε παντρευτεί μόνο καί
μόνο έπειδή δούλευε στό ύπουργεϊο
Εξωτερικών καί είχε τό κλειδί ένός
σημαντικού άρχείου μέ άπόρρητα).
Κοινός παρονομαστής όλων τών
«θυμάτων» είναι ή μοναξιά καί ή
ήλικία, πάνω άπό τά 30. « Ακριβώς οί
γυναίκες κάποιας ήλικίας είναι πού δια
τρέχουν τό μεγαλύτερο κίνδυνο», δή
λωσε πρόσφατα ό γενικός εισαγγελέας
τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής
Γερμανίας κ. Κούρτ Ρέμπμαν.«' Υποκύ
πτουν εύκολότερα, γιατί σκέφτονται
ότι δέν έχουν πιά πολλές πιθανότητες
νά συναντήσουν τήν άδελφή ψυχή!»
"Ας προσέχουν, λοιπόν, οί ιδιαίτερες
γραμματείς τής «δεύτερης νεότητας».
Κατά τήν άποψη τού κ. γενικού εισαγγε
λέα, άν κάποιος έπιχειρήσει νά τούς
κλέψει τήν καρδιά, είναι πέρα άπό κάθε
άμφιβολία έπικίνδυνος κατάσκοπος!

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ
' Από τό γνωστό έκδοτικό Οίκο Πέτρου Πατσιλινάκου κυκλοφόρησε ένα πραγματικά άξιόλογο βιβλίο άφιερωμένο στό
θρυλικό ήρωα τής Πίνδου τόν Κ. Δαβάκη. Συγγραφέας τού έργου ό κ. Νώντας ' Ηλιόπουλος (Μνήμων). ' Ο κ. ' Ηλιόπουλος στις 366 σελίδες τού βιβλίου παραθέτει πολλά άγνωστα καί έντυπωσιακά στοιχεία άπό τήν έπική προσπάθεια
τού ' Εθνους νά συγκροτήσει τόν έπιδρομέα στήν Πίνδο καί άπό τή ζωή καί τή δράσι τού Δαβάκη, ό όποιος σήκωσε πρώ
τος τό βάρος τής ' Ιταλικής έπιθέσεως, έδωσε ένα καλό μάθημα στούς στρατηγούς τού Μουσσολίνι καί τόν καιρό νά
ολοκληρωθεί ή έλληνική έπιστράτευση. Τό έξώφυλλο τού βιβλίου έπιμελήθηκε ό συνεργάτης τού περιοδικού μας,
γνωστός ζωγράφος κ. Μιχάλης Νικολινάκος. Τό άρίστης ποιότητος χαρτί καί οί σπάνιες φωτογραφίες συμπληρώνουν
τήν άξια αύτοΰ τού ένδιαφέροντος έργου πού χωρίς άμφιβολία άποτελεΐ συμβολή στήν έλληνική βιβλιογραφία.
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ΤΣΟΝΤΕΣ
Τού ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Τοΰ κ. Σωτ. Ά θανασιάδη
«Π ερικαλώ τή Σεβ α σ τή Διοίκηση νά θεω ρήσ η το ύ ς κόπους μου, νά
έ ξ ε τ ά σ η τά ά να γκαϊα όπου πρός χ ρ εία ν έ χ ε ι καί νά μοΰ διορίση έ ν α
μισ θόν ά ρ κ ε τό ν καί τήν π ρόβλεψ ιν διά νά τό ν λαμβάνω κατά μήνα,
δ ια τί υσ τερ ο ύ μ α ι, τά πρός τό ζήν κ α θη μ ερ ινά ».
«Πανεκλαμπροτάτη καί Σεβασμιωτάτη
' Υπερτάτη Διοίκησις τού Σεβαστού
Βουλευτικού Σώματος
"Ολα τά έθνη, όταν έκριναν νά λάβωσιν πολίτευμα έστοχάσθησαν νά
ποιήσωσιν έκεϊνα τά μέλη των υπουρ
γημάτων όπου συσταίνωσιν τήν Διοίκησιν. Διά τήν ευταξίαν όμως, ιδιοκτη
σίαν, ευδαιμονίαν καί κυβέρνησιν τού
λαού έσύστησαν κριτήρια, Εγκληματι
κόν, Δικανικόν (ήτοι Επαρχιακόν) Ε
μπορικόν καί Έπικαλεστικόν, καί όλα
τά έποίησαν άνεξάρτητα, ότι δέν είναι
ύποκείμενα εις κανένα μέλος τής Διοι
κ ή σ εις , μήτε εις τήν ιδίαν Διοίκησιν.
' Υποκείμενα όμως είς τήν Διοίκησιν
είναι όταν ή ένας κριτής ή δύο ή τό
δλον, παρακινηθείς ή άπό αισχροκέρ
δειαν ή άπό συγγένειαν ή άπό στενήν
φιλίαν, καταπατήση τόν νόμο καί άνόμως δώση άδικον τού έχοντος δίκαιον
(άφού όμως έξετασθή καλώς καί μέ
άκρίβειαν καί βεβαιωθή ή Διοίκησις ότι
είναι άληθινόν, τότε τόν κριτήν τόν έκπίπτει άπό τό υπούργημα, τόν ύστερεί
έφ ’ όλης του τής ζωής άπό κάθε έπάγγελμα καί τόν παιδεύει σφοδρώς ή μέ
φυλακήν ή μ έ χρηματικήν ποινήν, έξόν
άπό τό ύστέρημα τού έπαγγέλματός
του). Ή άπόφασίς του ύπόκειται είς
έκτέλεσ ιν είς τόν σύλλογον, ήτοι είς τό
Ανώ τερον Κριτήριον καί όχι άλλο.
Τό Δικανικόν, ήτοι τό Επαρχιακόν
καί πρώτον Κριτήριον, έχει ένεργητικήν, καί έκτελεστικήν δύναμιν. Ή έ-
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νεργητική του δύναμις είναι έπειτα άπό
τήν άπόφασιν, άν δέν θελήση νά ύποκυφθή ύ άποφασισμένος. Ή Καγκελλαρία, ήτοι τό Άρχιγραμματείον, στέλ
νει τό ένεργητικόν πρόσταγμα μέ τόν
φ έντε, ήτοι τόν ύπηρέτην τού Κριτη
ρίου, καί πηγαίνει είς τό μεγαλύτερον
ύποκείμενον όπού νά είναι καί έκεϊνος διαβάζοντας τό πρόσταγμα δέν έναντιείται τελείως καί ό ύπηρέτης σηκώ
νει πράγμα κινητόν διά τήν ποσότητα
καί τήν φέρνει είς τό Γραμματείον
καί τό Γραμματείον δημοσίως είς τήν
άγοράν τό πουλεϊ καί πληρώνει τόν
έχοντα λαμβάνειν. ~Αν δέν εύρη πρά
γμα κινητόν ό ύπηρέτης, σημαδεύει
πράγμα άκίνητον διά τήν ποσότητα. Τό
Άρχιγραμματείον διορίζει τίμιους,
πρακτικούς, καί εΰ συνειδότας καί τό
ξετιμώνει καί τό πουλεϊ δημοσίως είς
τήν άγοράν. Αύτή είναι ή ένεργητική του.
’ Εκτελεστική δύναμις τού Δικανικού
Κριτηρίου ύπάρχει ή κάτωθεν. Ά ν ό
άποφασισμένος είς τό νά πληρώση έναντιωθή είς τόν ύπηρέτην καί δέν τόν
άφήση νά σηκώση πράγμα κινητόν ό
πού πηγαίνει μέ τό ένεργητικόν πρό
σταγμα, ή δέν άφήση τόν ύπηρέτην νά
φωνάξη ε ίς τήν άγοράν δημοσίως τό
πούλημα τόσον τού κινητού ώσάν καί
τού άκινήτου, τότε τό Κριτήριον διατί
άρματα δέν έχει, τό άρμα του είναι τό
κονδύλι, εύθύς γράφει τής Διοικήσεως
τήν έναντίωσιν τού ύποκειμένου ώς ε ί

ναι, όποιον καί είναι, καί ζη τεί τήν σφο
δρόν του καί σκληροτάτην παιδείαν. Καί
ή Διοίκησις έχει χρέος άφευκτον νά ύπακούση ε ίς τήν γραφήν τού Κριτηρίου
καί νά δώση έκείνην τήν παιδείαν όπού
διορίζει τό Κριτήριον διατί μ έ τήν γρα
φήν του τό Κριτήριον διορίζει καί τήν
παιδεία. Αύτή είναι ή έκτελεστική δύναμις τού Κριτηρίου, δυνατώτερη άπ
όλα τά άρματα τής Διοικήσεως
Τό Ανώ τερον Κριτήριον δέν έχει
μήτε ένεργητικήν μήτε έκτελεστικήν
δύναμιν, παρά μόνον ή τό λάουδο ή τό
τέλειο τής άποφάσεως (ήτοι ή τήν κύρωσίν της ή τήν ήλλοίωσίν της) καί είς
έκείνο όπού πράξει πάλιν τό Ανώτερον
Κριτήριον δέν έχει πράξεις μήτε προσταγάς.
"Οταν δέν είναι τούτο, δέν ύπάρχει
Κριτήριον καί άντίς διά όφελος τής κοινότητος είναι βλαβερόν, καί όχι τής
κοινότητας, άλλά καί τής ιδίας Διοικήσεως, διατί τό Κριτήριον τότε μόνον
άποφασίζει καί έν ερ γ εϊ είς τόν άδύνατον καί πτωχόν. Περιπλέον είς όλας τάς
διοικήσεις όλα τά ύπουργήματα, όπού
συσταίνουσι τήν διοίκησιν είς όλας τάς
πράξεις του όπού δίδονται καί δέχονται
διά τάς ύποθέσεις τού πολίτου καί
κοινότητος, δέν έχουσι ταρίφα διά νά
πληρώνωνται, άλλά δίνονται όλα γράτις
(ήτοι χωρίς πληρωμήν).
Τά Κριτήρια έπειδή καί δέν είναι
ύπουργήματα όπού νά ύπουργώσι τήν
Διοίκησιν, άλλά διά έκ χρείας ληιμοδο-

Στήν έπάνω φωτογραφία, Αθηναϊκό κέντρο
τήν έποχή τού "Οθωνος Κάτω: Χαρακτηρι
στικός τύπος "Ελληνός τής ίδιας έποχής.

αίας καί άλλα τών έγκατοίκων έχουσι
ταρίφα, όπού οί έγκάτοικοι δέν τήν αι
σθάνονται καί δέν τούς βαρεϊ, διατί είναι
πρός χρησίμευσίν του (φ έρ ' είπεϊν δτι,
άν ένας θέλη νά <ράγη, πρέπει νά έξοδεύση πρώτον, μάλιστα όπου ό νόμος
διορίζει δτι όποιος χάνει νά πληρώνη τά
έξοδα τού άλλου καί, άν διορισθή ή
ταρίφα, δλα τά έξοδα τού Κριτηρίου νά
γένουοι).
Τό Εγκληματικόν Κριτήριον πάλιν
δέν έχει μήτε ένεργητικήν μήτε έκτελεστικήν δύναμιν, έπειδή τήν άπόφασίν του τήν στέλνει είς τόν έξουσιαστήν

καί αύτός τήν ένεργεί. Τούτο τό συστηθέν Κριτήριον όχι μόνον δέν υπάρχει
άνεξάρτητον άλλά καί τελείως δέν
όνομάζεται Κριτήριον, έπειδή καί είναι
τελείως ύποκείμενον καί ύποδεδουλωμένον. Καί τό Κριτήριον δ,τι ποιεί, θέλουσι νά προέρχεται άπό έκείνους...
Τάς άποφάσεις τού Κριτηρίου τάς θέλουσι παρομοίως ύποκείμενας καί δσας
θέλουσι καί τούς συμφέρει τάς ένεργοϋστ δσας δέν τούς συμφέρει τάς
άποβάλλουσι καί τάς άναιρούσι, χωρίς
νά έμπέσωμεν είς έπικάλεσιν, καθώς
ή σοφία τής Υ.Δ. ήμπορεϊ νά τήν γνωρίση, δν θέλη. Λοιπόν, είναι άχρηστον καί
νά δίδωνται μισθοί (άγκαλιά μισθοί καί
χαρτιά) καί ποτέ πληρωμές· καί τοιούτης λογής παραπονοϋνται ό είς τόν άλ
λον έπί τό Κριτήριον.
Προσέτι κάθε πατριώτης χρέος άπαραίτητον έχει νά δουλεύη τήν πατρίδα
του, χωρίς ποτέ νά στοχασθή διά κέρ
δος. Εγώ πριν τής έπαναστάσεως δύο
μήνες έφυγα άπό τήν πατρίδα μου έπίτηδες. Δύο ήμισυ χρόνους δουλεύω
διά τήν έλευθερία μου καί διά τήν πα
τρίδα μου τρέχοντος έδώ καί έκεϊ. "Οθεν έχρειάζονταν καί μ έ έστελναν μέ
έξοδα άπειρα έδικά μου καί μ έ κίνδυ
νον τής ιδίας μου ζωής. "Αφησα ύλην
μου τήν ούσίαν, κινητήν καί άκίνητον
ε ίς τήν πατρίδαν μου (τήν όποιαν οί τύ
ραννοι τήν έκαμνανμιρί, ήτοι δημοσίαν).
Έσκλαβώθησαν καί δύο άνήλικα άθώα
παιδιά μου. Διά δύο ήμισυ χρόνους όπού

είχον καί έξώδευον, δέν έκαταδέχθην
νά ζητήσω μήτε μισθόν μήτε άνταμοιβήν είς τούς κινδύνους μου, καθώς
είναι γνωστά τοϊς πάσιν τής Δυτικής
Ελλάδος καί τής Διοικήσεως μερικώς.
Τώρα ή Διοίκησις ήθέλησε νά μέ τιμήση είς τό Άρχιγραμματείον τούτο
τού Επαρχιακού Κριτηρίου καί τό ύπουργεϊον τών συμβούλων μ έ έδιώρισε
διά μισθόν γρόσια έβδομήντα πέντε
καί ταύτα ε ίς χαρτιά καί όχι είς ένέργειαν. Αυτά δέν μέ άρκοϋσι διά πρός
τό ζήν άναγκαία καί διά ένδυμασίαν καί
τό περισσότερον διά καταφρόνησιν,
όπού είς δλα τά ύπουργεία οί ύπογραμματεϊς καί οί άντιγραφείς έχουσι μισθόν
πρός γρόσια έκατόν είκοσι καί έκατόν
πενήντα τόν μήνα καί οί άρχιγραμματείς
έχουνσι έκείνα όπού είναι γνωστά τής
Διοικήσεως. Καί αύτοί δέν έχουσι τό
σους κόπους καί τόσην δούλευσιν ώς
τήν έδική μου, έπειδή είς κάθε Γοαμματεϊον είναι πολλοί όπού καθημερινώς
άδιακόπως άπό αύγήν έως βράδυ γρά
φω καί δουλεύω, διατί δέχομαι δναφοράς, στέλνω διά γράμματος τάς ε ι
δήσεις, τάς άντιγράφω στά βιβλία,
σηκώνων τά άντίγραφα μετά καί τά δίδω
τών μερών, γραφείς, είς ύπουργεία καί
άλλα πολλά. 'Επειδή καί τό Γραμματείον είναι άνοικτόν κάθε ήμέρα, καθώς
ήμπορεϊτε νά βεβαιωθήτε άπό τά λίμ
πρα μου καί άπό άναφοράς.
"Ολος ό κόπος είναι έδικός μου. Ο
κριτής τήν έβδομάδα ή μία ή δύο φοράς
κάμνει άποφάσεις καί διά λόγου άφού
θεωρήση, καί γνωρίση, άποφασίζει, καί
ό γραμματεύς τήν καταστρώνει, τήν
κυρύττει, δίδει καί τά ίσα. Διά τούτο
περικαλώ τήν Σ.Υ.Δ. νά θεωρήση τούς
κόπους μου, νά έξετάση τά άναγκαία
όπού πρός χρείαν έχει καί τήν πρόβλεψιν διά νά τόν λαμβάνω κατά μήνα διατί
ύστεροϋμαι, τά πρός τό ζήν καθη
μερινά.
Ταύτα όλα κατά τό άπαραίτητον
χρέος μου τά ειδοποιώ τή Σ. Υ.Δ, διά νά
πάρη τά άναγκαία μέτρα όπού νά
συστήση τό Κριτήριον καθώς πρέπει
καί καθώς τό διορίζει ό νόμος είς άποφυγήν πολλών άτοπημάτων, είς άνεσιν
τών έγκατοίκων, είς ένέργειαν τής
δικαιοσύνης καί διά νά μήν έξουθενήται καί καταπατήται μέ κατάχρησιν
ό νόμος διά καλήν τύχην μερικών. Καί
μέ όλον τό προσήκον σέβας ύποσημειούμαι δούλος ταπεινός καί εύπειθέστατος τής Σεβασμιότητος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑ ΥΡΟΜΜΑ ΤΗΣ
Γραμματεύς τού Επαρχιακού
Κριτηρίου
19 Αύγούστου 1823, Τριπολιτσρ».
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟ
ΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΣ
Συνέχεια άπό τή σελ. 787
είναι ισότιμη μέ τή ΣΙΑ τής ‘ Αμερι
κής, έπίσης θά ήθελε τήν άνταλλαγή
πληροφοριών σχετικά μέ τρομοκρατι
κές όμάδες έ φ - όσον χρησιμοποιείται
σάν ή κεντρική παρακαταθήκη πληρο
φοριών πού συλλέγονται άπό τή Γερ
μανική ' Αστυνομική ' Ομάδα Κομμάντο
ή όποια ένίσχυσε καί συνέλαβε τούς
ή γέτες τής άστικής τρομοκρατικής
όμάδας τής Μπάαντερ Μάϊνχοφ. Οί
τρομοκράτες τής Μπάαντερ Μάϊνχοφ
άπέκτησαν τήν έπιδεξιότητα σέ Πα
λαιστινιακά άνταρτικά στρατόπεδα στήν
Ιορδανία καί ίσως νά έχουν προμη
θεύσει «άσφαλή σπίτια» στό Μόναχο
στά όποϊα κατέφυγαν οί "Αραβες δολο
φόνοι πριν τήν έπίθεση τους έναντίον
τών ’ Ισραηλιτών στό ' Ολυμπιακό χωριό.
Φυσικά οί 'Αμερικανικές ύπηρεσίες
πληροφοριών ένδιαφέρονται γιά τις
δραστηριότητες τών Γερμανών τρομο
κρατών έπειδή πολλές άπό τις δραστη
ριότητες τους άφοροΰν τή χρησιμο
ποίηση έκρηκτικών ύλών πού κλάπηκαν
άπό στρατόπεδα τού ΝΑΤΟ, μεταξύ
τών όποιων τό Αμερικανικό στρατό
πεδο «Μεϊσάου» τής Δυτικής Γερμα
νίας.Πιστεύεται έπίσης ότι ή όμάς
τών Μπάαντερ-Μάϊνχοφ συναντήθηκε
μέ τούς Αμερικανούς Γουέδερμεν
σέ Παλαιστινιακούς καταυλισμούς στή
Μέση Ανατολή.
' Η διεθνής ' Αστυνομία θά μπορού
σε νά χρησιμεύσει σάν κέντρο διεθνούς
άνταλλαγής πληροφοριών. Ό μως ή
ΙΝΤΕΡΠΟΛ τούς τελευταίους μήνες
δέχθηκε τά πυρά τών έπισήμων τής
Διεθνούς ' Οργανώσεως ' Αρχηγών
Αστυνομίας (IACP) γιά τούς πρόσφα
τους δεσμούς της τόσον μέ κομμουνι
στικά όσο καί μέ τρομοκρατικά έθνη.
' Επίσης τής IACP παρατήρησε ότι
ήταν άνήσυχος μέ τήν συμμετοχή τής
Συρίας στήν ΙΝΤΕΡΠΟΛ λόγω τού ότι
ή χώρα αύτή έγκρίνει τις τρομοκρατικές
δραστηριότητες καί νομίζει ότι ό δ ε
σμός ΙΝΤΕΡΠΟΛ-IACP χρειάζεται πε
ραιτέρω μελέτη. Παρόμοιες άμφιβολίες έκφράσθηκαν άπό πολλούς Αρ
χηγούς ' Αστυνομίας ' Αμερικανικών
πόλεων οί όποιοι έχουν τήν άποψη ότι
ή δραστηριότητα τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ είναι
έπέμβαση στά τοπικά έγκλήματά τους.
Κατά συνέπεια συνιστάται όπως ή συν
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εργασία μεταξύ τών διαφόρων ύπηρεσιών πληροφοριών γίνεται μέ άπευθείας
άνταλλαγή πληροφοριών άντί μέσον
τρίτης ύπηρεσίας.

Ά ντιτρομοκρατικές στρα
τιω τικές όμάδες
Οί Δυτικές στρατιωτικές Δυνά
μεις έπιμένουν στήν ιδέα χρησιμοποιήσεως τής λιγότερης βίας στήν άντιμετώπιση τών άστικών τρομοκρατών καί
θεωρούν τήν έπέμβαση τών στρατιω
τικών δυνάμεων σάν τό τελευταίο δρα
στικό μέσο μόνο άφοΰ οί άστυνομικές δυνάμεις καταβάλουν τό άπαν τών
δυνάμεων τους καί άδυνατοϋν νά καταστείλουν τήν έξέγερση. Εν τούτοις
οί δημοκρατικές χώρες πρέπει νά
μελετήσουν προσεκτικά τήν ίδρυση καί
χρησιμοποίηση ειδικών έκπαιδευμένων
όμάδων άπό τίς ένοπλες δυνάμεις τους
γιά καταστολή τρομοκρατικών ένεργειών πού βρίσκονται σέ έξέλιξη. Οί
Κυβερνήσεις τής Ολλανδίας, Ιταλίας
κ α ί' Αγγλίας έχουν ήδη έκπαιδεύσει καί
χρησιμοποιήσει έπίλεκτες στρατιωτικές
μονάδες γ ι' αύτό τό σκοπό καί έπιτεύχθηκαν άξιόλογες έπιτυχίες μέ αύτές.

Λεωφορεία στή Φλωρεντία πού κάηκαν άπό
Ιταλούς άναρχικούς. Οί άναρχικοί έπ ετέθησαν κατ ’ άστυνομικών πού προσπάθησαν
νά τούς διαλύσουν, γιά νά μή συνεχίσουν
τό έμπρηστικό τους έργο.

Στις 2 Δεκεμβρίου τό 1975 π.χ. μιά
ΘΟμελής όμάδα Ολλανδών πεζοναυ
τών είδικώς έκπαιδευμένων στόν χειρι
σμό τρομοκρατικών έπεισοδίων περικύ
κλωσε τραίνο τό όποιο καταλήφθηκε
άπό 5 ένοπλους έξτρεμιστές οί όποιοι
έκρατοϋσαν 50 όμήρους κάτω άπό τήν
άπειλή όπλων. Τελικά, οί έξτρεμιστές
παραδόθηκαν στούς πεζοναύτες ύστε

ρα άπό πολιορκία 16 ήμερών. Πριν περί
που ένα χρόνο ή ίδια άντιτρομοκρατική ' Ολλανδική όμάδα κατάβαλε 4 τρο
μοκράτες, μεταξύ τών όποιων καί ένα
Παλαιστίνιον, οί όποιοι κρατούσαν 25
όμήρους στις φυλακές τής Χάγης.
Τό Σεπτέμβρη τού 1973 οί Ιταλοί χρη
σιμοποίησαν ειδ ικ ά έκπ αιδ ευθείσ α
στρατιωτική μονάδα γιά νά έπιτεθοϋν
σέ παράκτιο διαμέρισμα τό όποιο νοικιάσθηκε άπό "Αραβες τρομοκράτες
πού σχέδιαζαν νά χρησιμοποιήσουν
Σοβιετικούς φορητούς έκτοξευτήρες
καί βλήματα γιά νά έπιτεθοϋν σέ ' Ισραηλιτικό άεροπλάνο τής ΕΛ ΑΛ κατά τήν
άπογείωση άπό τό άεροδρόμιο Φλουμετσίνο τής Ρώμης ή κατά τή προσγείω
σή του. Ή μεγάλη Βρεττανία έχ ει χρη
σιμοποιήσει μέ έπιτυχία τήν 22η Ειδική
Αεροπορική Ομάδα της (ΣΑΣ) γιά
νά άντιμετωπίσει τρομοκράτες σέ πολ
λά μέρη τού κόσμου. Τό 1973, 40 πεζο
ναύτες έκπαιδεύτηκαν στίς ΗΠΑ καί
μετά άνάλαβαν δράση στή Βόρειο ’ Ιρ
λανδία. Παρόμοια έκπαίδευση είχαν
καί στό Τέξας.
Στό μεταξύ συνεχίζεται ή βίαιη συμ
περιφορά τής παγκόσμιας τρομοκρα
τίας πού διοικεϊται άπό όμάδες πού
μοιάζουν μέ τή Διεθνή Συλλογική Τρο
μοκρατία, πού έδρ εύει στό Παρίσι, καί
είναι γνωστή σάν ' Αραβική ' Οργάνωσι
Ενόπλου Αγώνα. Τό Λιβανικό περιο
δικό ΑΛ ΝΤΙΑΡ άνάφερε ότι ή ' Οργά
νωση 'Ενόπλου 'Αγώνα είναι μέρος
τού Λαϊκού Μετώπου γιά τήν 'Α πε
λευθέρωση τής Παλαιστίνης (PFLP)
καί συνδέεται μέ όργανώσεις, όπως ή
Μπάαντερ Μάϊνχοφ τής Γερμανίας καί
ό 'Ιαπωνικός Ερυθρός Στρατός. Έ 
νας 26χρονος άπό τή Βενεζουέλα ό
Κάρλος Μαρτινέζ, γνωστός σάν «Κάρλος» ή «Τσακάλι» είναι ό άρχηγός
τής Οργανώσεως Ένοπλου ’ Αγώνα
καί καταζητείται άπό τήν άστυνομία
12 χωρών γιά σειρά φόνων καί τρομο
κρατικών έπιθέσεων. Ό Κάρλος ήταν
άρχηγός τής όμάδας πού άπήγαγε τόν
Μεσανατολίτη 'Υπουργό Πετρελαίων
άπό τή Βιέννη τό Δεκέμβρη τού 1975.
Οί Εύρωπαϊκοί άστυνομικοί κύκλοι παρα
κολούθησαν τά ϊχνη του ώς τή Λιβύη.
"Ομως οί τωρινές κινήσεις του είναι
γνωστές.
Μέ όμάδες μέ άρχηγούς σάν τό
«Τσακάλι» ύπό καταδίωξη, πρέπει νά
είμαστε βέβαιοι δτι ή διεθνής μας κοι
νωνία είναι ικανή νά άνταποκριθεϊ άποτελεσματικά στή πικρή πρόκληση τών
τρομοκρατών. ' Η διακρατική τρομοκρα
τία όμως δίνει στήν κοινωνία μιά άφορμή
γιά νά σκεφτεϊ μέ πνεύμα συνεργασίας

καί πιό καθαρά, άσχετα μέ τό πώς ό κό
σμος συναισθηματικά νοιώθει γιά τίς δυ
νατότητες μιας συντονισμένης διε
θνούς δράσης νά χειρισθεΤ τίς φαινο
μενικά παράφρονες άλλά πάντοτε ύπολογίσιμες πράξεις τρομοκρατίας.
Μ ετάφ ρ. ύπό τού Αστυν. κ. Κ. Σολομωνίδη. Δ ημ οσ ιεύ θηκε στά -ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ» Κύπρου.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ
ΝΑ ΛΕΜΕ «ΟΧΙ»
Συνέχεια άπό τή σελ. 753
μπορεί νά καταφύγη άσυνείδητα ή
παραπλάνηση. "Ενας καθηγητής
γαλλικού Πανεπιστημίου μοΰ έ 
λεγε πρόσφατα, ότι έβλεπε ν ' άναβλύζη μ' ένδιαφέρον αύτό τό και
νούργιο ένδιαφέρον γιά τούς Π ατέ
ρες. Αλλά - προσέθεσε - βλέπω
ήδη νά διαγράφωνται όλες οί γνω
στές αιρέσεις, διακρίνω τούς ' Αριανούς καί τούς Πελαγικούς...
' Η ιστορία τής ' Εκκλησίας, καί ή
'Ιστορία γενικώτερα, προσφέρουν
πολλές σελίδες μέ έπεισόδια σάν
αύτό πού συζητούμε. Οί άνθρωποι
πολλές φ ορές έπιθυμοϋσαν ένα
«αιώνιο Εύαγγέλιο». Καί άσφαλώς
πρέπει πάντα ν ά ξ α ν α γ υ ρ ί σ ο υ μ ε σ τ ι ς π η γ έ ς , νά ξαναπαίρ
νουμε τό σπόρο καί νά τόν άλέθουμε άπό τήν άρχή. Αλλά σέ κα
νένα άνθρώπινο θέμα δέν άρκεί νά
λ έμ ε « δ χ ι» , δ έ ν ά ρ κ εϊή ά ρ ν η σ η .
Τό βλέμμα αύτοϋ πού άρνεΐται
πρέπει συγχρόνως νά ξέρη π ο ύ
θ έ λ ε ι ν ά π ά η , νά συνειδητοποιή
(έστω καί λίγο) τίς συνθήκες τ ο ύ
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ πού πρέπει νά
οίκοδομήση, καί πριν άπ' δλα τό
νόημά του.
Μετάφραση: ΔΑΝΑΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

Ο
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
Συνέχεια άπό τή σελ. 721
χαν βέβαια οί άπαισιόδοξοι, οί όποιοι
έξέφραζαν άμφιβολίες γιά τήν πρόοδο»
μάς λέγει ό Τζόφερ Γκούντ Κράτς (Διά
λογος, Φθινόπωρο 1971 ο. 14 καί 15)
καί άναφέρει τό φιλόσοφο Ρασελάς
στό ηθικοπλαστικό μυθιστόρημα τού

Σαμουέλ Τζόνσον, πού άνακάλυψε μιά
ιπτάμενη μηχανή, άλλά άρνιόταν νά άποκαλύψει τό μυστικό της γιατί δέ θά
έπρεπε νά έπιτραπεϊ ατούς άνθρώπους
νά πετάξουν πριν γίνουν ένάρετοι.
Μπορεί βέβαια νά μή περιμένουμε,
σημειώνουν οί κοινωνικοί έρευνητές,
νά γίνουν οί άνθρωποι ένάρετοι προ
τού τούς στείλουμε στό φεγγάρι άλ
λά άντιλαμβανόμαστε καλά, πώς μέ τό
νά τούς στείλουμε έκεϊ, δέν τούς κά
νουμε άναγκαστικά καί πιό ένάρετους.
Ή άπαισιοδοξία τού φιλοσόφου πού
σκέφθηκε τήν ιπτάμενη μηχανή δυστυ
χώς βρίσκει τήν άπόλυτη δικαίωσή
της.

κό, μηχανικό πολιτισμό μας σάν μορφή
χωρίς κεφαλή καί αισθήματα, σάν ένα
έκτρωμα.
Πάντως κάτω άπό τήν έπιφάνεια
τών φωτεινών φαινομένων τού τεχνικού
πολιτισμού μας ύπάρχει σήμερα μιά με
γάλη έ ρ η μ ι ά γύρω άπό τόν άνθρω
πο, μιά έρημιά πού είναι περισσότερο
συναισθηματική, ήθική, κοινωνική καί
φιλοσοφική. 'Ερευνητές τής ψυχολο
γίας (Β.Φ. Σκίννερ) πιστεύουν στήν
άποσαφήνιση τών άπόψεών τους γιά
τόν άνθρωπο καί τήν κοινωνία «ότι τά
προβλήματα τού σημερινού κόσμου
μπορούν νά λυθούν μόνο στό έπίπεδο
τής άνθρώπινης συμπεριφοράς». 'Ω 

Η άνάγκη γιά ήθικά κριτήρια ή κά
ποιου είδους σοβαρού έλέγχου έπάνω
στήν τεχνολογία είναι άσφαλώς μεγάλη.
' Ολόκληρο τό άνθρώπινο γένος άντιμετωπίζει τίς Ιδιες περίπου άπειλές. Δυ
στυχώς οί διεθνείς έλεγχοι είναι σχε
δόν άδιανόητοι σέ μιά έποχή, πού τά
έθνη τρώγονται άναμεταξύ τους γιά
πράγματα πολύ πιό άσήμαντα άπό τή
μοίρα τού άνθρώπου. "Ετσι μιά άρχή θά
μπορούσε νά γίνει εύκολώτερα στό έσωτερικό τής κάθε κοινωνίας μέ βάση
τή δημιουργία άνθρωπίνων σχέσεων, ό
που νά έξετάζωνται τέτοιου είδους
προβλήματα κάτω άπό τό φώς ήθικών
κριτηρίων μέ άνθρωπιστικό νόημα. Καί
τότε δέ θά άντικρύζεται κάθε γνώση
ώς καλή καί κάθε τεχνολογική πρόοδος
δέν θά θεωρείται δτι έχει προτερήματα
ότι ή πρόοδος στήν τεχνολογία καί στά
μηχανικά συστήματα παρουσιάζεται
σάν άναπόφευκτη.
Σήμερα ό άνθρωπος μέσα στόν άνεξέλεγκτο στρόβιλο τού τεχνικού πολιτι
σμού τεχνοποιεΐται σέ σημείο νά χάνει
τόν έαυτόν του, έτσι ώστε νά μήν μπο
ρεί νά οικοδομήσει τή ζωή του άπό τόν
πυρήνα τής άνθρώπινης ούσίας του. Ό
ύπερβολικά αισιόδοξος θόρυβος γύρω
άπό τήν άνοδο τής τεχνικής προόδου
έξαπατά τόν άνθρωπο καί δέ βλέπει τόν
κίνδυνο αύτής τής λατρείας του πρός
τή μηχανή, τό κενό τό όποιο άπειλεΐ
δχι μόνον τήν άνάπτυξή του, άλλά πιθα
νώς καί τήν καταστροφή του. "Ολες
οί κατακτήσεις τού τεχνικού πολιτι
σμού μάς προσπορίζουν άπλώς πολιτι
σμό μηχανής, τεχνικής καί άνεσης. Δη
λαδή μάς προσφέρουν ύλικά άγαθά
ένεργοϋν καί κινούνται μέσα στήν πε
ριοχή τής ύλης. "Οχι μόνον δέν προ
ωθούν τήν πλευρά τού ψυχικού κόσμου
τού άνθρώπου παρά τόν άλλοτριώνουν,
τεχνοποιοϋν τόν άνθρωπο σέ σημείο
ώστε ψυχολόγοι καί ηθικολόγοι τής
έποχής μας, ν ' άντικρύζουν τόν τεχνι

στόσο ήμέρα μέ τήν ήμέρα τέλεια αύτοματοποιούμενος κόσμος μας, δηλαδή
μέ τόν όλο καί αύξανόμενο μηχανικό
αύτοματισμό, έχει φθάσει ό σύγχρο
νος άνθρωπος τών βιομηχανικών κοι
νωνιών μας τής άπληστίας καί τής κατα
νάλωσης ν ' άντικρύζει τόν κόσμο, τόν
πλησίον του άπό τήν όπτική γωνιά τού
αύτοματισμοϋ, έτσι ώστε νά παραμερί
ζεται σιγά σιγά τέλεια ό άνθρωπος μέ τά
αίσθήματά του. Ωστόσο κάθε σκέψη,
καθώς καί κάθε δημιουργική δραστηριό
τητα συνδέεεται άδιάσπαστα μέ τό συ
ναίσθημα. Έ τσ ι ό όλο καί τεχνοποιούμενος σύγχρονος άνθρωπος έχει κάμει
ώς ιδανικό του νά σκέπτεται καί νά
ζ ε ϊ χωρίς συναισθήματα. Μέ τήν άποδοχή αύτοϋ τού κανόνα τό άτομο σή
μερα έχει έξασθενίσει πολύ. ' Η σκέψη
του φτώχυνε κι έγινε άνούσια. Από
μιάν άλλη πάλι πλευρά μιά καί τά συναι
σθήματα δέν είναι δυνατόν νά σκοτω
θούν όλότελα, θά πρέπει νά ύπάρχουν έντελώς ξεχωριστά άπό τήν πνευ
ματική πλευρά τής προσωπικότητας.
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μένη άρκετάάσαφές. Πάντως, όπως γρά
φει ό Paul Natorp, αύθεντικός έρμηνευτής τού Πλάτωνος, ή άπόκτησις τού άγαθοΰ είναι ή «άπόλυτος πλήρωσις» τού
άνθρώπου, ή τελειωτική του άνύψωσις
πρός τόν Θεόν, ή όμοίωσίς του πρός
τόν Θεόν. ' Η ιδέα τοϋ ' Αγαθού ταυτί
ζεται μέ τήν ιδέαν τού Θεού, τήν αιτίαν
τού Εναι, όπως τήν όνομάζει ό Πλάτων.
Πού ώφείλετο τό ύψηλόν τούτο έπίπεδον τής άρχαΐας έλληνικής παιδείας:
' Ωφείλετο εις τόν έξοχον συνδυασμόν
τριών ούσιαστικών παραγόντων τής παι
δείας: α) Τής υψηλής περί άνθρώπου
άντιλήψεως, β) τής καθαρός άντιλήψεως περί τοϋ σκοπού τής παιδείας καί
γ) τής έπαρκοϋς διαθέσεως τών πλέον
καταλλήλων άνθρωπιστικών έκπαιδευτικών μέσων.
Καί δλα αύτά, διότι οί "Ελληνες, «τό
έθνος τών καλλιτεχνών καί τών φιλοσό
φων, άντελήφθησαν τό πρόβλημα» τής
παιδείας «ώς μίαν πορείαν δ ιά τ ή ν συ
ν ε ιδ η τ ή ν μόρφω σιντοϋάνθρώ που».
Τοιουτοτρόπως οί "Ελληνες, περισσό
τερον άπό όλους τούς άλλους λαούς,
συνέλαβαν άλλά καί έπραγματοποίησαν
τό δνειρον τής «άρίστης ζωής», όπως
τήν ώνόμαζαν. Μέ άφετηρίαν τόνάνθρωπον έπέτυχαν νά πλουτίσουν καίάνατττύ-

ξουν τάς δυνατότητας τού άνθρώπου
εις μεγάλον βαθμόν. "Εκαμαν ένα δν,
διά τό όποιον ήμποροϋσαν νά εϊπουν μα
ζί μέ τόν Μένανδρον, ό όποιος έξήρε
τήν άξίαν τής μορφώσεως τής άνθρωπίνης προσωπικότητος, τούτον τόν λόγον:
«' Ως χαρίεν έ σ τ' άνθρωπος, άν άνθρω
πος ή» πόσον χαριτωμένον δν είναι ό
άνθρωπος, όταν είναι άληθινός άνθρω
πος.
Διά τόν άνθρωπον αύτόν έπίστευαν
δτιδλα σχεδόν εϊναιδυνατά καίκατορθωτά.
Κατόπιν τούτων δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ο ί " Ελληνες μέ τόν «λόγον» καί
τήν «παιδείαν» έδημιούργησαν τό τελειότερον άνθρώπινον ιδανικόν, πού
ήμπορεί νά συλλάβη ό νοϋς τοϋ άνθρώ
που έ ξ ω άπό τήν περιοχήν τής θείας
Άποκαλύψεως. Η σπουδαιότης τής
έλληνικής τέχνης καίλογοτεχνίαςέγκειται άκριβώς εις τούτο: "Οσον περισσό
τερον τάς μελετώμεν, τόσον περισσό
τερον εύρίσκομεν εις αύτάς τήν έκφρασιν τοϋ έλληνικού ιδανικού άνθρώπου.
' Ο Πλίνιος (α' μ.Χ. αιών) εις ένα γράμ
μα του πρός κάποιον γνωστόν του, ό ό
ποιος έπρόκειτο νά ταξιδεύση εις τήν
Ελλάδα, έγραφεν «θά μεταβής εις
άνθρώπους, οί όποΤοι είναι κατ' έξοχήν

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ο Αριστο
τέλης καί ό Πλάτων. Λεπτομέρεια άπό τή
«Σχολή τών Αθηνών» τοϋ Ραφαήλ, ό Αρι
στοτέλης είπε, ότι ένεκα τής ψυχής «πάντα
τά ζώα νανώδη παρά τόν άνθρωπον» φαίνον
ται. ' Ο Πλάτων έδίδαξε, ότι ή ψυχή όμοιάζει μ έ τό θειον. Κάτω: "Αγαλμα τής Θέμιδος (Εθν. Άρχαιολ. Μουσείο). Σ αυτή τή
σελίδα έπάνω: Ό Μ. Αλέξανδρος στή
Μάχη τής ' Ισσού. Μ έ τήν ύπέροχον ιδέαν
τοϋ «λόγου» οί "Ελληνες έθεμελίωσαν τήν
φιλοσοφίαν καί τήν έπιστήμην.

άνθρωποι»! Διά τόν Πλίνιον οί "Ελληνες
ήσανοί...κατ' έξοχήνάνθρωποι.
Εάν ήθέλαμεν κάτι περισσότερον
άπτόν, διά νά έννοήσωμεν τόν τύπον
τού άνθρώπου τής άρχαίας ' Ελλάδος,
θά έλέγομεν τούτο: ' Η πολιτεία τών ' Α
θηνών εις τόν κολοφώνα τής δόξης της
είναι ή άνθρωπίνη φύσις εις τόν κολο
φώνα τοϋ μεγαλείου της. Πάσα άλλη άν
θρωπίνη προσπάθεια νά ύπερβή τό ιδα
νικόν τών ' Ελλήνων άπέτυχε. Διότι πάν
ό,τιδύναται νά συλλάβη ό άνθρωπος μό
ν ο ς τ ο υ , χωρίς τήν βοήθεια τής θείας
' Αποκαλύψεως, τό συνέλαβαν οί γίγαν
τες έκεΐνοι τοϋ πνεύματος." Ολαιαί με
ταγενέστεροι προσπάθειαι τών θνητών
άνθρώπων άκολουθοϋν τά βήματα τών
' Ελλήνων.
685

' Αποτέλεσμα είναι ή φτηνή καί άνειλικρινής συναισθηματικότητα μέ τήν
όποια ό κινηματογράφος, ή τηλεόραση
τό ραδιόφωνο μέ κάτι θλιβερά άρρωστημένες έκπομπές τους λαϊκών τάχα
τες τραγουδιών κ.λπ. δηλαδή μέ «γλίτσες» άγάπης κ.λπ. έκτρέφουν τούς
άκροατές ή τηλεθεατές.
Πάντως ό κόσμος τής μηχανής είναι
φαίνεται τό πεπρωμένο μας. Εναι ό
κόσμος πού δέν μπορούμε νά τόν άποφύγουμε. Θά ήταν μωρία νά θέλαμε νά
τόν έξαλείψουμε, άλλά κι άν θέλαμε
δέν θά μπορούσαμε. ' Η μηχανοκρατική
άνάπτυξη δέν μάς έδωκε τό ν ό η μ α
τ ή ς ζ ω ή ς . Μάς έδωκε καλοπέραση,
κάποια άνεοη ύλικής μορφής άγαθά.
Κάτω ώστόσο άπ' αύτά τά ύλικά άγαθά
βρίσκεται ή άπελπισία καί ή έρημιά άναρίθμητων άνθρώπων κι άς μή φαίνεται
αύτή. ' Ο αιώνας τής μηχανής ό αιώνας
μας κρύβει έρημιές μεγάλης έκτασης
στις ψυχές τών άνθρώπων. Κιάλλοίμονο
σ ' αύτόν πού κρύβει έρημιές είπε ό
Νίτσε. Κάτι πού πρέπει νά τό άντιμετωπίσουμε ριζικά δίνοντας καινούργιο
νόημα στήν ύπαρξή μας. ' Ο κόσμος τής
μηχανής είναι βέβαια άπάνθρωπος, ώ
στόσο είναι άνάγκη νά μείνει έτσι. Γιά
νά ύπερνικήσουμε τήν έρημιά καί τήν
ψυχρότητά μας πού τή σκόρπισε άνάμεσά μας ή μηχανή, είναι άνάγκη νά
δημιουργήσουμε έναν συνανθρώπινο
πολιτισμό, πολιτισμό τής άνθρωπιάς
καί τού άλτρουϊσμού, έναν έξανθρωπισμό τής μηχανής, τού μηχανικού κό
σμου, τού τεχνικού πολιτισμού μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
* 0 δολοφόνος τού Βιομήχανου
Ό
Επιθεωρητής Μάρντοκ είχε
τελειώσει τήν έξέτασι τών μαρτύ
ρων, άλλά άκόμα δέν είχε βγάλει
ένα συμπέρασμα γιά τό ποιός ήταν
ό δολοφόνος τού Ά λ α ν Στάρκ, τού
πλούσιου βιομηχάνου πλαστικών
ειδών.
Ό συνέταιρός του, Νίκ. Πήρσον,
είπε:
Έχω τήν έντύπωσι, Έπιθεωρητά
ότι ό Ά λα ν δολοφονήθηκε άπό κά
ποιον έχθρό του. ' Ο άνθρωπος πού
τόν σκότωσε ήξερε καθώς φαίνεται,
ότι ό Ά λα ν ήταν όλομόναχος στό
γραφείο στό έργοστάσιο, χ θ ες τό
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βράδυ. Έτσι, τού έκανε τήν μοιραία
έπισκεψι στήν διάρκεια τής όποιας
τόν δολοφόνησε.
Σήμερα τό πρωί, ήρθα πρώτα
έδώ. Τό γραφείο ήταν κλειδωμένο.
Τό άνοιξα μέ τά δικά μου κλειδιά.
Μετά είδα τόν Ά λ α ν πεσμένο στό
πάτωμα στήν θέσι πού τόν βλέπετε
τώρα. Τό έπόμενο πράγμα πού έκα
να, ήταν νά σάς ειδοποιήσω.
Ό
’Επιθεωρητής άρχισε μιά
δεύτερη σχολαστική έπιθεώρησι
καί έξέτασι τού γραφείου. "Ολα έ 
δειχναν ότι δέν είχε προηγηθεϊ
καμμιά πάλη. Μόνο, κατά τήν πτώσι του, είχε παρασυρθή τό τηλέ
φωνο καί είχε πέσει στό πάτωμα.
Στήν έσωτερική πλευρά τής πόρ
τας, πάνω στήν κλειδαριά, βρίσκον
ταν τό κλειδί. Στό χαλί ύπήρχαν έπίσης μερικά πέταλα άπό τρία τριαν
τάφυλλα, πού είχαν φύγει άπό τό
βάζο τους.
Ό Επιθεωρητής έπιασε τό άνθοδοχεϊο μ ’ ένα μαντήλι, τό έξέτασε γιά λίγη ώρα, καί ξαφνικά τό
πρόσωπό του φωτίσθηκε.
-Μ πορείτε νά μού πήτε, ποιός
έβαλε τά λουλούδια αύτά στό βάζο;
ρώτησε τόν Νίκ Πήρσον.
- Ό Ά λα ν άγαπούσε πολύ τά
λουλούδια, έξήγησε ό τελευταίος.
Αύτή ήταν μιά φροντίδα πού είχε
άναλάβει ή Μις Ντόρις ή γραμμα
τέας του. Τού έφ ερνε λουλούδια
κάθε πρωί. Θ έλετε νά τής τηλε
φωνήσω;
- Δέν χρειάζεται, κ. Πήρσον, ε ί
πε αύστηρά ό Επιθεωρητής. Δέν
θέλουμε άλλους μάρτυρες. Τά πρά
γματα μιλάνε άπό μόνα τους. ’Ε
σείς σκοτώσατε τόν συνέταιρό σας.
Φιλίπ, πρόσταξε γυρίζοντας πρός
τόν βοηθό του, φόρεσε τις χειροπέ
δες σου στόν κύριο...
Πώς μάντεψε κατά τήν γνώμη
σας, ό ’Επιθεωρητής Μάρντοκ, ότι
ό Πήρσον ήταν ό δολοφόνος τού
συνεταίρου του;

Μπορείτε ν ’ άπαντήσετε;
1. Τι είναι ή «Πουρίμ»; 2. Ποιός
άνεκάλυψε τις Φιλιππίνες; 3. Ποιός
ήταν ό « Ωρομάσδης»; 4. Πού βρί
σκεται ή λίμνη Έϋρ; 5. Τίνος Κρά
τους πρωτεύουσα είναι ή Κινσάσα;
6. Τί είναι ό φωτισμός; 7. Μεγάλος

ύμνογράφος τού Βυζαντίου καί δο
γματικός τής έκκλησίας. Ποιός
είναι; 8. Ποιοι ήσαν οι κρατήρες;
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ό Πομπήϊος, ό έξαίρετος Ρωμαίος
στρατηγός, ήταν κι ένας ευφυής πολι
τικός, πράγμα πού άπεδείκνυε μ έ τήν
συμπεριφορά του πρός τούς παλαιούς
του άντιπάλους, όπως αίφνης στους
πειρατάς, πού όταν άλλαζαν τρόπο ζωής
τούς έδινε πόλεις γιά νά κατοικήσουν.
Έτσι, όταν κάποτε νίκησε τόν βασιλέα
τών Αρμενίων Τιγράνη, ένω μπορούσε
νά τόν διαπομπεύση κάνοντας έναν
άπό τούς περίφημους ρωμαϊκούς θρι
άμβους στή Ρώμη, προτίμησε νά τόν
κάνη σύμμαχό του. Ό τα ν τόν ρώτησαν
γιατί τό έκανε αύτό, άπήντησε: Προ
τιμώ ένα αιώνα άπό μία ήμέρα.
*

Συζητούν δύο γείτονες:
-Π ρέπ ει νά τελειώση κάποτε αύτή
ή ιστορία μ έ τό σκύλο σας. Χθές ή
γυναίκα μου άναγκάσθηκε νά διακόψη
τό μάθημα τραγουδιού της γιατί ό
σκύλος σας άρχιζε νά γαυγίζη.
-Φ τα ίει ή γυναίκα σας. Αύτή άρχισε
πρώτη!
*

"Οταν ό φιλόδοξος πολιτικός Λεωσθένης κυβερνούσε τήν Αθήνα, παρέ
συρε τούς συμπατριώτες του στόν λ ε 
γόμενο Λαμιακό Πόλεμο. Αύτό έκανε
τόν φιλόπολι καί σώφρονα πολιτικό Φωκίωνα νά τού έπιτίθεται καί νά τόν έλόγ
χη δριμύτατα στήν έκκλησία τού Δή
μου. Σ έ μιά στιγμή, λοιπόν, ό Λεωσθένης ρώτησε ειρωνικά τόν Φωκίωνα: -Καλά, καί σύ τί άγαθό έκανες στήν
πόλι τόσα χρόνια πού είσαι στρατηγός;
-Μ εγάλο καλό άπήντησε ό Φωκίων: Τό
νά ένταφιάζωνται οί πολίτες στά δικά
τους μνήματα.
*

Κάποτε ένας θεατρικός συγγραφεύς ταξίδευε μ έ τό περίφημο «Θηρίο»
τής Κηφισιάς, γνωστό γιά τήν βραδύ
τητά του. Έξω έβρεχε ραγδαία καί τό
παμπάλαιο τραίνο έσταζε άπό πάνω.
Ό συγγαφεύς, βλέποντας τά νερά νά
μπαίνουν στό βαγόνι του, είπε:
- ’ Επί τέλους, νά μιά φορά πού...
«τρέχει» καί τό Θηρίο.
*

Ένας Σκωτσέζος μέ μακριά μαλλιά,
μπαίνει στό κουρείο:

-Πόσο κάνει τό κόψιμο των μαλλιών;
- Εννέα πέννες.
-Κ α ί τό ξύρισμα;
-Τρεις.
-Τ ό τε ξύρισέ μου τό κεφάλι...
Μετά τήν τελευταία του ήττα στά
Γαυγάμηλα ό Δαρεϊος, πανικόβλητος,
έφ ευ γε στά βάθη τής Ανατολής γιά
ν ' άποφόγη τήν σύλληψί του άπό τόν
'Αλέξανδρο, πού τόν κατεδίωκε άκατάπαυστα. "Οταν, ύστερα άπό άμείλικτη
καταδίωξι, οί άνδρες τού Αλεξάνδρου
έφθασαν τόν Δαρείο τόν βρήκαν έτοιμοθάνατο μέ τό σώμα του γεμάτο άπό
πληγές άκοντίων πού τού προξένησε
κάποιος Πέρσης Βήσσος. Ο Πολύστρατος πού τόν έφθασε πρώτος προσέφερε στόν Μεγάλο Βασιλιά πού ξε
ψυχούσε τις πρώτες βοήθειες δροσίζοντας τά χείλη του μέ λίγο κρύο νερό.
Τότε ό Δαρεϊος γυρίζοντας τό κεφάλι
του πρός τόν Πολύστρατο τού είπε
τούτα τά συγκινητικά λόγια:
«Αύτή έδώ, άνθρωπε, είναι άπ ’ όλες
τις δυστυχίες μου ή πιό μεγάλη, ότι, ένώ
εύεργετήθηκα δέν μπορώ νά σέ άνταμείψω. Ό Αλέξανδρος όμως θά σοϋ
άποδώση τή χάρι. Καί στόν Αλέξαν
δρο θά τού τήν δώσουν οί θεοί γιά τήν
έπιείκειά του πρός τή μητέρα, τή γυ
ναίκα μου καί τά παιδιά μου. Καί τού δίνω
διά σού αύτό μου τό δεξί χέρι».
Καί άφού είπε αύτά έπιασε τό χέρι
τού Πολύστρατου καί ξεψύχησε.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Κάθε εύτυχισμένος άνθρωπος ε ί
ναι ένοχος.
ποιητής ΠΕΓΚΥ
Τά γηρατειά, δέν άρχίζουν άπό τό
άσπρισμα τών μαλλιών άλλ ’ άπ ’ τά μαυ
ρίσματα τής καρδιάς.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
"Οσο ξοδεύεται ή άρετή μιάς γυναί
κας, τόσο ή φήμη της μεγαλώνει.
ΜΥΣΣΕ
Τά δάκρυα είναι ή βουβή διάλεκτος
τού πόνου.
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Πρεσβευτής είναι ένας έντιμος άν
θρωπος, πού άποστέλλεται σέ ξένη
χώρα γιά νά ψεύδεται, γιά τό καλό τής
χώρας του.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Πρώτα παίρνει ό Θεός τή γνώσι κ ’ ύ
στερα τό βιός. (σαφής).
Ό λ ' ή θάλασσα ε ίν ’ άρμυρή, μά τό
πους-τόπους λύσσα, (ότι όλοι οί κακοή
θεις έχουν τά Ιδια έλαττώματα, άλλά
μερικοί τούς ξεπερνούν κατά πολύ).
Καρδιά γερή, κομμένη γόνατα.
(Λέγεται γ ι’ αύτούς πού θέλουν νά
βοηθήσουν, άλλά δέν μπορούν).
Τό Γενάρη κόβε ξύλα καί φεγγάρι μήν
κοιτάζης. (Γι’ αύτούς πού προνοούν
ώς πρός τά στοιχεία τής φύσεως).
’ Ο Γοηγόρης έγρηγόρει κι ό Μ ελέτης
έμελέτα, κι ό Γοηγόρης μας έπήρε τού
Μ ελέτη τή γυναίκα. ("Οσοι γρηγορούν
έπιτυγχάνουν).

Αύτός πού στή ζωή του δέν έκανε
φίλους, δέν έκανε ποτέ του καί έχθρούς.
ΤΕΝΝΥΣΟΝ

Καινούργια μέρα, καινούργια λόγια.
(Γιά όσους άναιροϋν τις ύποσχέσεις
τους).

Μιά όλόκληρη εύτυχισμένη ζωή!
Κανένας άνθρωπος πάνω στή γή δέ
θά μπορούσε νά τήν ύποφέρη. ..
ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

Πέττο (στήθος) μάρμαρο καί καρδιά
καημένη. (Λέγεται γ ι’ αύτούς πού
ύπομένουν ήθικώς πολλά, ένώ σωμα
τικά εύρωστούν).

Ό άνδρας άγαπάει λίγο καί συχνά,
ή γυναίκα πολύ καί σπάνια.
Ζ Ζ. ΡΟΥΣΣΩ

Πίττα μπρός καί πίττα πίσω,
νά ’ βγω θέλω νά μιλήσω
τής γειτόνισσας τό δίκιο.
(Γι ’ αύτούς πού έπεμβαίνουν μέ αυ
θάδεια στις ύποθέσεις τών άλλων|

Οί ιδέες μοιάζουν μ έ τά καρφιά
όσο περισσότερο τά χτυπάς, τόσο βα
θύτερα μπήγονται.
ΠΩΛ ΖΑΝΕ
Ή εύτυχία, πολλές φορές στοιχίζει
περισσότερο άπ ’ όσο άξίζει.
ΤΑΚΙΤΟΣ
Οί ά ρετές μας, τις περισσότερες
φορές, δέν είναι παρά μετεμφιεσμένα
έλαττώματα.
ΛΑ ΡΩΣΦΟΥΚΩ

Καμαρώνει τό κουρκούτι καί γυρεύει
πρόβειο γάλα. (Λέγεται γιά ουτιδανούς
πού ζητούν κάτι πάνω άπό τήν άξια
τους).
Κάμε τό καλό στού διαβόλου τό χωριό.
(Χρησιμοποιείται γιά τούς άγνώμονες
καί τούς άχάριστους).
"Ολα τά πρέπουνε τού νιού έ ξ ’ άπό τό
κουμάντο, (σαφής)

31,5% ΤΩΝ ΕΛΛΗ
ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑ
ΠΝΙΖΟΥΝ. ΤΟ 68%
ΕΙΝΑΙ Μ ΑΘ ΗΤΡΙΑΙ
Μεγάλο ποσοστό τών μαθητών καί
μαθητριών τών Λυκείων τής χώρας
μας άνερχόμενον εις 31,5%, καπνίζει
καί τούτο άποτελεϊ μίαν ένδειξιν τής
άνάγκης διά μεγαλυτέραν διαφώτισιν
τής νεολαίας, ώς πρός τάς βλαβερός
έπιπτώσεις τού καπνίσματος.
Τό στοιχεϊον αύτό, πού είναι λίαν
άποκαλυπτικόν, άνέφερεν εις όμιλίαν
του εις τό 4ον Διεθνές Συνέδριον πού
έγινε εις Στοκχόλμην μέ θέμα «Κά
πνισμα καί Υ γεία», ό ύφηγητής κ. Ν.
Δοντάς, πού έξεπροσώπησε μετά τών
καθηγητών κ. Ά θ . Κανελλάκη καί Δ.
Τριχοπούλου τήν ' Ελλάδα.
Τό συνέδριον (οργανώθηκε άπό τό
σουηδικόν ύπουργείον ' Υγείας καί πολλάς άλλας όργανώσεις, μεταξύ τών ό
ποιων ή Παγκόσμιος Οργάνωσις Υ
γείας καί έλαβον μέρος 600 περίπου
έκπρόσωποι άπό 62 χώρας.
' Ο κ. Δοντάς άναλύων τήν έπιστημονική του άνακοίνωσιν άνέφερε όλα τά
στοιχεία τής έρεύνης πού έγινε εις ' Α
θήνας, Λάρισαν καί Χανιά, όπου διεπιστώθη τό ύψηλόν αύτό ποσοστόν καπνι
στών μεταξύ τών μαθητών καί είπε ότι
εις τάς Αθήνας μεταξύ έκείνων πού
έδήλωσαν ότι καπνίζουν είναι 42% άγόρια καί 68% κορίτσια. Εις τήν Λάρισαν
81% άγόρια καί 19% κορίτσια εις δέ τά
Χανιά 35% άγόρια καί 65% κορίτσια. Εις
μεγαλύτερον ποσοστόν έπίσης εύρέθησαν νά καπνίζουν τά κορίτσια μέχρι
5 σιγαρέττα, ένώ όσον άνέρχεται ό
άριθμός τών σιγαρέττων τόσον άνέρχεται καί ό άριθμός τών άγοριών.
Είναι ένδεικτικόν, είπεν ό κ. Δοντάς,
ότι οί ν έες μαθήτριες καπνίζουν πολύ
όλιγώτερον εις ποσότητα άλλά περισ
σότερες εις άριθμόν καί τούτο καταδει
κνύει τήν σύγχρονον τάσιν άπελευθερώσεως τής
Ελληνίδας κοπέλλας.
Τό συνέδριον κατέληξε εις ώρισμένα συμπεράσματα μεταξύ τών όποιων
είναι ή έντονος διαφώτισις ιδιαίτερα
τών νεαρών ήλικιών, ή λήψις μέτρων
κατά τού καπνίσματος καί άκόμη ή άλλαγή τής γεωργικής πολιτικής εις τάς
χώρας όπου ό καπνός άποτελεϊ έθνικόν προϊόν.
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0 I
Στή φωτογραφία κάτω, Ιτα λ ο ί μαθητές σέ πιάτσα ναρκωτικών. Στήν Ελλάδα, δέν βλέπου
μ ε ευτυχώς άκόμα τέτο ιες σκηνές.

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
'Έ να Εκατομμύριο βρέφη γενιώνται κάθε χρόνο, σ ' όλο
τόν κόσμο παραμορφωμένα,
παράλυτα, παρανοϊκά άπό
γονείς τοξικομανείς. Απ' αυ
τά τό ένα τρίτο πεθαίνει πρό
ωρα. Τά υπόλοιπα δύο τρίτα
ύποβάλονται σέ ειδική θερα
πεία κι ά π ' αύτά τό ένα τρίτο
βελτιώνεται κάπως, ενώ τά
άλλα παραμένουν σ ' όλη τους
τή ζωή άνάπηρα, τά περισσό
τερα σχεδόν φυτά.
ΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟ παραμένει δ ιε
θνώς τό θέμα τών ναρκωτι
κών καί οι όλέθριες κοινωνικές έπιπτώοεις άπό τή χρήση καί τόν κολα
σμό της. Τόν καιρό αύτό γίνονται
πολλά διεθνή συνέδρια καί λαμβάνονται σοβαρά περιοριστικά μέτρα
σέ όλη τή γή πού κατευθύνονται
στήν περιστολή τού κακού, Ή άνθρωπότης συσπειρώνεται νά άμυνθ ε ϊ άπέναντι σ ’ έναν άπό τούς ύπουλώτερους κινδύνους μέ όλέθριες έπιπτώσεις καί σ ' αύτό τό ίδιο
τό μέλλον του κόσμου. Γιατί άπό τή
χρήση τών ναρκωτικών γενιέται
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σοβαρό πρόβλημα ύγείας κι αστών
τών νέων παιδιών, πού έρχονται
σέ φώς άπό γονείς τοξικομανείς.
Γεννιώνται ήλίθια, ύστερικά, νευρω
τικά, έστερημένα τής χρήσεως τού
νοϋ καί πολύ συχνά κωφάλαλα.
"Ενα σημαντικό μελέτημα πού
κυκλοφόρησε πρόσφατα ό καθηγη
τής - ψυχίατρος Νικόλαος Δεστούνης φέρνει ξανά τό πρόβλημα στήν
έλληνική έπικαιρότητα. Τίτλος τής
έργασίας «Νεολαία καί ναρκωτικά»
καί τό ένδιαφέρον γιά τή στήλη μας
δτι, ό διακεκριμένος έπιστήμονας

άναφέρεται καί στή νομοδικαστηριακή πρακτική γύρω άπό τήν άντιμετώπισι τής χρήσεως τών βλαβε
ρών ναρκωτικών ούσιών άπό τούς
νέους. Γράφει: « Ό δικαστής βλέ
πει τό νεανικόν παράπτωμα (βία, έπιθετικότης, χρήσις ναρκωτικών
κλπ.), ώς έν ζήτημα πταίσματος έναντίον τής κοινωνίας, άλλά ό ια
τρός καί ιδιαιτέρως ό ψυχίατρος,
δέν δύναται νά δώση τόν αύτόν
χαρακτηρισμόν. Οι νόμοι διαφέρουν
άπό χώρας είς χώραν.
Είς πολλά εύρωπαίκά κράτη, ό
νέος θεωρείται ώς πταίστης μόνον

ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟ ΣΦ Α ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

I ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

έάν τό άδίκημά του έναντίον τού
Ποινικού κώδικος είναι μία παράβασις δ ι' όλον τόν πληθυσμόν, άλλά
εις τάς ΗΠΑ οί νέοι έμφανίζονται
πρό τού δικαστηρίου μέ μίαν εύρείαν ποικιλίαν παραπτωμάτων άπό
φυγοπονίαν, άπείθειαν, χρήσιν άλκοόλ, χρήσιν ναρκωτικών κλπ.
Ή έπιβολή τού νόμου υπό των
Αστυνομικών άρχών εις ΗΠΑ ποικίλ
λει άπό πόλεως είς πόλιν. Ή Αφθο
νία οικογενειών μέ έπιρροήν καί
κοινωνικήν θέσιν, ή στάσις τού δικαστού ώς πρός τήν σοβαρότητα
τού έγκλήματος, ή ψυχολογική

τελειοποίησις τών Ατόμων είς τήν
κοινότητα προσωπικώς ή λόγω τής
έξεγέρσεως τής κοινότητος, ώς
πρός τό Αδίκημα, δλα αυτά θ ' Απο
φασίσουν τί δύναται τότε νά θεωρηθή ώς παράπτωμα. Τό Αδίκημα δέν
πίπτει είς έν ψυχιατρικόν όμογενές έπίπεδον. Περιστάσεις έξ άλ
λου, Αποφασίζουν τήν έντασιν, τήν
ώριμότητα τού παραπτώματος είς
κάθε ύπάρχουααν κατάστασιν. Δέν
δυνάμεθα ν ' άρνηθώμεν όμως μίαν
συσχέτισιν μεταξύ τού παραπτώμα
τος καί ψυχιατρικών καί ψυχολογι
κών γεγονότων, τά όποια σχηματί
ζουν τό έπίπεδον τό όνομαζόμενον κακή κοινωνική προσαρμογή.
Ή κοινωνική προσαρμογή κατορθοϋται συναντώντας τάς Απαι
τήσεις τής κοινωνίας δ ι’ άναπτύξεως τής ικανότητος διά καλάς
διανθρώπινους σχέσεις, άμφοτέρας διανοητικές καί ψυχολογικές.
Αυτό κατορθούται διά μιας καλής
κοινωνικοποιήσεως τής σκέψεως
καί τών αισθημάτων βαθμιαίως είς
ένα στάδιον Αμοιβαίου σεβασμού
καί αισθήματος. Ή χρήσις τών ναρ
κωτικών μεταξύ τών νέων, συνή
θως παρατηρείται είς άτομα μέ δια
ταραχές τής προσωπικότητος.
Αί διαταραχαί τής προσωπικό
τητος παρατηρούνται ώς Αποτέλε
σμα συγγενούς βλάβης ή έπικτήτου Ανωμαλίας είς τήν όμαλήν συγκρότησιν καί περαιτέρω έξέλιξίν
της. Γενικώς είς τάς διαταραχές

αύτάς δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν ώρισμένα χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα ή ιδιότητας τής προσωπικό
τητος, μέ Αποτέλεσμα νά δημιουργηθοΰν αί διάφοροι κλινικοί πλέον
υποδιαιρέσεις οί όποϊαι δέν θά μάς
Απασχολήσουν έδώ».
Σπουδαίο τό θέμα καί ή γενικώτερη έρευνα τού καθηγητοϋ Νικο
λάου Δεστούνη, γύρω άπό τό Αληθι
νά δραματικό ξάπλωμα τών ναρκω
τικών καί τις έπιπτώσεις στή νεο
λαία. Καί διατυπώνεται μέ στοχαστι
κό κι έπαγωγικό τρόπο. Ή έργασία
θά μάς άπασχολήση ξανά. Μιά πρό
σφατη έπιστημονική Ανακοίνωση,
Αληθινά συνταρακτική, πού έρχεται
πέρα άπό τόν ’Ατλαντικό, ξεσηκώ
νει τό παγκόσμιο ένδιαφέρον στην
πιό μεγάλη του ένέργεια. "Ενα
έκατομμύριο βρέφη - καθώς Ανα
φέρει - γεννιώνται κάθε χρόνο, σ ’
όλο τόν κόσμο παραμορφωμένα,
παράλυτα, παρανοϊκά άπό γονείς
τοξικομανείς. Ά π ’ αύτά τό ένα τρί
το πεθαίνει πρόωρα. Τά ύπόλοιπα
δύο τρίτα ύποβάλονται σέ ειδική
θεραπεία κι άπ' αυτά τό ένα τρίτο
βελτιώνεται κάπως, ένώ τά άλλα
παραμένουν σ ’ όλη τους τήν ζωή
Ανάπηρα, τά περισσότερα σχεδόν
φυτά. "Ετσι Ανακοίνωσε όμάδα
ειδικών έπιστημόνων στό Συνέδριο
τοξικολογίας, πού έγινε στή Νέα
Ύόρκη, στά πλαίσια ένός έντατικού προγράμματος γιά τήν καταπολέμησι τών ναρκωτικών.
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Αριστερά: Δημ. Δαρσενός μέλος τής έπταμελούς σπείρας τών νεαρών διαρρηκτών.
Δεξιά: Στυλ. Χατζίδης. Ένας άκόμα τής
ιδίας «παρέας». Κάτω: Δημ. Τυρόγαλας
Στήν άπέναντι σελίδα: Χαρ. Νίνου. Δύο
άκόμα μέλη τής σπείρας τών έπικίνδυνων
διαρρηκτών.

m ix
M X ΓΑΤΤΠΧΑΠ
ΑΠΟ ΤΗ1 ΤΧΙΛΙΠΙΛΛ:
ΤΟΥ ΚΟΛΙΟΥ
Διαρρήκτες μέ τζίρο εκ α 
τομμυρίων
Έπταμελής σπείρα νεαρών κακο
ποιών, χρησιμοποιούσε τό στύλ τών
διαρρηκτών τών μεγάλων εύρωπαϊκών
καί άμερικανικών πόλεων («γδύνοντας
όλόκληρα καταστήματα μπροστά στά
μάτια διερχομένων ή περίοικων»), έξαρθρώθηκε τήν 17.7.79 άπό τήν Γενική
' Ασφάλεια ' Αθηνών. Συγκέντρωσαν σέ
διάστημα πέντε περίπου μηνών, διά
φορα είδη άξίας πέραν τών 3.000.000
δραχμών. Καί άπεκάλυψαν στους άστυνομικούς δτι σχέδιαζαν «μεγάλα κόλπα»
όπως διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων
«σούπερ-μάρκετ» κ.ά. Οί συλληφθέντες είναι οί: - Ιωάννης Ν. Ψαριανός,
έτών 24 μηχανικός σκαφών άναψυχής.
- Δημήτριος Ν. Δαρσινός, έτών 24, παλαιοπώλης. - Στυλιανός Ε. Χατζίδης,
έτών 24 ιδιωτικός ύπάλληλος. Χαρίδημος I. Νίνου, έτών 20, άεργος. Γεώρ
γιος Ε. Χριστοδουλάτος έτών 18 άερ
γος. Δημήτριος Σ. Τυρόγαλας, έτών 19
μηχανικός σκαφών άναψυχής. Δημήτριος Σ. Φιλιππολίτης, έτών 20, κλει
θροποιός.
Ή σπείρα συνεστήθη πρό δμήνου
άπό τούς προαναφερθέντες, οί όποΤοι
δροϋσαν συλλογικά ή καί καθ' όμάδα
τών 3 - 4 άτόμων. Διέθετε Ι.Χ. έπιβατικό αύτοκίνητο καί μικρό ήμιφορτηγό,
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τά όποΤα χρησιμοποιούσε γιά τις μετα
κινήσεις της, καθώς καί γιά τήν μετα
φορά τών κλοπιμαίων. Οί συλληφθέντες
(ομολόγησαν περισσότερες άπό 20 ση
μαντικές κλοπές, πού ώρισμένες προκαλοΰν έκπληξη γιά τό θράσος τών δρα
στών. Συγκεκριμένα:
- Πήγαν πρόσφατα στό Πόρτο Ρά
φτη γιά νά κλέψουν τήν έξωλέμβιο
μηχανή ένός «κρίς-κράφτ». Ή μηχανή
όμως τούς έπεσε στήν θάλασσα καί οί
δράστες τήν έγκατέλειψαν καί έφυγαν.
Ο ιδιοκτήτης βρήκε τήν μηχανή, άλλά
γιά κακή του τύχη τήν πήγε στόν ίδιο τόν
κλέφτη τόν ' Ιωάννη Ψαριανό, τόν όποΤο
καί πλήρωσε γιά τήν έπισκευή καί
έπανατοποθέτησί της. «Χτύπησαν» τό
κατάστημα Φυριάδη, στό Κερατσίνι, άπό
τό όποιο έκλεψαν 33 στερεοφωνικά
συγκροτήματα. Τά φόρτωσαν στό ήμιφορτηγό τους ένώ οί θαμώνες τού ένα
ντι ψητοπωλείου παρακολουθούσαν άνύποπτοι. ' Η σπείρα έδρασε στήν ' Αθή
να, τόν Πειραιά, τό Πόρτο Ράφτη, τήν
Σαρωνίδα, τήν Γλυφάδα, τήν Βάρη καί
άλλοΰ.
Διέρρηξε καταστήματα, σπίτια καί
αύτοκίνητα, άπό τά όποια συναπεκόμισε, κυρίως, είδη ύποβρυχίου άλιείας,
άξεσουάρ αύτοκινήτων, στερεοφωνικά
συγκροτήματα καί είδη ρουχισμού. 'Ε 
πίσης έκλεψ ε μοτοσυκλέττες, καί έξωλέμβιες μηχανές άπό σκάφη άναψυ

χής πού ήταν έλλιμενισμένα ή έκτεθειμένα σέ «τρέιλλερς» σέ ύπαίθριους
χώρους. "Αλλα άπό τά κλοπιμαία πωλήθηκαν άπό τήν σπείρα καί άλλα διαλύ
θηκαν καί πουλήθηκαν σάν άνταλλακτικά. Τά κλοπιμαία μετέφεραν τά μέλη
τής σπείρας στά σπίτια τους καί έλεγαν
στούς δικούς τους ότι τά άγόρασαν σέ
τιμές εύκαιρίας.
Τά περισσότερα άπό αύτά βρέθηκαν
στά χέρια τών συλληφθέντων ε ίτε κατεσχέθησαν στά χέρια κλεπταποδόχων
καί άπεδόθησαν στούς δικαιούχους. Τά
μέλη τής σπείρας δέν περιορίζονται μό-

νον ατούς συλληφθέντες. Ενέχονται
στήν «δραστηριότητά» της καί άλλα,
τά όποια καταζητούνται άπό τό Τμήμα
Διαρρηκτών τής Γενικής Ασφαλείας
Αθηνών, όμάδα άνδρών τού όποιου,
μέ έπικεφαλής τόν άστυνόμο κ. Στυλ.
Τζανάκη, έπέτυχε νά έντοπίση τούς
νεαρούς κακοποιούς καί νά τούς συλλάβη.

ειδοποιήθηκε σχετικά ή ' Ιντερπόλ.' Αρ
γότερα τό Τμήμα Παρισίων τής Ίντερπόλ, ένημέρωσε τίς έλληνικές άρχές
ότι ό Κάρρε κατεζητεΐτο γιά σύστασι
συμμορίας καί άπόπειρα φόνου. "Ηδη,
ένημερώθηκε ό Γάλλος άνακριτής προκειμένου νά έκδώση διεθνές ένταλμα
συλλήψεως, ώστε νά προωθηθή ή δια
δικασία έκδόσεως τού συλληφθέντος.

Σπείρα διαρρηκτών

Ριφκρί σέ χρυσοχοείο
Ο δράστης τού «ριφιφί» κοσμημα
τοπωλείου τού Πειραιώς, άπό τό όποιο
έκλάπησαν τόν Μάρτιο κοσμήματα
άξίας 2.200.000 δραχμών συνελήφθη
άπό τήν Γενική Ασφάλεια 'Αθηνών.
Πρόκειται γιά τόν Δημήτριο I. Κωστόπουλο, έτών 34, άπό τήν Καρύταινα,
τεχνίτη σιδηροκατασκευών, πού διαμέ
νει στήν όδό Πέλοπος 19 τής Χαλκίδος. Συνένοχός του ήταν ό Αναστά
σιος I. Τρούφας, έτών 39, άεργος, άπό
τόν Πειραιά, πού έχει πολυετείς κατα
δίκες κυρίως γιά κλοπές καί διαρρή
ξεις.

Μπήκαν σάν... κύριοι
Ο'ι δύο κακοποιοί τή νύχτα τής 14ης
πρός τήν 15η Μαρτίου, πήγαν στό κτίριο
τής όδοΰ Κολοκοτρώνη 96, τού Πει
ραιώς, στό όποιο στεγάζεται τό κοσμη
ματοπωλείο τού Γεωργίου Σαμωνά.
Μπήκαν άπό τήν κυρία είσοδο τής πο
λυκατοικίας καί άπό μία έσωτερική πόρ
τα, κατέβηκαν στό ύπόγειο. 'Αθέατοι,
έκεϊ, έσπασαν μέ ένα σκεπάρνι τόν τοί
χο καί πέρασαν στήν ύπόγεια τουαλέττα τού κοσμηματοπωλείου. 'Ακολού
θως, άνέβηκαν άπό τήν έσωτερική σκά
λα στό κατάστημα καί άρχισαν νά μα
ζεύουν τά κοσμήματα πού ύπήρχαν στά
ράφια καί τίς βιτρίνες. Ξαφνικά, όμως
ήχησε ή σειρήνα τού συναγερμού,
όπότε οί δύο διαρρήκτες πανικοβλήθηκαν καί έσπευσαν - άπό τόν ίδιο δρό
μο πού είχαν μπή στό κοσμηματοπωλείο
- νά έξαφανιστοϋν.
Φεύγοντας συναπεκόμισαν, όπως
προαναφέραμε, κοσμήματα άξίας 2.
200.000 δραχμών. Μόλις έγινε τό «σή
μα» πρός τίς άστυνομικές ύπηρεσίες
γιά τό «ριφιφί», άρχισαν οί άναζητήσεις
καί πρό ήμερών, άνδρες τής Γενικής
Ασφαλείας Αθηνών κατάφεραν νά
«φθάσουν» μέχρι τόν Κωστόπουλο. Τόν
ένετόπισαν καί τόν συνέλαβαν στήν
Χαλκίδα. Ό σύντροφός του διέφυγε
τή σύλληψι καί καταζητείται γιά τήν
συγκεκριμένη διάρρηξι άλλά καί γιά νά
έκτίση τίς πολυετείς καταδίκες του.

Στήν Κυψέλη
Από τό Ζ ' Παράρτημα Ασφαλείας
τής Κυψέλης, συνελήφθη ένώ άπεπειράτο διάρρηξι, ό Βασίλειος Σ. Φραγκόπουλος, έτών 26, σεσημασμένος κα
κοποιός. Ό Φραγκόπουλος, άνακρινόμενος ώμολόγησε ότι άπό τόν ' Ιούνιο
καί μέχρι τή σύλληψι του διέπραξε 13
διαρρήξεις καί κλοπές καταστημάτων
σπιτιών καί αύτοκινήτων.

Πιάστηκε έπικίνδυνος
Γάλλος κακοποιός
Νεαρός Γάλλος κακοποιός πού κα
ταζητείται στή χώρα του γιά σύστασι
συμμορίας καί άπόπειρα φόνου, συνε
λήφθη τήν 24.7.79 άπό τήν 'Αστυνο
μία.
Πρόκειται γιά τόν Ζάν, Κλώντ, ' Εντμόντ Μ. Κάρρε, έτών 20, πού διέμενε
προσωρινά στήν Καλλιθέα. Ό Κάρρε,
πρό ήμερών, διεπληκτίσθη μέ τούς όδηγούς δύο ταξί, γιατί τού έκλεισαν
τόν δρόμο, ένώ ώδηγοΰσε Ι.Χ. έπιβατικό αύτοκίνητό του. Ό Γάλλος κακο
ποιός έκανε τόν νταή, άπείλησε τούς
δύο ταξιτζήδες μέ πιστόλι έκτοξεύσεως άναισθησιογόνων άερίων, πράγμα
πού όδήγησε άμέσως στήν σύλληψι
του. Μετά τήν προσαγωγή του στήν
Γενική Ασφάλεια Αθηνών έλήφθησαν τά δακτυλικά του άποτυπώματα καί

Τριμελής σπείρα διαρρηκτών έξαρθρώθηκε άπό τό ΚΘ' Παράρτημα Α 
σφαλείας τού Γαλατσίου. Δύο άπό τά
μέλη της συνελήφθηκσαν ένώ τό τρίτο
διαφεύγει στήν 'Ολλανδία. Τά μέλη
τής σπείρας είχαν διαπράξει 31 διαρρή
ξεις καί κλοπές στήν ' Αθήνα καί τά Προ
άστια.
Τό «τρίο» χτυπούσε σέ καταστήματα
καί σπίτια, άπό τά όποια συναπεκόμισε
χρήματα, χρυσαφικά, ήλεκτρικά καί
στερεοφωνικά είδη καί άλλα τιμαλφή.
Οί συλληφθέντες είναι οί: Παύλος Γ.
Χαρίτος, 26 έτών, άνεργος άπό τό ' Αρ
γοστόλι. Αλέξανδρος Χαραλάμπους,
έτών 25, άνεργος, άπό τό Μπραχάμι.
Καταζητούμενος είναι ό Ιωάννης Γ.
Κατραμάκης, έτών 32, άπό τό 'Η ρά
κλειο, πού σύμφωνα μέ ώρισμένες
πληροφορίες βρίσκεται στήν Ολλαν
δία.
' Ο Χαρίτος καί ό Χαραλάμπους (ομο
λόγησαν στό ΚΘ' Παράρτημα Ασφα
λείας, άπό άνδρες τού όποιου συνελήφθησαν ένώ έπιχειροϋσαν διάρρηξι, ότι
διέπραξαν μαζί 17 κλοπές καί διαρρή
ξεις σέ σπίτια καί καταστήματα. ' Ο Χα
ρίτος, μέ τόν Κατραμάκη διέπραξαν
έπίσης 11 κλοπές καί διαρρήξεις. ' Ο
Χαρίτος μόνος διέπραξε έπίσης, όπως
ώμολόγησε, τρεις άκόμη κλοπές καί
διαρρήξεις. ' Αξιολογώτερη άπό τίς
διαρρήξεις είναι ένός χρυσοχοείου στά
προάστια, άπό τό όποιο άφήρεσαν κο
σμήματα 90.000 δραχμών μόνον, έπειδή μέ τό σπάσιμο τής βιτρίνας ήχησε
ή σειρήνα καί άναγκάσθηκαν νά φύγουν
γιά νά μή συλληφθοΰν. Τά περισσότερα
άπό τά κλοπιμαία άντικείμενα άνευρέθησαν καί παρεδόθησαν στούς δικαι
ούχους.

Έ κ λ ε ψ ε κοσμήματα 5,5
ώκατ. άπό Ι.Χ.
Κοσμήματα άξίας 5.500.000 δρχ.
έκλεψ ε άπό τό «πόρτ - μπαγκάζ» ένός
Ι.Χ. ό Γ. Τσαγγαρίδης, 33 έτών, άεργος,
άλλά συνελήφθη άπό τήν 'Ασφάλεια
Πειραιώς.
Τό ΟΗ 8279 Ι.Χ. άνήκει στόν πλα825

Δημ. Κωστόπουλος Διέρρηξε μ έ τή βοήθεια
καί άλλου κακοποιού τό έπί τής όδού Κολοκοτρώνη 96 στόν Πειραιά, κοσμηματοπω
λείο τού Γ. Σαμωνά.

σιέ κοσμημάτων Γ. ' Εμμανουηλίδη καί
βρισκόταν παρκαρισμένο έξω άπό τό
σπίτι του, Οφρυνίου 30, στόν Κορυ
δαλλό. Μέσα στό «πόρτ - μπαγκάζ»
υπήρχε μιά τσάντα μέ κοσμήματα. Μέ
«πασπαρτοΰ» ό Τσαγγαρίδης, άνοιξε
τό αυτοκίνητο καί πήρε τήν τσάντα.
Δύο μέρες, όμως, άργότερα, συνελήφθη πριν προφθάση νά πουλήση τό τι
μαλφή, πού άποδόθηκαν στόν ιδιοκτή
τη τους.

Καλλιεργούσε δενδρύλια
ινδικής καννάβεως
' Από όργανα τής ύπηρεσίας Διώξεως
Ναρκωτικών τής ' Ασφαλείας Πειραιώς
συνελήφθη ό Δημ. Αλιβρούβας, 34
έτών, δπωροπώλης, γιατί στόν κήπο
τού σπιτιού του, Έλλης 6, στό Ρέντη,
καλλιεργούσε 36 δενδρύλια ινδικής
καννάβεως.

Είχαν «ειδικότητα» στις
λη σ τείες όδηγών τα ξί
Συνελήφθησαν οί ληστές πού έπετέθησαν μέ μπαλτά έναντίον τού ταξι
τζή Ιωάν. Δεμενιτάκη στόν Πειραιά.
Πρόκειται γιά τούς Γ. Ελευθεριάδη
24, Δ. Ζιάνη, 21 καί τόν άνήλικο Ε. Ρ. 16
έτών, πού άνακρινόμενοι άποκάλυψαν
πώς είχαν άποκτήσει «ειδικότητα» στίς
άπόπειρες ληστείας ταξιτζήδων, πού,
εύτυχώς, έμειναν άπόπειρες. Οί τρεις
ληστές όμολόγησαν δτι:
Στίς 2 ' Ιουλίου τό μεσάνυχτα ό Ζιάνης μπήκε στό ταξί πού οδηγούσε
ό Γ. Κρεμυδάζης καί τόν πήγε στήν πε
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ριοχή Ά γ . Βαρβάρας Παλ. Φαλήρου.
' Εκεί ό κακοποιός, χτύπησε μέ μεταλ
λικό όργανο τόν οδηγό καί τόν άνηψιό
του Π. Τόγια, πού έπέβαινε τού ταξί. Οί
δυό, όμως, δέν έπαθαν παρά μιά μικρή
ζαλάδα καί., έστρωσαν τό ληστή στό
κυνήγι. Πιό κάτω, όμως, περίμενε μέ τό
IX του ό ' Ελευθεριάδης καί φυγάδευσε τό φίλο του. Τήν ίδια νύχτα ό Ζιάννης, μπήκε στό ταξί πού όδηγοϋσε ό
Νικ. Αγαπίου καί τόν πήγε σέ σκοτει
νή περιοχή τού Μοσχάτου. 'Ε κ εί τόν
χτύπησε μέ λοστό άλλά ό ταξιτζής έ 
βαλε τις φωνές. ' Ο ληστής έ τρ εξε πάλι
καί μπήκε στό IX τού Έλευθεριάδη,
πού περίμενε πιό κάτω.
Στίς 11 ' Ιουλίου ό Ζιάννης μέ τόν
άνήλικο μπήκαν στό Έ δ εμ στό ταξί
πού όδηγοϋσε ό Ιωάν. Δεμενιτάκης
καί τόν πήγαν στό Πειραιά, όπου στή
διασταύρωσι τών οδών Ίωαννιδών καί
Φρεατίδος τού έπετέθη ό Ζιάννης μέ
μπαλτά ένώ ό «βοηθός» κρατούσε ένα
συρμάτινο βρόγχο γιά νά πνίξη τό θύμα.
' Ο Δεμενιτάκης, όμως άντέδρασε καίοί
ληστές βρέθηκαν καί πάλι κυνηγημένοι.
Αύτή τή φορά ό Ελευθεριάδης δέν
τούς περίμενε άλλά χάθηκαν στό σκο
τάδι. Άπ ό τήν περιγραφή, όμως τού
ταξιτζή ή άστυνομία τούς συνέλαβε
καί οί δυό «κάρφωσαν» τόν Έ λευ θ ε
ριάδη.

σίας Προστασίας ' Εθνικού Νομίσματος
ό Δημ. Θ. Καπράλος, 38 έτών, άπό τήν
Καλογερόρραχη Μεσσηνίας καί ιδιο
κτήτης μπάρ στήν Κυψέλη, ένώ προ
σπαθούσε νά βγάλη λαθραία 1.369.000
δρχ. 2.643 δολλάρια, 360 μάρκα, 100
κορώνες Σουηδίας καί 360 έλβετικά
φράγκα. Τά χρήματα κατασχέθηκαν.

Ναυτικός - Διαρρήκτης

Ά π ό όργανα τού Θ ' Παραρτήματος
' Ασφαλείας συνελήφθησαν οί Πακιστανοί Σέχ Άκράμ, 21 έτών, καί Σέιτερ
Αμάν 22 έτών, ναυτικοί, λίγο πριν άναχωρήσουν γιά τήν Ρουμανία, διότι μέ
τήν άπειλή μαχαίρας λήστεψαν στό Θη
σείο τόν οικοδόμο Ιωάννη Πρόβατά
32 έτών, καί τού πήραν 4.000 δρχ. καί
λαχεία.

' Ο συλληφθείς κρατούσε στά χέρια
του μιά πλαστική τσάντα πού περιείχε
τό ποσό τών 500.000 δρχ. (346.000
δρχ. σέ έλληνικά χαρτονομίσματα καί
τά ύπόλοιπα σέ ξένα).
’ Από τήν προανάκρισι διαπιστώθηκε
ότι ό συλληφθείς όνομάζεται Πανα
γιώτης Φιλιππακόπουλος, 20 έτών ναυ
τικός καί ότι λίγο πριν συλληφθεΐ είχε
διαρρήξει τά γραφεία τής ναυτιλιακής
έταιρίας Γ. Κουσουνιάδη, Ακτή Ποσειδώνος 34 άπ' ότου είχε κλέψει τό ποσόν πού βρέθηκε πάνω του. ' Ο Φιλιππακόπουλος είχε μπαρκάρει γιά ένα
μήνα μέ πλοίο τής έταιρίας άλλά άπό
τήν ήμέρα πού προσελήφθη είχε βάλει
στό «μάτι» τό χρηματοκιβώτιο τών γρα
φείων. Έ τσ ι τό άπόγευμα τής 1ης Αύγούστου, μπήκε στά γραφεία καί κρύ
φτηκε στό δώμα. Ό τα ν έφυγαν όλοι
οί ύπάλληλοι, μπήκε καί «δούλεψε» μέ
τήν ήσυχία του. Τελικά, όμως, έπεσε
στό «μπλόκο» τών άστυνομικών.

Θά έβ γα ζε λαθραία στό
έξω τερικό μιά περιουσία
Στό άεροδρόμιο τού ' Ελληνικού
συνελήφθη άπό όργανα τής Υπηρε

Παρίστανε...
τόν άστυνομικό
Νεαρός πού κατέχεται άπό τή μανία
νά έμφανίζεται σάν... άστυνομικός
συνελήφθη άπό τήν Άστυνομία. Πρό
κειται γιά τόν Δημήτριο Β. Γρίβα, έτών
19, άπό τήν Λειβαδιά πού άνεζητεΐτο
άπό τό 1978 όταν είχε δραπετεύσει άπό
Αναμορφωτήριο. "Οπως διαπιστώθη
κε, ό Γρίβας είχε κλέψει τήν ταυτό
τητα άστυφύλακος καί μέ αύτή έμφανιζόταν σέ ώρισμένα άτομα σάν άστυ
νομικός καί έκανε καί έλεγχο σέ μοτο
ποδήλατα.
Τελικά συνελήφθη στόν κινημα
τογράφο «Γρανάδα» όπου καί έ κ ε ί
έμφανίσθηκε σάν άστυνομικός. Ό
Γρίβας είχε καί πάλι συλληφθή στό πα
ρελθόν γιά τήν ίδια αιτία.

Ξένοι ναυτικοί λήστεψαν
οικοδόμο στό Θησείο

Παναγ. Χαρίτος. Μ έ τρεις άκόμα «συνεργά
τ ε ς » «χτυπούσε » καταστήματα καί σπίτια.

Η Α Μ Ε ΣΟ Σ Δ Ρ Η Σ ΙΣ Ε ΙΣ Δ Ρ Π ΣΙΝ
Σημαντικότερες επιτυχίες μηνών Ιουνίου1.6.79 ώρα 01.00'. Συνελήφθη κα
τόπιν καταδιώξεως ό Προβατάς Κων/
νος εις τήν όδόν Φειδιππίδου, όστις
πρό όλίγου είχε διαρρήξει τό φαρμακεΐον τής Τζιτζίπου Σοφίας καί είχεν
άφαιρέοει ναρκωτικά.
1.6.79 ώρα 00.20'. Συνελήφθη κα
τόπιν καταδιώξεως ό Φρατζέσκου
Γεώργιος ό όποιος έπεχείρησε νά κλέ
ψει τό ύπ- άριθ. ΕΡ 9336 ΙΧΕ αύτ/τον.
1.6.79 ώρα 00.30'. Συνελήφθησαν
κατόπιν καταδιώξεως ο ί : 1)Φραγκουδάκης Βασίλειος τού ' Αντωνίου έτών 20,
2) Φ. Γ. έτών 18, 3) Τ. X έτών 18 καί 4)
X. Ν, οϊτινες έπεχείρησαν νά άφαιρέοουν τό ύπ' άριθ. ΕΗ 5662 ΙΧΕ αύτ/τον.
2.6.79 ώρα 17.10' Δραγούμη 52.
Συνελήφθη ό Πολίτης Θωμάς τού Σταματίου ένώ προσεπάθει νά άφαιρέση
είδη προικός έξ άποθήκης τού Βαρνακιώτη Γερασίμου.
3.6.79 ώρα 10.10' Ίωαννίνων 110.
Συνελήφθησαν οί 1) Λ. X. έτών 15, 2) Ζ.
I. έτών 14 οί όποιοι είχαν άφαιρέοει τό
ύπ' άριθ. ΒΡ 5772 ΙΧΕ αύτ/τον.
7.6.79 ώρα 02.46' Άδμήτου-Περγάμου. Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω
νά διαρρηγνύουν περίπτερον οί 1) Κ. Σ.
έτών 17 καί 2) A. Ν. έτών 16.
8.6.79 ώρα 00.45' συνελήφθη έπ'
αύτοφώρω έντός καταστήματος έπί τής
όδοΰ Σεπολίων 74 άφαιρών άντικείμενα ό Δημητριάδης Δημήτριος τού
Αθανασίου.
9.6.79ώρα 03.20' Ρόμπερτ 4. Συνε
λήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί 1) Κ.
Π. έτών 18, 2) Μυτιληναίος Νικόλαος
τού ' Ιωάννου έτών 20, διότι είχον άφαιρέσει μοτ/τον έκ τής όδοϋ Άραπάκη.
18.6.79 ώρα 02.25' Αγ. ΛαύραςΒασιλειάδη. Συνελήφθη ό Μελισινάκης
Αντώνιος τού Εμμανουήλ, άφαιρών
άξεσουάρ αύτ/των.
15.6.79 ώρα 02.58' ΖησιμοπούλουΠέλοπος. Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως οί 1) Δ. Θ. έτών 17 καί 2) Βασι
λείου Κων/νος τού Άριστείδου διότι
είχον άφαιρέοει τήν ύπ' άριθ. ΡΖ 517
μοτ/τα.
26.6.79 ώρα 13.00' Προκοπίου-' Αϊ-

δινίου 5. Συνελήφθη ό Κουβέλης Σπυ
ρίδων τού Ζήση έτών 23 διότι είχεν άφαιρέσει τήν τσάντα τής Τριανταφύλλου Ολυμπίας μέ 200.000 δραχμές.
1.7.79 ώρα 01.52' Καραολή-Δημητρίου. Συνελήφθη ό Νάκος Δημήτριος
τού Γεωργίου έτών 20 διότι άπεπειράθη
νά άφαιρέοει τό ύπ’ άριθ. ΟΕ 1054 IX
αύτ/τον.
5.6.79 ώρα 02.25' Λ. Κατσώνη-Σωκράτους. Συνελήφθησαν κατόπιν κατα
διώξεως οί 1) Κονταξής Παναγιώτης
τού Κων/νου έτών 26 καί 2) Χρυσάνθου Άργύριος διότι είχον άφαιρέοει
μο/τα άνευ άριθμοΰ κυκλοφορίας.
6.7.79 ώρα 02.40’ ΚαλλιρρόηςΦρατζή. Συνελήφθησαν οί Καραγκού
νης Θεμιστοκλής τού Νικολάου έτών
20 καί 2) Χρόνης Γεράσιμος τού Νική
τα, νά όδηγοϋν τό ύπ' άριθ. 405.780
ΙΧΕ τό όποιον είχον άφαιρέοει.
7.7.79 ώρα 05.30' Γουσίου 6. Συνε
λήφθη ό Γρηγορίου ' Ιωάννης τού ' Ανα
στασίου, δστις είχεν διαρρήξει τό έπί
τής όδοϋ Γουσίου 6 ζαχαροπλαστεϊον.
12.7.79 ώρα 00.30' Π. Τσαλδάρη.
Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω οί 1)
Βλάχος ' Ιωάννης τού ' Ηλία καί 2) Μαλαρίδης ' Ηλίας τού Νικολάου νά άφαιροΰν τό ύπ' άριθ. ΒΖ 2420 ΙΧΕ αύτ/τον.
12.7.79 ώρα 00.59' ΙΚΑ Ν. Κόσμου.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως
οί Σιώλος Φώτιος τού Διονυσίου έτών
20 2) Βαλίμης Κων/νος τού Δημητρίου
έτών 19 καί 3) Τσιαπάρας Σπυρίδων
τού Παναγιώτου διά τήν θραϋσιν βιτρίνας καταστήματος καί φθορά εις ΙΧΕ
αύτ/τον ύπ' άριθ. BE 1586.
12.7.79 ώρα 02.55' Εύελπίδων-'Αγ.
Στεφάνου. Συνελήφθησαν έπ' αύτο
φώρω διαρρηγνύοντας περίπτερον οί
Δασκαλάκης Κων/νος τού Δημητρίου
έτών 22 καί 2) Ζαχαρός Δημήτριος τού
Φωτίου έη. 22.
14.7.79 ώρα 02.58’ Κλεομένους
18. Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω
καθ' ήν στιγμήν προσεπάθουν νά θ έ
σουν εις κίνησιν τό ύπ' άριθ. ΕΧ 77028
ΙΧΕ αύτ/τον οί 1) Κίτσιος Γεώργιος τού

Ιουλίου 1979
Εύαγγέλου καί 2) Ραζής Κων/νος τού
Νικολάου.
20.7.79 ώρα 01.05' Ά ρ εω ς 86.
Συνελήφθη ό Βάρναλης ' Ανδρέας τού
Κωνσταντίνου, δστις μ ετ' έτέρου άτόμου άφήρουν βενζίνη άπό τό ΜΟ 5855
ΙΧΕ αύτ/τον.
20.7.79 ώρα 02.05' Κεραμεικού
62. Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώ
ξεως οί 1) Μαρίνος Κων/νος τού ’ Εμ
μανουήλ έτών 20 καί 2) ΓΚ. ’ Αγ. έτών
18, οϊτινες είχον άφαιρέοει τό ύπ' άριθ,
ΑΑ 7483 ΙΧΕ αύτ/τον.
28.7.79 ώρα 21.34' ΒεΤΚου 27. Συ
νελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί 1)
Π. Δ. έτών 15, 2) Π. Γ. έτών 16, διά κλο
πήν μοτ/του.
28.7.79 ώρα 01.31' Μιχ/πούλου.
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό
Σκούντας Νικόλαος τού Χρήστου έτών
19, δστις είχεν διαρρήξει έκθεσιν μο
τοποδηλάτων.
1) ' Εκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας
εις τό τηλέφωνο «100» εις 33.013
περιπτώσεις.
2) Μ ετέφ ερεν εις Νοσοκομεία καί Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών 296 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν εις 973 παθόντας εις
τροχαία άτυχήματα.
3) Παρέσχε βοήθειαν εις 209 άτομα
διατελοΰντα έν μέθη.
4) Ένήργησε έλεγχον εις 52 Κέντρα
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστα
σίαν τών άνηλίκων.
5) "Εδωσε λύσιν εις 3261 έπεισόδια
μεταξύ ιδιωτών.
6) Έπελήφθη εις 2316 συγκρούσεις
μέ ύλικάς ζημίας.
7) ' Ανεΰρε καί παρέδωσε εις τούς κα
τόχους των 62 κλαπέντα όχήματα.
8) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ θορύβων άπηύθυνε 2192 συ
στάσεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά έπιδόσει κλήσεις
εις 1036 παραβάτας.
9) Προσήχθησαν εις διάφορα ' Αστυνο
μικά Τμήματα 3550 άτομα, διά τήν
έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς των.
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Γράψ ει ό
Α λ έκ ο ς Βασιλείου
ΝΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
«Ποιός
μπορεί». Ποιήματα. ( Εκδόσεις «Μαυρίδης»,
Αθήνα, 1979, αελ. 41).
Ή φωνή τοϋ Καλλιτέχνη Νίκου Παπα
κωνσταντίνου σάρκωσε σέ πληθώρα άπαγγελώ ν μέχρι σήμερα τ(ς δημιουργικές μορ
φικές έκφράσεις πνευματικών άνθρώπων
τής χώρας μας, παλαιών καί νέων, ζώντων
καί τεθνεότων. Καί τούτη ή γεμάτη τέχνη,
συναίσθημα καί μαγνητισμό φωνή, δ έ μπο
ρούσε, παρά κάποτε νά διοχετευθεϊ καί σέ
δικούς της προσωπικούς κραδασμούς, πού
θά άνάβλυζαν τό Ιδιο λυρικοί, άτόφιοι, δυνα
τοί, συγκινητικοί, μέσα άπό τήν πλούσια πηγή
τής αισθητικής του ψυχής. Μιά πυκνή παρέ
λαση ήχων, χρωμάτων, άκκισμών, συνυφασμένων μ έ ε ίκ ό ν ε ς , σ υναισ θηματικές
καταστάσεις βάθους καί Ιδεών κορυφώσεως,
πού ξετυλίγονται, συμπλέκονται, συνθέ
τουν. Δ έν μπορούμε νά πούμε, πώς ή φωνή
πάθους καί άγρυπνης σκέψης τοϋ καταξιω
μένου καλλιτέχνη σ' αύτό του τό βιβλίο είναι
ένα φιλοσοφικό θρησκευτικό περίγραμμα. ' Η
άφετηρία Ισως. Ή διαδρομή όμως καί τό
άνακύκλωμα χωρίς τέρμα καί χωρίς δρια στήν
έκταση τού λυρικού στοχασμού καί οί συνθε
τικές βαριάντες πλέκουν μιά ποιητική συμ
φωνία, πού προσπαθεί ό λόγος νά περιμαζέ
ψ ει τήν χειμαρρώδη μορφή της άπό τά σάν
είδος άντίλαλου ήθικά καί πνευματικά της
έρωτήματα. Τό «Ποιός μπορεί», άγκάλιασε τήν ζωή μέ τά στιβαρά χέρια τού έσωτερικοΰ ρυθμικού λόγου καί άνάδειξε άπό τήν
καλλιτεχνική σκηνή τοϋ θεάτρου έναν μύ
στη τής νεοελληνικής ποίησης.

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Στύ
χέρια τοϋ ζωντανού Θεού». Μυθιστόρημα.
( Εκδόσεις «Τήνος», Άθήναι, 1978, σελ.
170).
Σ ' έναν καλοτυπωμένο τόμο μέ όνομασπκά διορθωμένη τήν ύλη κατά κεφάλαια,
ή ένότητα συρράφει τόν μύθο τής περιπλανήσεως ένός άγοριοϋ άπό τήν "Εφεσο κι
άπό χέρια σέ χέρια τήν έποχή τοϋ δουλε
μπορίου, μέχρι τήν άγκαλιά τής άποστολικής
χριστιανικής πίστης. Μ έ γλώσσα γλαφυρή
καί ύφος πού άπομυζά άπό τίς φ λέβες τών
χριστιανικών ιστορικών στιγμών καί πλέκει
τό Λόγο θετικά, ένσαρκώνεται καί προσωποποιεΐται στόν μικρό ήρωα τοϋ βιβλίου
' Αρτεμίδωρο, άλλος ένας ιεραπόστολος
τοϋ Μεγάλου Κηρύγματος στή γή. Βαθειά
παρήγορο σημάδι καί δείκτης τοϋ ήθικοϋ
δρόμου τής άνθρώπινης ζωής τό βιβλίο,
μέσα στήν ταραχή τήν άπερίγραπτη τών στι
γμών μας.

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Π. Χατζή (Κεφαληνίας 29, Τ.Τ. 802, τηλ. 8233.121 - Ά θ ή ναι) έκδόθησαν τά κατωτέρω βιβλία πού
στούς άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας
προσφέρονται μέ έκπτωση:
1) 'Εκθέσεις 'Ιδεών «Κλασικόν βιβλίον», σελ. 600, δραχ. 300άντί 400. 2) ' Ελ
ληνική 'Ιστορία ('Αρχαία, Βυζαντινή, Νεωτέρα), σελ. 280, δραχ. 80 άντί 150. 3) Γνωμικά Μεγάλων άνδρών, σελ. 220, δραχ. 50
άντί 80. 4) Πρακτικός όδηγός όρθογραφίας,
δραχ. 50 άντί 80.
Οί άγοραστές όλων τών άνωτέρω βιβλίων,
λαβαίνουν δωρεάν τό βιβλίο «' Επιλογή Νεο
ελληνικών κειμένων» πού περιέχει 54 μελετήματα έπιφανών συγγραφέων, 160 σελίδων,
άξίας 100 δραχμών.

m

Θ. Α θ . ΛΑΤΝΑ: «Τό Μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως τών Καμένων Βούρλων». Μ ε
λέτη. ( Αθήνα, 1978, σελ. 87).
Συνεχίζοντας τήν έρευνα γιά τά Χριστια
νικά μνημεία τής Φθιώτιδας στή σειρά «Γνωρίστε τή Φθιώτιδα», ό συγγραφέας δίνει
τώρα τήν ιστορική, αισθητική καί λαογραφική
περιγραφή τοϋ Μοναστηριού τής Μεταμορφώσεως Καμένων Βούρλων. Μέσα στό βι
βλίο, έμπεριέχονται παράπλευρα όλα τά
κημείλια τοϋ Μοναστηριού, καθώς καί ή ι
στορική του συβολή στήν έπανάσταση τοϋ
1821. ' Επίσης προϊόν τής άκάματης έρευνάς
του, είναι τά παρατιθέμενα ιστορικά έγγρα
φα καί μιά όδοπορική άνθολόγηση, έτσι πού
τό βιβλίο του καταλήγει σέ πραγματική συμ
βολή πολύπλευρης γνωριμίας τών παραδο
σιακών μνημείων τής Φθιώτιδας καί γενικώτερα τής Ρούμελης.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

m

ΔΗΜΗΤΡΗ Τ ΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. «Σύγχρονα
επιστημονικά θέματα». Μ ελέτη.
Αθήνα
1978. Πρόκειται γιά ένα πραγματικά ενδια
φέρον βιβλίο. ' Ο συγγραφέας του, ό Αστυ
φύλακας κ. Δημ. Τασσόπουλος, καταπιά
στηκε μέ μερικά άπό τά πιό φλέγοντα προ
βλήματα τοϋ καιρού μας. ' Η ζωή τοϋ άνθρώπου στόν 20ο αιώνα, τό φυοικό περιβάλλον
καί ή μόλυνσή του, ό θάνατος τοϋ Σαρωνικοϋ,
άντιμέτωποι μέ τό Σύμπαν, έξωγήϊνοι έπισκέπτονται τόν πλανήτη μας, ν έες μορφές
ένεργείας, κ.ά Είναι μερικά άπό τά θέματα
τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Τασσοπούλου. Στό νέο
συγγραφέα τά « Αστυνομικά Χρονικά» εύ 
χονται καλή άρχή στήν πνευματική του προσ
πάθεια καί ειλικρινείς εύχές γιά άλλες έπιτυχίες.

Η ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΣΒΥΣΕ

Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ άδύναμες άχτίδ ες τοϋ ήλιου ξετρυπώνωντας
κάπου κάπου μέσα άπό τά βαρειά μολυβένια σύννεφα, έδειχναν πόσο άπλά
έρχεται τό οκοτάδι άλλά καί ή βροχή.
Είναι έκείνη άκριβώς ή στιγμή λίγο
πρίν τήν μπόρα. Παίρνοντας τίς τελευ 
ταίες όδηγίες κατέβηκε άργά τά μαρ
μάρινα σκαλοπάτια τού άστυνομικοΰ
τμήματος. Οί σκέψεις του ξάστερες,
άπόλυτα ήρεμες καί τό βήμα του στα
θερό πάνω στό δύσκολο δρόμο. Σέ
λίγο ή βροχή έπεσε άνακατεμένη μέ
σκοτάδι. Έ να βαρύ βρόχινο σκοτάδι
πού άνάγκασε δλα τά μικρά καί μεγάλα
πλάσματα νά ζητήσουν μία ήσυχη στε
γνή γωνιά. Έρημος δρόμος, βροχή,
κρύο.
Μέσα σ' όλα αύτά παράξενη παρου
σία τά ζεστά άνθρώπινα βήματα τοϋ
άστυφύλακα, πού άντηχούσαν πάνω
στήν μουσκεμένη άσφαλτο. ' Η άστραπή πού έσκισε τόν ούρανό έδωσε περί
εργα σχήματα στις γκρίζες προσόψεις
τών πολυκατοικιών, ένώ ό θόρυβος τής
βροχής πάνω στήν άσφαλτο τόν έκαναν
νά νοιώση μιά ζεστασιά μέσα του.
Παράξενο συναίσθημα, ύπέροχο στ'
άλήθεια.
"Οταν όλα έρημώνουν καί σκοτάδι
τυλίγει τά πάντα, νά ύπάρχεις μόνο έσύ

Ο

άπ ' ό λ ο υ ς το ύ ς άνθρώ π ους ν ' ά γ ρ υ 
π νός, α ύ τή ή ή ρ εμ ία νά μήν χαλάσει
π ο τέ. Ξαφνικά στήν άκρη το ύ δρόμου
κάτι κιν ή θ η κε. Ναι δ έ ν γ ελ ά σ τη κ ε, έ κείν η

ή λεπ τή

σκιά στό π εζοδρόμιο

ή τα ν άνθρω π ος, πλησίασε προσεκτικά.
Μ ία τερ ά σ τια κηλίδα φ ό βο υ καί άπελπισίας μ έσ α σ έ δ ύ ο γ υν α ικεία μάτια πού
τό ν κο ίταζα ν τρ ο μ α γ μ έν α . Δίπλα στό
κατώ φλι τή ς σ ιδ ερ έν ια ς π όρτας άκο υμπισμένο έ ν α μικρό μωρό. Κ ο ίτα ξε μ έ
καλωσύνη.

Χ α μ ο γ έλ α σ ε,

ένα

χ αμό 

γ ελ ο πού ζ έ σ τ α ν ε τά πάντα γύρω του.
"Υ σ τερ α μίλησε άπλά, άνθρώπινα.
Κ ά ν ει τόσο κρ ύο α ύ τή τή νύχτα, ε ί 
ναι κρίμα α ύ τό τό μικρό ά γ γ ελ ο ύ δ ι νά
τό νοιώση. Τ ό κατώφλι β ρ ε γ μ έν ο καί
κρύο, μά ή άγκαλιά σου τόσ ο ζε σ τή .
Πριν π ρολάβει νά τελ ειώ σ η τά λόγια

Ό
Δ ιε υ θ υ ν τή ς τοϋ Ζωολογικοί)
Κήπου το ϋ Λ ονδίνου, ένώ τα ξ ίδ ε υ ε ,
π αίρνει άπ ' τό ν βοηθό το υ τό άκόλουθο γράμμα:
«Κύριε δ ιευ θ υ ν τά , ό ν έ ο ς χιμπατζής δ έ ν έ ν ν ο ε ΐ νά συνηθίση.
Κ ά θ ετα ι σέ μιά γωνιά καί δ έ ν έ ν ν ο ε ί
νά φάη τίπ οτε. Έ χ ο υ μ ε τή γνώμη,
ό τι πάσχει άπό τή ν μόνωσι καί θά
πρέπ ει νά τοϋ βρούμε σύντροφο.
Π ρός τό παρόν, δ έ ν π ρόκειται νά
κάνουμε τίπ ο τε, π ερ ιμ ένο ντα ς τή ν
έπ ιστροφή σας».
*

το υ , τό μωράκι άρχισ ε νά κλα ίει δ υ ν α 
τά. ' Η γυναίκα τα ρ ά χ τη κ ε, ό άσ τυ φ ύλα κας όμω ς ή ρ ε μ α σ υ ν έχ ισ ε. Τ ό παιδί
ά ρ κ ε ΐ μονάχα νά κλάψ η γιά νά β ρ ε ι τήν
μάννα το υ , έσ ύ μπ ορείς ν ' άν τισ τα θή ς
σ ' α ύ τό τό κάλεσ μα; έ χ ε ις τή ν δύναμη
νά μήν άκο ύσ η ς α ύ τή ν τή ν φωνοΰλα
πού σ έ χ ρ ε ιά ζ ε τα ι α ύ τό τό παγωμένο
βράδι;
' Η γυναίκα δ έ ν μίλησε, μόνο έσ κ υ ψ ε
σ ηκώ νοντας τό πλασματάκι μ ' άπ έρ αντη τρ υ φ ερ ό τη τα . ' Η άγκαλιά τη ς φωτιά
καί τά χ έρ ια τη ς α ιώ νιες φ υ λ α κ έ ς πού
δ έ ν θ ά τό άφ η ναν π οτέ μόνο το υ . ' Η
βροχή σώπασε πάνω στήν άσ φ αλτο. Τά
δ άκρυα πού κύλησαν άπό τά μάτια τη ς
δ υό μ ικ ρ ές κρ υσ τά λ λ ιν ες λ ίμ ν ε ς πάνω
στό π εζο δ ρό μιο . Σ τό β υ θ ό το υ ς όλα έ κεΐν α τά λόγια εύ γνω μ οσ ύνη ς πού τόσο
ή θ ε λ ε μά δ έ ν π ρόφτασ ε νά πή στόν
άνθρωπο μ έ τή ν όμορφη στολή πού
εύ τυ χ ισ μ έν ο ς χανόταν άργά μ έσ α στό
σκοτάδι.
Δ όκιμ ος Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ
Τ όλια ς

Ιωάννης

Ποίηση

ΕΛΛΗΝΕΣ
Δίχως συντρόφ ια, μοναχοί
π ερ νάμ ε σ το ύς Αιώ νες.
Οί άνθρωποι, τή διδαχή,
στοά Νοϋ το ύ ς κολοφ ώ νες,
έτρ ύ γησ α ν άπ' τή λαλιά
τή μιά μας καί μονάχη.
Κι οί λίγοι ε μ ε ίς , άπ ' τή γωνιά,
γινόμ α σ τε Διδάχοι!
Γ ια ν ν ϊκ ο ς Μ ε ν ο υ δ ά κ η ς

Σ έ μιά δεξίω σι. Κάποια κυρία
π λησ ιάζει τό ν διάσημο νευ ρ ο λό γο
καί τό ν ρω τάει μ έ προφανή σκοπό
νά πάρη μιά δω ρεάν συμβουλή.
- Π έ σ τ ε μου κ. καθηγητά. Τί κά
ν ε τ ε ό ταν έ ν α ς άρρω στός σας πάσχη άπό άμνησία;
Καί ή άπάντησι:
-Κ υ ρ ία μου, τό ν βάζω νά πληρώση τή ν άμοιβή μου προκαταβο
λικά.
*

' Ο π ατέρας στό γιό.
- Έ , κι έγώ τί έπαθα πού παν
τρ εύ τη κα ;
- Δ έ ν ε ίν α ι τό ίδιο. Έ σ ύ παν
τρ ε ύ τ η κ ε ς τή... μητέρ α, ένώ έγώ
θά πάρω μιά ξέν η .
*

Ρώτησαν μιά μέρα τό ν Βίκτωρα
Ούγκώ:
-Π ο ιό είνα ι, κατά τή γνώμη σας,
τό βασικώ τερο σ ημείο τή ς έπ ιτυχίας: τό χρήμα, ή έργασ ία ή ή έ ξ υ πνάδα;
Καί ό Ούγκώ άπάντησε:
- Ο ταν τ ρ έ χ ε τ ε πάνω σ ' έν α
τρίκυκλο, ποιά ρόδα άπό τις 3 είν α ι
ή σπουδαιότερη;
*

Ρώτησαν κάποιο χωριάτη, διά
σημο κλεφ το κ ο ττά , σέ μιά έπαρχία
το ϋ Μωριά, ποιό ε ίδ ο ς άπό τά που
λερ ικά ε ίν α ι τό καλύτερ ο.
Ε κ ε ίν ο ς άπάντησε:
- Ολα τά είδ η έχο υ ν τά προτερήματά το υς. Λόγου χάρι, τις άσ
π ρες κ ό ττε ς μπορεί νά τίς δια κρί
ν ε ις κα λύτερ α στό σκοτάδι. Έ νώ ,

τίς μ α ύ ρ ες, μπορείς νά τίς κρύψ ης
εύκολώ τερ α.
*

' Ο άρ χισ υντάκτης έ ν ό ς μεγάλου
περιοδικού πήρε μιά έπιστολή άπό
έ ν α ν άναγνώστη το υ πού τοϋ έ 
λεγε:
- 'Α γ α π η τ έ κύρ ιε δ ιευ θ υ ν τά , ή
γυναίκα μου ή ταν έτο ιμ η νά μ ' έγκα τα λ είψ η . Μ όλις όμως διάβασε τό
άρθρο σας σ χετικά μ έ τό διαζύγιο,
άποφάσισε νά μείνη. Σάς παρακαλώ
άκυρώ στε τή ν συνδρομή μου!
*

-Γ ιά ποιό λόγο έ γ κ α τ έ λ ε ιψ ε ς
τή ν πρώτη σου γυναίκα;
-Μ ο ϋ ε ίχ ε δ η λη τη ρ ιά σ ει τή ζωή.
- Κ ι ά φ οϋ ε ίχ ε ς τέ το ια πικρή π εί
ρα γιατί π ήρες άλλη γυναίκα;
-Τ ή ν πήρα γιά ά ντίδ ο το ένα ντίον το ϋ δηλητηρίου.
*

- Ώ σ τ ε τε λ ικ ά δ έ δ ιέ λ υ σ ε ς τόν
άρραβώνα σου μέ τή ν Καίτη γιά ν '
άρραβω νιαστής τή Σούλα;
- Ό χ ι, γ ια τί τό δ α κτυ λίδι πού ε ϊ
χα άγοράσ ει δ έ ν τα ίρ ια ζε στό δά
χτυλο τή ς Σούλας.
*

Τήν έποχή πού ό "Α γ γ λ ο ς συγ
γρ α φ έα ς Γουντχάουζ ή τα ν δ ιε υ θ υ ν 
τή ς σ ' έν α περιοδικό, κάποιος ν έ ο ς
ποιητής τοϋ έ σ τ ε ιλ ε έν α πολύ μ ε 
γάλο καί πολύ κακό έρ γ ο το υ μέ
τό ν τίτλ ο «Γιατί ζώ»; Καί ό Γ ο υ ντ
χά ουζ μ έ τό γνωστό το υ χιούμορ
το ϋ άπάντησε:
- Ζ ή τ ε γιατί φ ρ ο ντίσ α τε νά μοϋ
σ τ ε ίλ ε τ ε τό έ ρ γ ο σας μέ τό τα χ υ 
δ ρομ είο, ά ν τί νά τό φ έ ρ ε τ ε ό ίδιος.
*
Κατά τή ν δ ιά ρκεια το ϋ τ ε λ ε υ 
τα ίο υ μεγάλου καύσωνος, μιά ήλικιωμένη έπ ιβ άτις ύπ όφ ερ ε φριχτά
μέσα σ ' έν α λεω φ ορ είο.
- Δ έ ν κ ά νει πολύ ζέ σ τη ; γύρισ ε
καί ρώ τησε τό ν διπλανό τη ς κύριο.
- Δ έ ν τή ν αισθάνομαι καί τόσο,
κυρία μου. Σ τις ' Ινδίες κ ά νει περισ
σ ότερ η . Κατά τήν έποχή πού βρι
σκόμουν έ κ ε ί έ κ α ν ε πολλή ζέσ τη ,
ώ στε τα ίζα μ ε τίς κ ό ττε ς μέ παγωτά,
γιά νά μή γ εννο ύ ν τά αύγά το υ ς...
βρασμένα.
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' Η έ ν τ α ξ η ο ' έ ν α ν ο ικ ο ν ο μ ικ ό σ υ ν α σ π ισ μ ό ή μ ιά ό μ ά δ α κ ρ α τώ ν ά π ο τ ε λ ε ϊ τ ή ν π ιό σ τ ε ν ή μ ο ρ φ ή σ υ ν ε ρ 
γ α σ ία ς . Η χώ ρ α λ α μ β ά ν ε ι μ έ ρ ο ς σ τή δ ια δ ικ α σ ία λ ή ψ ε ω ς τώ ν α π ο φ ά σ εω ν σ έ ό λ α τ ά θ έ μ α τ α κ α ί ε ίν α ι
έ τ σ ι σ έ θ έ σ η νά π ιέ σ ε ι τ ίς ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς κ α ί ν ά λ ά β ο υ ν ε υ ν ο ϊκ έ ς γ Γ α υ τ ή ν ά π ο φ ά σ ε ις σ τά θ έ μ α τ α π ού
τ ή ν ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν ζω τικ ά .

Μεσογειακοί άγώνες. Βαλκανικοί άγώνες καλα
θόσφαιρας. Κολύμβηση. Άροις Βαρών. Σκοπο
βολή. Πυγμαχία. Στίβος.

Μεσογειακοί άγώνες
Μ εγάλη ή το ή επ ιτυχία του άσ τυφ ύλα κος άθλητοϋ πάλης ΧΟΛΙΔΗ Χαραλάμπους ατο ύς Μ εσ ο 
γεια κο ύ ς άγώ νες όπου κατάκτησ ε
τό χρυσό μ ετά λλιο νικώ ντας όλους
το ύ ς άντιπάλους του. Δ έν είνα ι ή
πρώτη φορά πού ό άστυφ ύλακας
ΧΟ ΛΙΔΗ Σ Χαράλαμπος μάς χαρί
ζ ε ι τόσο μ ε γ ά λ ε ς ε θ ν ικ έ ς νίκες
μέσα στό στίβο τή ς ε ύ γ ε ν ο ΰ ς άμίλλης. Κατά τό παρελθόν έ τ ο ς ήλθε
τρ ίτο ς στό Παγκόσμιο Π ρω τάθλη
μα πού έ γ ιν ε στό Μ εξικό.
"Ο λ ο ι οί σ υνάδ ελφ οί του καί τά
A. X. τό ν συγχαίρουμε καί το ύ ε ύ χόμ εθα καλή έπ ιτυχία καί σ τούς
Ο λυμπιακούς.

Βαλκανικοί άγώνες Καλα
θόσφαιρας
Η Εθνική ομάδα καλαθόσφαι
ρας ά να δ είχθ η κε πρω ταθλήτρια κα
τά το ύ ς Βαλκανικούς ά γώ νες πού
έγινα ν τό δ ε ύ τ ε ρ ο ΙΟ ήμερο τού
μηνάς Σ επ τεμβ ρ ίου στήν Αθήνα.
Σ α ύτό σ υνέβ α λε πάρα πολύ ό
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δ ιεθ ν ή ς ά θ λη τή ς καλαθοσφαίρας
Αστυφ. Κ Ο Κ Κ Ο Λ Α Κ Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς
ό όποιος, κατά ομολογία τών ε ιδ ι
κών, ή τα ν ό κ α λ ύ τερ ο ς τή ς όμάδος
καί κυρίως κατά τόν άγώνα ' Ελλά
δ ο ς - Τ ουρκίας. Οί σ υ νά δ ελφ οί του
καί τά Α.Χ. τό ν συγχαίρουν καί τού
εύ χ ο ντα ι καθώς καί σ έ όλα τά μέλη
τή ς ' Εθνικής όμάδος νά έχο υ ν πάν
τα ΥΨ ΗΛΕΣ έπ ιδόσ εις καί έ ξ α ιρ ε τ ικ έ ς δια κρίσ εις. Ας σ ημ ειω θεί ότι
ο
Α σ τυφ ύλακας Κ Ο Κ ΚΟ ΛΑ ΚΗ Σ
Δ ημή τριο ς έ χ ε ι άνάστημα 2.17 μ.
Τ ούς άνω τέρω δύο ά θ λητά ς
σ υνεχάρη ό Α ρχηγός τού Σώ ματος
κ. Κ ω ν/νος Λ ΕΜ Ο Ν Η Σ καί το ύ ς
εύχή θη πάντα νά δ ιακρίνονται διά
τό καλό το ύ Σώ ματος καί τή ς Χώ
ρας μας γενικώ τερ α.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Από 12-15.7.1979 έγ ιν α ν στή
ΧΙΟ οί άγώ νες Κολυμβήσεω ς - ’ Υδατοσ φ αιρίσ εω ς Ε.Δ. καί Σ.Α. σ τούς
όποιους πήραν μ έρ ο ς ό Σ τρ ατό ς,
τό Ν αυτικό, ή ' Αεροπορία, τό Λ ιμ ε 
νικό, ή ' Α στυνομία Π όλεω ν καί τό

Π υρο σ β εσ τικό Σώμα.
Σ τά έπί μ έρ ο υ ς άγωνίσματα
κολυμβήσ εω ς ή Αστυνομία έσημείω σε έπί συνόλου 11 άγωνισμάτών, έ ξ (6) π ρώ τες ν ίκ ε ς μέ το ύ ς
ά σ τυ φ ύ λ α κ ες ΚΑΛΤΣΙΔΗ Π. στά
200 μ. καί 100 μ. π ετ., ΠΙΛΑΛΑ ' Ηλ.
100 μ. πρόσθ., Κ Ο Υ Τ Ο Υ Μ Α Ν Η Θ.
200 μ. πρόσθ. καί στά ομαδικά
4 X 50 καί 4 X 100. Επίσης έσημείω σε 2 δ ε ύ τ ε ρ ε ς καί 2 τ ρ ίτ ε ς νί
κες.
Εις τή ν ' Υδατοσφαίρηση έπ έτυ χ ε τρεΤς ν ίκ ε ς , μία ισοπαλία
καί μία ήττα, ήτοι:
Αστυνομία Πόλεων

Αεροπορία

Αστυνομία Πόλεων Στρατός
Αστυνομία Πόλεων Πυροσβεστική

10-3
8-2
10-3

Αστυνομία Πόλεων Λιμενικό

3-3

Αστυνομία Πόλεων Ναυτικό

6-7

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Από 19-22.7.1979 έπ ραγματοποιήθηκαν στά ΙΩΑΝΝ ΙΝ Α οί άγώ νες
Καλαθόσφαιρας Ε.Δ. καί Σ.Α. στούς
όποιους έπήραν μ έρ ο ς ό Σ τρ ατός
ή Αεροπ ορία, ή Χω ρ/κή τό Λ ιμ ε
νικό καί ή Αστυνομία Πόλεων. Οί
άγώ νες παρουσίασαν μεγάλο έν -

Hi*cMI

δ ια φ ερ ο ν και η ομάδα τή ς Α σ τυ
νομίας Π όλεω ν ένίκη σ ε ό λ ε ς τις
ά ντίπ α λες ο μ ά δ ες άνακηρυχθεΐσα
πρώτα θλήτρια. ' Αναλυτικά έχουν
ώς έ ξ η ς :
1η
2α
3η
4η
5η

Ομάς
Ομάς
Ομάς
Ομάς
Ομάς

ΑΣΤΥΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΠΟΛΕΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ/ΚΗ

ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ
Οί άγώ νες "Αρσεω ς Βαρών Ε.Δ.
καί Σ.Α. έγινα ν στό ΚΙΛΚΙΣ άπό
20-22.6.1979 καί έπήραν μ έρο ς ό
Σ τρ α τό ς, ή Αεροπορία, ή Ελλην.
Χω ρ/κή, τό Λιμ. Σώμα ή Ά σ τ υ ν .
Π όλεω ν καί τό Π υροσ βεσ τικό Σώμα.
Κατά το ύ ς άγώ νες, έπί συνόλου
10 άγωνισμάτων ή Αστυνομία έπ έτυ χ ε τ ρ ε ις (3) πρώ τες ν ίκ ε ς μέ το ύς
Αστυφ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Παν. (90 κιλά),
Β Λ Α ΙΚ ΙΔ Η Ίσ . (Β.Β) καί ΜΠΟΡΤΣΕΛΗ Χαρ. (82,5 κιλά). Επίσης
έ π έ τυ χ ε 2 δ ε ύ τ ε ρ ε ς καί 2 τ ρ ίτε ς
ν ίκ ες.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Τήν 24, 25 καί 26.8.1979 έγινα ν
στό ΒΟ ΛΟ οί Διασυλλογικοί Σκο
π ευ τικο ί άγώ νες άεροβόλω ν όπλων

σ τούς όποιους έλαβ αν μ έρ ο ς 13
σκοπ ευτικά Σω ματεία καί Σύλλογοι
άπό όλην τή ν χώρα. Σ τούς άγώ νες
α ύ το ύ ς διεκρ ίθη κα ν οί:
Υπαρχ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ε ύάγγελος
στό πιστόλι κατηγορίας άνδρών,
καί ό Αστυφ. ΚΟ ΛΟ Β Ο Σ Ν. κα τη 
γορίας
Εφήβων, οί όποιοι κα τέλαβον άντιστοίχω ς, τις πρώ τες θ έ 
σ εις.
Στό ομαδικό έπ ρώ τευσ ε ή Α 
στυνομία Π όλεω ν καί σ τις δύο κα τη 
γο ρ ίες
Α νδ ρ ώ ν-'Ε φ ή β ω ν.
Επέ
τυ χ ε έπίσης 1 δ εύ τερ η ομαδική
νίκη στό τυ φ έ κ ιο άνδρών καί 1 στό
πιστόλι γυναικών, καθώς καί 3 τρ ί
τ ε ς ά το μ ικ ές ν ίκ ε ς στό πιστόλι μέ
τή ν γυν. Δόκ.
Αστυφ. ΠΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Π, τό ν Έ φ η β ο Αστυφ.
ΓΡΟΜ ΙΤΣΑΡΗ I. κ α ί' Αστυφ. ΣΙΩΜ Ο
Δημ. ' Επίσης μιά τρ ίτη άτομική νίκη
στό άερ. τυ φ έ κ ιο μέ τόν
Αρχ.
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Α.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Σ το ύς άγώ νες πυγμαχίας Ε.Δ.
καί Σ.Α. πού έγινα ν στήν ΜΥΡΙΝΑ
Λήμνου οί ά σ τυ φ ύ λα κες ΘΕΡΙΑΝΟ Σ Παν. (80 κιλά) καί ΚΑΚΟ ΥΡΗΣ
Χρ. (67 κιλά ) διακρίθηκαν καί κα τέ-

Στήν άπέναντι σελίδα. ' Ο παλαιστής άστυφ
Χολίδης Χαρ. αέ μιά έντυπωσιακή φάση
τώνάγώνων. Επάνω: ' Η όμάδα τής Άστυν.
Πόλεων πού έπρώτευσε στους άγώνες Ε.Δ.
καί Σ.Α.

λαβαν τις πρώ τες θ έσ ε ις . Έ π ίσ ης
έσημείω σαν 2 δ ε ύ τ ε ρ ε ς καί 2 τρ ί
τ ε ς ν ίκ ε ς . Η όμάς ή ταν έλλιπ ής
καί όλοι όσοι έλα β ον μ έρ ο ς διακρίθηκαν καί έβραβεύθησ αν.

ΣΤΙΒΟΣ
Οί άγώ νες στίβου Ε.Δ. καί Σ.Α.
έγινα ν στή Θ Η ΒΑ άπό 6-8.9.1979
καί ή Αστυνομία Π όλεω ν έπ έ τυ χ ε
4 πρώ τες ν ίκ ε ς μ έ το ύ ς ' Α σ τυ φ ύ 
λ α κ ες ΚΑΠ ΕΡΩ Ν Η Γ. στό Τριπλοϋν
ΠΑΡΡΗ Γ. στά 400 μ. έμ. Μ ΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Λ. στό ά κόντιο καί ΓΕΝ 
ΝΑΙΟ Γ. στά 3.000 μ. στ. ' Επίσης
έσημείω σαν 4 δ ε ύ τ ε ρ ε ς καί 7 τ ρ ίτε ς
ν ίκ ες. Σ το ύ ς άνω τέρω άγώ νες
δ έν έλαβ αν μ έρ ο ς ορισ μένοι άθ λ η τέ ς , μέλη
Εθνικής
Ο μάδος
καθ όσον άπουσίαζαν ε ις τό έξω τε ρ ικ ό γιά δ ιε θ ν ε ίς άγώ νες.
ΔΗΜ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΑ Λ Φ Α Κ Α Κ Ο Σ
' Υπαστυνόμος Β
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Τήν6.8.79 σέ συγκέντρωση στην Υ.Γ.Α. Α 
θηνών μίλησε, πάνω σέ ύπηρεσιακά θέματα
καί ένημερώθηκε σχετικός ό Αρχηγός
Α.Π. κ. Κ. Λεμονής. Παρέστησαν oi A ' κ α ίΒ '
' Υπαρχηγοί κ.κ. Ακριβός καί Ψυχογιός, ό
Δ /ντής Άστυν. Αθηνών κ. Λάος καί άλ
λοι άξ/κοί.

Στιγμιότυπο άπό τήν υποδοχή, τήν 12.9.79
ατό Αεροδρόμιο τοϋ Ελληνικού τού 'Αρ
χηγού καί τού Ύπαρχηγού τής Καναδικής
Αστυνομίας. Τούς ξένους συναδέλφους
υποδέχθηκε ό Β ' Υπαρχηγός κ. Ήλ. Ψυχο
γιός. (Σχετικός καί στή Β ' έξωφύλλου μας)

Τ όνΔ /ντή Αστυνομίας Αθηνών κ. Λάοέπεσκέφθησαν στό γραφείο του, όπου καί άντάλλαξαν άπόψεις γιά ύπηρεσιακά θέματα
άξ/κοί τής Αιγυπτιακής Αστυνομίας. Οί ξ έ 
νοι συνάδελφοι ξεναγήθηκαν σέ διάφορες
έγκαταστάσεις τού Σώματος.
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Τήν 13.9.79 πολλοί άστυφύλακες έδωσαν
έθελοντικώς αίμα ατό Ίπποκράτειο Νοσο
κομείο. Στή φωτογραφία μας σχετικό στι
γμιότυπο.

Τή Σχολή Αστυφυλάκων έπεσκέφθη, όπου
καί ώμιλησε πρός τούς δοκίμους, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς

ΕΙΚΟΝΕΣ
"Οπως κάθε χρόνο έτσ ι καί εφ έτος, έορτάαθηκε ή έορτή τού Αγίου Παντελεήμονος
στό έκκληαάκι του Ο.Φ.Α. στήν Εκάλη.

Τό Αρχαιολογικό Μουσείο έπεσκέφθησαν,
όπου καί έξεναγήθησαν οί δόκιμοι άστυ
φύλακες
Στις παιδικές καταατηνώσεις τής Αστυ
νομίας, στόν "Αγιο Ά νδρ έα Αττικής, έγινε
τις άπογευματινές ώρες τής 16 8 79 παιδική
έορτή μ έ τήν εύκαιρία τής λήξεως τής Β '
κατασκηνωτικής περιόδου. Στή φωτογραφία
μας κάτω στιγμιότυπο.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Κύριο
Κων. Λεμονή
' Αρχηγό ' Αστυνομίας Πόλεων

Ενταύθα
Φίλε Κύριε Αρχηγέ,
Βαθύτατα συγκινημένος καίάπόλυτα ικα
νοποιημένος άπ' τήν πρόθυμη άνταπόκριση
σέ σχετική παράκλησή μου καί τήν θετική καί
άποτελεσματική συμπαράσταση, πού προσφέρθηκε στό Υπουργείο Παιδείας άπ' τις
' Υπηρεσίες τής άρμοδιότητάς σας γιά τήν
έπιτυχή διενέργεια τών Πανελληνίων ' Εξετάσεως τών μαθητών τής Β ' τάξεως Λυκείων
τής χώρας, άλλά καί τών εισιτηρίων έξετά σεων γιά τά Λύκεια γενικής κατευθύνσεως
καί τά Τεχνικά καί Επαγγελματικά Λύκεια,
αισθάνομαι τήν ύποχρέωση, ώς άρμόδιος ' Υ
πουργός, νά σάς έκφράσω τις θερμότατες
εύχαριστίες μου.
Ή άμέριστη αύτή συνδρομή άποτέλεσε
μιά έπί πλέον σημαντική προσφορά πρός
τό κοινωνικό σύνολο καί ιδιαίτερα πρός τήν
μαθητιώσα νεολαία, κρίθηκε άξια γενικό
τερης έκτιμήσεως καί δικαίως προσμετρεΐται
στό ένεργητικό τών ' Υπηρεσιών, τών όποιων
προΤσταστε.
Φιλικότατα
' Ιωάννης Μ. Βαρβιτοιώτης

Πρός τόν
Αρχηγόν ' Αστυνομίας Πόλεων
Κύριον Κωνσταντίνο Λεμονή

'Αθήνας
Σάς εύχαριστώ, Κύριε Αρχηγέ, γιά τήν
τιμητική προσφορά τής έκθέσεω ς δραστη-

ριότητος τής Αστυνομίας Πόλεων έτους
1978. Είναι χρήσιμο καί διδακτικό νά ένημερώνεται ό λαός γιά τή μεγάλη προσφορά τού
Σώματος καί ήταν έπιτυχής ή σκέψη γιά νά
δοθή δημοσιότης στήν έκθεση δραστηριότητος.
Πρός Σάς, τούς συνεργάτες σας, τούς
άξιωματικούς καί όλους γενικά ύπαλλήλους
τού Σώματος άξιζε ι κάθε τιμή γιά όσα στό
κοινωνικό σύνολο προσφέρετε.
Μ έ φιλικά αισθήματα
Δημήτριος Παπασπύρου
Πρόεδρος Βουλής
Πρός τό
'Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

'Ενταύθα
Κύριε Αρχηγέ,
Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού ' Ιε
ρού Ναού ' Αγίας Μαρίνης Θησείου έχ ει τήν
τιμήν, όπως ύποβάλλη πρός ' Υμάς τάς θερ
μός του εύχαριστίας διά τήν διάθεσιν τής
Φιλαρμονικής τής ' Αστυνομίας, ώς καί τήν
διάθεσιν τού άγήματος τής σχολής 'Αστυ
φυλάκων κατά τήν παναθηναϊκήν πανήγυριν
τού έορτάζοντος ήμών ' Ιερού Ναού.
Μ ετ' εύχών καί τιμής
' Ο Πρόεδρος
ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΣ AT APT

ΔΩΡΕΑ
' Η Πρόεδρος τοϋ Ο.Φ.Α. ' Αθηνών κ.
' Ιωακείμογλου κατέθεσε στό Αρ
χηγείο Αστυν. Πόλεων τό ποσόν
τών 50.000 δρχ. εις μνήμην τοϋ συ
ζύγου της καί ύπέρ άνεγώρσεως
τοϋ ' Ιερού Ναού ' Αγίου Μηνά, Προ
στάτου τής ' Αστυν. Πόλεων.

Ή Φιλαρμονική τής Αστυν. Πόλεων, κατά τήν λιτάνευση τής Ίερ ά ς Είκόνος τού ' Α \.
Π αντελεήμονος στήν Εκάλη.

Πρός τό
' Αρχηγεϊον ' Αστυνομίας Πόλεων

Ενταύθα
Διά τοϋ παρόντος έπιθυμοϋμεν νά έκφράσωμεν πρός ' Υμάς τάς θερμός εύχαριστίας μας διά τήν έγκρισιν καί χορήγησιν τής
μουσικής Υμών, ή όποια συνέβαλε τά μέ
γιστα εις τήν λαμπροτέραν διεξαγωγήν τών
πανηγυρικών έκδηλώσεων τοϋ ' Ιερού ήμών
Ναού, έορτάσαντος τήν 11ην 'Ιουνίου τ.έ.
' Επί τούτοις εύχόμεθα, όπως ή χάρις τής
Αγίας Τριάδος σκέπη καί διαφυλάττη πάντας τούς άνδρας τοϋ ένδόξου σώματος τής
Αστυνομίας Πόλεων.
Μετά θερμών εύχαριστιών
Διά τό έκκλησιαστικόν συμβ.
' Ο πρόεδρος
Εύστράτιος Φελέκης

Πρός το
Αρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων
Τμήμα Μουσικής
Εις Αθήνας
Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ
' Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερνών διά τού
παρόντος έγγράφου έπιθυμεΐ νά έκφράση τάς έγκαρδίους εύχαριστίας του διά τήν
συμμετοχήν τής Μονάδος σας εις τάς πα
νηγυρικός έκδ η λώ σ εις τή ς 'Ε νορ ίας.
Τοιαΰται ένέργειαι έμψυχώνουν τό φρό
νημα τοϋ λαού τής εύαισθήτου περιοχής
μας καί άποσποϋν τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν καί τήν άφοσίωσίν πρός τάς ' Ενόπλους
Δυνάμεις καί τά Σώματα 'Ασφαλείας.
Είθε ή Παναγία Μητέρα τού Κυρίου τήν
όποιαν έτιμήσατε πρεπόντως κατά τήν λι
τά νευ α τής ίεράς είκόνος της νά σκέπη καί
νά προστατεύη όλους σας, ό δ έ Υιός της ό
Χριστός νά σάς χαρίζη πλουσίαν τήν Χάριν
καί τήν εύλογίαν Του. Επί τούτοις εύχαριστοϋντες καί πάλιν.
Διατελοϋμεν μέ πολλήν άγάπην
' Ο Πρόεδρος
τοϋ ' Εκκλησ. Συμβουλίου
Πρωτ. π. Αθανάσιος Ρούκαλης

Κύριον
Διευθυντήν 'Αστυνομίας Πόλεων
Σταδίου 10

Αθηνών

'Ενταύθα
Διά τής παρούσης μου ήθελα νά σάς συγ
χαρώ καί δι' ύμών τήν ύπηρεσίαν άμέσου
δράσεως καί είδικώτερον τούς ΑΔ 17 Κολώνην Χρήστον καί ΑΔ 272 Ντόβολον Γεώργιον,
οί όποιοι τήν 20.5.1979 άπετέλουν πλήρωμα
αύτοκινήτου καί οί όποιοι άνεϋρον έντός
χρόνου όλιγωτέρου τής ήμισείας ώρας, άπό
τής παρ' έμοϋ άναγγελίας, τό κλαπέν τήν
19 πρός 20.5.1079 αύτοκίνητον μου.
"Ανδρες τοιαύης εύσυνειδησίας καί άποτελεσματικότητος έδραιώνουν τήν έκτίμησιν τών πολιτών πρό τήν 'Αστυνομίαν Πό
λεων.
Μετά τιμής
ΑΘΑΝ. I. ΑΘΑΝΑΣΑΣ
Δικηγόρος Παρ' Αδείφ Πάγω
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝ. ΣΩΜΑΤΟΣ

πντονπίΝΟΣ

ηποπΣ
ΕΡΑΣΕ ένας χρόνος, άπό τήν ήμέρα έκείνη,. τής 26.5.1978.
Από τήν ήμέρα, πού τό 27χρονο παλληκάρι, ό 'Αστυφύλακας Αύγουστίνος Λαδάς, άπό τήν Πάτρα, σ' ένα συ
νοικιακό δρόμο τής Καλλιθέας Αθη
νών, πρόταξε τά στήθη του, γιά νά προ
στατεύσει τά έννομα άγαθά τών πολι
τών.
"Ηταν νύχτα. Οί δρόμοι έρημοι άπό
διαβάτες. ' Η πολιτεία ήσύχαζε. "Ομως
οί φρουροί τού νόμου καί τής τάξε ως
άγρυπνοϋσαν. Έ να περιπολικό αύτ/το
διέσχιζε τούς δρόμους τής Καλλι
θέας καί άστυνόμευε τήν περιοχή. Μ έ

Π
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σα στό περιπολικό ό άρχηγός πληρώ
ματος, άστυφύλακας Αύγουστϊνος Λα
δάς καί ό οδηγός συνάδελφός του
Χρονόπουλος, άκοίμητοι φρουροί, προ
στάτευαν τόν ήσυχο ύπνο τής κουρα
σμένης πολιτείας.
Καί ξαφνικά, πάνω στό πάλεμα τής
νύχτας μέ τήν αύγή, σ' ένα άπόμερο
δρομάκι, βλέπουν δύο ύποπτες σκιές,
νά προσπαθούν νά θέσουν σέ κίνηση
ένα Ι.Χ. Φορτηγό αύτ/το, έμφορτο μέ
έμπ ορεύματα. 'Α μ έσ ω ς ά κινητοποιοϋν τό περιπολικό καί κατεβαίνουν
νά έλέγξουν τούς δύο ύπόπτους. Πρώ
τος πλησιάζει ό Αύγουστής καί ζητά
εύγενικά τά άπαραίτητα δικαιολογητικά. Τότε ό ένας άπό τούς κακούρ
γους τρέπεται σέ φυγή, ένώ ό άλλος
άπαντά μέ τά καυτά μολύβια τού περι
στρόφου του! Έ κτελεϊ, «έν ψυχρώ»,
τό ήρωϊκό παλληκάρι, τραυματίζει τόν
συνάδελφό του καί ύστερα έξαφανίζεται μέσα στή νύχτα.
Θ εέ μου... πώς είναι δυνατό νά ύπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι...
Σέ λίγο ζώνεται ή περιοχή άπό περι
πολικά αύτοκίνητα καί ένα άπό αύτά
μεταφέρει τούς δύο τραυματισμένους
άστυφύλακες στό Νοσοκομείο. ' Ο
Αύγουστής είναι βαρειά πληγωμένος
καί παλεύει μέ τό θάνατο. Κι ύστερα
άπό δέκα μέρες άφήνει τήν ύστερη
πνοή του καί ταξιδεύει σέ ούράνιους
κόσμους.
' Η οίκογένειά του σπαράζει άπό πό
νο, γιά τόν άδικο χαμό τού παλληκαριοϋ. Ή Αστυνομική οικογένεια πονά
καί θλίβεται, γιά τήν άπώλεια ένός
έπίλεκτου μέλους της καί ό ' Ελληνικός
λαός θρηνεί τόν ηρώα τού χρέους καί
τής τιμής. Είναι κάτι τό πρωτοφανές
καί συγκλονιστικό. Δέν ύπάρχουν μά
τια, πού νά μήν δακρύζουν, χείλη πού
νά μήν ψελλίζουν «γιατί;» καί καρδιές
πού νά μήν σκιρτούν άπό πόνο. Στίς 6
Ιουνίου 1978, ή Πάτρα κηδεύει, άπ'
τόν ιερό ναό τού Ά γ . Άνδρέα, τόν
ήρωά της. Χιλιάδες λαού, μέ δακρυσμένα μάτια καί ψυχή πονεμένη, χειρο
κροτούν τόν ηρώα καί τού άπευθύνουν τόν ύστατο χαιρετισμό, μέ τήν
κραυγή « ά θ ά ν α τ ο ς » !!!... Κανείς δέν
θέλει νά λείψει άπό αύτό τό προσκλη
τήριο. Ή έκκλησία καί ό γύρω περί
βολος δέν έπαρκοϋν, γιά νά χωρέσουν
τήν άγάπη καί τό θαυμασμό γιά τόν
ήρωα. Στεφάνια δόξας πολλά καταθέ
τουν στό νεκρό παλληκάρι. Συγκινητι
κοί έπικήδειοι λόγοι έκφωνούνται. Κι
ύστερα - πώς μπορεί κανείς νά 'χ ει
καρδιά καί νά μήν ραγίσει - άκολουθεϊ
ό τελευταίος άσπασμός.

' Απεικόνιση τού πόνου ό δόλιος πα
τέρας, άσπάζεται τό νεκρό παλληκάρι
του καί μονολογεί «είμαι ύπερήφανος
γιά σένα Αύγουστή μου, έκανες σωστά
τό καθήκον σου, σάν παλληκάρι...»
Πώς νά μήν ζηλέψεις τόν ήρωα καί
νά μήν θέλεις νά πεθάνεις σάν καί
έκεϊνον, ή νά είσαι σύ αύτός;
Ένας πατέρας πού έδωσε τή σωμα
τική του άκεραιότητα, στό πεδίο τής
τιμής, τώρα θυσιάζει καί έναν ήρωα γιό,
πού τόν ξεπέρασε. Τό πλήθος ξεσπά
σέ ούρανομήκεις ζητωκραυγές καί
χειροκροτήματα, γιά τόν Αστυνομικό
πού έγκατέλειψ ε τό μάταιο κόσμο τής
ύλης, πιστός στόν όρκο καί στό καθή
κον καί φτερούγισε στή χορεία τών άθανάτων.
Ο Αύγουστής, ό νεομάρτυρας τής
Αστυνομίας Πόλεων, θυσιάστηκε γιά
τά ιδανικά τού Αστυνομικού Σώματος
καί μέ τή θυσία του, είσήλθε στό Πάν
θεο τών ήρώων. Πιστός στόν όρκο του
δέν διάλεξε άλλες λύσεις, άλλά πρό
ταξε τά νεανικά στήθη του, μπρός στίς
δυνάμεις τού κακού καί τού όλέθρου.
' Εβαψε μέ τό άλικό αίμα του τή μαύρη
άσφαλτο, τού τόπου τού μαρτυρίου
του, γιά νά δ είξει σ' δλους μας τό
δρόμο τού χρέους καί τής τιμής. Θυσιά
στηκε γιά τούς άνθρώπους, πού τόσο
άγάπησε καί πιστά ύπηρέτησε. ' Ετίμησε μέ τήν αύτοθυσία του, τό ένδοξο
Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, μέ
τούς τόσους νεκρούς ήρωες καί τραυ
ματίες, στό βωμό τής Πατρίδας καί τού
Έθνους.
Πέρασε ένας χρόνος άπό τότε, πού
τό σεμνό παλληκάρι θάφτηκε μέ δόξα
καί τιμή στό Β' Νεκροταφείο τών Πατρών. Στίς 3 'Ιουνίου 1979, ήμέρα
Κυριακή καί ώρα 10.15 τελέσθηκε έτήσιο ' Αρχιερατικό μνημόσυνο,γιά τήν
άνάπαυση τής ψυχής του, στόν ιερό
ναό Παναγίας ' Αλεξώτισσας.
Στό μνημόσυνο παρέστησαν ό Α '
' Υπαρχηγός τής ' Αστυνομίας Πό
λεων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ, ό Δ/ντής
τής 'Αστυνομίας Πατρών, Άστυν.
Δ/ντής Α ' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΤΩΝΗΣ,
ό Διοικητής τής Ύποδ/σεως 'Α μ έ
σου Δράσεως ' Αθηνών,' Αστυν. Δ/ντής
Β' κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ, έκπρόσωποι τών Πολιτικών καί Στρατιωτι
κών 'Αρχών, άντιπροσωπεϊες τής
Αστυν. Δ/νσεως Πατρών καί τής Ύ ποδ/νσεως 'Αμέσου Δράσεως 'Α θη
νών, στήν όποια ύπηρετοϋσε ό άείμνηστος Αύγουστής καί πλήθος κόσμου.
Σύσσωμη ή πόλη τών Πατρών έτίμησε τή μνήμη τού ήρωα της. 'Αλλά
παράλληλα καταδίκασε καί κάθε πράξη

βίας, μέ τήν εύχή ό Αύγουστής νά
είναι τό τελευταίο άθώο θύμα τών κα
κούργων καί έχθρών τής ήσυχίας καί
τάξεως τού έλληνικοΰ λαού.
Καί μυριόστομη άκούστηκε ή φωνή
«Αίωνία ή μνήμη αύτοϋ». Ο Θεός νά
τόν άναπαύσει, «έ ν σ κ η ν α ϊ ς δ ι 
καίων».
ΝΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α '

Στόν τύμβο τών πεσόντων τοϋ Θρυ
λικού Σώματος τής ’ Αστυνομίας χάρα
ξε τό "Εθνος μέ χρυσά γράμματα καί
τόν Άρχιφ. Αύγουστϊνο Λαδά.Καί έμείς
μ ’ ένα πικρό δάκρυ άποχαιρετίσαμεν τό
παλληκάρι πού έπεσε.
Μέσα μας νοιώσαμε τήν βαθειά
εύγνωμοσύνη καί τήν πίστη μας πρός
τά παιδιά έκείνα πού έπαγρυπνοϋν
καί μάς φυλάττουν άπό τίς όργανωμένες μαφίες τρομοκρατών, δολοφόνων,
ληστών, καί άπό κάθε κοινωνική μά
στιγα, πού δυστυχώς έφάνησαν ζωηρά
ίχνη καί στόν τόπον μας.
Σέ όλους τούς λαούς, ύπάρχουν
σήμερα μαφίες ώργανωμένου έγκλήματος πού διαθέτουν τεράστια ποσά
χρημάτων. ' Η παγκόσμια αύτή
λαίλαπα τού εικοστού αίώνος έχει
άπλώσει τά πλοκάμια του, καί όπου βρει
γόνιμον έδαφος άνασφαλείας, δρά καί
έδραιώνεται. Ή μή γρηγόρηση καί ή
μή έπαγρύπνηση τού ' Αστυνομικού
Σώματος θά γίνουν τότε οί λαοί, έρμαιοι
τού πληρωμένου έγκλήματος.
' Η ' Ελληνική ' Αστυνομία σήμερα
άντιμετωπίζει τό βάρος καίτήνεύθύνην
γιά τήν ύπεράσπιση τοϋ πολίτου άπό
παντός άδικήματος. Είναι λυπηρό νά
άγνοοϋμεν τό τί άγώνες διεξάγονται
καθημερινώς, καί τίς προσπάθειες πού
κάμνει τό ήρωϊκόν τούτο Σώμα πρός
πάσα κατεύθυνση.
"Ας γρηγοροϋμεϋ Καί νά άφήσουμε
τόν Αύγουστϊνο Λαδά στό μακάριον
ύπνον του πού γονάτισε άπό τά βλή
ματα τής κοινωνικής μάστιγας καί ή
ψυχή του άς μείνει σιμά μας πρός παρα
δειγματισμό καί ζωντανό - ένθύμιο ένός
ηρώα πού έβαψε τό πεζοδρόμιο μέ
τό αίμα του γιά τήν ύπεράσπιση τών
έλευθέρων πολιτών καί τών νόμων τής
Πατρίδος, όπως ό όρκος τοϋ έταξε.
Καί άς μή νομίζουν ότι ό Λαδάς έσβησε
μέ τό πιστόλι τους, καί μήν άπατώνται,
άλλά νά άλλάξουν πορεία σέ άλλες γει
τονιές μακράν τοϋ Ελληνικού χώρου
μακράν τής Πατρίδας, ή όποια γνωρίζει

πολύ καλά τό πώς νά ύπερασπίζεται
άλλά καί τό πώς νά τιμωρεί.
Σ.Π.Σ
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τήν αρχαιότητα (ενάρθρως).
5. Μέρος δόσεως. - Η «κυρά» της παρεσημοφορηθη (ανστρφ.)
6. Αφορά εις τήν κριθήν καί τήν βρώμην
(αιτ )
7. Υποκοριστικόν τής Ουρανίας. - Ιδρυτής
καί επώνυμος τού πολυθρυλήτου Ιλίου
τής Τρωάδος (δορική)
8. Δικάτοπτρον αστρονομικόν όργανον έπινοηθέν τόν 14ον αιώνα υπό τού Χάντλευ.
Υπάρχουν... καί εις τά σκάγια.
9 Ετσι άπεκάλουν τούς ανατρεφομένους
εις τήν άγοράν καί τούς καπήλους καί
μικρεμπόρους τών όποιων τό επάγγελμα
εθεωρεϊτο χυδαϊον (άνστρφ).
(I Κο )

Η λ ύ σ η σ τό ε π ό μ ε ν ο
ΛΥ ΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1 Παλαιός τίτλος τών ήγεμόνων τής Μακε
δονίας καί Βλαχίας, άποτελών Ρωσικήν
παραφθοράν τής Ελληνικής λέξεως δε
σπότης.
2. Ετσι άποκαλούμε τόν μικρόν ραδιούργον,
τόν πονηρόν (αίτ δημ ).
3. Χρησιμοποιείται πρός εκφοράν άντιθέτου
νοήματος, τό όποιον αίρει τό προηγούμενον μερικώς ή όλικώς. - Επώνυμον
άμερικανίδος, ίδρυσάσης τήν αίρεσιν τής
«Χριστιανικής Επιστήμης» («Κρίστιαν
Σάϊενς»),
4. Διαρπαγαί, δηώσεις κατά τήν συνήθη ονο
μασία των.
5. Η βασίλισσα καί ή μέλισσα τά έχουν κοι
νά. - Πόλις τής Ιταλίας εις Τοσκάνην, ένθυμίζουσα... φαγητόν.
6. Κατά τήν παράδοσιν τής ιερός Παλαιάς
Διαθήκης έζησε, μετά τόν κατακλυσμόν,
τριακόσια πενήντα έτη, αποθανών εις ήλικίαν 950 έτών.
7. Διάσημος Πολωνός άστρονόμος καί θε
μελιωτής τής νεωτέρας άστρονομίας
(αίτ. δημοτική).
8. Χρησιμοποιείται διά τήν συνένωσιν ανε
ξαρτήτων απ άλλήλων άντικειμένων (γεν
καθαρ ) - Αντιστρόφως, ό πιστότερος
μετά τόν σκύλον σύντροφος τού ανθρώ
που (καθ )
9 Επεκράτησε νά χαρακτηρίζεται έτσι κάθε
επιφανής ή αφανής ήρως. ό όποιος μετεσχεν εις τόν απελευθερωτικόν άγώνα τού
21 (αντιστρφ.)
ΚΑΘΕΤΟΣ
1 Ετσι εκαλείτο, κυρίως, η δούλη πού εϊχεν
ιδιαιτέρας σχέσεις μετά τού Σουλτάνου,
ή όποια απηλευθερούτο εάν απέκτα τέκνον μετ αυτού (γεν.)
2. Μεταφορικώς. ιστορική περίοδος, γεγο
νός. (αντιστρφ) - Επιρρηματικώς. όταν
εκφέρεται μετά προθέσεως σημαίνει διάρ
κειαν (θηλ.)
3. Ρωμαϊκή θεότης, προστάτις τών ποιμένων
καί τών ποιμνίων. - Χαρτοπαικτικός όρος
4. Επιχειρηματίας ιδιωτικών λουτρών κατά
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ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
Ό δολοφόνος τοϋ Βιομήχανου
Ό ΓΙήρσον είχ ε ίσχυρισθή ότι ά
νοιξε μέ τά δικά του κλειδιά τό γρα
φείο τού συνεταίρου του, πού είχε
βρή κλειστό.
Πώς όμως ήταν δυνατόν νά είσαγάγη τό κλειδί οτήν κλειδαριά
καί νά τήν άνοιξη, τήν στιγμή πού
τό κλειδί τού Στάρκ βρισκόταν πά
νω σ τ ’ αύτήν, άπό τήν μέσα πλευ
ρά τής πόρτας;

Μπορείτε ν ’ άπαντήσετε;
1. 'Εβραϊκή γιορτή. 2. Ό Φερ'Αρχη
γός άρχαίας περσικής θρησκείας.
4. Στην Αύστραλία. 5. Τού Ζαΐρ.
6. Καλλιτεχνικό κίνημα τών άρχών
τού αίώνος μας. 7. Ό Ιωάννης ό
Δαμασκηνός. 8. Αρχαία άγγεϊα
μεγάλου μεγέθους, μέ πλατύ στό
μιο.

δινάνδος Μαγγελάνος. 3.
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ΒΑΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τήν 29.7.79 έκηδεύθη εις Β' Νεκροταφεΐον Αθηνών ό έ.σ. Άστυν.
Δ/ντής Α ’ Βάλλας Στέργιος τού Κων/
νου. ’ Ο έκλιπών έγεννήθη εις χωρίον
Σκλήθρον Ά γυ ιά ς Ααρίαης τό έτος
1901.
Εις τό ' Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
τό έτος 1922 μέ τόν βαθμόν τού άστυφύλακος. Προήχθη εις ύπαστυν. Β' τό
έτος 1929, εις ύπαστυν. Α ' τό έτος
1932, εις Αστυν. Β' τό 1942, εις Ά 
στυν. Α ' τό έτος 1949 καί εις Άστυν.
Δ/ντήν Β ' τό 1952. Άπεστρατεύθη
τήν 31.12.1958 μέ τόν βαθμόν τοϋ Ά 
στυν. Δ/ντοϋ Α '.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
οί οικείοι του, έν ένεργεία καί συντάξει
συνάδελφοι άστυνομικοί όλων τών βα
θμών, ώς καί πολλοί συγγενείς καί φί
λοι του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη
δΤ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής
όποιας κατέθεσεν, τιμής ένεκεν, έπί
τής σοροϋ του, στέφανον καί άπεχαιρέτησεν τόν νεκρόν διά συγκινητικών λό
γων.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Τήν 18.00 ώραν τής 19.7.79 καί έκ
τού Ιερού Ναού τοϋ Α ' Νεκροτα
φείου ' Αθηνών, έγένετο ή κηδεία τού
άποβιώσαντος τέως άστυν. Δ/ντοϋ Β'
Παπακωνσταντίνου Επαμεινώνδα τοϋ
Χρυσάνθου.
Ό έκλιπών έγεννήθη εις Μοναστη838

ράκιον Γορτυνίας Αρκαδίας τό έτος
1902. Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατε
τάγη τό έτος 1924. Προήχθη εις ύπα
στυν. Β' τό 1929, εις ύπαστυν. Α ' τό
1934, εις Άστυν. Β' τό 1943, εις Ά 
στυν. Α ' τό 1948 καί εις Άστυν. Δ/ντήν
Β' τό 1952. Άπεστρατεύθη τήν 14.11.
1953.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
έκτός τών οικείων του, πολλοί φίλοι του
καί άστυνομικοί έν ένεργεία καί έν συντάξει. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη
δ ι' άντιπροσωπείας ό έπικεφαλής τής
όποιας κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του
στέφανον, τιμής ένεκεν, καί άπεχαιρέτησεν αύτόν διά συγκινητικών λόγων.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Τήν 4.6.79 έκηδεύθη έκ τοϋ Β' Ν ε
κροταφείου Πατρών ό έν συντάξει ' Α
στυν. Β' Παναγόπουλος Αριστείδης.
' Ο έκλιπών έγεννήθη εις τό χωρίον
Βρυσάριον - Καλαβρύτων τό 1904. Κα
τετάγη εις τό Αστυνομικόν Σώμα τό
1924 - 1929, ότε, άπελύθη τή αιτήσει
του, έπεστρατεύθη τό 1940 καί ύπηρέτησε συνεχώς μέχρι τό 1958 άποστρατευθείς λόγω ορίου ήλικίας. Τό 1943
προήχθη εις Άρχκρύλακα. Τό 1950 εις
Ύπαστυνόμον Β , τό 1955 εις Ύπαστυνόμον Α \ άποστρατευθείς μέ τόν
βαθμόν ' Αστυν. Β '.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί φίλοι του καί πλήθος κόσμου.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη
δΓ άντιπροσωπείας ό έπικεφαλής τής
όποιας κατέθεσε στέφανον. ' Ωσαύτως
στέφανον κατέθεσε καί ό γενικός Γραμματεύς τής Ένώσεως Συνταξιούχων
Αστυνομίας Πόλεων Πατρών.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τό άπόγευμα τής 9.7.79 έκηδεύθη
εις Νεκροταφεϊον Τσακοϋ Αγίας Πα
ρασκευής Α ττικ ή ς
ό έ.σ. άνθυπαστυνόμος Παπαβασιλείου Εύστάθιος.
' Ο έκλιπών έγεννήθη έν ’ Αθήναις τό
έτος 1927. Εις τό Άστυνομ. Σώμα
κατετάγη ώς άστυφύλαξ τήν 29.12.
1947. Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν

12.1.1974 καί εις άρχιφύλακα τήν 6.8.
1974. Τοϋ άπενεμήθη έν άπολύσει ό
βαθμός τοϋ άνθυπαστυνόμου τήν 28.5.
1976. Ό έκλιπών έκτός τών άστυνομικών του καθηκόντων, διεκρίθη καί ώς
διαιτητής ποδοσφαίρου, κατακτήσας
μάλιστα καί τήν άνωτάτην αύτοϋ βαθμί
δα (Διαιτητής ΦΙΦΑ).
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
έκτός τών οικείων του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι όλων
τών βαθμών, ώς έπίσης καί πάρα πολ
λοί φίλοι καί γνωστοί τοϋ άθλητικοϋ κό
σμου.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη
δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής
όποιας Αστυνόμος Β' κ. Δαλιάνης
Παναγιώτης, τοϋ Τμήματος άθλητισμού
τοϋ Α.Α. Πόλεων, κατέθεσεν έπί τής
σοροϋ του στέφανον τιμής ένεκεν καί
άπεχαιρέτησε αύτόν διά συγκινητικών
λόγων, έξαίρων άμα καί τήν προσωπι
κότητα τοϋ έκλιπόντος.

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τήν 17.5.79 έκηδεύθη έκ τοϋ Α'
Νεκροταφείου Πατρών ό έν συντάξει
Ά ρ χ. Κονιστής Δημήτριος. Ό έκλιπών
έγεννήθη εις τό χωρίον Δροσάτο Δωρίδος τό 1901, ε ις τό Αστυνομικόν Σώ
μα, κατετάγη τό 1924, τό 1944 προή
χθη εις Άρχιφύλακα καί τήν 1.1.1955
άπελύθη καταληφθείς ύπό τοϋ όρίου
ήλικίας.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
πολλοί φίλοι του καί Αστυνομικοί έν
ένεργεία καί έν συντάξει.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ
άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ό
ποιας κατέθεσε στέφανον. ' Εκ μέρους
τής ' Ενώσεως Συνταξιούχων ' Αστυνο
μίας Πόλεων Πατρών1 κατέθεσε στέ
φανον ό γενικός Γραμματεύς αύτής.

ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τήν 1ην Ιουλίου 1979 έγένετο έκ
τοϋ Ίερ οϋ Ναού τοϋ Νεκροταφείου
Ζωγράφου ή κηδεία τοϋ τέως ύπαρχιφύλακος Μιχελάκου Αθανασίου τοϋ
Γεωργίου.

Ο έκλιπών έγεννήθη εις Σκούταρι
Γυθείου Λακωνίας τό έτος 1908 καί εις
τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη ώς
άστυφύλαξ, τό έτος 1932. Προήχθη εις
ύπαρχιφύλακα τήν 15.6.1955 καί άπεστρατεύθη τήν 1.1.1960 καταληφθείς
ύπό τού όρίου ηλικίας.
Εις τήν κηδείαν του τό 'Αστυνομι
κόν Σώμα παρέστη δΓ αντιπροσωπείας,
ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσεν
στέφανον έπί τής σοροΰ του τιμής ένεκεν καί έχαιρέτησεν αύτόν διά συ
γκινητικών λόγων. ' Επίσης τήν κηδείαν
παρηκολούθησαν έκτός τών οικείων του
πολλοί άστυνομικοί έν ένεργεία καί συντάξει, ώς καί πολλοί συγγενείς καί φί
λοι.

Τήν κηδεία του παρηκολούθησαν
οί οικείοι του, άστυνομικοί ύπάλληλοι
έν ένεργεία καί συντάξει ώς καί πάρα
πολλοί φίλοι καί γνωστοί του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα εις ό ύπηρετοϋσε, παρέστη δι άντιπροσωπείας
του, ό έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέθεσεν
έπί τής σοροΰ του στέφανον, τιμής έ 
νεκεν.

λακα τήν 9.11.1965 καί έξήλθε τοϋ Σώ
ματος παραιτηθείς τήν 12.2.1967.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί
οικείοι του, οί συγγενείς, πολλοί έν
ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι άστυνομικοί, ώς καί πολλοί φίλοι του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα δΓ άντιπροσωπείας του παρέστη εις ταύτην, ό έπι
κεφαλής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής
σοροΰ του στέφανον, τιμής ένεκεν καί
έχαιρέτησε τόν νεκρόν διά συγκινη
τικών λόγων.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΩΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τήν 16.30 ώραν τής 29.6.79 καί έκ
τοϋ ' Ιερού Ναού τού ' Αγίου Γεωργίου
Κορυδαλλού έγένετο ή κηδεία τοϋ τέως
άρχιφύλακος Μωκάκου Βασιλείου τοϋ
Γεωργίου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη εις /Ιρταλίδι
Μεσσηνίας τό έτος 1924. Είσήχθη εις
τό Αστυνομικόν Σώμα τήν 26.2.1946
ώς άστυφύλαξ. Προήχθη εις ύπαρχιφύ
λακα τήν 29.11.72 καί εις άρχιφύλακα
τήν 20.3.1974.
Εις τήν κηδείαν tou παρέστησαν οί
οικείοι του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι άστυνομικοί, ώς έπίσης καί τό Αστυνομικόν Σώμα δΓ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής άποίας
κατέθεσεν έπί τής σορού του στέφανον
τιμής ένεκεν καί έχαιρέτησε αύτόν διά
συγκινητικών λόγων.

ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τήν 18.00 ώραν τής 26.7.79 έγένετο, έκ τού ' Ιερού Ναού Παναγίας Φυ
λής (Χασιά) ή κηδεία τοϋ άποβιώσαντος έν ένεργεία άρχιφύλακος (15509)
Νίκα Σπυρίδωνος τοϋ Παναγιώτου.
' Ο μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1933
εις Φυλήν ' Αττικής καί εις τήν ' Αστυνο
μίαν Πόλεων κατετάγη τήν 20.5.1955.
Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν 20.5.
197/ καί εις άρχιφύλακα τήν 1.10.1978.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τήν 18.5.79 έκηδεύθηέκτού Ιερού
Ναού ' Αγίου Νικολάου Πατρών καί έτάφη εις τό Β' Νεκροταφείο Πατρών, ό
έν συντάξει Άρχκρύλαξ Οικονόμου
Χαράλαμπος.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1905 εις
"Ανω Βλασία Καλαβρύτων, εις τό Α 
στυνομικόν Σώμα κατετάγη τό 1928,
προήχθη εις Άρχιφύλακα τό 1946, καί
τό 1957 άπελύθη λόγω όρίου ήλικίας.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
πολλοί φίλοι του καί άστυνομικοί ύπάλλοι έν ένεργεία καί συντάξει.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΓ
άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής ό
ποιας κατέθεσε στέφανον, ένώ στέ
φανον κατέθεσε καί ό γενικός Γραμματεύς τής ’ Ενώσεως Συνταξιούχων ’ Α
στυνομίας Πόλεων Πατρών.

ΣΦΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πρό καιρού άπεβίωσεν ένταΰθα ό
έ.σ. ύπαρχκρύλαξ Σφυρής Χαράλαμπος
τού Χρήστου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1916
εις Βαλτεσίνικον Γορτυνίας Αρκαδίας.
Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη
τήν 5.5.1937. Προήχθη εις ύπαρχιφύ

Τήν 21.8.79 άπεβίωσεν εις Λονδΐνον
συνεπεία έπαράτου νοσήματος ό έν
ένεργείρ άστυφύλαξ (24823) Γεωρ
γίου Εύθύμιος τοϋ Παναγιώτου.
' Η σορός του μετεφέρθη εις ’ Αθή
νας καί έν συνεχεία εις ιδιαιτέραν του
πατρίδα Μαραθιά Δωρίδος, ένθα έκηδεύθη τήν 23ην τρέχοντος έν μέσω
πλήθους κόσμου. Έ κ μέρους τοϋ Α 
στυνομικού Σώματος μετέβη εις Μαρα
θιά Δωρίδος, άντιπροσωπεία άστυνομικών, ό έπικεφαλής τής όποιας κατέ
θεσεν έπί τής σοροΰ τοϋ έκλιπόντος
στέφανον, τιμής ένεκεν καί άπεχαιρέτησε τόν άτυχο συνάδελφο διά συγκι
νητικών λόγων.
' Ο μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1948
εις Πύργον (Μαραθιά) Δωρίδος καί τήν
16.9.1974 κατετάγη εις τήν Αστυνο
μίαν Πόλεων. Ή έπάρατος όμως νό
σος έξηνάγκασε αύτόν νά παραμείνη
έπί μακρόν εις άναρρωτικήν άδειαν καί
τελικώς πρός τόν σκοπόν τής άποθεραπείας του νά μεταβή καί εις τό έξωτερικόν. Παρ' όλες τις φροντίδες τήν
21.8.79 τό νήμα τής ζωής του έκόπη
προόρως άφήνοντας εις μέν τούς οι
κείους του λύπην καί πένθος εις δέ τό
Σώμα τής ' Αστυνομίας ένα κενόν.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται
εις τούς άγαπητούς οικείους τών μεταστάντων τήν έξ ύψους παρηγοριάν καί
στούς σεπτούς νεκρούς μας νά είναι
ελαφρό τό χώμα πού τούς σκέπασε καί
ή μνήμη τους αιώνια.
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* Η ένταξη μιας χώρας, όπως ή Ελλάς, σέ
έναν ισχυρό συνασπισμό χωρών, όπως αύτός πού αποτελεί ή Ε.Ο.Κ., μεγιστοποιεί
τό βαθμό ασφαλείας τών κατοίκων.

Τοϋ Κ αθηγ. κ. Γ. Ε. ΔΡΑΚΟΥ
ΥΠ Ο Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΟ Υ ΤΡΑ Π ΕΖΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σ υ ν έ χ ε ια άπό τό προηγ. καί τ έ λ ο ς
Στή φωτογραφία τής άπέναντι σελίδος: Τό κτίριο στις Βρυξέλλες, όπου στεγάζονται οί κεν
τρικές ύπηρεσίες τής Ε.ΟΚ. Στις φωτογραφίες αυτής τής σελίδος: Στιγμιότυπο άπό τήν
τελ ετή τής υπογραφής τής αυνδέσεως τής Ελλάδος μέ τήν Ε.Ο.Κ.

Ι ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ λόγοι γιά τό με
γαλύτερο «άνοιγμα» τών μικρών
χωρών στό διεθνή χώρο είναι οί έξης:
Πρώτα άπ' δλα ή έξωστρέφεια αύτή
τών μικρών κυρίως χωρών δικαιολογεί
ται άπό τή θεωρία τού συγκριτικού
πλεονεκτήματος. Ή περίφημη αύτή
θεωρία άποδεικνύει δτι ώφελεϊ τή χώρα
νά έξειδικεύεται στήν παραγωγή προϊ
όντων πού παράγει (σχετικά) φθηνό
τερα, σέ σύγκριση μέ τίς άλλες χώρες,
τά όποια θ ' άνταλλάσσει κατόπιν μέ
προϊόντα πού παράγονται (σχετικά)
φθηνότερα στίς άλλες χώρες. Καί μιά
μικρή χώρα δέν μπορεί νά είδικευθεϊ σέ
μεγάλο άριθμό προϊόντων.
Είναι άλήθεια ότι, μέ τήν έξαίρεση
όρισμένων όρυκτών, όλα σχεδόν τά
προϊόντα μπορούν νά παραχθοΰν σέ
όποιαδήποτε χώρα τοϋ κόσμου, άν
μεταφερθοϋν έ κ ε ϊ οί πρώτες ύλες καί
δημιουργηθούν οί κατάλληλες συνθή
κες. Κανείς δέν άμφιβάλλει ότι ή Δ.
Γερμανία θά μπορούσε νά παράγει ρο
δάκινα δημιουργώντας μέσα σέ θερμο
κήπια συνθήκες ύγρασίας, θερμοκρα
σίας, κλπ., άντίστοιχες μέ αύτές πού έπικρατοϋν φυσικά στήν 'Ελλάδα, τήν
' Ιταλία ή τή Γαλλία. Τά γερμανικά όμως
ροδάκινα θά ήταν πολύ άκριβά άφού
θά χρειαζόταν νά καταναλωθεί ένέργεια ή νά γίνουν ειδικές κατασκευές
γιά νά δημιουργηθούν συνθήκες πού σέ
άλλες χώρες ύφίστανται χωρίς κανένα
κόστος. Πέρα άπό τό ύψηλό τους κό
στος, τά γερμανικά ροδάκινα δέν θά

Ο

μπορούσαν ϊσως νά συναγωνιστούν τά
άλλα άπό άπόψεως έμφανίσεως καί
ποιότητας. "Ετσι ή Δ. Γερμανία προ
τιμά νά ειδικεύεται στήν παραγωγή
βιομηχανικών προϊόντων καί νά τ ' άνταλλάσσει μέ ροδάκινα καί άλλα γεωρ
γικά προϊόντα πού παράγονται φθηνό
τερα στίς άλλες χώρες. Παρόλο πού ή
θεωρία τού συγκριτικού πλεονεκτήμα
τος είναι πολύ παλιά καί πολύ άπλή,
δέν φαίνεται νά έχει γίνει καταληπτή
άπό όλους.
"Ετσι έρωτοϋν όρισμένοι δύσπιστοι:
Τί θά γινόταν άν μιά χώρα είχε ύψηλότερο κόστος σέ όλα τά προϊόντα; Δέν
θά καταστρεφόταν μέ τό έλεύθερο έμπόριο; Ή άπάντηση είναι όχι. Γιατί
σημασία δέν έχει τό άπόλυτο κόστος
άλλά τό σχετικό κόστος. Μπορεί δη
λαδή μιά χώρα, μέ τίς ίδιες κλιματολογικές συνθήκες μέ μιά άλλη, νά είναι
τεχνολογικά καί όργανωτικά λιγότερο
προχωρημένη, ούτως ώστε νά θυσιάζει
μεγαλύτερες ποσότητες συντελεστών
γιά τήν παραγωγή όποιουδήποτε προϊ
όντος θά είναι όμως λιγότερο άναποτελεσματική στήν παραγωγή όρισμέ
νων προϊόντων - έτσι πού τήν περιγράψαμε τά προϊόντα αύτά θά είναι
σχετικά άπλής καί πρωτόγονης τεχνο
λογίας. Θά ειδικευτεί συνεπώς στήν
παραγωγή αύτών τών προϊόντων καί θά
τ ' άνταλλάξει μέ έκεΐνα τά προϊόντα
στήν παραγωγή τών όποιων ή άλλη χώρα
έχει τό συγκριτικό πλεονέκτημα.
'Εδώ ύπάρχει πλήρης άναλογία τής

άνωτέρω συλλογιστικής τής θεωρίας
τοϋ συγκριτικού πλεονεκτήματος γιά
τήν κοινωνία μέ ένα άτομο. Θά έχ ετε
ϊσως άκούσει τήν ιστορία τοϋ πριν λίγα
χρόνια πρωταθλητή τής γραφομηχα
νής, ό όποιος συνέβαινε νά είναι ένας
γιατρός. Καί αύτός ήταν πιό άποδοτικός
καί ώς γιατρός καί ώς δακτυλογράφος,
σέ σύγκριση μέ τή δακτυλογράφο πού
παρά ταϋτα προσέλαβε. Άπλούστατα,
ήταν πιό άποδοτικός ώς γιατρός σέ
σύγκριση μέ τή δακτυλογράφο του, έν
σχέσει μέ τήν διαφορική του άποτελεσματικότητα άπό τή γραμματέα του, στή
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΜΑΣ
Ή φάλαγγα τής Αστυνομίας Πόλεων, σε
πορεία στά Αλβανικά βουνά, κατά τις έπιχεψήσεις τού Ελληνοίταλικοϋ πολέμου.
(Πίνακας του Μιχάλη Νικολινάκου).
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α ρ ε λ ά σ ε ι ς . . .

- Ξ έρ εις ποιός ε ίμ ' έγώ, κύρ άστυφύλακα; ε ίμ α ιό α δ ε λ φ ό ς
τή ς ά σ τυνομικίνα ς πού ε ίν α ι στήν παρέλαση...

- "Αχ! Ζωζώ μου... μοϋσπασε ό κορσές!...

■ Καλέ, ε ίν α ι ή Λοϋλα ή άστυνομικίνα... Αυτό
τό... κουσούρι τή ς έ μ ε ιν ε άπό τή ν παρέ
λαση!...

- Που ε ίν α ι τά κανόνια μπαμπά;...

U

- "Αχ! Ά ρ ίσ τα ρ χ ε ... "Ε!...ρέ, καί νάμουνα έπιλοχίας!..

Θ εμιστοκλή... ό Κόκος μας ά λ λ ες χρ ο ν ιές
σκαρφάλω νε σ τις κολώ νες... τώρα δ έν τόν
βλέπω...

Τις πρωινές ώρες τής 1.10.79 έγινε, στις Σχολές Αστυνομίας Πόλεων άγιασμός, μ έ τ ή ν εύκαιρίαένάρξεω ς τού νέου σχολι
κού έτους. Τής τελετής προέατη ό Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος. Παρέστη ό Αρχηγός τής Αστυν. Πόλεων κ. Κ. Λεμονής.
Στή φωτογραφία έπάνω χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Κάτω: Στιγμιότυπο άπό τήν όμιλία του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντού
Αθηνών κ. Λάου, πού έγινε τήν 26 9.79, στήν αίθουσα τού ' Εμπορικού καί Βιομηχανικού ' Επιμελητηρίου ' Αθηνών σέ έκπροσώπους Τραπεζών, Καταστημάτων τιμαλφών ειδών καί άλλους, σχετικά μ έ τήν άαφάλεια τών καταστημάτων τους καί γενι
κά τή συνεργασία Αστυνομίας καί κοινού στήν πρόληψη καί καταστολή τού έγκλήματος. Επειδή ή έκτύποχτη τού παρόντος
τεύχους είχ ε σχεδόν όλοκληρωθεϊ, τό σχετικό ρεπορτάζ θά δημοσιευθεϊ στό έπόμενο τεύχος.
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χρήση τής γραφομηχανής. Είχε δηλαδή
συγκριτικό πλεονέκτημα ώς γιατρός,
έν σχέσει μέ τή δακτυλογράφο του, ή
όποια είχε συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι του γιατρού στή δακτυλογραφία,
καίτοι ό προϊστάμενός της ήταν πρωτα
θλητής τής γραφομηχανής.
' Εκτός άπό τή θεωρία τού συγκριτι
κού πλεονεκτήματος, ένας άλλος λό
γος πού έξηγεϊ τό μεγαλύτερο «άνοι
γμα» στό διεθνή χώρο των μικρών χω
ρών είναι ό έξής: Ή διεθνής έπικοινωνία καί ή μίμηση τών συνηθειών τών
κατοίκων τών πλέον προηγμένων χωρών
άπό τούς άλλους άνθρώπους έχουν
συμβάλει στή σέ μεγάλο βαθμό έξομοίωση τών προτιμήσεων τών κατανα
λωτών καί σέ τελική άνάλυση τών καταναλισκόμενων άγαθών. ' Αποτέλεσμα
τού γεγονότος αύτοϋ είναι ότι όλο σχε
δόν τό φάσμα τών άγαθών καταναλίσκεται άπό τούς κατοίκους, τουλάχιστο,
τών λίγο-πολύ έξίσου άναπτυγμένων
χωρών, άνεξάρτητα άπό τό μέγεθός
τους. 'Αντίθετα, μιά μικρή χώρα, λόγω
τής περιορισμένης ποσότητας τών
παραγωγικών συντελεστών τούς ό
ποιους διαθέτει, οί όποΤοι μάλιστα δέν
είναι δυνατό νά εύρίσκονται στις έπιθυμητές άναλογίες, δέν μπορεί νά παρά
γει, τουλάχιστον έξίσου άποτελεσματικά, τό σύνολο τών προϊόντων τά όποια
καταναλίσκει. Κατ' άνάγκη λοιπόν θά
ειδικευ τεί στήν παραγωγή λίγων προϊόν
των, καί μάλιστα έκείνων στά όποια
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καί θά
τά άνταλλάξει στή διεθνή άγορά γιά νά
προμηθευτεί τά άλλα πολλά προϊόντα
τά όποία καταναλίσκει, ύψώνοντας έτσι
τό βιοτικό της έπίπεδο.
Ένας τρίτος βασικός λόγος γιά τή
μεγαλύτερη διασύνδεση τών μικρών
χωρών μέ τίς διεθνείς άγορές είναι τό
γεγονός ότι ό άριστος τρόπος παρα
γωγής όρισμένων άγαθών άπαιτεί τή
μαζική τους παραγωγή. Μέ άλλα λόγια,
ή έγχώρια άγορά είναι πολύ μικρή σέ
σχέση μέ τό άριστο μέγεθος τής έπιχειρήσεως καί κατά συνέπεια ή έπιχείρηση
αύτή μόνο διά τών έξαγωγών μπορεί νά
έκμεταλλευτεϊ τίς οικονομίες κλίμακος
καί νά έλαχιστοποιήσει τό κόστος πα
ραγωγής της. Καί ή σύγχρονη τεχνολο
γία πολλές φορές έπιβάλλει τήν «πλη
θοπαραγωγή» καί είναι φυσικό ότι μιά
μικρή χώρα έ ξ όρισμοϋ δέν μπορεί βέ
βαια νά παράγει πολλά άγαθά κάτω άπό
τέτο ιες συνθήκες, λόγω τής μικρής
παραγωγικής δυναμικότητας πού δια
θέτει.
Ή έπιλογή τής πολιτικής τής οικο
νομικής άναπτύξεως διά τής προωθή-

σεως τών έξαγωγών, άλλά καί οί τρεις
άναφερθέντες βασικοί λόγοι - δηλαδή ή
θεωρία τού συγκριτικού πλεονεκτήμα
τος, ή μικρή παραγωγική δυναμικότητα
σέ σχέση μέ τό εύρύ φάσμα τής κατα
ναλωτικής συμπεριφοράς καί σέ σχέση
μέ τό μέγεθος τής άγοράς - έξηγοϋν
τό μεγαλύτερο «άνοιγμα» τών μικρών
χωρών στό διεθνή χώρο σέ σύγκριση
μέ τίς μεγάλες χώρες. Μέ άλλα λόγια,
ή διαδικασία τής οικονομικής άναπτύ
ξεως άπαιτεί αύτή τή μεγάλη οικονο
μική διασύνδεση τών μικρών χωρών μέ
τίς διεθνείς άγορές.
Ξεκινούμε συνεπώς άπό τό δεδο
μένο ότι ή χώρα μας, γιά νά έπιτύχει
ύψηλό ρυθμό οικονομικής άναπτύξεως
καί κατά συνέπεια ύψηλό βιοτικό έπί
πεδο, θά έχει έκτεταμένες συναλλαγές
μέ τό έξωτερικό. Γιά ν ' άναπτυχθοϋν
οί συναλλαγές αύτές όμαλά θά πρέπει
νά ύπάρχει σταθερότητα καί έγγύηση
ότι οί άγορές τού έξωτερικοϋ είναι άνοικτές γιά τά προϊόντα μας χωρίς περιο
ρισμούς καί άπαγορεύσεις, πού δυνατό
νά τεθούν ε ίτε γιά τήν προστασία τής
έγχώριας παραγωγής τών χωρών πού τά
εισάγουν, ε ίτε γιά λόγους έκβιασμοϋ.
Τή σταθερότητα αύτή μπορεί μιά μικρή
χώρα νά προσπαθήσει νά έπιτύχει μέ
τρεις βασικά τρόπους: ό πρώτος είναι ή
σύναψη έμπορικών συμφωνιών, ό δεύ
τερος είναι ή σύνδεση τής χώρας μέ
μιά άλλη ή μέ ένα οικονομικό συνασπι
σμό χωρών, καί ό τρίτος είναι ή ένταξή
της σέ ένα οικονομικό συνασπισμό.
Οί έμπορικές συμφωνίες πού ύπογράφονται μεταξύ κρατών άφοροϋν τήν
άνταλλαγή προϊόντων μέ συμφέροντος
όρους γιά τούς συναλλασσομένους.' Ε
πειδή δέν ύπάρχουν διεθνείς μηχανι
σμοί γιά νά έπιβάλουν τήν έκτέλεση
μιάς συμβάσεως, όταν τό ένα μέρος δέν
θέλει νά τήν τηρήσει, οί συμφωνίες
αύτές θά έφαρμόζονται μόνο έ φ ' όσον
είναι πρός τό συμφέρον καί τών δύο
χωρών. "Αν γιά κάποιο λόγο παρου
σιαστεί ένα πρόβλημα, άνεργία, ύφεση,
άκόμη καί πολιτική ή κοινωνική άναταραχή σέ μιά άπό τίς δύο χώρες, τό
πιό πιθανό είναι ότι ή συμφωνία θά άτονήσει. Περαιτέρω, ή ομαλή καί ώφέλιμη
λειτουργία τών έμπορικών συμφωνιών
έξαρτάται άπό τή διαπραγματευτική
δύναμη τών συναλλασσομένων. Ή
διαπραγματευτική όμως δύναμη μιάς
χώρας έξαρτάται άπό τήν οικονομική
καί πολιτική της ισχύ, πού συνδέονται
άμεσα μέ τό μέγεθός της, καί άπό τή
φύση τών προϊόντων πού έξάγει - άν
δηλαδή είναι άπόλυτα άναγκαία γιά τήν
άλλη χώρα (όπως π.χ. οί πηγές ένερ-

γείας). ' Από αύτή τήν άποψη ή διαπρα
γματευτική δύναμη τής ' Ελλάδος είναι
πολύ μικρή καί οί έμπορικές συμφωνίες
δέν θά μπορούσαν νά τής έξασφαλίσουν τή σταθερότητα τών άγορών πού
είναι άπαραίτητη γιά τήν έξειδίκευσή
της στά προϊόντα πού έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα, ώστε νά μπορέσει νά
άπολαύσει όλα τά πλεονεκτήματα τής
μέ αύτή τή μέθοδο μεγεθύνσεως τής
άγοράς της.
Οί συμβάσεις οικονομικής συνδέσεως μιας χώρας μέ μιάν άλλη ή μέ μιά
όμάδα χωρών άποτελοϋν συμφωνίες
πιό στενής συνεργασίας, πού προβλέ
πουν εύνοϊκότερους δρους στήν άνταλ
λαγή προϊόντων μεταξύ τους. Οί συμ
βάσεις αύτές προβλέπουν κατά κανόνα
ειδικά όργανα έπιφορτισμένα μέ τήν
έπίβλεψη τής καλής έκτελέσεω ς τής
συμβάσεως." Ετσι ύπάρχει κάποια μεγα
λύτερη προστασία έναντι τής πιθανής
άπροθυμίας τού ένός συναλλασσομένου νά έφαρμόσει τή σύμβαση σέ κά
ποια δύσκολη γ ι' αύτόν στιγμή. Βέβαια,
ή λειτουργία τών όργάνων αύτών δέν
έγγυάται πάντοτε τήν πλήρη σταθερό
τητα τής διευρυμένης άγοράς. Πάντοτε
ύπάρχει ό κίνδυνος, ό ένας τών συμβαλλομένων, μέ τό ένα ή τό άλλο έπιχείρημα, νά έπιβάλει διαφόρους περιο
ρισμούς
(«άντισταθμιστικές εισφο
ρές», «ποσοτικούς περιορισμούς»,
κλπ) στις έμπορικές του συναλλαγές μέ
τόν άλλο, κάθε φορά πού αύτές παρου
σιάζουν προβλήματα στή δική του οικο
νομία. Κατά συνέπεια καί αύτή ή μορφή
διεθνούς συνεργασίας δέν έξασφαλίζει
άπόλυτα τά πλεονεκτήματα τής μεγά
λης άγοράς σέ μιά μικρή χώρα.
Ή ένταξη σ' έναν οικονομικό συνα
σπισμό ή μιά όμάδα χωρών άποτελεΐ τήν
πιό στενή μορφή συνεργασίας. ' Η χώρα
λαμβάνει μέρος στή διαδικασία λήψεως
τών άποφάσεων σέ όλα τά θέματα καί
είναι έτσι σέ θέση νά πιέσει τίς άλλες
χώρες νά λάβουν εύνοϊκές γ ι' αύτήν
άποφάσεις στά θέματα πού τήν ένδιαφέρουν ζωτικά, άφοϋ θά έπιθυμοϋν
νά έχουν τήν ύποστήριξή της σέ άλλα
θέματα πού έχουν γ ι' αύτές μεγαλύ
τερη σημασία. Ή χορήγηση αύτή δι
καιώματος ισότιμης συμμετοχής στή
λήψη τών άποφάσεων σέ μιά μικρή χώρα
άνατρέπει, όσο είναι δυνατό, τό μειονέ
κτημα τού μεγέθους της καί τής έπιτρέπει νά άπολαύσει τά πλεονεκτήματα
μιάς μεγάλης σταθερής άγοράς. Συγ
χρόνως, γιά όποιο πρόβλημα παρουσια
στεί, δίνεται συνήθως άπό τήν όμάδα
μιά λύση πού άν άδικεΐ ιδιαίτερα μιά
χώρα-μέλος, προβλέπεται ειδική άπο689

Τις πρωινές ώρες τής 14.9 79, ό Αρχηγός ' Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Λεμονής δέχτηκε ατό γραφείο του τόν ' Αρχηγό καί τόν
Υπαρχηγό τής Καναδικής Αστυνομίας κ.κ. Σάίμοντσ καί Ντράπεη, μ έ τούς όποιους συνεργάστηκε σέ ύπηρεσιακά θέματα καί
ιδίως στην πρόληψη τής έγκληματικότητος στις δύο χώρες. Μετά τή συζήτηση άντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα. Στή φωτο
γραφία έπάνω στιγμιότυπο. Στήν κάτω φωτογραφία Ο A ' Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Ακριβός έπεσκέφθη στό 401 Στρ. Νοσοκο
μείο τόν νοσηλευόμενο έκ ε ί ' Υπαστυνόμο κ. Κουτσούκο πού έτραυματίσθη στήν προσπάθειά του νά σώσει κινδυνεύουσα
γυναίκα πού κινδύνεψε νά καεί σέ φλέγόμενο σπίτι.
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ζημίωσή της.
' Από τά ανωτέρω είναι λοιπόν φανε
ρό ότι τό μεγάλο «άνοιγμα» τών μικρών
χωρών ατό διεθνή χώρο, πού άπαιτεϊ ή
οικονομική τους ανάπτυξη, μόνο μέ τήν
ένταξη τής μικρής χώρας σέ μιά ισχυρή
οικογένεια χωρών είναι δυνατό νά άξιοποιηθεΤ ατό μέγιστο δυνατό βαθμό.
Διότι, πρώτο, μόνο μέ τήν ένταξη στήν
ούσία μεγιστοποιείται ό βαθμός άνεξαρτησίας τής οικονομίας τής μικρής
χώρας, άφοϋ οί οικονομικές άποφάσεις πού άμεσα τήν έπηρεάζουν στήν
προσπάθειά της νά άναπτυχθεϊ οίκονομικώς, λόγω του άπαιτούμενου μεγά
λου «άνοίγματός της» στό διεθνή χώρο,
δέν θά λαμβάνονται πλέον έν τή άπουσία της, άλλά καί μέ τή δική της ισότιμη
συμμετοχή. Δεύτερο, διότι ή ένταξη,
κάτω άπό τίς κρατούσες διεθνείς συν
θήκες, μεγιστοποιεί τό βαθμό έλεύθερης οικονομικής δραστηριότητας τών
κατοίκων τής μικρής χώρας στό εύρύ
χώρο τού συνόλου τού συνασπισμού.
Καί τρίτο, διότι μόνο μέ τήν ένταξη τής
μικρής χώρας σέ έναν ισχυρό συνασπι
σμό χωρών μεγιστοποιείται ό βαθμός
άσφαλείας τών μεγάλων άγορών τού
συνασπισμού πού είναι άπαραίτητες
στή μικρή χώρα γιά τήν οικονομική της
άνάπτυξη.
"Εδειξα μέχρι στιγμής δτι ή ένταξη
μιάς χώρας, όπως ή Ελλάς, σέ έναν
ισχυρό συνασπισμό χωρών, όπως αύτός
πού άποτελεϊ ή ΕΟΚ, μεγιστοποιεί τό
βαθμό άνεξαρτησίας, έλευθερίας καί
άσφαλείας τών κατοίκων τής χώρας,
ύπό τήν πολιτική καί τήν οικονομική
έννοια τών όρων αύτών, καί κατά συνέ
πεια δτι ή ένταξη μεγιστοποιεί τό έπίπεδο τής (γενικής) κοινωνικής εύημερίας τών ' Ελλήνων, άφοϋ δπως είπα ή
κοινωνική εύημερία είναι αύξουσα
συνάρτηση τού βαθμού έλευθερίας,
άνεξαρτησίας καί άσφαλείας τών μελών
τής κοινωνίας. Είπα έπίσης στήν άρχή
τής όμιλίας μου ότι ή γενική κοινωνική
εύημερία είναι αύξουσα συνάρτηση καί
τού έπιπέδου τής κοινωνικής οικονομι
κής εύημερίας. Καί θά δείξω τώρα δτι
τό έπίπεδο τής κοινωνικής οικονομικής
εύημερίας καί κατά συνέπεια τής γενι
κής κοινωνικής εύημερίας θά μεγιστο
ποιηθεί, κάτω άπό τίς κρατούσες συν
θήκες, μέ τήν ένταξη τής χώρας μας
στήν ΕΟΚ.
Οί οικονομολόγοι, προσπαθώντας
νά έρευνήσουν τήν έπίδραση τής έντάξεως μιάς χώρας σέ μιά οικονομική ένω
ση χωρών, έχουν άπό καιρό άποφανθεΐ
δτι βασικά δύο είναι άπό στατικής
βραχυχρόνιας άπόψεως τά άποτελέ690

στήν ΕΟΚ θά δημιουργήσει ν έες έμπορικές συναλλαγές καί κατά συνέπεια
αύξηση τής κοινωνικής οικονομικής
εύημερίας. Αντίθετα, ή ένταξη τής
' Ελλάδος στήν ΕΟΚ δέν θά δημιουργή
σει έν γένει έκτροπή ύφισταμένων έ 
μπορικών συναλλαγών τής Ελλάδος.
Τούτο δέ διότι ή ' Ελλάς, έντασσόμενη
στήν ΕΟΚ, είναι ύποχρεωμένη νά υιο
θετήσει πλήρως τό κοινό εύρωπαϊκό
δασμολόγιο έναντι τών τρίτων χωρών.
Καί τό κοινό εύρωπαϊκό δασμολόγιο
είναι γενικά πολύ χαμηλότερο άπό τό
δασμολόγιο πού έφαρμόζει ή 'Ελλάς

Ή μία όψη τού μεταλλίου πού κόπηκε μέ
τήν ευκαιρία τής ένταξης τής ' Ελλάδος στήν
Ε.Ο.Κ. Συμβολίζει τούς Δελφούς καί τό Κ ε
ράς τής Αμάλθειάς.

σματα τής έντάξεως έπί τής κοινωνικής
οικονομικής εύημερίας: Πρώτο, ή
κατάργηση τών έμποδίων (δασμών,
ποσοστώσεων, κλπ.) στή διακίνηση τών
άγαθών έντός τής «κοινής άγοράς»
οδηγεί στή δημιουργία νέων έμπορικών
συναλλαγών (trade creation) μεταξύ
τών έταίρων, μέ συνέπεια τήν αύξηση
τού έπιπέδου τής κοινωνικής οικονομι
κής εύημερίας. Δεύτερο, ή υιοθέτηση
ένός κοινού δασμολογικού «τοίχου», ή ή
υιοθέτηση άπό τήν προσχωρούσα χώρα
τού κοινού έξωτερικοϋ δασμολογίου
τής ένώσεως τών χωρών έκείνων τών
έμπορικών συναλλαγών (trade diver
sion) οί όποιες άφοροϋν άγαθά τά όποια
δέν παράγονται κατά τόν φθηνότερο
δυνατό τρόπο έντός τής κοινής άγοράς
μέ δυσμενείς έπιπτώσεις έπί τής κοι
νωνικής οικονομικής εύημερίας τής
προσχωρούσης χώρας. Τό τελικό άποτέλεσμα έπί τής κοινωνικής οικονομι
κής εύημερίας έξαρτάται άπό τό άν ή
δημιουργία νέων έμπορικών συναλλα
γών είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη άπό
τήν έκτροπή παλαιών έμπορικών συ
ναλλαγών.
Καί είναι εύκολο νά δείξουμε δτι ή
ένταξη τής Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θά αύξήσει
τό έπίπεδο τής κοινωνικής οικονομικής
εύημερίας τής χώρας, βάσει τής άνωτέρω συλλογιστικής τής θεωρίας τών
οικονομικών ή τελωνειακών ένώσεων.
Κατ' άρχήν είναι άναμφισβήτητο τό
γεγονός ότι ή ένταξη τής Ελλάδος

έναντι τών τρίτων χωρών. Κατά συνέ
πεια, ή πλήρης υιοθέτηση τού κοινού
εύρωπαϊκού δασμολογίου (καί λέγω ή
πλήρης, διότι ήδη εύθυγραμμιζόμαστε),
σέ ύποκατάσταση τού έλληνικοϋ δα
σμολογίου, θά έχει ώς συνέπεια γιά
τήν ' Ελλάδα, σέ σχέση μέ τήν ύφισταμένη κατάσταση, τή δημιουργία καί δχι
τήν έκτροπή έμπορικών συναλλαγών,
άφοϋ τό κοινό εύρωπαϊκό δασμολόγιο
είναι κατώτερο άπό τό έλληνικό. ' Επο
μένως ή ένταξη (καί άξίζει έδώ νά ση
μειωθεί δτι σέ μεγάλη έκταση καί ή σύν
δεση είχε τά αύτά άποτελέσματα) τής
' Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά έχει ώς συνέ
πεια τήν αύξηση τής οικονομικής εύη
μερίας, λόγω άκριβώς τής δημιουργίας
καί δχι τής έκτροπής έμπορικών συναλ
λαγών. ' Η δέ όμαλή δημιουργία έμπορι
κών συναλλαγών έξασφαλίζεται μέ
τήν προβλεπομένη πενταετή μεταβα
τική περίοδο.
‘ Αλλά σημαντικότερα εύνοϊκή θά
είναι ή μακροχρόνια, ή δυναμική έπί
δραση τή έντάξεως τής χώρας μας στήν
ΕΟΚ έπί τής κοινωνικής οικονομικής
εύημερίας. Καί ή δυναμική εύνοϊκή
αύτή έπίδραση τής έντάξεως έπί τής
κοινωνικής οικονομικής εύημερίας θά
προέλθει άπό τήν έντονότερη έκμετάλλευση τών συγκριτικών πλεονεκτημά
των τής χώρας, πού θά καταστεί δυνατή
άπό τήν ύπαρξη τής ικανού μεγέθους,
άσφαλοϋς πλέον, κοινοτικής άγοράς.
' Η έντονότερη αύτή έκμετάλλευση
τόσο τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων
τής χώρας όσο καί τών, δυνατών πλέον,
οικονομιών κλίμακος, θά έχει ώς άποτέλεσμα τή βελτίωση τής έγχώριας
κατανομής τών παραγωγικών συντελε
στών, μέ όλες τίς συνακόλουθες εύμενεΐς έπιδράσεις έπί τής κοινωνικής
οικονομικής εύημερίας.
Δέν πρέπει έπίσης νά παραγνωρι
στούν οί έξής τέσσερις σημαντικοί
παράγοντες: Πρώτο, άκριβώς γιά τό
λόγο ότι ένεκα τής έντάξεως θά αύξηθεΐ ή οικονομική εύημερία, θά παρα-

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ Ε.Ο.Κ.
σχεθεί ή δυνατότητα έπιταχύνσεως τής
διαδικασίας οικονομικής άναπτύξεως.
Τούτο δέ διότι, όπως είπα προηγουμέ
νως, ή οικονομική άνάπτυξη άπαιτεϊ τή
δημιουργία κεφαλαίου. Καί ή χρημα
τοδότηση τής δημιουργίας κεφαλαίου
θά διευκολυνθεί άφοΰ καί ή έγχώρια
άποταμίευση θά αύξηθεί αύξανόμενου
τού έθνικοϋ εισοδήματος καί μάλιστα
άναλογικά περισσότερο, δεδομένου ότι
ή μέση ροπή πρός άποταμίευση αύξάνεται μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος.
Πέρα τούτου, καί ή άπό διεθνείς πηγές
χρηματοδότηση τού σχηματισμού κεφα
λαίου θά διευκολυνθεί μέ τήν ένταξη.
Δεύτερο, ή συνεργασία μέ τό ξένο
κεφάλαιο σέ πολλές περιπτώσεις είναι
πολύ έπιθυμητή καί μάλιστα μπορώ νά
πώ άπαραίτητη γιά τήν αύξηση τού έπιπέδου τής οικονομικής εύημερίας. Αύτές είναι οί περιπτώσεις συνεργασίας
έπιχειρήσεων άπό άναπτυγμένες χώ
ρες πού διαθέτουν κεφάλαια, ύψηλή
τεχνολογία, βελτιωμένες μεθόδους
όργανώσεως καί διεθνή δίκτυα έμπορίας προϊόντων, μέ έπιχειρήσεις
χωρών λιγότερο άναπτυγμένων. Τήν
άλήθεια αύτή άναγκάστηκαν νά άποδεχθοϋν καί οί χώρες τού άνατολικοϋ
συνασπισμού, πού γνωρίζουμε άριστα
πόση σημασία δίνουν στήν οικονομική
τους αύτάρκεια καί παρά ταϋτα έπιδιώκουν τή συνεργασία αύτή μέ έπιχειρήσεις έγκαταστημένες στις Η.Π.Α.,
τήν ΕΟΚ ή τήν ' Ιαπωνία, σέ σημείο πού
νά έχουν έπιτρέψει μερικές άπό αύτές
(όπως είναι ή Ούγγαρία, ή Πολωνία, ή
Ρουμανία καί ή Γιουγκοσλαβία) παρα
γωγικών μονάδων έγκαταστημένων
στό έδαφός τους - κάτι δηλαδή πού
δέν τό έπιτρέπουν στούς ίδιους τούς
κατοίκους τους. Κατά τό τέλος τού
1976 ύπήρχαν 2.300 συμφωνίες συνερ
γασίας άνατολικών καί δυτικών έπιχει
ρήσεων, έκτοτε δέ πρέπει νά έχουν
αύξηθεί σημαντικά. ' Η ένταξη τής ' Ελ
λάδος στόν τεχνολογικά προηγμένο
συνασπισμό πού άποτελεΐ ή ΕΟΚ θά
δώσει τις καλύτερες δυνατές έγγυήσεις γιά τήν προώθηση τής έπωφελούς
συνεργασίας ξένου καίέλληνικοΰ κεφα
λαίου, έφόσον ή ' Ελλάς θά άποτελέσει
όργανικό τμήμα τής Κοινότητος πού
θά προσφέρει τά ίδια θεσμικά πλεονέ
κτημα γιά έπενδύσεις μέ όσα προσφέ
ρει τά ίδια θεσμικά πλεονεκτήματα γιά
έπενδύσεις μέ όσα προσφέρουν οί άλ
λες χώρες-μέλη. Κατά συνέπεια, οί έπιχειρήσεις θά συγκρίνουν τά πλεονε
κτήματα μέ τά μειονεκτήματα τής έγκαταστάσεώς τους στόν έλληνικό χώ
ρο. Δεδομένου μάλιστα ότι ή γεωγραφι

κή θέση τής Ελλάδος - τόσο κοντά
στις άναπτυσσόμενες άγορές τής Μ έ
σης ' Ανατολής καί τών ' Αραβικών χω
ρών όσο καί τού διαρκώς διανοιγόμενου άνατολικοϋ συνασπισμού - προσ
φέρει πλεονεκτήματα πού καμιά άλλη
χώρα στήν ΕΟΚ δέν μπορεί νά προσφέφει στήν ίδια έκταση, μπορούμε μέ βε
βαιότητα νά θεωρήσουμε πώς τό εύρωπαϊκό κεφάλαιο θά ένδιαφερθεί ζωηρά
γιά τήν έπένδυσή του στό έλληνικό χώ
ρο. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ή διαφορά
τής γλώσσας καί τής νοοτροπίας γενι
κά τών ' Ελλήνων θά άναγκάσει τούς ξ έ 
νους έπιχειρηματίες νά συνεργαστούν
μέ τούς "Ελληνες γιά νά μπορέσουν
νά άναπτυχθοϋν ομαλά στόν έλληνικό
χώρο, μέ άποτέλεσμα νά ύπάρξει ή συ
νεργασία άπό τήν όποια άναμένουμε νά
προκόψουν πολλά οφέλη.
Τρίτο, δέν είναι μόνο ή συνεργασία
τών μονάδων τού ιδιωτικού τομέα πού
θά οδηγήσει τήν έλληνική οικονομία
σέ έκσυγχρονισμό καί αύξηση τής παρα
γωγικότητας καί συνεπώς τού βιοτικού
έπιπέδου. Καί ό δημόσιος τομέας άναμένεται νά ωφεληθεί άπό τήν έντα
ξη. Ή έπαφή καί ή συνεργασία μέ τις
διοικήσεις τών προηγμένων χωρών θά
έπιταχύνει τόν έκσυγχρονισμό τής
διοικητικής μηχανής. Ή κρισιμότητα
τών θεμάτων τά όποια θά χειρίζονται
οί άνώτεροι κρατικοί ύπάλληλοι θά έπιβάλλει τήν έπιλογή τους μέ άπολύτως άξιοκρατικά κριτήρια καί ή άνάγκη συνεργασίας τους μέ άξιόλογα
κατώτερα στελέχη θά όδηγήσει στήν

Ή άλλη όψη τού μεταλλίου. Φιλοτεχνήθηκε άπό τούς γλύπτες Πέτρο Μωρδτη καί
Βαρθολομαίο Παπαδαντωνάκη

καλύτερη έπάνδρωση καί γενικά στήν
προώθηση τών ικανότερων στελεχών
στις κρατικές ύπηρεσίες. "Ετσι καί
ή ποιότητα τού έμψυχου ύλικοΰ άλλά
καί οί μέθοδοι έργασίας θά βελτιωθούν
στή δημόσια διοίκηση. Δεδομένου δέ
ότι ό έκσυγχρονισμός τής διοικη
τικής μηχανής άποτελεΐ άπαραίτητη
συνθήκη γιά τή γρήγορη καί ομαλή άνά
πτυξη τού ιδιωτικού τομέα, οί θετικές
έξελίξεις στό δημόσιο τομέα θά ένδυναμώσουν τις θετικές έπιδράδεις έπί
τού ιδιωτικού τομέα.
Τέλος, έκτός άπό τις θετικές έπιδράσεις πού θά έχει ή συνεργασία μέ
τούς εύρωπαίους, πολλά όφέλη θά
προκύψουν καί άπό τήν πίεση τού άνταγωνισμοϋ τους. Οί άπαισιόδοξοι μάς
λέγουν μάλιστα ότι ό άνταγωνισμός
θά είναι τόσο σκληρός πού οί έλληνικές
μονάδες θά ύποκύψουν. Είναι χρήσιμο
έδώ νά άναλογιστούμε τί έλεγαν οί
άπαισιόδοξοι όταν έξεταζόταν ή σύν
δεση τής ' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. Οί Κασ
σάνδρες τής έποχής, όπως καί οί σύγ
χρονός τους, προέβλεπαν τότε, τό
1961, τόν άφανισμό τής έλληνικής
βιομηχανίας κάτω άπό τήν πίεση τού
βορε ιοδυτικο-ε ύρωπαίκοΰ άνταγωνισμού. Αλλά έάν κοιτάξει κανείς τά
σχετικά στοιχεία θά δ εϊ ότι ή έλληνική
βιομηχανία όχι μόνο δέν έξαφανίστηκε
άλλά άναπτύχθηκε σημαντικά μετά
τήν σύνδεσή της μέ τήν ΕΟΚ. Πράγμα
τι, καί ή συμμετοχή τής βιομηχανίας
στό έθνικό προϊόν σημαντικά έκτοτε
αύξήθηκε καί οί έξαγωγές μας βιομη
χανικών προϊόντων (καί μάλιστα πρός
τήν ΕΟΚ) αύξήθηκαν ώς ποσοστό τού
συνόλου τών έξαγωγών μας, σέ σχέση
μέ τό άντίστοιχο ποσοστό πρό τής έντάξεως. Τίποτα λοιπόν δέν δικαιολογεί
τήν έπανάληψη τής άπαισιόδοξης έκείνης στάσεως: ό λαός μας διαθέτει δη
μιουργικότητα καί προσαρμοστικότητα
σέ άξιοθαύμαστο βαθμό καί όλη του ή
ιστορική έξέλιξη τό άποδεικνύει. Καί
τό πιό άξιόλογο χαρακτηριστικό του
είναι ότι, ένώ μπορεί νά προδεύσει
μέσα στό πιό άπαιτητικό περιβάλλον,
δέν χάνει ποτέ τά χαρακτηριστικά του
γνωρίσματα, δέν άφομοιώνεται, όπως
δείχνουν οί άνθούσες έλληνικές κοινό
τητες τής διασποράς. Γιατί λοιπόν θά
φοβηθούμε τόν άνταγωνισμό τών εύρωπαίων, όταν όλες οί ένδείξεις μάς
οδηγούν στό άποτέλεσμα ότι είμαστε
σέ θέση νά διακριθοϋμε στόν άνταγωνισμό; Αντίθετα, έχουμε λόγους νά πι
στεύουμε πώς άκριβώς ή πίεση αύτή
τού άνταγωνισμοϋ θά μάς κάμει νά διακριθοϋμε, καί γ ι' αύτό είναι περισσό691

τερο επιθυμητή.
Πιό συγκεκριμένα, στόν τομέα τής
βιομηχανίας τά στατικά όφέλη άποδείχτηκαν ήδη σημαντικά κατά τό στάδιο
τής συνδέσεως. Ο βιομηχανικός το
μέας διεύρυνε, όπως είπα, τή βάση του
καί αύξησε τόν όγκο τής παραγωγής
καί των έξαγωγών του. Η έλληνική
βιομηχανία, μικρή καί μεγάλη, άπέδειξε
κατά τή διάρκεια τής περιόδου συνδέ
σεως ότι διαθέτει τό δυναμισμό, τήν
ικανότητα προσαρμογής καί τήν άνταγωνιστικότητα πού άπαιτοϋνται γιά νά
σταθεί άντάξια στό πλευρό τής εύρωπαϊκής βιομηχανίας καί ή αισιοδοξία τών
περισσοτέρων έκπροσώπων τού τομέα
άποτελεϊ άρκετή άπόδειξη γιά τή δυνα
τότητά της νά έπιβιώσει καί νά ανα
πτυχθεί στήν Κοινότητα. Μέ τήν πλήρη
ένταξη τής χώρας θά διευρυνθούν τά
στατικά θετικά όφέλη πού μέχρι τώρα
παρατηρήσαμε καί θά ύπάρξουν καί άνάλογα δυναμικά όφέλη περιγράψαμε πιό
πάνω.
' Ο τομέας τών ύπηρεσιών θά ύποστεϊ
καί αύτός τίς θετικές έπιδράσεις τής
έντάξεως. Είναι γνωστό ότι ή άνθηση
τού τομέα έμπορίας καί διακινήσεως
παρακολουθεί τήν άνθηση τών τομέων
πρωτογενούς καί δευτερογενούς παρα
γωγής. Τά δυναμικά όφέλη πού θά προκύψουν άπό τήν ένταξη, καθώς τά συ
στήματα έμπορίας γενικά θά έκσυγχρονιστοΰν καί θά βελτιωθούν κάτω άπό τήν
πίεση τού άνταγωνισμού, άναμένεται
ότι θά είναι σημαντικά. ' Η αύξηση τής
παραγωγικότητας στόν τομέα αύτό θά
έχει άμεση έπίδραση στό βιοτικό έπίπεδο τών κατοίκων καί άπό τήν άλλη
πλευρά θά βοηθήσει στήν άνάπτυξη τών
παραγωγικών τομέων τής οικονομίας.
Εκτός άπό τόν τομέα διακινήσεως καί
έμπορίας, σημαντικά όφέλη θά άποκομίσει άπό τήν ένταξη καί ή έλληνική
ναυτιλία. Μέ τήν ένταξη στήν ΕΟΚ ή
συνολική συμμετοχή τού έμπορικοϋ
στόλου τών χωρών-μελών στόν παγκό
σμιο στόλο θά αύξηθεΐ άπό 22% σέ
36% περίπου, ένώ ή ζήτηση τών χωρώνμελών τής ΕΟΚ γιά θαλάσσιες μετα
φορές άντιπροσωπεύει τό 40% περίπου
τής παγκόσμιας ζητήσεως. ' Η ένταξη
τής ' Ελλάδος στήν ΕΟΚ είναι δυνατό
νά προσφέρει άποτελεσματική προστα
σία στήν έλληνική έμπορική ναυτιλία
άπό τίς έκδηλούμενες σέ παγκόσμια
κλίμακα τάσεις διακρίσεων εις βάρος
της. Προφανής είναι έπίσης καί ή ώφέλεια πού θά προκύψει μέ τήν ένταξη
άπό τήν άνάπτυξη τού τουρισμού.
Τέλος, στό γεωργικό τομέα τά στα
τικά όφέλη θά είναι τά σημαντικώτερα
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σέ σύγκριση μέ τά όφέλη τών άλλων
τομέων. Θεμελιώδης στόχος τής Κοι
νής ' Αγροτικής Πολιτικής είναι νά
άνυψώσει τό βιοτικό έπίπεδο τού άγρότη. Ο στόχος αύτός έπιτυγχάνεται βασικά ά φ ' ένός μέν μέ τή διάθεση
πόρων γιά τήν αύξηση τής παραγωγικό
τητας στή γεωργία, ά φ ' έτέρου δέ μέ τή
διατήρηση τιμών γιά τά άγροτικά προϊ
όντα ύψηλότερων άπό τίς διεθνείς,
ένώ συγχρόνως έγγυάται τή διάθεσή
τους. Οί τιμές αύτές διατηρούνται στά
ύψηλά αύτά έπίπεδα χάρη στό σύστημα
τών άντισταθμιστικών εισφορών, πού
είναι δασμοί μεταβλητού ύψους. Δη
λαδή, ή Κοινή 'Αγροτική Πολιτική ορί
ζει μία τιμή στόχο, μία έπιθυμητή τιμή,
γιά κάθε άγροτικό προϊόν. "Αν τά είσαγόμενα όμοειδή προϊόντα έχουν χαμη
λότερες τιμές, τότε ορίζεται ένας
δασμός ίσος μέ τή διαφορά τής έπιθυμητής τιμής άπό τήν τιμή εισαγωγής,
πού ονομάζεται άντισταθμιστική εισ
φορά, ούτως ώστε καί τά είσαγόμενα νά
πωλοΰνται στήν έσωτερική άγορά σέ
τιμή τουλάχιστον ίση μέ τήν έπιθυμη
τή τιμή. Μέ τόν τρόπο αύτό οί εισαγω
γές δέν άπαγορεύονται, άλλά δέν μπο
ρούν νά μειώσουν τίς τιμές πού άπολαμβάνουν οί παραγωγοί τής Κοινότη
τας κάτω άπό τά έπιθυμητά έπίπεδα.
"Αν τώρα οί έπιθυμητές τιμές έχουν
οριστεί σέ τόσο ύψηλά έπίπεδα, ώστε
ή κοινοτική προσφορά νά ύπερβαίνει
τή ζήτησι, τό κοινοτικό ταμείο χρημα
τοδοτεί τήν άγορά τών πλεονεκτημάτων
ή έπιδοτεϊ τήν έξαγωγή τους. Κατά
συνέπεια, ό '' Ελληνας άγρότης θά ώφεληθεϊ άπό τήν ένταξη, διότι μέ άπλά
λόγια ή Κοινή ' Αγροτική Πολιτική μερο
ληπτεί ύπέρ τών άγροτών. ' Αλλά καί ή
' Ελλάς θά άποκομίσει σημαντικές ώφέλειες άπό τήν ένταξη λόγω τής Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Σέ όρισμένους
ίσως φαίνεται παράδοξο γιατί ή ' Ελλάς
θά ώφεληθεϊ ιδιαίτερα άπό τήν Κοινή
Αγροτική Πολιτική. ‘ Αλλά δέν είναι
δύσκολο νά δούμε γιατί. ' Η Κοινή ' Α
γροτική Πολιτική μεροληπτεί, όπως
είπαμε, ύπέρ τών κοινοτικών γεωργών.
Δεδομένου δέ ότι στήν ΕΟΚ ό γεωργι
κός τομέας άπασχολεΐ τό 8,5% περίπου
τού ένεργοϋ πληθυσμού, έναντι 29%
περίπου στήν ' Ελλάδα, καί συνεισφέ
ρει τό 4,5% περίπου τού άκαθάριστου
έγχωρίου προϊόντος, έναντι 17% περί
που στή ' Ελλάδα, έπεται ότι ή ' Ελλάς,
λόγω τού σχετικά μεγάλου μεγέθους
τού άγροτικοΰ της τομέα, θά ώφεληθεϊ
περισσότερο άπό τήν Κοινή ' Αγροτική
Πολιτική, συγκριτικά μέ τίς άλλες
χώρες-μέλη.

' Εκτός άπό τήν αύξηση τού άγροτικού εισοδήματος λόγω προσαρμογής
τών τιμών τών βασικών έλληνικών προϊ
όντων στις ύψηλότερες κοινοτικές τι
μές καί άπό τήν άναδιάρθρωση τής άγροτικής παραγωγής πρός τά ύψηλής
ποιότητας καί έκτός έποχής όπωροκηπευτικά, σύμφωνα μέ τό συγκριτικό
πλεονέκτημα τής χώρας, θά ύπάρξουν
καί θετικά δυναμικά, μακροχρόνια
άποτελέσματα: Πρώτα άπ' όλα, ή αύξη
ση τών έσόδων τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων θά έπιτρέψει τήν περαιτέρω
έκμηχάνιση καί μεγέθυνσή τους. Δεύ
τερο, θά δημιουργθεϊ ή κατάλληλη θ ε
σμική ύποδομή γιά τήν ταχύτερη καί
άποτελεσματικότερη άπορρόφηση τών
σημαντικών πόρων πού θά διατίθενται
γιά τήν άνάπτυξη τού γεωργικού τομέα.
Τρίτο, θά δημιουργηθοϋν εύνοϊκές προ
ϋποθέσεις γιά τήν έπεξεργασία, δια
κίνηση καί διάθεση τών άγροτικών προϊ
όντων, μέ συνέπεια τήν αύξηση τού
εισοδήματος τών άγροτών χωρίς νά έπιβαρυνθοϋν οί καταναλωτές.
Ά π ό όσα είπα πιό πάνω, είναι προ
φανές πόσο σημαντική άναμένεται νά
είναι ή εύνοϊκή έπίδραση τής έντά
ξεως σέ όλους τούς τομείς τής οικο
νομίας. Θά μπορούσε μάλιστα κα
νείς νά πεϊ ότι, κάτω άπό τίς κρατούσες
σήμερα διεθνείς οικονομικές συνθή
κες, ή ένταξη άποτελεϊ τόν ισχυρότερο
προωθητικό παράγοντα γιά τήν κατά τό
δυνατό μεγιστοποίηση τής οικονομι
κής εύημερίας καί κατά συνέπεια τής
γενικής κοινωνικής εύημερίας τών ' Ελ
λήνων.
Ή ένταξη, όπως τόνισε ό Πρωθυ
πουργός τής χώρας, άποτελεϊ πράγματι
ιστορική άπόφαση πού θά ρυθμίσει τό
μέλλον τής χώρας γιά πολλές δεκαε
τίες. Οί όραματιστές καί άγωνιστές
γ ι' αύτή τήν ένταξη, μεταξύ τών όποιων
πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε καί ό άρμόδιος ύπουργός κ. Γ. Κοντογεώργης,
μάς δίνουν μιά ιστορική εύκαιρία γιά
προκοπή. 'Αλλά δέν πρέπει νά έπαναπαυόμαστε. Χρειάζεται δουλειά γιά νά
έκμεταλλευτοϋμε τίς ν έες εύκαιρίες
πού μάς δημιουργεί ή ένταξη στήν
ΕΟΚ. ' Η τύχη μας εύρίσκεται σέ τελ ευ 
ταία άνάλυση στά χέρια μας καί γιά νά
τήν καλλιτερεύσουμε πρέπει όλοι μας
νά βρούμε τρόπους καί νά θελήσουμε
νά κάνουμε καλύτερα τή δουλειά μας.
Πρέπει νά ύπάρχει ένθουσιασμός καί
έμπιστοσύνη ότι ή προσπάθεια αύτή θά
πετύχει. Καί ή ένταξή μας στήν ΕΟΚ
μπορεί καί πρέπει νά μάς δώσει τόν άπαραίτητο αύτό ένθουσιασμό καί πίστη.
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ΥΞΗΣΙ παρουσιάζει ό άριθμός
τών άτυχημάτων στά παιδιά,
ένώ τά τροχοφόρα άποδεικνύονται,
ό χειρότερος έχθρός τους. Τά
περισσότερα άτυχήματα προέρχον
ται άπό μηχανικά αίτια. "Αγνωστος
είναι ό άκριβής άριθμός τών τρο
χαίων άτυχημάτων, γιατί ένα ποσο
στό πού άφορά στά έλαφρότερα
άτυχήματα διαφεύγουν τής προ
σοχής τής Τροχαίας.
Αύτά τά άνησυχητικά στοιχεία
άνακοινώθηκαν στό 4ο έτήσιο Πα
νελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
Παίδων, πού πραγματοποιήθηκε
στό
Εθνικό Ίδρυμα ’ Ερευνών.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι τό 70,5%
τών παιδιών, πού ύπέστησαν άτύ-
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χημα μέ τροχοφόρο, ήσαν τά ίδια
οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλά
των ή καί αύτοκινήτων.
Επίσης
άπό τά 11.007 παιδιά, πού ώς πεζοί
έπεσαν θύματα άτυχημάτων, 23,
46% ήσαν ήλικίας μέχρι 4 έτών καί
τό 7,5% μεταξύ 5 - 1 4 .
Τά περισσότερα άδικά άτυχή
ματα σέ παιδιά (81,5%), συμβαί
νουν σέ πυκνοκατοικημένες περιο
χές, ένώ μικρότερο ποσοστό «18,
5%) άπαντάται στήν ' Επαρχία.
Τά περισσότερα παιδιά, χτυπούν
άπό κάποιο τροχοφόρο ένώ περπα
τούν ή παίζουν άνύποπτα. Οί άριθμοί καί ό τρόπος πού συμβαίνουν
τά άτυχήματα αύτά - πού είναι ή
πρώτη αιτία θανάτου τών παιδιών δείχνουν ότι λείπει ή οικογενειακή
φροντίδα καί ή διδασκαλία τήςκυκλοφοριακής άγωγής. Γενικά, οί κα
κώσεις, πού προέρχονται άπό δια
φορετικές μορφές άτυχημάτων
(τροχαία, πτώσεις, έγκαύματα κ.ά.).
προκαλοΰν σοβαρές βλάβες σέ διά
φορα όργανα τού παιδιού καί άνάλογα μέ τήν έκτασί τους άκολουθεϊται ή άνάλογη θεραπεία. Μ εταξύ
τών έτών 1970 - 1974 άπεβίωσαν
5.213 παιδιά, 26,8% άπό κακώσεις,
7,1% άπό λοιμώδεις νόσους, 5,4%
άπό συγγενείς άνωμαλίες καί 23,8%
(πολύ άνησυχητικό) άπό διάφορα
παθολογικά καί χειρουργικά νοσή
ματα (έντερική άπόφραξι, περι
τονίτιδα κ.ά.).
' Αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά,
στό Συνέδριο, μία περίπτωσι άτυχήματος σέ παιδί μόλις 40 ήμερών.
Τό παιδί είχε πάρει στήν άγκαλιά

της μιά συγγενής, πού είχε καρφώ
σει μιά βελόνα στά ρούχα της. Ή
βελόνα πέρασε στό σώμα τού παι
διού πού παρουσίασε άργότερα ύψηλό πυρετό. Τήν πρώτη φορά διεγνώσθη... κρύωμα καί τού δόθηκε
θεραπεία μέ άντιβιοτικά, τήν δ εύ 
τερη έντερίτιδα καί πάλι δόθηκε
ή άνάλογη θεραπεία, άλλά εις μάτην. Τελικά έγινε μία άκτινογραφία
στό παιδί πού άπ έδειξε τήν ΰπαρξι βελόνας στήν καρδιά, πού στήν
συνέχεια άφαιρέθηκε μέ έπιτυχία.
Στούς τραυματισμούς τών ν ε 
φρών πού προέρχονται άπό άτυ
χήματα παρουσιάζεται μία αύξησι
ύπεράνω τού 200%, ένώ ύπογραμμίστηκε άπό ξένο υ ς έπιστήμονες
ή άνάγκη νά διατηρηθεί ό οπλήν,
πού ύπέστη κάκωσι, γιατί άποτελεΐ
τό έργοστάσιο τού όργανισμοΰ, πού
παράγει άντισώματα. Στίς κακώ
σεις α ύτές ένδείκνυται θεραπεία
χωρίς άφαίρεσι. ’ Εξ άλλου άναπτύχθησαν περιπτώσεις χειρουργικής
άντιμετωπίσεως όγκων στά παιδιά,
πού οδηγούν σέ όριστική θεραπεία
όταν ή άσθένεια βρίσκεται στό 1ο
ή τό 2ο στάδιο. Ή έπέμβασι θά
πρέπει νά συνδυάζεται μέ χημειο
θεραπεία ή άνάλογα μέ συνδυασμέ
νη θεραπεία άλλων μεθόδων.
Σημαντικό ρόλο παίζει ή έγκαιρη
θεραπεία σέ άνωμαλίες τών γεννητικών όργάνων (ύποσπασδία). Οταν
τό παιδί είναι μικρό, άποφεύγεται
ή δημιουργία σοβαρών συμπλεγμά
των καί ή ίδια ή οικογένεια άπαλλάσσεται άπό τήν άνησυχία. ' Η άντιμετώπισι
συγγενών καρδιοπαθειών τών παιδιών γίνεται καί στή
χώρα μας, ή χρησιμοποίησι, όμως
έξωτερικών σωληνών μοσχευμάτων
παρουσίασε σοβαρές δυσκολίες
όπως άνακοίνωσε ομάδα χειρουρ
γών τού Ίπποκρατείου. Τέλος, θά
πρέπει νά ύπογραμμίσουμε πάλι τό
κεντρικό μήνυμα τού συνεδρίου
πού συνοψίζεται στά έξη ς:
Οί τραυματισμοί στά παιδιά αύξάνουν σέ άριθμό καί σοβαρότητα.
Πολλές φ ορές δέ, είναι τόσο βα
ρείς, ώστε νά δημιουργούν στό παι
δί μεγάλα προβλήματα, γιατί ή πλή
ρης λειτουργική άποκατάστασι δέν
είναι πάντα έφικτή, παρά τίς προό
δους τής χειρουργικής.
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ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Οί διπλωματικές ύπηρυσίες τού
Βυζαντινού Κράτους
ήταν καί ύπηρεσίες πληροφοριών
Τοϋ κ. I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, όπως τήν έννοούμε σήμερα, έμφανίζεται γιά πρώ
τη φορά τόν 16ο αιώνα καί άσκεϊται άπό
τήν Δημοκρατία τής Βενετίας, ή όποια
έγκαθιστά μόνιμες διπλωματικές άντιπροαωπίες στήν 'Ελβετία, τήν Νεάπολι,
τό Τουρίνο, τό Μιλάνο καί τό Λονδίνο
καί πρεσβείες στήν Αυλή τού Αύτοκράτορα τής Γερμανίας καί τών Βασιλέων
τής Γαλλίας καί τής Ισπανίας, πού μέ
τήν σειρά τους έγκαθιστοϋν μόνιμους
διπλωματικούς άντιπροσώπους σέ διά
φορες Αυλές καί πόλεις. Ό μω ς διπλω
ματικές σχέσεις τά διάφορα κράτη άνέπτυξαν ήδη άπό τήν άρχαιότητα. 'Ιδιαί
τερα τό Βυζάντιο έδωσε ξεχωριστή ση
μασία στόν παράγοντα τής έξωτερικής
πολιτικής πού λέγεται διπλωματία. Ο
διαπρεπής Βρεταννός βυζαντιολόγος
Σ τέφ εν Ράνσιμαν σωστά παρατηρεί στό
έργο του «Βυζαντινός Πολιτισμός»:
« ‘ Αν καί είχαν όργανωμένο καί τόν
στρατό τους καί τόν στόλο τους, οί Βυ
ζαντινοί, παρ’ όλα αύτά, προτιμούσαν
νά τόν χρησιμοποιούν μέ φειδώ. Φρόν
τιζαν νά έχουν μιά δραστήρια διπλωμα
τία, γιά νά δημιουργή έριδες άνάμεσα
ατά ξένα έθνη καί νά διατηρή έτσι μιά
ισορροπία πού άναχαίτιζε όσους έχθρούς είχαν τήν δυνατότητα νά κάμουν
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έπιδρομές στό αύτοκρατορικό έδα
φος».
Πρώτιστο όμως έργο τής βυζαντινής
διπλωματίας ήταν ή κατασκόπευσις τών
ξένων καί ιδίως τών γειτονικών χωρών.
Γιά τόν σκοπό αύτό άρχικά χρησιμο
ποίησαν τά στρατιωτικά σώματα τών άκ
ριτων (ένα θεσμό πού κληροδότησε
στό Βυζάντιο ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία).
Οί άκριτες ήσαν νόμιμα έγκατεστημένοι
σέ στρατόπεδα καί σέ φρούρια κοντά
στά σύνορα (όνομάζονταν άντίστοιχα
limitanei milites καί castellan^ καί άποστολή είχαν νά φρουρούν τά συνοριακά
έδάφη, νά παρακολουθούν τις κινήσεις
τών έχθρών (μέ κατασκόπους, άνάκρισι
αιχμαλώτων κ.λπ.) καί, όταν πληροφο
ρούνται δτι έτοιμάζεται έχθρική έπίθεσις, νά ειδοποιούν τόν στρατηγό τοϋ
θέματος, δτι φανήκαν, γιά νά προετοιμάση τήν άμυνα, μέχρις δτου καταφθάση ό κύριος δγκος τών αύτοκρατορικών
στρατευμάτων. Όπως γίνεται άντιληπτό, οί άκριτες έπαιζαν μεγάλο ρόλο
στό άμυντικό σύστημα τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, γ ι' αύτό τούς δόθηκαν
ειδικά προνόμοια (χάρις στά όποια έ 
γιναν μέ τόν καιρό ένα είδος ήμιανεξάρ7ητης στρατιωτικής άριστοκρατίας),
έκτάσεις γής γιά καλλιέργεια (τά τόπια

ή στρατιωτόπια) καί έπαιρναν μισθό
(ρόγα) καί δώρα «ϊνα τό άνενδεές έχοντες έ κ τούτων δύνωνται καί ίππους
καλλίστους έπικτάσθαι καί τάς άΑλας
αύτών πανοπλίας καί χαιρούση ψυχή καί
προθύμω καί άγαλλομένη καρδίςι προ-
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κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι αίρώνται τών βασιλέων
ήμών τών άγιων καί παντός χριστιανικού
πληρώματος». («Περί παραδρομής πο
λέμου»).
Όπως γράφει ό Wilhelm Ensslin,
«γιά τό βυζαντινό κράτος, όπως καί γιά
κάθε άλλο κράτος, ό πόλεμος ήταν ή
συνέχισις τής πολιτικής τοϋ κράτους
μέ άλλα μέσα. Ακόμη καί σέ φιλοπόλε
μους αύτοκράτορες φαίνονταν συμφερώτερο νά έπιτύχουν τόν πολιτικό
τους σκοπό μέ τήν διπλωματία παρά μέ
τήν χρήσι τοϋ ξίφους». Έτσι, άπό νωρίς
φρόντισαν τις διπλωματικές ύπηρεσίες
καί τίς ύπηρεσίες πληροφοριών τού
κράτους τους. Τότε ή βασιλική Αύλή
ήταν τό κέντρο τής πολιτικής καί κοινω
νικής ζωής τών διαφόρων χωρών. Γι'
αύτό οί Βυζαντινοί έστελναν συχνά πρέ
σβεις στις ξένες Αύλές φορτωμένους
μέ βαρύτιμα δώρα καί μ έ πολλαπλούς
σκοπούς: συγκέντρωσι πληροφοριών
γιά τήν στρατιωτική τους δύναμι καί τήν
οικονομική κατάστασι τού κράτους
τους, βολιδοσκόπησι γιά τίς διαθέσεις
τους άπέναντι σέ ξένους λαούς, δη
μιουργία φιλικών σχέσεων κ.λπ. Ό λ α
αύτά τά χρησιμοποιούσαν κατάλληλα,
γιά νά έξασφαλίσουν τήν άμυνα καί τήν
άσφάλεια τοϋ κράτους. Κάποτε δέν
δίσταζαν νά στρέψουν ένα λαό έναντίον άλλου, γιά νά βρούν τήν ήσυχία
τους. « Ή βυζαντινή διπλωματία», λ έ
γει ό Ράνσιμαν, «ήταν έξυπνη, έβλεπε
μακριά καί, κατά κάποιο τρόπο, δέν είχε
ήθικούς ένδοιασμούς. Οί Βυζαντινοί
τηρούσαν πάντα μέ μεγάλη προσοχή
τίς ύποχρεώσεις τους άπό τίς συνθήκες
δέν έβλεπαν όμως κανένα κακό, άν ύποκινούσαν μιά ξένη φυλή έναντίον ένός
γείτονά τους, μ έ τόν όποιο οι ίδιοι βρί
σκονταν σέ ειρήνη».
Ό Λέων ό Σ Τ ’ δέν ήθελε νά πολεμήση τούς Βουλγάρους, γιατί ήσαν κι
αύτοί Χριστιανοί, πλήρωσε όμως τούς
Ούγγρους νά έπιτεθούν έναντίον τους!
Κι ό Νικηφόρος Φωκάς, ένώ είχε ειρήνη
μ έ τούς Ρώσους, δέν δίστασε νά ξεσηκώση τούς Βουλγάρους έναντίον τους.
Γιά όλα αύτά χρειάζονταν πολλά χρήμα
τα καί όσο τά δημόσια ταμεία τού Βυ
ζαντίου ήσαν γεμάτα, ή βυζαντινή δι
πλωματία άνθοϋσε. Αξιοσημείωτο είναι
ότι διάφοροι ξένοι ήγεμόνες, ιδίως τής
Ανατολής, είχαν γίνει τακτικοί πελά
τες τού Βυζαντινού Κράτους, σχεδόν
μισθωτοί, γιατί οί Βυζαντινοί προτιμού
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σαν νά ξοδέψουν λίγο χρυσάφι, παρά
νά ύποστούν τίς έπιθέσεις τους.
Επικεφαλής τής βυζαντινής διπλω
ματίας βρισκόταν ό Λογοθέτης τού
δρόμου, άς πούμε ό ύπουργός Εξωτε
ρικών τής αϋτοκρατορίας, άλλά ό αύτοκράτορας ήταν έκείνος πού καθόριζε
τήν έξωτερική πολιτική τού κράτους.
Κυρίως ό Λογοθέτης τού δρόμου φρόν
τιζε γιά τήν ύποδοχή τών ξένων πρέ
σβεων καί τήν παρακολούθησι τών κινήσεών τους, τίς όποιες έλεγχαν μέ
μεγάλη αύστηρότητα. Γίρώτ' άπό όλα
προσπαθούσαν νά έντυπωσιάσουν τόν
ξένο πρεσβευτή. Γιά τόν λόγο αύτό
ύπήρχε μιά αύστηρά προκαθορισμένη
έθιμοτυπία, άνάλογα μέ τήν δύναμι καί
τήν σπουδαιότητα τής χώρας του κα ίμέ
τήν ύπόθεσι πού είχαν νά συζητήσουν.
Αλλιώς π.χ. φέρονταν στόν πρέσβυ
μιας βάρβαρης χώρας. Ούτε ό αύτοκράτορας συνομιλούσε άμέσως μέ
τούς ξένους διπλωματικούς άντιπροσώπους. Αύτό γινόταν μετά άπό διά
φορες συναντήσεις ή σέ ιδιαίτερη συνέντευξι. Ό λ α αύτά είχαν σκοπό νά δη
μιουργήσουν έντυπώσεις.
Ή Ταμάρα Τάλμποτ Ράις ( « Ό δη
μόσιος καί ιδιωτικός βίος τών Βυζαν
τινών») μάς περιγράφει μέ πολλές λε-

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό αύτοκράτωρ Ρωμανός Δ \ Ή παράλειψή του νά
χρησιμοποίηση άνιχνευτάς καί κατασκόπους
τό έτο ς 1071, είχε αάν άποτέλεσμα τήν
στρατιωτική ήττα καί τήν αιχμαλωσία του.
Κάτω: ’ Ο αύτοκράτωρ Λέων Σ Τ ' σέ μικρο
γραφία τού ΙΔ αιώνα. Πλήρωσε τούς Ούγ
γρους νά έπιτεθούν έναντίον τών Βουλγά
ρων.
Επάνω: Ό Νικηφόρος Φωκάς σέ μικρο
γραφία τού ΙΕ ' αιώνα. Ενώ βρισκόταν σέ
ειρήνη μέ τούς Ρώσους, ξεσήκωσε τούς
Βουλγάρους έναντίον τους.

πτομέρειες τόν τρόπο ύποδοχής τών
ξένων πρέσβεων στήν Βασιλεύουσα:
« Ό τα ν έφθαναν στήν Κωνσταντινούπολι, ό διπλωμάτης καί ή άκολουθία του
όδηγοϋνται σέ κατάλυμα πού είχε προετοιμασθή γιά τήν έξυπηρέτησί τους.
Καθημερινά τούς προμήθευαν φ ρέ
σκα τρόφιμα, ένώ έκεϊνοι περίμεναν
ύπομονετικά όσο μπορούσαν, γιά ν ' άκούσουν πότε ό αύτοκράτορας θά συναινοϋσε νά τούς δεχθή. Τήν όρισμένη γιά τήν άκρόασι μέρα τά δώρα, πού
είχε φέρει ό άπεσταλμένος άπό τόν ήγεμόνα του κι έκεϊνα πού θά έπαιρνε
αύτός άπό τόν αύτοκράτορα, όλα τά
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έξέθετα ν στό παλάτι γιά νά δουν
όλοι. Στό μεταξύ ή αύτοκρατορική
φρουρά μέ τήν έπίσημη άσπρη στολή,
μέ χρυσές περικεφαλαίες καί θώρακες,
μέ τις λόγχες στά χέρια, καβάλλα στά
άλογα θά πήγαινε στήν διαμονή τού
άπεσταλμένου, όπου περίμενε κι έκείνος μ έ τήν άκολουθία του, ντυμένοι
δλοι μέ τις καλύτερες στολές τους.
' Ο πρεσβευτής άνέβαινε στό λαμπροστολισμένο άλογο, πού είχαν ειδικά γ ι'
αύτόν διαλέξει άπό τούς αύτοκρατορικούς σταύλους καί όλη ή πομπή ξεκι
νούσε γιά τό παλάτι».
Στήν κεντρική είσοδο τών άνακτόρων ύποδεχόταν τόν ξένο άπεσταλμένο
ένας άνώτερος άξιωματοϋχος, μαζί μ '
ένα διερμηνέα καί τόν όδηγοϋσε μαζί
μέ τήν άκολουθία του στήν αίθουσα
άκροάσεως. «Στό άντίκρυσμα τού αύτο
κράτορα», μάς λέγει ή Ταμάρα Ράις,
«δλοι οί παρισταμένοι έπρεπε νά πέ
σουν στά γόνατα. "Οταν τό μεγαλειώ
δες έκείνο θέαμα είχε προκαλέσει βαθειά έντύπωσι σέ έκείνους πού είχαν
τό προνόμιο νά τό άντικράζουν, τότε
όδηγούσαν τόν άπεσταλμένο μπροστά
στόν θρόνο καθώς όμως προχωρού
σε, δφειλε τρεις φορές νά σταματήση
καί νά γονατίση μπροστά στόν αύτοκράτορα. "Οταν πλησίαζε τόν θρόνο,
ένεχείριζε τά διαπιστευτήριά του στόν
τελετάρχη καί χαιρετούσε τόναύτοκράτορα έκ μέρους τού ήγεμόνα του».
Ο αύτοκράτορας άνταπέδιδε τόν
χαιρετισμό, ένδιαφερόταν γιά τήν ύγεία
τού ήγεμόνα πού έστελνε τόν πρέσβυ
καί τού όριζε νέα συνάντησι γιά νά
συζητήσουν τά θέματα πού τούς άπασχολοϋσαν Ο Βυζαντινός ήγεμόνας
έμφανιζόταν ντυμένος μέ πολυτελέ
στατα ένδύματα άνάμεσα σέ σειρές
σωματοφυλάκων μέ άπαστράπτοντα
όπλα. «Σέ κάθε πλευρά τού θρόνου»,
γράφει ό Wilhelm Ensslin, «χρυσά λιον
τάρια βρυχώνταν, μηχανικά πτηνά κελαδούααν σέ μιά έπιχρυσωμένη ροδιά καί,
ένώ ό έπισκέτπης κάθονταν, ό θρόνος
άνυψωνόταν ψηλά, ώστε νά γίνεται άπρόσιτος... Μόνο λίγοι κατόρθωσαν νά
μήν έντυπωσιασθούν. ' Ο Λιουτπράνδος
τής Κρεμώνας ύπερηφανευόταν γιατί
κατόρθωσε νά έπιτύχη νά μή έντυπωσιαστή, άλλά παραδεχόταν ότι αύτό όφείλετο στό γεγονός δτι προηγουμέ
νως είχε ζητήσει λεπτομερείς πληρο
φορίες άπό έκείνους πού είδαν τό
θέαμα».
Πάλι μέ τιμητική φρουρά οί ξένοι
άπεσταλμένοι γύριζαν στά καταλύματά
τους καί μ έ τιμητική φρουρά πήγαιναν
όπουδήποτε. Μά άλλος ήταν ό σκοπός.
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Οί ξένοι θά έβλεπαν μόνο δ, τι έπρεπε,
γιατί κι αύτοί, όπως οί Βυζαντινοί διπλω
μάτες, πρωταρχικό σκοπό είχαν τήν
συγκέντρωσι πληροφοριών γιά τούς ήγεμόνες τους. "Αλλωστε γιά τόν λόγο
αύτό οί Βυζαντινοί φρόντιζαν νά τούς
έντυπωοιάζουν μ έ έπιδείξεις δυνάμεως
καί πλούτου. Άπ ό τήν άλλη στά διά
φορα γεύματα, πού πλουσιοπάροχα
τούς παρέθεταν, κοίταζαν νά τούς
«ψαρέψουν». Διπλωματική άσυλία δέν
ύπήρχε τότε. "Ετσι, οί ξένοι πού περιφρονούσαν τό πρόσωπο ή τό άξίωμα
τού αύτοκράτορα, ε ίτ ε παρέβαιναν τις
καθιερωμένες συνήθειες τής Αύλής,
έμπαιναν στήν φυλακή ή έχαναν τόν
δρόμο έπιστροφής στήν χώρα τους.
«Οί πρέσβεις», παρατηρεί ό Ράνσιμαν,
«έπρεπε νά γυρίσουν στόν τόπο τους
χωρίς νά έχουν μάθει ή νά έχουν δή
τίποτε παραπάνω άπό δ,τι είχε πρόθεσι
νά τούς δείξη ή αύτοκρατορική κυβέρνησις. "Αν συμπεριφέρονταν χωρίς σε
βασμό, τούς έβαζαν άμέσως στήν φυ
λακή».
'Εκτός άπό τήν ύποδοχή καί τήν
παρακολούθησι τών ξένων, ό Λογο
θέτης τού δρόμου συγκροτούσε τις
αύτοκρατορικές άντιπροσωπίες, πού
στέλνονταν στις ξένες Αύλές, καί έπέλεγε τά πρόσωπα πού θά τις άποτελοΰσαν. Οί άντιπρόσωποι αύτοί δέν ήσαν
μόνιμοι, συνήθως όμως ήσαν άνώτεροι
ύπάλληλοι καί όπωσδήποτε τής άπόλυτης έμπιστοσύνης τού αύτοκράτορα.
Έπί Δέοντος Σ Τ ' ό μάγιστρος Λέων ό
Χοιροσφάκτης πήγε πρέσβυς στήν
Βαγδάτη καί άργότερα ό Ιδιος στάλθη
κε στήν Αύλή τής Βουλγαρίας. Έπί Ρω
μανού Α ', ό πατρίκιος Κώνστας, πριν
γίνη ναύαρχος, είχε άναλάβει τις διά
φορες π ρ έσ β εις τοΰ Καυκάσου. Οί
Βυζαντινοί πρέσβεις ταξίδευαν πάντο
τε μέ τήν συνοδεία μεγάλης άκολουθίας, πού κυριώτερο έργο είχε τή συλ
λογή πληροφοριών. Γιά τόν σκοπό αύτό
διέθεταν πλούσια δώρα καί μεγάλα χρη
ματικά ποσά. Κουβαλούσαν μαζί τους
περίτεχνα κοσμήματα, πολυτελή υφά
σματα καί μεταξωτά καί άκριβά άντικείμενα τέχνης καί γνώριζαν ποιό ήταν τό
πιό ισχυρό πρόσωπο στήν Αύλή τού ξ έ 
νου ήγεμόνα, πού έπρεπε νά πλησιά
σουν καί νά περιποιηθοϋν. Βέβαια, ή
δουλειά αύτή δέν γινόταν χωρίς κινδύ
νους. Στά μέσα τού 10ου αιώνα ό άρχιεπίσκοπος τοΰ Οτράντο Βλάττος πή
γε στήν Μεχεδία τής Τύνιδας, γιά νά έξαγοράση Χριστιανούς αιχμαλώτους.
Τήν έποχή έκείνη ή άδελφή του ήταν
στό χαρέμι τοΰ χαλίφη καί πέτυχε στόν
σκοπό του. "Οταν ξαναπήγε γιά δεύ

τερη φορά, άνεπίσημα, βρήκε τραγικό
θάνατο.
Σ έ ένα κράτος, μέ θεαματική όργάνωσι, όπως τό Βυζάντιο, όρισμένες
διπλωματικές άποστολές τις κανόνι
ζαν οί έπαρχοι. Στήν Χεροώνα ύπήρχε
ένα άριστα όργανωμένο γραφείο πλη
ροφοριών, τό όποιο συγκέντρωνε πλη
ροφορίες γιά τά έθνη τών στεππών.
Έπί 'Ιουστινιανού Β ' άπό έκείξεκινούν
οί πρεσβείες γιά τήν Χερσώνα. Καί έπί
Ζωής Καρβοναψίνης ό στρατηγός τής
Χερσώνος Ιωάννης ό Βογάς έπισκέπτεται τούς Πετσενέγους, γιά νά τούς
στρέψη έναντίον τών Βουλγάρων. Πριν
άπό τόν 7ο αιώνα διάφορες βαρβαρικές
φυλές εισέβαλλαν άπό τις στέππες
στήν Αύτοκρατορία, μετά όμως, χάρις
σπ) βυζαντινή πολιτική καί τήν βυζαντι
νή διπλωματία, κανένας άπό τούς λαούς
αύτούς δέν κατόρθωσε νά έγκατασταθή κάτω άπό τόν Δούναβι. Τούς Ούγ
γρους τούς είχαν διοχετεύσει στήν
κεντρική Εύρώπη, τούς Πετσενέγους
τούς όδηγούσαν έναντίον τών Χαζάρων καί τούς Ρώσους τούς κατεύθυναν έναντίον τών Πετσενέγων.
Ένας σπουδαίος τομεύς τής βυζαν
τινής διπλωματίας, άλλά καί τής Βυζαν
τινής κατασκοπίας, μ έ τήν όποια ήταν
στενά συνυφασμένη ή πρώτη, ήσαν οί
γάμοι άνάμεσα σέ Βυζαντινές πριγκίπισσες καί άρχοντοπούλες καί σέ ξ έ 
νους ήγεμόνες. Συχνά τούς άκολουθοϋσαν πρόσωπα, πού άποκλειστικό
έργο είχαν τήν συγκέντρωσι πληροφο
ριών καί τήν ένημέρωσι τής αύτοκρατορικής Αύλής πάνω στις κινήσεις καί
τις προθέσεις τών ήγεμόνων αύτών.
"Ομως έπρεπε νά ύπάρχη μεγάλη άνάγκη γιά νά «θυσιασθή» έτσι μιά Βυ
ζαντινή πριγκίπισσα. Ό Κωνσταντίνος
Ζ ' έλεγ ε δτι τρία πράγματα δέν έπιτρεπόταν νά δώση ό αύτοκράτορας σέ ένα
ξένο: τό στέμμα, τό μυστικό τού «ύγρού πυράς» καί τό χέρι μιάς πορφυρο
γέννητης πριγκίπισσας ’ Ωστόσο πολ
λές φορές οί Βυζαντινοί άναγκάσθηκαν νά δώσουν ατούς ξένους πριγκίπισσές τους. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τής κόρης τοΰ αύτοκράτορα
Ρωμανού S ' καί άδελφής τών αύτοκρατόρων Βασιλείου Β ' Βουλγαροκτόνου καί Κωνσταντίνου Η ', Ά ννας, πού
πανδρεύθηκε τόν Μεγάλο Κνιάζ τού
Κιέβου Βλαδίμηρο.
Τά ρωσικά χρονικά καί οί Ά ρ α β ες
χρονογράφοι μάς παρέχουν άφθονες
πληροφορίες γιά τό γεγονός, ένώ οί
βυζαντινές πηγές είναι σχετικά φτω
χές. Κατά τήν μαρτυρία τοΰ Yahya άπό
τήν Αντιόχεια, γιά νά άντιμετωπίσουν
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οί νεαροί αύτοκράτορες τού Βυζαντίου
τήν έπανάστασι τοϋ Βάρδα Σκληρού
στήν Άσία, ζήτησαν τήν βοήθεια τού
Βλαδίμηρου, πού δέχθηκε μέ τόν όρο
νά τού δώσουν γιά γυναίκα τήν Άννα.
Ή πρότασις έγινε δεκτή άπό τούς Βυ
ζαντινούς μ έ τόν δρο οί Ρώσοι νά γί
νουν Χριστιανοί. Τότε 6.000 Ρώσοι Βάραγγοι έφθασαν στήν Κωνσταντινούπολι καί βοήθησαν τούς αύτοκράτορες
νά καταπνίξουν τήν έπανάστασι τού
Βάρδα. Αλλά ή Άννα, όπως άναφέρει
ρωσικό χρονικό τού μοναχού Νέστορα,
δέν δεχόταν νά γίνη γυναίκα τού Βλα
δίμηρου καί προτιμούσε, άντί νά πάρη
ένα βάρβαρο ήγεμόνα, νά πεθάνη.
Ό Βλαδίμηρος όμως έξεβίασε τήν
κατάστασι. Πολιόρκησε καί κατέλαβε
τό 989 τήν Χέρσωνα, γεγονός πού ό
Λέων ό Διάκονος άποκαλούσε «παγχάλεπον». Τότε οί αύτοκράτορες άνάγκασαν τήν Ά ννα νά δεχθή καί μέ
τήν συνοδεία διπλωματών καί ιεραπο
στόλων τήν έστειλαν στήν Χέρσωνα.
Ό Βλαδίμηρος βαπτίσθηκε Χριστια
νός καί έγιναν μέ κάθε μεγαλοπρέπεια
οί γόμοι. Ή Χερσών έπιστράφηκε στό
Βυζάντιο ώς γαμήλιο δώρο καί ό Κνιάζ
μ έ τήν Ά ννα προχώρησε στό Κίεβο.
Μέ διαταγή τού Βλαδίμηρου όλοι οί κά
τοικοι τού Κιέβου βαπτίσθηκαν στόν
παραπόταμο τού Δνειπέρου Ποτσάινα.
Ή ιεραποστολή συνεχίσθηκε στις χώ
ρες τής Σουζδαλίας, τού Νοβγκορόντ
καί τοϋ Ροστόβ. Τά άποτελέσματα τοϋ
γάμου ήσαν ευεργετικά γιά τήν βυζαν
τινή διπλωματία. "Οπως παρατηρεί ό Α.
Α. Βασίλιεφ («Ιστορία τής Βυζαντινής
Αύτοκρατορίας»): «Οί ειρηνικές καί
φιλικές σχέσεις Ρωσίας καί Αύτοκρα

τορίας διατηρήθησαν γιά ένα άρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα καί οί δύο χώ
ρες άντήλασσαν έλεύθερα καί σέ μεγά
λη έκτασι τά έμπορεύματά τους». "Ο
μως άπό τόν γάμο αύτό δέν ώφελήθηκε μόνο τό Βυζάντιο. Τότε άρχισε ό έκπολιτισμός τής Ρωσίας. Ο βυζαντινός
πολιτισμός άπλώθηκε στήν ώς τήν έποχή έκείνη βάρβαρη χώρα καί οί Ρώ
σοι γνώρισαν τή παλαιοσλαβική γραμμα
τεία.
"Ενας άλλος γάμος Βυζαντινής πριγκίπισσας, τής έγγονής τού Ρωμανού
Α ' Μαρίας, έγινε μέ τόν τσάρο τής
Βουλγαρίας γιά πολιτικούς λόγους. ' Ο
Ρωμανός Γ" έπίσης έδωσε τήν άνιψιά
του στόν βασιλέα τής Άβασγίας Βαγράτη. Άπό τό τέλος τού 8ου αιώνα
γίνονταν γάμοι μεταξύ Λομβαρδών
πριγκίπων τής νότιας Ιταλίας καί Βυ
ζαντινών πριγκιπισσών. Ό Γκριμοάλδος τού Βενεβέντου πήρε ώς σύζυγο
τήν κουνιάδα τοϋ Κωνσταντίνου Ζ".
Τόν 11ο αιώνα ό δόγης Ιωάννης ’ Ορσέολος καί ό Δομήνικος Σέλβιος νυμφεύθηκαν Βυζαντινές. ‘ Επί Κομνηνών,
οί γόμοι τού είδους πλήθυναν. Ή Μα
ρία καί ή θεοδώρα Κομνηνή έγιναν
βασίλισσες των Ιεροσολύμων καί μιά
άνιψιά τού Μανουήλ Α ’ πανδρεύθηκε
τόν δούκα τής Αύστρίας. Ό Ιωάννης
Τσιμισκής τακτοποίησε τό δύσκολο
πρόβλημα τής Ιτα λία ς μ έ τόν γάμο τού
διαδόχου τού γερμανικού θρόνου, τού
μεταγενέστερου Αύτοκράτορα "Οθωνα Β ', μέ τήν πριγκίπισσα τού Βυ
ζαντίου Θεοφανώ καί μπόρεσε νά άσχοληθή μέ τά ζητήματα τής Α ν α 
τολής.
«Οί χριστιανικές άποστολές», ση

μειώνει ό Ensslin, «ήσαν άποτελεσματικό μέσο τής αύτοκρατορικής πολιτι
κής, άν καί οί γειτονικές χώρες, πού
προσηλυτίσθηκαν στόν Χριστιανισμό,
δέν μπορούσαν πάντα νά συγκροτούν
ται άπό τήν άπληστία τους. Άπ ό τήν
άλλη πλευρά προσπάθειες νά έπιτευχθή ένωσις μέ τήν Δύσι, διά τής ύποχωρήσεως σέ θέματα δόγματος, άπέβησαν άκαρποι, έξ αιτίας τής άντιθέσεως τών ιδίων τών ύπηκόων τών αύτοκρατόρων. "Ενα πράγμα είναι βέβαιο
ή διπλωματία άπαιτοϋσε μεγάλες δαπά
νες σέ χρήματα. Ά λ λ ' άκριβώς σ ’ αύτό
τό θέμα οί Βυζαντινοί, οί όποιοι άδικα
κατηγορήθηκαν γιά άδεξιότητα, έ δ ε ι
ξαν ικανότητα γιά εύκαμψία καί προσαρ
μοστικότητα. Ά ν καί κατά περιστάσεις
δέν έπαυαν νά χρησιμοποιούν έπιλήψιμες μεθόδους, όμως αύτή ή ικανότης έδινε στήν κυβέρνησι μιά ύπεροχή,
τήν όποια συχνά έκμεταλλευόνταν άπόλυτα».
Γάμοι δέν έγιναν μόνο μεταξύ ξένων
ήγεμόνων καί πριγκιπισσών τού Βυζαν
τίου, άλλά καί μεταξύ Βυζαντινών ήγε
μόνων καί ξένων πριγκιπισσών. Ο Ιο υ 
στινιανός Β ' καί ό Κωνσταντίνος Ε ’ πή
ραν γιά συζύγους Χαζάρες πριγκίπισσες. ' Ο Ρωμανός Β ’ νυμφεύθηκε μιά
νόθα πριγκίπισσα άπό τήν Ιταλία. Επί
Μιχαήλ Ζ άνέβηκε στόν θρόνο τού Βυ
ζαντίου ή Μαρία τής Άλανίας. ’Επί Κο
μνηνών καί Παλαιολόγων ή συνήθεια
αύτή είχε γενικευθή. "Ομως, όπως γρά
φ ει όΡάνσιμαν, «άπό διπλωματική άποψι
οί γόμοι αύτοί ήσαν άποτυχίες, κανένα
κέρδος δέν προσφέρανε, άπλώς έκα
ναν τόν αύτοκράτορα μισητό». Καθώς
μάς πληροφορεί ό Ντήλ, βλέποντας ό

Αναχώρηση τής πριγκίπισαας Ά ν ν α ς κόρης τοϋ Ρωμανού Β ' γιά τή Ρωσία.
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τελευταίος Βυζαντινός αύτοκράτορας
Κωνσταντίνος ΙΑ ' πόσο άνόητο ήταν
αύτό, έψαχνε τις παραμονές τής Άλώσεως γιά νύφη στήν Ανατολή. Οι γόμοι
αύτοί είχαν συχνά ώς άντικείμενο τήν
έπιστροφή ή τήν άπόδοσι έδαφών στό
Βυζάντιο, πού δίνονταν ώς γαμήλιο
δώρο. Άπ ό τήναύτοκρατοτικήΑύλή, έξ
άλλου, δέν έλειπαν Σλάβοι ιδίως πρίγκι
πες νυμφευμένοι μέ Βυζαντινές άρχοντοπούλες, πού διεκδικούσαν τό βουλ
γαρικό ή τό σερβικό στέμμα. Μετά τήν
διάλυσι τού Λομβαρδικού βασιλείου άπό
τόν Καρλομάγνο, ό προηγούμενος διά
δοχος κατέφυγε στήν Βασιλεύουσα,
όπου καί βρήκε ύποστήριξι στά σχέ
διά του.
Οι Βυζαντινοί δέν έκαναν καμμιά ένέργεια, άν δέν ήσαν καλά πληροφορημένοι. Σέ περίοδο μάλιστα πολέμου
έστελναν έμπειρους κατασκόπους, γιά
νά πληροφορηθούν τήν άριθμητική δύναμι τού έχθροϋ, τήν άπόστασι πού τόν
χώριζε άπό τό δικό τους έκστρατευτικό ή άμυντικό σώμα κ.λπ. Μιά σπάνια
περίπτωσις άπρονοησίας στοίχισε στον
αύτοκράτορα Ρωμανό Δ ' τόν Διογένη
πολύ βαρειές συνέπειες. ' Ενώ όδηγοϋσε τό 1071 πολυάριθμο στρατό έναντίον τών Σελτζούκων Τούρκων, παρέλειψ ε νά στείλη άνιχνευτάς καί κατα
σκόπους, μέ άποτέλεσμα νά παγιεδευθή καί νά νικηθή ό στρατός στό Μαντζικέρ τ καί ό ίδιος νά αιχμαλωτισθή. Γε
νικά όμως, όπως γράφει ή Ταμάρα Ράις,
«ή Βυζαντινή ' Υπηρεσία Πληροφοριών
είχε καί όργάνωσι άρτια καί άπόδοσι
ικανοποιητική». Ό χ ι μόνο στό έξωτερικό, άλλά καί στό έσωτερικό, άκόμη καί
στήν αύτοκρατορική Αύλή. Πόσες φο
ρές χάρις στούς κατασκόπους τους, οι
Βυζαντινοί αύτοκράτορες πρόλαβαν
έσωτερικές έξεγέρσεις ή κατάπνιξαν
συνωμοσίες. Καί άντίθετα, διεκδικηταί
ή σφετερισταί τού θρόνου, χάρις στις
πληροφορίες τους, δέν κατέλαβαν τόν
αύτοκρατορικό θρόνο;
Οί διπλωματικές ύπηρεσίες καί οί
ύπηρεσίες πληροφοριών γνώρισαν στό
Βυζάντιο μεγάλη άνάπτυξι καί, στά
χέρια εύφυών αύτοκρατόρων, βοήθη
σαν τό Βυζαντινό κράτος νά διατηρήση
τήν έδαφική του άκεραιότητα, νά άποτρέψη έξωτερικούς κινδύνους καί νά
άποφύγη τήν φθορά καί τήνάπώλεια έμψύχου ύλικού. Καί στόν τομέα αύτό οί
Βυζαντινοί προηγήθηκαν πολλούς αιώ
νες άπό τήν σημερινή μορφή διπλωμα
τίας, πού, όπως καθημερινά άποδεικνύεται, έχει άπόλυτα ταυτισθή μέ τήν
ύπηρεσία παροχής πληροφοριών!
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ ΣΕΩ Σ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΗΓΗ ΠΜΣ END
ΪΕΡΠΣΤΙΟ γκουλπγκ;
ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -ΦΙΛΟ
ΞΕΝΟΥΝ- ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ
-ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟ
ΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΩΣ «ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ».

ΙΝΑΙ, λοιπόν, ή Γή μας ένα τε 
ράστιο γκούλαγκ; Πρόκειται
άραγε ό πλανήτης μας νά μεταβληθή σ ’ ένα τεράστιο στρατόπεδο
συγκεντρώσεως, όπου οί ισχυροί
τής γής θά κλείνουν τούς πολιτι
κούς τους άντιπάλους; Αυτά είναι
δύο άπό τά πιό καυτά έρωτήματα
πού έθεσ ε ή Διεθνής Αμνηστία,
σέ ένα πρόσφατο άρθρο της, πού
δημοσιεύτηκε πριν άπό λίγο καιρό
σέ έφημερίδα τού Λονδίνου. ’Ακό
μα κυκλοφόρησε καί ένα βιβλίο πού
μέσα στίς 320 σελίδες του περιγράφονται ό λ ε ς οί περιπτώσεις καί οί
άδικες κατηγορίες πού βαραίνουν
μερικούς άπό τούς πιό γνωστούς
πολιτικούς κρατουμένους.
'Επίσης τόν κατάλογον κοσμούν
τά όνόματα τών άνθρώπων, πού είτε
άπό άφέλεια τών προκατόχων τους
τούς έδόθη ή έξουσία, ε ίτε τήν κα
τέλαβαν οί ίδιοι πραξικοπηματικά,
μόλις δέ πήραν τήν δύναμι στά χέ
ρια τους, μετέβαλλαν τήν χώρα
τους σέ μία τεράστια φυλακή, στήν
προσπάθειά τους άσφαλώς νά δια
τηρήσουν τήν θέσι τους καί νά άπο-

Ε

φύγουν νά βρεθούν στήν θέσι τών
προκατόχων τους. ' Ονόματα βασα
νιστών - ήγητόρων, όπως αύτό τού
Φίντελ Κάστρο, στήν Κούβα, του
Ίν τι Ά μ ίν στήν Ούγκάντα, γιά νά
μήν άναφερθούμε στό όμαδικό κα
θεστώς τής ΕΣΣΔ, πού έχει «θά
ψει» μέσα στούς αιώνιους πάγους
τής Σιβηρίας όλους όσους τόλμη
σαν νά ύψώσουν φωνή διαμαρ
τυρίας έναντίον του. 'Ακόμα άναφέρονται περιπτώσεις ψυχρών
δολοφονιών άπό τούς "Αγγλους
στήν Ιρλανδία καί στήν Κύπρο,
καθώς καί ή άπάνθρωπη μεταχείρισι τών κρατουμένων στίς
τουρκικές φυλακές.
Χαρακτηριστική, έξ άλλου, είναι
ή περίπτωσις τής Νέας Γουϊνέας, ό
που τό καθεστώς τής χώρας κατεδίκασε 157 κρατουμένους σέ θάνα
το όταν τούς στέρησε τό φαγητό.
’Αργότερα οί κρατούντες, άντιμέτωποι πλέον τών εύθυνών τους,
δήλωσαν ότι οί κρατούμενοι πέθαναν έπειδή έκαναν... άπεργία πείνης! Ο κατάλογος όμως, δέν είναι
πλήρης. Ή άναφορά τής Διεθνούς

'Αμνηστίας 1978, άναφέρει ότι υ
πάρχουν πολλά άκόμα άνώνυμα θύ
ματα σέ πολλές χώρες τού κόσμου,
πού ύποφέρουν κάτω άπό τήν μπόττα ένός τυραννικού καθεστώτος,
μόνον καί μόνον έπειδή τόλμησαν
κάποτε νά ζητήσουν νά φύγουν οί
κάπηλοι τής θελήσεως ένός λαού.
Ή Αλβανία, ή Βουλγαρία, τά
Βαλκάνια έν γένει, ή ’Αλγερία, οί
Αραβικές χώρες, καθώς καί άλλες
χώρες τού κόσμου «φιλοξενούν»
στις φυλακές, πολλούς άντιφρονοϋντες, έ ν όνόματι πάντα τής
«κρατούσης τάξεως» καί κατη
γορώντας τους ώς «έχθρούς τού
λαού». «Πρέπει, λοιπόν, οί πολιτι
κοί κρατούμενοι νά σαπίσουν στις
φυλακές γιά νά καταλάβουν οί κρα
τούντες ότι όχι μόνον δέν είναι δι
καίωμά τους ή φυλάκισι τών άντιπάλων τους, άλλά ότι άν δέν άλλάξουν
σύντομα τακτική κάποτε ό λαός θά
έπαναστατήση καί θά τούς πνίξη;»,
ρώτησε κάποιο στέλεχος τής Διε-

Δεξιά: "Ενα άπό τά Σοβιετικά στρατόπεδα
σ υ γκεντρώ σεις όπου έγκλείνονται οί διαφωνοΟντες ρ έ τό καθεστώς. Κάτω: ' Ο Φίντελ
Κάστρο τής Κούβας Δεκάδες πολιτικών άντιπάλων του βρίσκονται άκόμα στή φυλακή

θνούς ’Αμνηστίας τούς δημοσιο
γράφους. Στά πεπραγμένα τής Διε
θνούς 'Αμνηστίας 1977 - 1978,
άναφέρεται δτι καθώς τό φάσμα
τού Γ ' Παγκοσμίου Πολέμου άρχίζει
πλέον νά πλανάται όλοένα καί πιό
έντονα μπροστά στά πανικόβλητα
μάτια τών ισχυρών τής γής, αύτοί
κάνουν δτι μπορούν γιά νά σταθε
ροποιήσουν τήν θέσι τους στό έσωτερικό, ώστε νά μπορέσουν σέ μία
παγκόσμια σύρραξι νά είναι μέ τό
πλευρό τών νικητών καί όχι τών νικη
μένων.
Γιατί δλοι αύτοί οί δυνατοί, θυ
μούνται πολύ καλά τό τέλος τού Χίτλερ, καθώς καί τις ποινές πού έπέβαλλαν οί νικητές ατούς ήττημέ
νους, έν όνόματι πάντα «τής δικαιο
σύνης καί τής ίσότητος». Θύματα
άλλωστε όλων αύτών τών «κραταιών τής γής» είναι όλοι οί άπλοι
ιδεαλιστές πού άγαποϋν τήν πατρί
δα τους καί πολεμούν γιά τήν δόξα
καί τήν μεγαλοσύνη της. "Ομως
δύο είναι κυρίως οί χώρες πού στ ’
άλήθεια τό έχουν παρακάνει: Ή
Σοβιετική "Ενωσι καί ή ’Ανατολική

Γερμανία. Καί οί δύο αύτές χώρες
έχουν μεταβληθή σέ δύο τεράστια
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Νοιώ
θοντας τό έδαφος νά τρίζη κάτω
άπό τά πόδια τους, άναθυμούμενοι άκόμα τήν όργή τού λαού, πού
δέν ήσύχασε παρά μόνο όταν είδε
νά ρέη τό αίμα τού άνθρώπου,
πού θεωρούσε γιά τύραννο, οί Σο
βιετικοί προσπαθούν νά προλάβουν
τό κακό, δικάζοντας, φυλακίζοντας,
σκοτώνοντας άκόμα στήν άνάγκη φανερά ή κρυφά - κάθε άνθρωπο
πού ζη τεί περισσότερη δικαιοσύνη
καί έλευθερία.
Καί τά φερέφωνά τους τόσο
στήν 'Ανατολική Γερμανία δσο καί
στις άλλες χώρες, πού τό κομμου
νιστικό καθεστώς έχει έπιβληθή
διά τής βίας, έχουν τόσο γεμίσει
τις φυλακές, ώστε οί κρατούμενοι
είναι περισσότεροι άπό τούς «έλεύθερους». Καιρός όμως είναι νά
πάρη ένα τέλος αύτή ή κατάστασι.
Καιρός είναι νά καταλάβουν οί κρα
τούντες πώς ή έξουσία δέν είναι
αιώνια καί πώς τό πλήθος καραδοκεί
άπό κάτω...
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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σάν νάταν ή κραυγή σου άστροπελέκι
τήν έρ ρ ιξες, ' Ελλάδα, μιάν ήμέρα:
«’ Απάνω άπό τή μάνα άπ’ τόν πατέρα
τιμιώτερη ή Πατρίδα πάντα στέκει».
Μ εθούσε τήν αυγή τών κανονιών ό κρότος
στά σύνορά μας. Κι’ όρμησαν σιμά σου
οί γυιοί σου, στό σάλπισμά σου
ποιός γιά τή λευτεριά νά πέση πρώτος.
Κι άνοιξε δρόμο ή λόγχη. Σάν Παλλάδα
ή Μεγαλόχαρη άπλωσε τό χέρι.
Κι ή Νίκη ώς πνεύμα π έτα ξε νά φέρη
παντού τό μέγα μήνυμα, ώ * Ελλάδα.
Γέμισε δόξα ή Πίνδος. Καί τά έλάτια
γεΐραν ευλαβικά στό θ είο σου μένος.
Κι έμπρός σου ό κόσμος όλος ξαφνιασμένος
έσ τάθηκε μ ’ ορθάνοιχτα τά μάτια.
Στέλιος Σπεράντσας
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Η ΜΑΦΙΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΕΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΛΑΝΤΕ

ΕΚΛΟΓΕΣ HE

ποηνΒ οηη!

Γράφει ό κ.
ΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του «Γκονφάδερ»,
Καρμίνε Γκαλάντε δημιουργεί,
φυσικά, μερικά εύλογα έρωτήματα. Καί
πρώτα - πρώτα: "Αν, πράγματι, αύτός
ήταν ό άνώτατος άρχηγός τών γκάγκ
στερς, ό «Κάπο ντί κάπι» τής Μαφία,
ποιός είχε τή δύναμι καί τήν άρμοδιότητα νά διατάξη τήν έκτέλεσί του;
Στά βασικό αύτό έρώτημα, γιά τούς
γνωρίζοντας τόν τρόπο διακυβερνήσεως τού έγκληματικοΰ Συνδικάτου, ή
άπάντησις είναι άπλή.

Η

Εισόδημα 200 δισ.
' Ο Γκαλάντε - όπως καί κάθε προκάτοχός του - άσκοΰσε καθήκοντα
«γκοντφάδερ» κατ' έντολήν καί διά
λογαριασμόν τού άνωτάτου συμβουλίου
τής Μαφία, ένός συμβουλίου πού διαθέ
τε ι καί έκτελεστικό τμήμα - έκτελεστικό άπόσπασμα θάταν πιό σωστό νά
πούμε - καί πρυτανείο άποτελούμενο
άπό άρχιγκάγκστερς πού άπεσύρθησαν
μέν τής «ένεργοϋ δράσεως» λόγω γη
ρατειών άλλά πού διατηρούν άνώτατο
άξίωμα συμβουλευτικού χαρακτήρος,
είναι άξιοσέβαστοι, οί άποφάσεις τους
είναι έκτελεστές καί παίρνουν τό ποσο
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Μυστήριο καλύπτει ακόμη τήν δολοφονία
τού Καρμίνε Γκαλάντε. Καί πολλοί πι
στεύουν πώς ό φόνος αύτός ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στά με
γάλα στελέχη τής Μαφία. Ο Γκαλάντε άσκοϋσε καθήκοντα (γκοντφάδερ» κατ
εντολή τού άνώτατου καί άόρατου συμβου
λίου τών γκάγκστερς. Ή τ α ν ό άνθρωπος
πού μέ τά ναρκωτικά διπλάσιασε τά εισο
δήματα καί τήν δύναμι τής Μαφία κι έτσι
δικαιωματικά πήρε τόν τίτλο τού «γκοντ
φάδερ».
στό τους άπό τά ίλιγγιώδη εισοδήματα
τής Μαφία εισοδήματα πού ήδη ξ ε 
περνούν τά 200 δισεκατομμύρια δολλάρια τό χρόνο!
Μόνο άπό τά ναρκωτικά ή «Μαφία»
εισπράττει πάνω άπό 100 δισεκατομ
μύρια δολλάρια τό χρόνο καί ό Καρμίνε
Γκαλάντε ήταν ό πρώτος πού μυρίστηκε
τή φοβερή αύτή δουλειά καί τήν έπέβαλε στό Συνδικάτο ενώ οί άλλοι δέν ή
θελαν «νά λερώσουν τά χέρια τους μέ
ναρκωτικά» - σιγά μήν στάξη ή ούρά τού
γαϊδάρου γιά τούς σωματεμπόρους καί
γδάρτες τού κοσμάκι μέ λογής «ράκετς» πού έπέβαλλαν μέ τά πολυβόλα
τους.
Ό Γκαλάντε όμως μέ τά ναρκωτικά
διπλάσιασε τά εισοδήματα καί τή δύναμι
τής Μαφίας κι έτσι δικαιωματικά πήρε
τόν τίτλο τού «γκοντφάδερ». Τή θανα
τική του καταδίκη ώστόσο τήν ύπέγραψε ό ίδιος - καί μέ τά δυό του τά
χέρια μάλιστα. Γιατί κανείς - μά άπολύτως κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά περιφρονή τις άποφάσεις τού άνωτάτου
συμβουλίου τών «Κάπι» τής παντοδύ
ναμης Μαφία.
' Ας δούμε όμως, έπί τροχάδην, πώς ό

Γ καλάντε άνέβηκε ένα - ένα τά σκαλο
πάτια τού γκαγκστερισμού γιά νά φτάση
στή κορυφή. Γεννήθηκε στά 1910 στή
χειρότερη Ιταλική φτωχογειτονιά τής
Νέας ' Υόρκης. Μήν ξεχνάμε πώς ή Νέα
Ύόρκη έχει πιό πολλούς Ιταλούς κι
άπό τή Ρώμη.
' Επτά χρόνια πήγε σχολείο όλα κι όλα
καί ήταν μπουμπούνας. Στά 16 του χρονάκια είχε κι όλας τήν πρώτη φυλάκισι
γιά κλοπή καί παραμονή Χριστουγέν
νων τού 1930 τραυμάτισε άστυνομικό
σέ μάχη μέ ομάδα γκάγκστερς πού
προσπαθούσαν νά ληστέψουν κάποιο
έργοστάσιο μπύρα. Από τότε μπαινόβγαινε στις φυλακές γιά ληστείες καίτά
κελλιά τού Σίγκ - Σίγκ τόν γνώριζαν
καλά.
Παρέμεινε όμως ένας άσήμαντος
γκαγκστεράκος ώς τή νύχτα τής 11ης
' Ιανουάριου 1943 όπότε βγήκε άπό τή
φυλακή μέ άναστολή γιά νά φέρη σέ
πέρας κάποια σημαντική ύπόθεσι τού
γκαγκστερισμού. ' Εκείνον τόν καιρό ό
Μουσολίνι ήταν άκόμα στις δόξες του
παρ' ότι τού είχαν σπάσει τά μούτρα
οί "Ελληνες στήν Αλβανία κι οί σύμ
μαχοι στήν Λιβύη. ' Η Μαφία γιά νά εύ-
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Στήν άπέναντι σελίδα ό «Γκονφάδερ» Καρμίνε Γκαλάντε. Επάνω:
Ό Καρμίνε Γκαλάντε νεκρός. Δεξιά . Ό Πώλ Καστελλάνο, πα
λαιός έπιχειρηματίας τροφίμων καί άκινήτων, στέλεχος τής
Μαφίας

χαριστήση τόν φασίστα δικτάτορα άποφάσισε νά τοΰ βγάλη άπό τή μέση ένα
φοβερό άγκάθι, κάποιον έξόριστο άναρχικό όνόματι Κάρλο Τρέσκα, πού είχε
καταφύγει στή Νέα ' Υόρκη καί ξεσή
κωσε τόν ' Ιταλικό της πληθυσμό κατά
τοΰ Μουσολίνι.
Ό Τρέσκα περπατούσε άνύποπτος
μ ' ένα φίλο του στήν 5η λεωφόρο τοΰ
Μανχάτταν, όταν ξαφνικά, άπό μιά σκο
τεινή γωνιά, ξεπήδησε ό Γκαλάντε καί
άδειασε άπάνω του ένα περίστροφο τών
38 χιλιοστών. Μιά σφαίρα τρύπησε τό
μάγουλό του κι άλλη τόν βρήκε στήν
πλάτη καί καρφώθηκε στόν άριστερό
πνεύμονα.

Ψυχρός εκ τελεσ τή ς
’ Η έκτέλεσις τοΰ Τρέσκα κατέστησε
τόν Καρμίνε Γκαλάντε πρόσωπο ύπολογίσιμο άνάμεσα ατούς λόρδους τού όργανωμένου έγκλήματος καί τή νύχτα
τής 13ης Νοεμβρίου 1957, τόν ξαναβρί
σκουμε στήν ιστορική παναμερικανική
συγκέντρωσι τοΰ γκαγκστερισμού στά
βουνά Άπαλάτσιν τής Νέας Ύόρκης
παρακαθήμενο τών διαφόρων Κάπο,
Ντόν καί Κονσιλιέρε τής Μαφία.

' Εκεί είχαν συγκεντρωθή οίάνώτατοι,
ό Βίτο Τζενοβέζε, ό Γκιουζέτε Προφάτσι, ό Τζών Μπονβέντρε, ό Γιουζέπε
Μπονάνο (σημερινός πατριάρχης τοΰ
γκαγκστερισμού) οί άδελφοί Μαγκαντίνο, ό κάρλο Γκαμπίνο (πού χρημάτισε
«γκοντφάδερ» πρίν άπό τόν Γκαλάντε),
ό Καρμίνε Τραμοΰντι, ό Πώλ Καστελλά
νο, ό Τόμας Λουκέσε, ή άφρόκρεμα
τέλος πάντων τού γκαγκστερισμού.
Τέτοιες συγκεντρώσεις δέν μπο
ρούσαν φυσικά νά ξεφύγουν τήν προ
σοχή τής άστυνομίας καί ιδίως τού
«"Εφ - Μπί - Ά ϊ» πού παρακολουθεί
τήν κάθε κίνησι τών άρχιγκάγκστερς
νυχθημερόν. ΓΓ αύτό καί σπάνιζαν.
Στά χρονικά τής άστυνομίας άναφέρεται μιά στά 1928 στό Κλήβελαντ, μιά
στή Φλώριδα τό 1953, μιά στό Σικάγο
στά 1954 καί, μετά τό 1957 δέν άνεφέρθη καμμιά. Τό θέμα στό Άπαλλάτσιν ήταν τεράστιο: Τά ναρκωτικά!
Ό τότε «γκοντφάδερ» Κάρλο Γκα
μπίνο άντετάχθη σέ κάθε άνάμιξι τής
Μαφίας στό «έμπόριο τοΰ θανάτου».
' Εμπορευόμεθα τήν παράνομη χαρά,
ύπεστήριξε. Τήν πορνεία, τά χαρτοπαί
γνια τά στοιχήματα. Τό «έμπόριο τοΰ

θανάτου δέν είναι δική μας δουλειά».
Ή δήλωσις αύτή έσήμαινε τό τέλος
του. «Δουλειά μας είναι νά έκμεταλλευόμεθα όλες τίς άνθρώπινες άδυναμίες. Ή ή θ ικ ή δ έ ν μ ' ένδιαφέρει. Ά ν ό
κόσμος θέλει ν ' αύτοκτονήση μέ ναρ
κωτικά αύτό μ ' άφήνει τελείως άδιάφορο. Τά ναρκωτικά είναι, πρώτης τάξεως μπίζνες». Αύτά άντέκρουσε ό
Βίτο Τζενοβέζε.
Τόν άνεκήρυξαν νέο «γκοντφά
δερ» καί ό Καρμίνε Γκαλάντε - πού
συμφώνησε μαζί του ο ' όλη τή γραμμή πήρε τή θέσι τοΰ ύπασπιστοΰ.
’ Ο «γκοντφάδερ» Τζενοβέζε βάλθηκε νά όργανώση ένα διεθνές δίκτυο
προμήθειας ναρκωτικών καί ό Γκαλάντε
έγινε ό σύνδεσμός του. Τόν βρίσκουμε
στήν Ιταλία νά έγκαθιστά τά διάφορα
«κονέξιονς».
Τό «Φρέντς Κονέξιον» μέ τήν Γαλ
λία κι έδρα τή Μασσαλία, τό «'Ιτάλιαν
Κονέξιον» μέ τήν ' Ιταλία καί έδρα τήν
Νάπολι όπου ζοΰσε τότε ένας παλιός
«γκοντφάδερ» ό Τσάρλς (Λάκυ) Λουτσιάνο. ' Ο σύνδεσμος μέ τόν Λουτσιάνο έφ ερ ε τόν «γκοντφάδερ» Τζενοβέ
ζε άντίπαλο μ ' έναν άλλο πανίσχυρο
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τέως «γκοντφάδερ» τόν Φράνκ Κοστέλλο. "Αρχισε τότε ένας έξοντωτικός πόλεμος μεταξύ των μέ καθημερι
νούς φόνους τών αξιωματικών τής μιάς
καί τής άλλης «φαμίλιας» τής Νέας
' Υόρκης. Καί ό μέν Κοστέλλο ήττήθη
καί χάθηκε άπό τό πρόσωπο τής γής, όχι
όμως προτού στείλει τόν «γκοντφάδερ»
Τζενοβέζε στή φυλακή μέ πολυετή
καταδίκη γιά έμπόριο ναρκωτικών.
Τό αύτί τού Τζενοβέζε δέν ίδρωσε.
Συνέχισε τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις μέχρι ότου έξόντωσε τή φαμίλια
τού Κοστέλλο καί τίς έντολές του άπό
τή φυλακή έφερε σέ πέρας ό ύπασπιστής του Καρμίνε Γκαλάντε. Στό μεταξύ
δμως ή Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτι
κών είχεν έπιστρατεύσει ένα δαιμόνιο
έπιθεωρητή, τόν Τοάρλς Σιραγκοΰσα.
' Ο Σιραγκοΰσα έστειλε στή Μαφία μή
νυμα νά πάψη ν ' άνακατεύεται στό έ 
μπόριο τών ναρκωτικών. Ό Γκαλάντε
έχλεύασε τήν προειδοποίησι. Κι ό Σιραγκοϋσα τόν μάγκωσε καί τού κόλλησε
μιά 20ετή φυλάκισι, γιά νά τού δείξη
πώς δέν αστειευόταν διόλου. Μέ τόν
«γκοντφάδερ» Τζενοβέζε καί τόν ύπασπιστή του Γκαλάντε πίσω άπό τά σί
δερα τής φυλακής οί διάφορες φαμίλιες
τής Νέας ' Υόρκης άρχισαν έξοντωτικό
πόλεμο μεταξύ τους. Δέν πέρναγε
μέρα πού νά μή βρεθή πτώμα γκάγκστερ
σέ χαντάκι ή στό πορτμπαγκάζ έγκαταλειφθέντος αύτοκινήτου.
Αύτός ό πόλεμος έδωσε τήν εύκαιρία στούς μαύρους καί τούς λατίνους
τής Αμερικής νά πάρουν άπό τά χέ
ρια τής Μαφία ένα μεγάλο κομμάτι άπό
τό πολύφερνο έμπόριο τών ναρκωτικών.

' Αλληλοεξοντώσεις
Παράλληλα τό νεκροταφείο Σαίν
Τζώνς στό προάστιο Κουήνς τής Νέας
Υόρκης, όπου ένεταφιάσθη προσφάτως καί ό Γκαλάντε άρχισε νά δέχεται
τόν ένα «γκοντφάδερ» μετά τόν άλλο.
Τόν Γενάρη τού 1969 ό Λουτσιάνο πέθανε άπό καρδιακή προσβολή στό νοσο
κομείο τής Φυλακής. "Ενας άλλος
«γκοντφάδερ» ό Τζό Προφάτσι, είχε
πεθάνει άπό καρκίνο τό 1962 καί έτάφη κι αύτός στό Σαίν Τζώνς.
' Ο Γκιουζέπε Κολόμπο πήδησε τότε
στό προσκήνιο καί δέν έδίστασε νά
παρουσιαστή άνοιχτά σάν άρχηγός τού
Συνδικάτου νά ίδρύση μιά ' Ιταλό - ' Αμε
ρικανική " Ενωσι γιά τά Πολιτικά Δικαιώ
ματα καί νά καταφύγη στά δικαστήρια
ζητώντας νά πάψουν τά μέσα ένημερώσεως τού κοινού - έφημερίδες, ρα
διόφωνα, τηλεοράσεις - νά μεταχειρί702

τού συνταξιούχου πατριάρχη τού γκαγκ
στερισμού Τζό Μπονάνο, πού παραμέ
νει στήν ' Αριζόνα σάν μυστικοσύμβουλος καί μέγας άρχιερεύς τής Μαφίας.
' Η έξοδος τού Γκαλάντε άπό τίς φυ
λακές - μέ άναστολή γιά τόν ύπόλοιπο
τής ποινής - χαιρετίστηκε άπό τούς
μαφιόζους μέ τήν άνατίναξι τού κιγκλι
δώματος τού τάφου τού άλλοτε άντιπάλου του Φράνκ Κοστέλλο.
Σειρά φόνων άκολούθησε γιά νά
«εύθυγραμμισθοΰν» τυχόν άντιφρονοΰντες καί ό Γκαλάντε συμμάχισε μέ παρα
τάξεις μαύρων καί λατίνων ώστε νά
φέρη καί πάλι τό «έμπόριο τού Θανά
του» στά χέρια τής Μαφία.
Τίς «έπιχειρήσεις» του κατηύθυνε
άπό ένα μικρό καθαριστήριο πού άνοι
ξε στό Μπρούκλιν καί τό διηύθυνε μέ
τήν κόρη του Νίνα. Παρουσιαζόταν σάν
έντιμος έπιχειρηματίας μέ άπλή καί
πειθαρχιμένη ζωή καί τό " Εφ - Μπί - " Αϊ
ήταν άδύνατο νά τόν τσακώση. Τίς δια
ταγές του τίς έδινε άπό δημόσια τηλέ
φωνα στούς δρόμους καί οί ύπασπισταί
του μιλούσαν μαζί του άπό άλλα δημόσια
τηλέφωνα σέ προκαθορισμένες ώρες.
"Ετσι δέν μπορούσε κανείς νά παρακολουθήση τά τηλέφωνά του. Οί συντρο
φιές του ήταν φιλήσυχοι Ιταλοί καί
όλοι τόν θεωρούσαν καλοκάγαθο άνθρωπάκο." Ηταν ένας φρικιαστικά άπάνθρωπος «χίτι μάν» πού δέν θά δίσταζε
νά σκοτώση καί τήν κόρη του τήν ίδια γιά
τό συμφέρον τής Μαφία καί τό δικό του.
Μία άκόμα φωτογραφία τού Γκαλάντε. τού
Οι μαφιόζοι τού είχαν τυφλή έμπιμέχρι πρό όλίγου άρχηγοϋ τού ύποκόσμου
στοσύνη. Κι αύτή ή τυφλή έμπιστοσύνη
τής Ν. ' Υόρκης
τόν τύφλωσε. "Εβαλε τό δικό του συμ
φέρον πρίν άπό τό γενικό τής Μαφία.
Τό άνώτατο συμβούλιο τού έδωσε ένα
έξάμηνο διορία νά τακτοποιήση τίς έκκρεμότητές του καί ν ' άποσυρθή άπό
τήν άρχηγία. Ό Γκαλάντε άγνόησε
τήν έντολή. Καί ή έντολή νά τόν βγά
λουν άπό τή μέση δόθηκε στά μέλη τής
ίδιας του τής Φαμίλιας - στούς ύπασπιστές του. Αύτοί τόν ώδήγησαν στό ιταλι
κό ρεστωράν όπου τόν έπεσκέφθη τό
έκτελεστικό άπόσπασμα άπό τρεις μασκοφόρους πού μπορεί νά ήσαν τά ίδια
έμπιστα τσανάκια του. Στήν κηδεία του
πάντως ή Μαφία δέν παρέλειψε νά
τού στείλη τό γιγαντιαίο βαρύτιμο στε
φάνι μέ τήν όλόχρυση κορδέλλα καί τά
τεράστια μαύρα γράμματα: «Στόν λα
τρευτό μας Δόν Καρμίνε».

ζωνται τίς λέξεις Μαφία καί Κόζα Νόστρα γιατί άμαύρωναν τό ιταλικό όνομα!.
"Αρχιζε νά βγάζη λόγους στις πλατείες
ώσπου μιά μέρα στά 1971 τού φ ύ τε
ψαν μιά σφαίρα στήν σπονδυλική στήλη.
Παρέλυσε όλόκληρος καί γιά έπτά χρό
νια δέν μπορούσε νά κουνήση παρά
μόνο δυό δάκτυλα στό δεξί χέρι, ώσπου
πέθανε καί τόν έθαψαν στό Σαίν Τζώνς
κι αύτόν.
Μέ τήν άχρήστευσι τού «γκοντ
φάδερ» Κολόμπο, ό κάρλο Γκαμπίνο
άνεπήδησε πάλι στή θέσι τού «Κάπο
ντί Κάπι» άλλά ή άντίθεσίς του στό
«έμπόριο τού Θανάτου» καί τό γεγονός
ότι οί μαύροι καί οί λατίνοι θησαύριζαν
μέ τά ναρκωτικά ξεσήκωσε τούς γκάγκστερς. ' Επίεζαν τούς παληούς μαφιόζους άφόρητα νά διορίσουν «γκοντφά
δερ» τόν Καρμίνε Γκαλάντε πού ήταν
πιά ό μόνος ικανός νά ξαναφέρη τό έ 
μπόριο τών ναρκωτικών στά χέρια τής
Μαφία.
‘ Η άπόφασις τής άνωτάτης ήγεσίας
τού γκαγκστερισμού γνωστοποιήθηκε
στόν Γκαμπίνο κι ή προειδοποίησις τόν
έκλόνισε τόσο ώστε νά πάη άπό καρδια
κή προσβολή τό καλοκαίρι τού 1975. Τόν
έθαψαν κι αύτόν πλάι στούς άλλους
«γκοντφάδερ» κι ό δρόμος άνοιξε πιά
γιά τόν Γκαλάντε, μέ τίς εύλογίες

' Η δολοφονία τού «γκοντφάδερ»
Καρμίνε Γκαλάντε ήταν τόσο τέλεια όργανωμένη ώστε τήν ώρα πού οί τρεις
μασκοφόροι τόν έκτελοϋσαν 20 άλλοι
άνώτεροι άξιωματοϋχοι είχαν μαζευτή
σέ άλλο ιταλικό ρέστωραν γιά ν ' άπο-
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Ο Ά ν το ν υ Καράλλο ή Τόνυ Ντάκς, προ
αγωγός καί στυγνός έκβιαατής.

φασίσουν τή διαδοχή του - άφοϋ πανη
γύριζαν πρώτα τό ξεπάστρεμά του. Στή
συγκέντρωση πήραν μέρος ήγετικά
στελέχη άπό τίς τρεις μεγάλες γκαγκστερικές Φαμίλιες πού κρατάνε τή Νέα
' Υόρκη κι άλλες περιοχές τής ' Αμερι
κής στά νύχια τους. Οι φαμίλλιες τών
διαδόχων τού Βίτο Τζενοβέζε, τού Κάρλο Γκαμπίνο καί τού Καρμίνε Γκαλάντε
πού έχρημάτισαν μέ τή σειρά τους
«γκοντφάδερ» καί βγήκαν μέ τόν ένα
ή τόν άλλο τρόπο άπό τή μέση.
"Οταν λέμε Φαμίλιες έννοΰμε φυσι
κά συμμορίες τής Μαφία ξεχωριστές
πού ύπακούουν σέ διαφορετικό άρχηγό
ή καθεμιά καί άφήνουν τούς άρχηγούς
νά ξεκαθαρίζουν τίς διαφορές μεταξύ
τους. "Οταν ή έκκαθάρισις δέν μπορεί
νά γίνει μέ συννενόησι τότε μπαίνουν
στή μέση τά πολυβόλα καί τά πεζοδρό
μια τής Νέας Ύόρκης πλημμυρίζουν
στό αίμα. Ή άστυνομία τής Νέας
Ύόρκης δέν ένδιαφέρεται καί πολύ
όσάκις οί λύκοι τρώγονται μεταξύ τους
κι έτσι οί δολοφονίες - οί έκτελέσεις
είναι τό σωστό - τών γκάγκστερς άπό
τούς όμοιους των άντιμετωπίζονται
μόνο μέ συμβολικές άνακρίσεις γιά
στάχτη στά μάτια τού κοσμάκη. Οί «χίτ
μέν» - οί έκτελεσταί - ούδέποτε άνακαλύπτονται. " Ολες οί μέχρι τής στιγμής

πληροφορίες συγκλίνουν ότι τή δολο
φονία τού Γκαλάντε άπεφάσισαν μέλη
τής ίδιας τής Φαμίλιας του γιατί
ένώ τόν είχαν προειδοποιήσει νά περά
σει στή χορεία τών συνταξιούχων αύτός
συνέχισε νά συσσωρεύη έκατομμύρια
δολλάρια γιά δική του προσωπική χρήσι.
"Αν έχουν έτσι τά πράγματα τότε ή
διαδοχή τού Γκαλάντε θά πάη ομαλά καί
στό θρόνο τού «γκοντφάδερ» θ ' άνέβη
ό καινούργιος «τσάρος τού έγκλήματος» ύπό τάς εύλογίας όλων. "Ηδη
ψιθυρίζεται πώς οί μαφιόζοι τής Νέας
' Υόρκης συμφώνησαν στό πρόσωπο τού
Φοϋντζι Τιέρι, πού διευθύνει τή φαμίλια
τού άλλοτε δυναμικού «γκοντφάδερ»
Βίτο Τζενοβέζε. ' Ωστόσο, ό πακτωλός
τής Μαφία, τά δισεκατομμύρια δολλάρια
πού μαζεύει κάθε χρόνο άπό τά ναρ
κωτικά τήν πορνεία, τά παράνομα στοι
χήματα, τά χαρτοπαίγνια καί τά δάνεια
μέ 100% τόκο είναι τόσο μεγάλος
ώστε σπάνια οί διάφορες φαμίλιες δ έ
χονται νά πειθαρχήσουν κάτω άπό ένα
«γκοντφάδερ» προτού αύτός δείξη τήν
έτοιμότητά του ν ' άντιμετωπίση κάθε
άμφισβήτησι τής δικτατορικής τού δύνάμεως. Καί τή δείχνει μέ σειρά έκτελέσεων στίς όποιες πολλές φορές περι
λαμβάνονται καί μέλη τής ίδιας του τής
φαμίλιας!

τα καί τά πρακτορεία παρανόμων στοι
χημάτων καί δανείων μέ τόκους έξοντωτικούς σ' όλη τήν πολιτεία τής Νέας
Ίερσέης. Ό Μπρούνο ήταν κι αύτός
μαφιόζος καί δέν σκόπευε νά ύποταγή στόν «γκοντφάδερ» τής Νέας
Ύόρκης. Κατέφυγε στό ύπατο συμ
βούλιο τής Μαφία κι ό «γκοντφάδερ»
πήρε φαίνεται έντολή νά παραμερίση μιά έντολή πού άγνόησε. Τότε οί μεγά
λοι άρχοντες τής Μαφία ένέκριναν τήν
έκτέλεσί του. Καί άπό έκείνη τή στιγμή
ήταν ούσιαστικά νεκρός.

Τά καζίνα
Πρό διετίας ή πολιτεία τής Νέας
Ίερσέης πού συγγενεύει μέ τή Νέα
' Υόρκη άπεφάσισε νά έπιτρέψη τή λει
τουργία καζίνων στή λουτρόπολι' Ατλάντικ Σίτυ ώστε καί οί Νεοϋορκέζοι νά
μή άναγκάζωνται νά ταξιδεύουν στό
μακρυνό Λάς Βέγκας γιά νά παίζουν τό
προσφιλές τους μπλάκ - τζάκ καί τή
ρουλέτα καί ή Νέα ' Ιερσέη ν ' άποκομίζη σημαντικά εισοδήματα άπό τή σχε
τικά βαρειά φορολογία τών κερδών τών
καζίνων. Οί διάφορες φαμίλιες τής
Νέας Ύόρκης άρχιζαν νά όρέγωνται
τά παχυλά κέρδη τών καζίνων τού ' Ατλάντικ Σίτυ καί νά έκβιάζουν τούς ιδιο
κτήτες νά παραμερίσουν ώστε νά τά
βάλουν κι αύτά στό χέρι όπως έχουν
στό Λάς Βέγκας. Ό «γκοντφάδερ»
Γκαλάντε μάλιστα έγινε πολύ φορτικός
' Εστειλε ούλτιμάτουμ στούς ιδιοκτήτες
τών καζίνων νά τού δίνουν 50% άπό τά
κέρδη των μέ τό έτσι θέλω.
Πίσω όμως άπό τούς φαινομενικούς
ιδιοκτήτες τών καζίνων κρύβονταν ή φα
μίλια τού "Αντζελο Μπρούνο πού είχε
τό μονοπώλιο στό έμπόριο τού θανάτου
καί τής λευκής (καί μαύρης καί κίτρινης)
σάρκας καθώς καί τά έργατικά συνδικά

Ό Καρμίνε Πέραικο, άρπαγας λαθραίων,
τοκογλύφος κλπ.

Τό «συνέδριο»
Πράκτορες τού «” Εφ - Μπί - "Αϊ» πού έχει τήν φροντίδα τής έσωτερικής
άσφαλείας τών ΗΠΑ καί τής ' Υπηρε
σίας Διώξεως Ναρκωτικών διαρκώς
παρακολουθούν τίς κινήσεις τών γκά
γκστερς.
Τό πρωί τής ήμέρας τής δολοφονίας
τού «γκοντφάδερ» περίεργες κινήσεις
έπεσημάνθησαν. Διάφορα ή γ ετικ ά
στελέχη τής Μαφίας άρχισαν νά κατα
φθάνουν άπό «διάφορα σημεία τής ' Α
μερικής στό άεροδρόμιο Κέννεντυ τής
Νέας Ύόρκης. "Εμπαιναν βιαστικά σέ
λιμουζίνες, Κάντιλακ καί Λίνκολν καί
συγκεντρώνονταν στό ιταλικό ρέστωραν Μπαμόντε στό Μπρούκλιν.
' Ο «γκοντφάδερ» ώστόσο δέν έπήγε
έκεΐ. ' Επήγε σέ άλλο ιταλικό ρεστωράν,
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τού Τζό καί τής Μαίρης, στήν ίδια γειτο
νιά τού Μπρούκλιν. Τά δυό ρεστωράν
άπεϊχαν τρία περίπου χιλιόμετρα μετα
ξύ των.
Στις 2.45 τό άπόγευμα οί τρεις
μασκοφόροι είοόρμηοαν μέ πιστόλια καί
πολυβόλο καί έξετέλεσαν τόν Γκαλάντε, τόν σωματοφύλακά του καίτόν ιδιο
κτήτη τού ρέστωραν, έξηφανίσθησαν
μέ τό αύτοκίνητο πού τούς περίμενε καί πού βρέθηκε έγκαταλελειμμένο
σέ μικρή άπόστασι - καί, είκοσι λεπτά
άργότερα οί συγκεντρωμένοι ατό Μπομόντε άρχιγκάγκστερς πήραν ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα. Τραγούδια,
γλέντια καί πανηγύρια άρχισαν άμέσως.
Μόνο κωδονοκρουσίες στήν ιταλική
γειτονιά δέν άνήγγειλαν τό φόνο
τού «γκοντφάδερ».

Τά «κονέξιονς»
Ο ντετέκτιβ Μπίλ Κλάρκ πού έχει
τήν φοβερά έπικίνδυνη άποστολή νά
συντονίζη τις κινήσεις τών άνά τόν κό
σμο πρακτόρων τής Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών είχε τό γενικό πρό
σταγμα στήν πολιορκία τού ρεστωράν
πού συνεδρίαζαν οί μαφιόζοι. Οπλι
σμένοι μέ ήλεκτρονικά μέσα οί πράκτορές του διόλου άπίθανο νά έβλεπαν
καί ν ' άκούγαν τις όμιλίες τών κάπι τού
γκαγκστερισμού άπό μεγάλη άπόστασι.
«’ Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει πρώ
τα - πρώτα είναι τό πώς θά μοιράσουν
τά διάφορα «κονέξιονς», δήλωσε στούς
δημοσιογράφους. Ή μοιρασιά ούδέποτε γίνεται χωρίς νά χυθή αίμα πολύ».
' Ο Κλάρκ μιλούσε πρώτα πρώτα γιά
τό «Φρέντς Κονέξιονς» - τή μεταφορά
όπίου άπό τήν Τουρκία στή Μασσαλία
όπου μετατρέπεται σέ ηρωίνη σέ διϋλυστήρια πού διευθύνουν Κορσικανοί
γκάγκστερς καί διοχετεύεται στή συνέ
χεια στόν Καναδά καί τις ΗΠΑ. ' Ο Γκαλάντε έστησε τό «Κονέξιον» αύτό κι
έξασφάλισε στούς Κορσικανούς μιά άπεριόριστη άγορά γιά τήν ήρωΙΥη τους,
μέσω τής Μαφία.
Τό γαλλικό «Κονέξιον» δέν ήταν τό
μόνο. Ο Γκαλάντε είχε δημιουργήσει
δίκτυα μέ τήν Κούβα, τό Μεξικό, τήν
Κολομβία. Τά εισοδήματα τής δικής του
Φαμίλιας ήταν τεράστια σέ σύγκρισι
μέ τις άλλες. Γιατί στά ναρκωτικά ύπάρχει τό τεράστιο κέρδος παρά τή
λυσσώδη δίωξι τού κράτους. Ή μοιρα
σιά τού πακτωλού συνεπώς δέν πρό
κειται νά γίνη όμαλά. Καί ό πόλεμος
γιά τήν διαδοχή τού «γκοντφάδερ»
Γκαλάντε μόλις τώρα κηρύχθηκε. Σιω
πηλός όσο κι άμείλικτος.
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Μ ΙΠ Μ Μ Μ Ν
Τού Υφυπουργού Γεωργ. κ. Κ. Τριαντάφυλλου

ΠΟ τό 1972 καί μ έ πρωτοβουλία του
'Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών,
προοετέθη στό παγκόσμιο έορτολόγιο καί
ή ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝΤΟΣ. πού έορτάζεται άπό τότε κάθε
χρόνο άπ ’ όλα τά κράτη - μέλη τού Ο.Η.Ε.
Στά παλαιά χρόνια οί άνθρωποι έβλεπαν
μοιρολατρικά τούς μεγάλους κινδύνους ή
τούς άντιμετώπιζαν μ έ ξόρκια ή λιτανείες.
Στήν έποχή μας καί σέ παρόμοιες περιστά
σεις οί Λαοί άντιδρούν ένεργητικά καί συ
νήθως νικηφόρα. Αντί νά σταυρώσουν, δί
δουν τά χέρια γιά μιά παγκόσμια συνεργασία
καί άντιμετωπίζουν συστηματικά, άποφασισπκά καί μακροχρόνια τούς κινδύνους, πού
τούς άπειλοΰν μέ άφανισμό. Έτσι προστα
τεύουν καί προάγουν τά πολύτιμα γ ι ' αυτούς
άγαθά, όπως είναι ή Ειρήνη, ή υγεία, ή νεό
τητα καί άλλα
Βέβαιον είναι ότι καί στά παλαιά χρό
νια οί άνθρωποι είχαν κατά τόπους προβλή
ματα άπό ρυπάνσεις καί μολύνσεις τών χώ
ρων, όπου κατοικούσαν, άλλά τούς άντιμετώπιζαν μ έ σχετική έπιτυχία είτε προληπτικά
ε ίτ ε κατασταλτικά, όπως μαρτυρούν τά άνευρεθέντα συστήματα ύδραγωγείων, άποχετεύσεων κ.λ.π. Τά ίδια συνέβαιναν στή
διαδρομή τών αιώνων μ έ μερικές έξαιρέσεις, όπως τού Μεσαίωνα, όπότε ένεφανίσθηααν όλέθριες έπιδημίες.
"Ομως κατά τήν πρόσφατη περίοδο, πού
άρχισε μετά τό τέλος τοΰ τελευταίου μεγά
λου πολέμου, οί συνθήκες τής λεγάμενης
Οίκολογας άρχισαν νά χειροτερεύουν πολύ
καί κατά τά τελευταία είκοσι χρόνια σέ πολλά
μέρη τής ύδρογείου κατάντησαν όχι μόνο
άφόρητες άλλά καί θανατηφόρες
"Εκπληκτοι άλλά καί άνήσυχοι οί άνθρω
ποι διαπίστωσαν άπό χρόνο σέ χρόνο ότι τά
γάργαρα νερά έπαψαν νά είναι πόσιμα, ότι οί
όμορφες άκρογιαλιές έβρώμισαν άπό πε

τρέλαια, ότι ό Ούρανός, τά λειβάδια καί τά
δάση άκόμα καί τήν άνοιξη έρημώθηκαν
άπό έντομα καί πουλώ, δτι τά ψάρια άρχισαν
νά νεκρώνονται στά ποτάμια καί τίς θάλασ
σες καί δτι τό άστικό περιβάλλον, - όπου
συσωρεύθηκαν γιά νά ζήσουν καλύτερα καί
νά άπολαύσουν τ ' άγαθά τού πολιτισμού
«κατάντησε άφόρητο» άπ ' τήν μόλυνση τής
άτμόσφαιρας, τούς συνεχείς καί έκνευρισπκούς θορύβους, τήν έλλειψη νερού, τήν
κακή συγκοινωνία, τήν άνύπαρκπη ή άτελή
άποχέτευση κλπ. κλπ.
"Ολα αύτά τά προβλήματα μεγάλωναν
άπότομα καί ευθέω ς άνάλογα μ έ τήν ταχεία

Ό Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κων. Τριανταφύλλου.

καί ή Ατομική ένέργεια είναι πολύ δύσκολη

τεχνολογική καί βιομηχανική άνάπτυξη. Καί
έγιναν Αφόρητα έ κ ε ϊ όπου έδημιουργήθηκαν
βιομηχανικά κέντρα, χωρίς Αντίστοιχα προλη
πτικά καί έξυγιαντικά μέτρα. Τέλος, ή Αλόγι
στη, ή σπάταλη έκμετάλλευση των φυσικών
πόρων ώδήγησε όχι μόνο στήν Αλλοίωση καί
τήν κυριολεκτικά κακοποίηση τού φυσικού
περιβάλλοντος άλλά καί στήν ύποβάθμιαη
ή τή νέκρωση τών παραγωγικών δυνατοτή
των του. Πολλά είδη ζώων, ψαριών καί που
λιών Αραίωσαν, σπανίζουν άκόμα καί έξαφανίσθηκαν. Καί τό περιούσιο γένος τών
Ανθρώπων, πού μόνο του, αάν τόν τραγικό
Μίδα ή τόν Μ αθητευόμενο Μάγο, έδημιούργησε τήν φοβερή αυτή κατάσταση μέ τήν
σκληρή προσπάθεια όχι μόνο νά άποκαταστήσει τις καταστροφές τού πολέμου άλλά καί
νά κατακτήσει τήν ευμάρεια μ έ τήν παρα
γωγή άφθόνων υλικών άγαθών καί μέσων,
μ έ έκπληξη καί άνηαυχία κάνει τήν διαπίστω
ση ότι καί οί άνθρωποι άργά ή γρήγορα θά
έχουν τήν ίδια τύχη τών πουλιών καί τών
ζώων.
Διότι συνειδητοποιούν ότι γιά τήν εύτυχία άλλά καί γ ι' αύτή τήν ίδια τή ζωή τους ό
καθαρός άέρας, τό δροσερό νερό, οί φυσι
κές άγνές τροφές καί ή ή συχία είναι άναντικα τάστα τα στοιχεία.
Τρέχουν Ανήσυχοι στις έξοχές καί τίς
θάλασσες ν ' άναπνεύσουν τόν ζωηφόρο
άέρα, νά γευθούν τό φρέσκο ψάρι, νά κτί
σουν τίς έξοχικές κατοικίες καί λογαριάζουν
ότι αυτά πού κερδίζουν άπό τήν έξαντλητική καθημερινή έργααία δέ φτάνουν γιά ν '
άποκτήσουν έκείνα, πού οί ίδιοι κατέστησαν
σπάνια καί πανάκριβα
Κατώρθωααν νά βγάλουν άπ' τά έγκατα
τής γής τόν άνθρακα καί τό πετρέλαιο καί
νά διασπάσουν τό άτομο, γιά νά έξασφαλίσουν άφθονη ένέργεια, καί τώρα, ίλιγγιούν,
διότι τά καύσιμα γρήγορα θά έξαντληθούν

στή παραγωγή καί πάντοτε έπικίνδυνη στή
χρήση.
Δ έν άναφέρομαι στά άσφυξιογόνα Αέρια
καί τήν Ατομική ένέργεια, πού άπό τόν
προορισμό τους είναι μέσα άλληλοεξοντώσεως Άναφέρομαι στή μεγάλη καί Αλόγιστη
χρήση τών έντομοκτόνων καί φυτοφαρμά
κων, - ποιός δέν θυμάται τό D .D .T .,- πού έξολοθρεύουν βέβαια τά φυτικά καί ζωικά
παράσιτα άλλά ταυτόχρονα δηλητηριάζουν
όλο τό φυσικό περιβάλλον καί αύτούς τούς
άνθρώπινους όργανισμούς μ έ τό νερό καί
τίς τροφές. Άναφέρομαι στά άπόβλητα τών
άστικών κέντρων καί τών βιομηχανιών, πού
νεκρώνουν ποτάμια, λίμνες καί θάλασσες
καί μολύνουν μέχρις άσφυξας τήν Ατμό
σφαιρα. Άναφέρομαι στά διάφορα μηχανικά
μέσα, πού έφ εραν τόν άνθρωπο πάνοπλο
καί παντοδύναμο σ ' όλα τά σημεία τής ύδρογείου, άλλά καί στά βάθη τών θαλασσών καί
ατούς αιθέρες - άκόμα καί ατό φεγγάρι μ έ άποτέλεσμα ό θαυμαστός άλλά καί χρήσιμος Κόσμος τών ζώων, τών ψαριών, καί τών
πουλιών όχι μόνο νά μήν εύρίσκει πουθενά
καταφύγιο άλλά καί νά έξοντώνεται εύκολα
καί όμαδικά καί τά δάση καί οί ύγροβιότοποιο νά λιγοστεύουν έπικίνδυνα.
Τ' Αποτελέσματα όλων αύτών είναι τρα
γικά γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο καί πολύ
άπαιαιόδοξα γιά τίς μέλλουσες γενεές.
' Ο καρκίνος, οί καρδιοπάθειες, οί νευρο
πάθειες, οί ψυχοπάθειες καί πολλές άλλες
άσθένειες, όπως καί οί έκατόμβες τών κα
θημερινών Ατυχημάτων στις συγκοινωνίες
καί βιομηχανίες, πού ύπερβαίνουν τίς Απώ
λειες τών χειροτέρων πολέμων, ύ λ ' αύτά
είναι οί τραγικές, οί θανάσιμες συνέπειες
τού Τεχνικού Πολιτισμού μας, πού όμως
τόσο πολύ θαυμάζουμε.
Καί ή άνθρωπότης έντρομη διερωτάται.
Πού πηγαίνουμε; Πώς νά άντιδράσουμε; ' Υ
πάρχει σωτηρία; Ή άπάντηση ευτυχώς είναι
θετική, διότι ή Ανθρώπινη σοφία, ή ’Επιστή
μη καί ή Λογική, δέν θά άφήσουν τόν Ά ν 
θρωπο νά έξαφανισθεί. Γι' αύτό κατά τά
τελευταία χρόνια οί όργανωμένες κοινω
νίες, οί Π ολιτείες μία-μία καί όλες μαζί άρχι
σαν νά άνπδρούν σ ' όλους αύτούς τούς
κινδύνους κατά τρόπο ικανοποιητικό. Έ τα
άρχισε μία παγκόσμια σταυροφορία κατά τής
μολύνσεως, τής ρυπάνσεως καί τής Αλόγι
στης χρήσεως τού Φυσικού Περιβάλλοντος,
πού άρχισε νά φ έρνει καλά άποτελέαματα.
Πρώτο, γιατί οί άνθρωποι συνειδητοποίησαν
τούς μεγάλους κινδύνους. Καί δεύτερο,
γιατί τά Κράτη λαμβάνουν σκληρά προλη
πτικά καί κατασταλτικά μέτρα, πού άρχισαν,
ν ' Αποδίδουν άριστα άποτελέαματα. Σάν
παράδειγμα πρέπει ν ' άναφερθούν τά μέτρα
τής Μεγ. Βρεταννίας, πού έβελτίωσαν ικα
νοποιητικά τήν άτμόσφαιρα τού Λονδίνου
καί ξανάφεραν τά ψάρια στόν Τάμεσι.
Πιστεύουμε ότι, πέρα άπ' τά κυβερνη
τικά μέτρα, προέχει ή διαφώτιση, ή συνειδητοποίηση τού Κοινού, διότι τότε θά έπέλθει
εύκολα ή συμμόρφωση στις όδηγίες καί ή πει
θαρχία σπς διατάξεις καί τά μέτρα τής Πο

λιτείας. Πρέπει όλοι μας νά κάνουμε τό καθή
κον μας.
Ο κάθε ένας ρυπαίνει καί μολύνει τό περι
βάλλον του μ έ τό κάπνισμα σέ κλειστούς
χώρους, μ έ τό φτύσιμο καί τήν άπόρριψη
Αχρήστων άντικειμένων στούς κοινόχρη
στους χώρους, μ έ τήν άσκοπη πρόκληση
θορύβων κλπ. Τό κάθε σπίτι πρέπει, νά προ
σέχει τά Απορρίμματα, τίς δυσάρεστες όσμές, τούς βόθρους, τούς θορύβους άπό
μετακινήσεις έπίπλων καί χρήσεις ραδιοφώνων καί τηλεοράσεων, τούς κινδύνους
πυρκα'άς κλπ. Τό ίδιο ισχύει, γιά κάθε κοινω
νική συμβίωση, σχολεία νοσοκομεία, κατα
στήματα, βιοτεχνίες, έργοστάσια. Οί Δήμοι
καί Κοινότητες έχουν μεγάλη εύθύνη γιά
τήν καθαριότητα τών ηατοικουμένων περιο
χών, διότι τούς άνήκει ή συνεχής μέριμνα
γιά τήν καλή ύδρευση, γιά τήν πλήρη καί σω
στή Αποχέτευση, γιά τό καθάρισμα τών κοι
νοχρήστων χώρων, τήν πύκνωση καί διατή
ρηση τού Πρασίνου κλπ. Οί άγρότες, κτηνοτρόφοι, ναυτικοί, καί κυνηγοί έχουν ιδιαί
τερ ες ύποχρεώσεις γιά τή μετρημένη χρή
ση τών φυτοφαρμάκων καί λιπασμάτων, γιά
τήν διαφύλαξη τών δασών, γιά τήν άποφυγή
ρυπάνσεως τών νερών τής στεριάς καί τής
θάλασσας, γώ τήν προστασία τών ζώων καί
τών πουλιών. Οί λατόμοι καί μεταλλευτές
πρέπει, νά μή καταστρέφουν τά τοπεία καί
νά έπανορθώνουν όλες τίς ζημιές αύτών.
Καί οί χώροι έγκαταστάσεων τών έπιχειρηματικών μονάδων πάσης φύοεως καί μορ
φής πρέπει νά έπιλέγονται μ έ προσοχή.
Ή Πολιτεία πρέπει, νά λάβει όλα τά
έπιβαλλόμενα προληπτικά μέτρα σέ κάθε
οικονομική δραστηριότητα καί νά είναι πα
νέτοιμη γιά κάθε κατασταλτική έπέμβαση
πρός Αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων άπό
ρυπάνσεις, μολύνσεις, πυρκαίές κ.λ.π.
Πρέπει, τέλος, νά σταματήσει ή άνεξέλεγκτη. άσκοπη καί έξαντλητική χρησι
μοποίηση τών πλουτοπαραγωγικών πόρων
καί πηγών καί μάλιστα έκείνων πού δέν είναι
άνανεώσιμοι.
Ή λθε ή ιστορική ώρα, πού ό Άνθρωπος,
άν θέλει νά έπιζήσει καί νά έκπληρώσει τήν
ε ις τούς αιώνες Αποστολήν του ώς πνευμα
τικού όντος, πρέπει, νό τιθααεύσει καί ίαορροπίσει τήν πραγματικά άλματώδη καί κατα
πληκτική άνάπτυξη τής Τεχνολογίας καί
γενικώτερα τής Επιστήμης μ έ τήν άνάγκη
διατηρήαεως, άναπτύξεως καί προστασίας
τού Φυσικού Περιβάλλοντος. Τό Αρχαιοελ
ληνικό Μέτρο, ή παγκόσμια Λογική καί ή
Χριστιανική ' Αγάπη μπορούν νά διαφυλάξουν
στούς αιώνες τό Φυσικό Περιβάλλον, νά δ α 
σώσουν τόν θαυμαστό Κόσμο τών Φυτών καί
τών Ζώων, νά χαρίζουν στήν Πλάση τά άγαθά τού θεού, πού λέγονται άέρας, νερό,
δάση, θάλασσες, λίμνες, πουλιά, ζώα, έντο
μα, δένδρα, λουλούδα, καί νά δίδουν τή
χαρά στούς άνθρώπους, νά μπορούν ν ' άναπνέουν καθαρό άέρα, νά δροσίζονται άπό
άμόλυντα νερά, νά βλέπουν όμορφιές στά
βουνά καί στις θάλασσες καί ν ' άκούουν
κελαϊδίσματα πουλιών, μ ' ένα λόγο νά ζοΰν
κατά φύση. Καί άσφαλώς θό τά έπιτύχουμε.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κάτω: ' Ο Λευκός Πύργος, τό «σήμα κατατεθέν» τής Θεσσαλονίκης. Στήν άπέναντι
σελίδα έπάνω: Ή Παναγία τών Χαλκέων,
άπό τις ωραιότερες έκκλησίες τής Θεσσα
λονίκης. Κάτω: Ή ροτόντα, ναός τού Αγίου
Γεωργίου, γνωστή άπό τά περίφημα ψηφι
δωτά της.

«...ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΥΓΟΥΛΑ ΞΥΠΝΗΧΐ:
αι »χ ο ν ιι >:>:α κ υ ρ α ....
«...Τί νάβλεπε στόν ύπνο της τί νάταν
τ' όνειρό της; Τόν Αη Δημήτρη
έβλεπ ε στ άτι του τό γοργό, πού ροβολώντας έκρ α ζε
μέ τή φωνή τής νιότης
άνοιξε πόρτα τής σκλαβιάς ή λευτερ ιά είμαι γώ...»
Ο 313 π.Χ, ό σύζυγος τής άδερ- έξοντωτική γιά τούς κατοίκους, πού
φής τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου κατώρθωσαν νά πάρουν ώρισμένα προ
Κάσσανδρος ίδρυσε τή σημερινή συμ
νόμια.
Τήν ιστορική μοίρα τής Θεσσαλονί
πρωτεύουσα τού Ελληνικού Κράτους
κης έμελλεν ν ' άλλάξουν δύο μεγάλες
καί, γιά νά τήν τιμήση, τής έδωσε τ ’
όνομά της. Γιά τήν Ιδρυσή της χρειά μορφές τού Χριστιανισμού: ό Απόστο
στηκε vd συγχωνευθούν 26 κωμο- λος τών Εθνών Παύλος κι ό Μεγαλοπόλεις. Οί κυριώτερες ήταν ή θέρμη,
μάρτυς Δημήτριος. Φεύγοντας άπό τήν
ή Γερησκός, ή Απολλωνία, ό Κισσός
Παλαιστίνη ό κορυφαίος Απόστολος,
κ ' ή Αινεία.
άφοϋ πέρασε άπό τούς Φιλίππους, έΉ νέα πολιτεία άναπτύοτεται κατα πήγε στή Θεσσαλονίκη, έκανε τό πρώτο
πληκτικά μέσα σέ λίγα χρόνια καί δέν
του κήρυγμα καί φρόντισε νά ιδρύση χρι
άργεϊ νά γίνη ή γέφυρα πού ένώνει τούς
στιανική κοινότητα. Ξαναγύρισε τρία
δυό κόσμους: τό παλιό καί τόν καινούρ χρόνια άργότερα κι έμεινε έ κ ε ϊ πολ
γιο - έκεϊνον στόν όποιον είχ ε άπλώ- λούς μήνες όσο νά γιατρευτή. Μέ τόν
σει τήν ισχύ του ό μεγαλύτερος στρα προφορικό του λόγο καί τις περίφημες
τηγός τών αιώνων, ό Μ. Αλέξανδρος.
δυό «Πρός θεσσαλονικεϊς» έπιστολές
"Ολοι οί έλληνες καί οί φίλοι τους τήν άνοιξε τις πύλες γιά τήν έξάπλωση τού
καμαρώνουν, οί πανίσχυροι Ρωμαίοι Χριστιανισμού σ ' όλο τόν Εύρωπαίκό
ζηλεύουν τήν άλματική της πρόοδο χώρο.
κ ’ οί βάρβαροι τήν όρέγονται καί
"Οταν (τό 303 μ.Χ.) ό Γαλέριος, πού
κάθε τόσο έπιχεφοϋν νά τήν κατακτή είχε διαδεχθή στό θρόνο τόν Διοκλησουν.
τιανό καί έγκατασταθή στή Θεσσαλο
Τό 148 π.Χ. έπεσε, ύστερα άπό νίκη ώς Αύγουστος, έπληροφορήθη
σκληρούς άγώνες, ατά χέρια τών Ρω πώς ό εύνοούμενός του άξιωματικός
μαίων, οί όποιοι τήν έκαναν πρωτεύουσα Δημήτριος είχε γίνει Χριστιανός, τόν
τής Μακεδονίας. Ήταν, βέβαια, κατα- έπίεσε ν ’ άπαρνηθή τή θρησκεία τού
θλιπτική ή ρωμαϊκή κατοχή, όχι όμως άληθινού θεού, καί έπειδή έκεϊνος
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δέν ύπέκυψε τόν έφυλάκισε, κι ένα
χρόνο άργότερα τόν έθανάτωσε. Τό
άποτέλεσμα τής θηριωδίας του ήταν
άντίθετο άπ’ αύτό πού περίμενε. Ό χ ι
μόνο δέν άραίωσαν οί τάξεις τών
χριστιανών κατοίκων, άλλά πυκνώθη
καν πολύ μ έ τήν εύλογία τού θαυμα
τουργού άγιου. Ό τάφος του, πού
μοσχοβολούσε (γι' αύτό καί ώνομάστηκε Μυροβλήτης), έγινε τόπος μυ
στικής λατρείας.
Ό "Αγιος Δημήτριος είναι ό άγρυ
πνος φρουρός τής άγαπημένης του
πολιτείας. Μέ τή βοήθειά του συντρί
βονται οί όρδές τών Γότθων έπιδρομέων, πού πασχίζουν vd τήν κατακτή
σουν. Εκεί πού βρίσκονται μπροστά
στά τείχη τύ πολυάριθμα στίφη τους,
δεκατίζονται, διαλύονται καί παίρνουν
τό ντροπιασμένο δρόμο τής φυγής.
Βασιλεύει γαλήνη ένα χρονικό διά
στημα, ή Θεσσαλονίκη είναι στά χέρια
τών Βυζαντινών, όταν άξαφνα (τό 392)
ξεσπάει μεγάλο κακό. Εξ αίτιας σοβα
ρών σφαλμάτων τών άρχόντων στασιά
ζει ό λαός. ' Ο αύτοκράτωρ Θεοδόσιος
παρασύρεται άπό τούς αύλικούς καί
προστάζει νά γίνη σφαγή. 7000 άνθρω-

ποι, πού διασκεδάζουν άμέριμνα στόν
ιππόδρομο, χάνουν τή ζωή τους.
Από τόν Σ Τ ' μ.Χ. αιώνα, τήν έ ν 
δοξη έποχή πού ό Ιουστινιανός έγκαινιάζει τήν Αγία Σοφία κι ό στρατηγός
του Βαλέριος νικάει τούς Πέρσες,
κατακτάει τή Σικελία, καταλύει τό βασί
λειο τών Βανδάλων καί μπαίνει στην ' Ι
σπανία, άρχισαν νά γράφωνται οί σκο
τεινότερες σελίδες τής ιστορίας τής
Θεσσαλονίκης. Σλαβικές όρδές έπιτίθενται κάθε τόσο μέ λύσσα γιά νά κατα
κτήσουν τήν «ωραία νύμφη τού Θερμαϊ
κού» όπως τήν ώνόμασαν, (ό κόλπος
έχει πάρει τ ’ όνομά του άπό τή Θέρμη).
Αιώνων άγώνες προξενούν καταστρο
φ ές τρομερές. Τό 904 Σαρακηνοί κουρ
σάροι μπαίνουν στην πόλη καί σκορ
πίζουν τόν όλεθρο. Οί Έ λ υ ν ε ς κάτοι
κοι τούς διώχνουν μέ ύπεράνθρωπες
προσπάθειες, γιά νά ύποστούν μετά δύο
αιώνες τή έπιδρομή τών Νορμανδών.
Ή συμπαράστασις τού πολιούχου
Αγίου άποτελει πολύτιμη βοήθεια γιά
τόν τόπο, πού, καθώς σημειώνει άξιόλογος ιστορικός «μέ ιδρώτας έπί γε
νεάς γενεών καί μ έ τό αίμα τής τίμιας
αύτού πλευράς έθεμελίωσεν ό ύπερέν707

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεξιά: ' Ο Ά γ ιο ς Δημήτριος προστάτης καί άγρυπνος φρουρός τής άγαπημένης του πολι
τείας. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ό Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά τής Θεσσαλονί
κης. ( Από τόν κώδικα τού μυθιστορήματος τού Μ. Αλεξάνδρου) Ελληνικόν Ίνστιτούτον Βυζαντινών καί μεταβυζαντινών σπουδών τής Βενετίας. Κάτω: Ψηφιδωτό πορτραϊτο τού
Αγίου Δημητρίου.

δοξος μεγαλομάρτυς άσάλευτον τήν
πίστιν έν ττj πόλει αύτοϋ». Λαός
καί στρατός βλέπουν τόν ύπέροχο κα
βαλάρη νά τριγυρίζη ατά τείχη μέ τό
σπαθί στό χέρι καί νά συντριβή τις έπιθέσεις τών βαρβάρων.
' Η πίστη στό Δημιουργό, δυναμωμένη
άπό τά - θαύματα τού
Αγίου, έμπνέει σπουδαίους ζωγράφους, γλύπτας
καί ψηφιδογράφους νά διακοσμήσουν
μέ έργα άθάνατα τους περικαλλείς
ναούς τής Θεσσαλονίκης. Μέ τό μω
σαϊκό τρούλο τής Αγίας Σοφίας γίνεται
τό 886 τό ξεκίνημα τής φημισμένης
Μακεδονικής Σχολής, πού τόν ΙΔ ' καί
ΙΕ' αί. φτάνει στό κορύφωμά της μέ τήν
τέχνη τού νατουραλιστή Πανσέληνου
καί τή Μονή τής Λαύρας τού Ά γιου
Ό ρους. Τό θρησκευτικό συναίσθημα
έμπνέει καί πολλούς Πατέρες τής
Εκκλησίας, μελωδούς, συγγραφείς,
παιδαγωγούς. Τά έργα τους φωτίζουν
όχι μόνο τό Πανελλήνιο, μά κι ’ όλόκληρη τήν Ορθοδοξία Αλλά καί τό έμπόριο κι ή βιοτεχνία, ή τέχνη'τού χαλκού
ιδίως, προοδεύουν κατά τρόπο ζηλευ
τό. Τό λιμάνι γεμίζει άπό έπιχειρηματίες κάθε λογής, γίνεται κέντρο διε
θνούς έμπορικής κινήσεως.
Περνάνε μ έ σχετική γαλήνη οί δ έ 
κατος κι ένδέκατος αιώνες, άν καί οί
βαρβαρικές έπιδρομές συνεχίζονται.
Επί σαράντα χρόνια άγωνίζονται
ύπεράνθρωπα ό Βασίλειος Β ' ό Βουλγαροκτόνος καί κάνει θαύματα. Οταν
τό 1040 κυκλώνει τά τείχη ό Άλουσιάνος, ό Πολιούχος άγιος εμψυχώνει
τό στρατό καί τόν όδηγεί στή νίκη.
15.000 νεκρούς κι άλλους τόσους αιχ
μαλώτους άφήνουν φεύγοντας οί έπιδρομεϊς.
150 χρόνια άργότερα οί Νορμανδοί
έπέρχονται μ έ 80.000 πεζούς καί 200
πλοία. Μπαίνουν στήν πόλη ύστερα άπό
9 ήμερών πολιορκεία καί τήν κάνουν
Γής Μαδιάμ. Ή παραμονή τους είναι
σύντομη κι ή τιμωρία τους βαρειά. Μέ
στρατό καί στόλο ό αύτοκράτωρ Ιωάν
νης A ' ό Ά γγελ ο ς συντρίβει τις δυνά
μεις τους κι έλευθερώνει τή Θεσσαλο
νίκη (τό 1186). Οί λίγοι Νορμανδοί πού
γλυτώνουν μπαίνουν στά καράβια, μά
ξαφνική τρικυμία τούς στέλνει, μαζί μ ’
όλο τό στόλο, στό βυθό τής θάλασσας.
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θά ύποταχθή στούς ισχυρούς λατίνους
τής Δ ’ Σταυροφορίας ή πολύπαθη πόλη,
θά γίνη πρωτεύουσα τού βασιλείου τού
Βονιφατιου τού Μομφερατικού, θά
έλευθερωθή όμως τό 1246 άπό τό δ ε 
σπότη τής Ηπείρου Θεόδωρο Ά γγελο
τόν Κομνηνό, ό όποιος, μέ τήν βοήθεια
τού Βατάτζη, θά στεφθή αύτοκράτωρ.
Καί τό 1306 θά ύποστή τήν έπίθεσι τών
Καταλανών, δίχως νά ύποκύψη.
Α κολουθεί μισός περίπου αιώνας
γαλήνης. Ή Θεσσαλονίκη βρίσκεται
πάλι σέ μεγάλην άκμή, άντίθετα άπό
τήν βασιλεύουσα, πού σπαράζεται άπό
έσωτερικές άνωμαλίες. Ή βυζαντινή
αύτοκρατορική οικογένεια στρέφεται
τώρα σ ’ αύτή. Μέ προθυμία πάνε έ κ ε ϊ
μέλη της ν ’ άναλάβουν τή διοίκησι,
πρώτα ή αύτοκράτειρα Ειρήνη, έπειτα
ή Μαρία (ή Ξένη) καί ή Ά ν ν α Παλαιολογίνα. Κι ό αύτοκράτωρ πάει συχνά
ν ’ άναπαυθή καί νά ήρεμήση στήν όμορ
φη πόλη. Κάποιες άναταραχές πού γί
νονται άπό τούς «Ζηλωτάς» καί τούς
« ' Ησυχαστάς» (πού μ ’ έπικεφαλής τό
σοφό Γοηγόριο Παλαμά θέλουν νά έπιβάλουν τις μυστικιστικές δοξασίες
τους), δέ φτάνουν στό σημείο νά διαταράξουν τήν κοινωνική της ζωή.
1380. Ό Μανουήλ Παλαιολόγος ι
δρύει στή Θεσσαλονίκη τό Β ' βυζαντινό
κράτος. Τέσσερα χρόνια άργότερα ό
σουλτάνος Μουράτ ό Α ' σφίγγει τήν
πόλη μ έ τεράστιες δυνάμεις καί μετά
τετράχρονες προσπάθειες τήν κυριεύει
(τό 1387). Π έντε χρόνια θά μείνει σκλά
βα ή έδρα τού νέου κράτους, θ ά έλ ε υ 
θερωθή τό 1402 άπό τόν Μανουήλ, ό
όποιος θά διορίση διοικητή τό γιό του
Ανδρόνικο. Οί Τούρκοι θά έξασθενίσουν δυστυχώς τό στρατό τού άπράγου
νέου, θά τόν έξαναγκάσουν νά παραδώση τήν πόλη στούς Ενετούς. Ό
Μουράτ θά ξαναγυρίση πιό δυναμωμένος καί οί έ ν ετο ί θά γονατίσουν. Οί
"Ελληνες όμως θ ’ άντιτάξουν άπεγνωσμένην άμυνα. Μάταιες προσπάθειες:
Είναι γραφτό νά τουρκέψη ή Θεσσαλο
νίκη. Μιά άνοιξιάτικη νύχτα γίνεται
μεγάλος σεισμός, ό κόσμος πανικοβάλλεται καί οί 100 φορές ισχυρότεροι
έχθροί βρίσκουν τήν εύκαιρία νά έπιτεθούν άποτελεσματικά. Δ έν μπαίνουν
άμέσως μέσα, σέ λίγες ήμέρες όμως,

ένισχυμένοι κι άπό νέο στρατό πού
έχ ει έφοδιασθή μ έ μεγάλες πολιορκη
τικές μηχανές, όρμούν ούρλιάζοντας,
σκαλώνουν στά τείχη, κυριεύουν τή
Θεσσαλονίκη. Τό κακό πού έγινε τις
πρώτες ήμέρες τής εισβολής είναι
άπερίγραπτο. Χιλιάδες άμαχοι σφάχτη
καν, ρημάχτηκαν τά σπίτια
καί οί
ναοί, σκορπίστηκαν καί τά λείψανα τού
πολιούχου. Ό σ ο ι σώθηκαν άπό τή σφα
γή, πήραν τά μάτια τους κι έφυγαν. ' Ο
Μουράτ βρέθηκε στήν άνάγκη νά τούς
προσκαλέση νά ξαναγυρίσουν βεβαιώ
νοντας τους πώς θά τούς δώση προ
νόμια.
1492. Μεγάλος άριθμός ίσπανοεβραίων, κυνηγημένων άπό τόν Φερδινάνδο καί τήν Ισαβέλλα, πλημμυρίζη τή Θεσσαλονίκη. Βρίσκουν έδαφος
κατάλληλο οί παμπόνηροι πρόσφυγες,
παίρνουν στά χέρια τους τό έμπόριο.
Οί περισσότεροι γίνονται μ έ τόν καιρό
Ντουμάδες, δηλαδή άποστάτες. Ου
σιαστικά δέν άλλαξοπιστοΰν. Παριστά
νουν τούς Μωαμεθανούς γιά νά σιγου
ρευτούν καί νά πλουτίσουν. Άπ ό τόν
18 αιώνα παρήγορες άκτϊνες προβάλ
λουν μ ές στή σκοτεινιά τής σκλαβιάς.
Οί Τούρκοι, ύστερα άπό ύποδείξεις τών
εύρωπαίκών Δυνάμεων, μαλακώνουν.
Οί "Ελληνες ξαναζωντανεύουν, έργάζονται κάπως άνετα, μορφώνουν τά
παιδιά τους. Μέ τήν έπέκταση τής Φι
λικής ' Εταιρίας καί τά βιβλία τών σοφών
τής διασποράς ξυπνάει μέσα τους τό
άγωνιστικό πνεύμα, ό πόθος τής λ ευ τε
ριάς. Τό έλληνικό έμπόριο καί ή βιοτε
χνία σημειώνουν πρόοδο, πού άναχαιτίζεται όμως τόν 19 αί. έ ξ αίτιας μιάς

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χρόνος ό «πανδαμάτωρ» όχι μόνο δέ
μπόρεσε νά καταλύση τήν όμορφιά
τους, ά λ λ ' άντίθετα, γονατίζοντας κι
έκείνος εύλαβικά μπρός στήν άμάραντη κι άφθαρτη δόξα τους, τίς τύλιξε
στοργικά στήν πολύτιμη πατίνα του.
"Ας είναι οί παρακάτω φωτογραφίες
ένα προσκύνημα εύλαβικά - έστω καί
νοερό - στήν δεύτερη πρωτεύουσα τής
μεσαιωνικής καί τής συγχρόνου συνάμα
Πατρίδος μας.
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φαλής ένός ψυχωμένου στρατού, πού
στό πέρασμά του έχ ει σαρώσει κάθε
έχθρικήν άντίσταση. Μέ δάκρυα στά
μάτια βλέπουν ύψωμένη τή γαλανό
λευκη οί Έλληνες κάτοικοι, μ έ λαχτάρα
άγκαλιάζει ή Μητέρα Ελλάδα τήνάκριβή της κόρη, τάζοντας της νά τήν βοηθήση μ έ όλες τις δυνάμεις της γιά νά
ξανάβρη τήν παλιά της δύναμη κι όμορφιά, τό ξακουσμένο της μεγαλείο.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

βαρείας φορολογίας τών έξαγωγών.
Μέ τό ξέσπασμα τής ' Επαναστάσεως
τού '21 ξαναγίνεται τυραννικός ό κατακτητής. Σφάζει καί φυλακίζει χιλιάδες
Χριστιανούς, έκβιάζει, ληστεύει. Οί
έπιδημίες θερίζουν τόν κόσμο, γιατί
ή ύγειονομική ύπηρεσία είναι άνύπαρκτη.
1877 - 1878. Ρωσοτουρκικός πό
λεμος. Οί έλπίδες τών έλλήνων παίρ
νουν φτερά. Ξεσπάει δμως ή άνταρσία
τού ' Ολυμπου, καί τότε σφάζονται χι
λιάδες άθώοι. Αρχίζει σειρά διωγμών
πού συνεχίζονται καί κατά τή διάρκεια
τού Μακεδονικού όγώνος (1904-1908).
1912. Φώς ιλαρό πλημμυρίζει τή
Θεσσαλονίκη. ' Ο διάδοχος του έλληνικού θρόνου Κωνσταντίνος μπαίνει στις
26 Οκτωβρίου θριαμβευτικά έπί κ ε 

Δ έν ύπάρχουν στόν Κόσμο πολλές
έκκλησίες πού οί τοίχοι τους, οί θόλοι
τους κι οί τρούλοι τους νά άκοϋνε έπί
1000 καί 1500 χρόνια τούς ίδιους άκριβώς λατρευτικούς ύμνους καί στήν
ίδια πάντοτε γλώσσα... Ωστόσο, στή
Θεσσαλονίκη μας, σ ’ αύτή τήν πόλι μουσείο, ύπάρχουν άρκετές τέτο ιες
έκκλησίες - μνημεία, πού καλύπτουν
όλόκληρο τήν έξέλιξι τής Βυζαντινής
μας τέχνης τόσο στόν τομέα τής άρχιτεκτονικής όσο καί σέ κείνον ζω
γραφικής.
' Ηταν ή Θεσσαλονίκη, κατά τή διάρ
κεια τής χιλιόχρονης ζωής τής μεσαιω
νικής ιστορίας μας, ή δευτέρα πόλις
τής Αύτοκρατορίας, εύθύς μετά τήν
βασιλίδα τών πόλεων, τήν θεοφύλα
κτη Κωνσταντινούπολι. Γνώρισε, όπως
κι ή Πόλι, μεγάλη άκμή στά γράμματα
καί στις τέχνες. Καί τήν άκμή της αύτή
πανηγυρικά τήνμαρτυροϋν οί ιστορικές
καί πανέμορφες έκκλησίες της, πού ό

Γιγάντια ή πτώση τής Βασιλεύου
σας. Στήν κρίσιμη ώρα, πού έδυσε
άργά ό μεσαιωνικός Ελληνισμός, μα
ζεύεται ή στερνή του λάμψη σέ άλλη
πόλη. Γλυστρά τό φώς τό έτοιμοθάνατο
πάνω στά λιθάρια, στά ξύλα, στά θέα
τρα, στό μέγεθος καί στήν όμορφιά
τών οικοδομημάτων, στά πλοία καί στόν
στρατό, στούς νόμους καί στά ιερά.
Κι εύθύς φωτίζεται ή άλλη πόλη. Ή
Θεσσαλονίκη.
Π νέει δροσερό σ ' αύτήν τό πνεύ
μα τής άρχαίας Ελλάδας καί περισυγκεντρώνει τίς δυνάμεις ένός νέου ' Ελ
ληνισμού πού ξαναγεννιέται. «Εις τήν
μεγάλην πόλιν, εις τήν όποιαν ήνθιζον
όλα τά άνθη πολιτισμού ύπερμέτρου,
έ ν μέσω τής μεγαλοπρεπείας τών μνη
μείων τής τέχνης, τής λάμψεως έκείνης τών λογιών καί τών φιλολογικών
συζητήσεων, έ ν μέσφ τού κήπου έκείνου τών Μουσών καί τών Χαρίτων, έν
μέσω τών ποικίλων πανηγύρεων καί
τών κατανυκτικών έκκλησιαστικών τε λ ε 
τών, διήρχετο ό βίος έν εύδαιμονίςι καί
παρεϊχεν άνεκλάλητον εύφροσύνην
καί πνευματικήν χαράν. ' Η πόλις είλκεν
εις έαυτήν ώς μαγνήτης τούς άνθρώπους άπαντας καί τούς έκαμνε νά λη
σμονούν τήν πατρίδα των, έκοίμιζε τάς
λύπας, ήτο κοινή παρηγοριά, ήτο μέ τά
άγαθά αύτής παράδεισος εύδαιμονίας...».
Σ ' αύτόν τόν παράδεισο τής ε υ 
δαιμονίας, όπως άπό τούς συγγραφείς
καί τούς ποιητάς της ώνομάστηκε ή
Θεσσαλονίκη, γεννιέται νέα πνευματι
κή ζωή. Στό κίνημα γιά τήν όναγέννηση
τού πνεύματος μέ τήν μελέτη τών άρχαίων συγγραμμάτων, στήν έξέγερση
ένάνπα στό ριζωμένο άπό καιρό στενό
άσκητικό πνεύμα, πρωτοστατούν μορ
φ ές ποτισμένες άπό τίς άναμνήσεις
τής άρχαίας Ελλάδας. Αέρας δύνα
μης καί έλευθερίας στήν σκέψη πλέ
κεται μ έ τίς ύψηλές φιλοσοφικές θεω-
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« Εν ίδρώτι τοϋ προσώ
που» μας άρχίσαμε ν' αύλακώνουμε μέρα καί νύχτα
τά στενά, τούς δρόμους
καί τίς π λατείες τής Πά
τρας φυλάγοντας τούς κα
τοίκους της καί μαζί μ
αύτούς πρό παντός τίς
κοπέλλες άπό κάθε κακό...

Ο ΣΕΣ φ ορές ξεκινώντας κα
νείς, άπό ένα παραμυθένιο
τόπο, πού τόν άποχαιρετοϋνε, όνει
ρα κι έλπίδες, όμορφιές καίάρώματα φθάνει σ' ένα λιμάνι πού ξένο ς
άπ' όλα αύτά παίρνει πεζός τό δρό
μο στή στυγνή πραγματικότητα;
” Ετσι κι έμ είς άφού ζήσαμε έ ξ όλόκληρους μήνες όλο όμορφιά καί
γείτα σ τ’ όμορφο νησί τής Ναυσικάς καί τών Φαιάκων, κι άφοϋ ό
Θ εός μάς έρ ιξε σ' ένα παράδεισο
ποϋχε κάθε λογιών δένδρα, κάθε
λογιών καρπούς, χρώματα κι άρώματα κι άφοϋ μάς άφησε κεϊ νά ρωτευθοϋμε, άλλος τό νησί, κι άλλος
κάποια άπό τίς όμορφες νεράιδες,
σάν τάχα νάχαμε κι έμ είς σμίξει
τήν Εύα καί μάς έδωκε νά φάμε τόν
άπαγορευμένο καρπό, έπρεπε σέ
λίγο νά έξωστοϋμε άπό κεϊ καί νά
βγούμε στή γή πού μέ τόν ιδρώτα
τοϋ προσώπου μας θά πρέπει άπό
δώ καί πέρα, νά τρώμε τό ψωμάκι
μας. 'Α ρκετά μείναμε στή Σχολή,
κι άρκετά χαρήκαμε Κέρκυρα, θάπρεπε τώρα νά φύγωμε άπό κεϊ καί
νά πάμε στή Πάτρα.
Α π ' τήν προηγούμενη μέρα

Π
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Επάνω: Ή πλατεία Αγίου Γεωργίου στήν
Πάτρα. (Καρποστάλ άπό τό βιβλίο Ά λ . Μαρασλή). Δεξιά: Ή όδός Αγίου Κωνσταντίνου
άπό τό κάτω μέρος. (Καρποστάλ έπίσης άπό
τό βιβλίο Ά λ . Μαρασλή)

δόθηκε σ' όλους άδεια! Ποιός ξ έ 
ρει, άλλος είχε ν ' άποχαιρετίση
κάποιαν, άλλος κάποιον, κι άλλος
νά τρέξη νά χαρή τόπους πού μπο
ρεί νά μήν τούς ξαναζήση. Δακρυσμένοι γύρισαν πολλοί, άλλοι βαρυφορτωμένοι δέματα, κι άλλοι βαρυφορτωμένοι μέ όρκους πού δώσα
νε καί πήρανε, γιατί τήν άλλη μέρα,
ένα βαπόρι θάρχουνταν άπ' τήν
Ελλάδα (έτσι τόλεγαν τότε στήν
Κέρκυρα) νά μάς πάει στήν Πάτρα.
Καί πραγματικά τήν άλλη μέρα
κατά τό μεσημέρι φάνηκε τό βαπόρι
κι άρχισε πά στά μουράγια νά κεν
τιέται κέντημα άπ' όλων τών ειδών
τά χρώματα, άπό γυναίκες κι άν
τρες, μέ άνάκατα μ' αύτούς πιό

πολλές κοπέλλες ψ ηλές, λυγνές,
χλωμές κι άφράτες, πού κύτταζαν
νά δουν στις βάρκες ή στό βαπόρι
κείνον πού άξαφνα τούς έφ ευ γε.
Δακρυσμένα ήταν τά μάτια πού κύτ
ταζαν τίς βάρκες, κλαμμένα κεϊνα
πού κύτταζαν τή θάλασσα, μαντήλια
άσπρα άνέμιζαν. Διακόσιοι νέοι,
διακόσια παλληκάρια φ εύγανε άφίνοντας πίσω τους καϋμούς καί όρ
κους καί σάν άκούστηκε σκληρός ό
τραχύς συριγμός τού καραβιού στά
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Ψηφιδωτό στόν "Αγιο Δημήτριο. Ο "Αγιος
είκονίζεται όρθιος μ έ λευκό χιτώνιο, λευκή
χλαμύδα καί γαλάζιο «ταβλιον». Δίπλα Του
στέκετα ι ό διάκονος, πού κρατά μπροστά
ατό στήθος του Εύαγγέλιον

ρίες καί ό άνθρωπος στήν Θεσσαλονί
κη καί οί άνθρωποι στόν κόσμο όλόκληρο μαθαίνουν τά θεία καί τά άνθρώπινα
πράγματα άπό τούς άρχαίους "Ελλησες σοφούς πού άνασταίνουν οί λόγιοι
τής πόλης.
Πρώτα είναι δύο άδελφοί θεολόγοι.
Ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος. Διδά
σκαλοι τού Χριστιανισμού στήν χώρα των
Χαζάρων καί των Σλαύων, μεταφρασταί
τής Αγίας Γραφής καί των λειτουργι
κών βιβλίων, καί άκόμη έφ ευρέτης ό
πρώτος νέας γραφής, τής κυριλικής.
Συγγραφεύς, φιλόσοφος, πολιτευτής, ύπερασπιστής τής Θεσσαλονίκης
κατά τού άντιπάλου στρατού τού έγγονού του, ό Νικηφόρος Χούμνος κατέ
χει ξέχωρη θέση στά γράμματα τής έποχής. Τά έργα του, νομικά, φιλοσοφικά,
ρητορικά, δλα σέ χειρόγραφα προστί
θενται στούς θησαυρούς τών βιβλιοθη
κών τής Ρωσίας τής Βενετίας, τών Γίαριαίων, καί φθάνουν ώς τίς ήμ έρες μας
πνευματικές ύποθήκες άνυπολόγιστης
άξίας.
Ή ψυχή κατηγορεί τό σώμα καί τό
σώμα τήν ψυχή, στήν «Πρωσοποποιία»
τού Γοηγορίου Παλαμά. Δεινός θεολό
γος, συγγραφεύς καί άπολογητής τής
μοναστικής ζωής, μ έ σημαντική έπιδραση στήν μεταγενεστέρα βυζαντινή
θεολογία. Πολέμησε μ έ πάθος τούς
λατινίζοντας καί τά περισσότερα άπό
τά έργα του είναι άποτέλεσμα τής έριδος πρός αύτούς.
Κορυφαία θέση στήν μεσαιωνική
πνευματική ζωή τής Θεσσαλονίκης
κατέχει ό Θεόδωρος Γαζής. Σοφός
καί γραμματικός, πρύτανις τής σχολής
τής Φερράρας, έλαβε ένεργό μέρος
στήν πάλη τών Πλατωνικών μέ τούς
'Αριστοτελικούς, έγραψε έλληνική
γραμματική, μ έ σπουδαία έπίσης έπίδοση στήν βιβλιογραφία. ’ Ονομαστός
μένει ό κώδικάς του γιά τήν Ίλιάδα.
’Αλλά ή μεγάλη προσφορά τού Γαζή
είναι οί άριστουργηματικές μεταφρά
σεις τών ' Ελλήνων κλασσικών στήν
λατινική γλώσσα. ’Από τό δημιουργικό
του πνεύμα κτήμα τών Λατίνων γιά μιά
710
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Ο Χάλκινος κρατήρας τού Δερβενιού, ένα
άπό τά ωραιότερα έκθέματα τού Μουσείου
Θεσσαλονίκης Οί ειδικοί λένε ότι είναι μο
ναδικός. Ή κατασκευή τού κρατήρα τοπο
θετείται γύρω στά 350 π.Χ.
άκόμη φορά ό Αριστοτέλης, ό Ιππο
κράτης, ό Θεόφραστος, ό Αίλιανός, ό
χριστιανός Χρυσόστομος καί ένα πλή
θος άλλοι άξιόλογοι δημιουργοί.
Τελευταίος άπό τούς φημισμένους
βυζαντινούς θεολόγους του μυστικι
στικού κλάδου είναι ό Νικόλαος Καβάσιλας. Ερμηνεία τής θείας λειτουρ
γίας, όμιλίες, ποιητικά δοκίμια, έπιγράμματα, άποτελοϋν ένα μεγάλο μ έ 
ρος άπό τό συνολικό του έργο. Επι
στέγασμα τής πλούσιας προσφοράς
του στόν κόσμο τού πνεύματος είναι τό
περίφημο έργο «Π ερί τής έ ν Χριστώ
Ζωής». Τής ζωής πού, κατά τόν συγ
γραφέα, πρέπει νά άρχίζη άπό τόν κό
σμο τούτο, μ έ τήν μυστηριακή ένωση
Κυρίου καί πιστού, μέσφ τού Βαπτίσματος, τού Χρίσματος καί τής θ εία ς Ευ
χαριστίας.
Στις κυριώτερες μορφές τής πνευ
ματικής Θεσσαλονίκης, πρέπει νά προστεθή καί ένα άκόμη άνώνυμο πλήθος
άφανών έργατών τών γραμμάτων, πού
μαζί μ έ τούς μεγάλους δημιουργούς
συνόψιζαν τήν έποχή έκείνη τήν γνή
σια βυζαντινή κοινωνία, πού είχε μ ετα 
φ ερθεί καί είχε θεμελιώσει τήν πνευ
ματική κοινωνία τής Θεσσαλονίκης.
Δίπλα στό θρησκευτικό Ιδεώδες, ζ ε ϊ τό
ιδεώδες τής έθνικής ένότητος. Ξυπνά
τό αίσθημα τού πατριωτισμού καί στούς
ΡωμαΤζοντας τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας στέκουν άντιμέτωποι οI 'Ελληνίζοντες λόγιοι τής Θεσσαλονίκης.
'Εμμεσα ή Θεσσαλονίκη τού δεκάτου
τετάρτου αίώνος προπαρασκευάζει
μ έ τό πνεύμα της τό μέγα κίνημα τής
έλληνικής φυλής. Καί γίνεται ή μεγάλη
πόλις «κοινή παρηγοριά» γιά τήν πεσμέ
νη Βασιλεύουσα. Γίνεται κέντρο πολιτι
σμού. Καί βρίσκει σ ’ αύτήν τό φώς τού
Βυζαντίου, τό έτοιμοθάνατο, φιλοξε
νία. Καί λούζεται στό φώς ή πόλη καί
φωτίζεται. Τό πνεύμα άλλαξε χώρο οί
μορφές ζωογόνησαν τό πνεύμα μέσα
στόν «κήπο τών Μουσών καί τών Χαρίτων». Τήν Θεσσαλονίκη τού Μεσσαίωνα.
ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ
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Απόφαση ύπ άριθ. 690 (1979) τής 36ης τακτικής Συνόδου τής Κοι
νοβουλευτικής Συνελεύσεως τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

Α' Διαγωγή
Ο άστυνομικός έκτελεΤ τά καθή
κοντα πού τού έπιβάλλει ό νόμος προ
στατεύοντας τούς συμπολίτες του καί
τήν Κοινότητα άπό βίαιες, αύθαίρετες
καί άλλες βλαπτικές πράξεις, όπως όρίζει ό νόμος.
Ο άστυνομικός ένεργεί μέ έντιμότητα, άμεροληψία καί άξιοπρέπεια. Είδικώτερα, θά πρέπει νά άπέχη καί νά
άντιτίθεται σέ κάθε πράξη διαφθοράς.
Εκτελέσεις, ύστερα άπό συνοπτι
κή διαδικασία, βασανισμοί, καθώς καί
άλλες μορφές άπάνθρωπης ή έξευτελιστικής μεταχειρίσεως ή τιμωρίας, άπαγορεύονται σέ όλες τις περιπτώσεις.
Ό άστυνομικός ύποχρεοΰται νά μήν
ύπακούση ή νά παραβλέψη κάθε δια
ταγή ή όδηγία πού συνεπάγεται τέτοια
μέτρα.
' Ο άστυνομικός έκτελεΤ διαταγές οί
όποιες έκδόθηκαν κανονικά άπό τόν
ίεραρχικά άνώτερό του, άλλά άπέχει
άπό τήν έκτέλεση κάθε διαταγής πού
γνωρίζει ή έπρεπε νά γνωρίζη δτι είναι
παράνομη.
' Ο άστυνομικός πρέπει νά άντιτίθεται στίς παραβιάσεις τού νόμου. Εάν
άπό τήν έπαπειλουμένη παραβίαση προέκυπτε άμεση ή άνεπανόρθωτη καί
σοβαρή βλάβη, πρέπει νά ένεργήση
άμέσως δτι τού είναι δυνατό.
Έ άν δέν άπειλεΤται άμεση ή άνε
πανόρθωτη καί σοβαρή βλάβη, πρέπει
νά προσπαθήση νά άποτρέψη τις συνέ
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πειες τής παραβιάσεως ή τήν έπανάληψή της, άναφέροντας τό θέμα στούς
άνωτέρους του. "Αν αύτό άποβή άναπολεσματικό, μπορεί νά άναφερθή σέ
άνώτερες Αρχές.
Ούδεμία ποινική ή πειθαρχική δίω
ξη θά άσκεΤται έναντίον αστυνομικού
ό όποιος άρνήθηκε τήν έκτέλεση πα
ρανόμου διαταγής.
Ό άστυνομικός δέν συνεργάζεται
στήν άνακάλυψη, σύλληψη, φρούρη
ση ή μεταγωγή προσώπων πού, ένώ δέν
είναι ύποπτα διαπράξεως παρανόμου
πράξεως, καταζητούνται, κρατούνται
ή διώκονται, λόγω φυλής, θρησκείας
ή πολιτικών των πεποιθήσεων.
Ό άστυνομικός είναι προσωπικά ύπεύθυνος γιά τις πράξεις του καί γιά
πράξεις ή παραλείψεις πού διέταξε καί
πού είναι παράνομες.
Πρέπει ή ιεραρχία νά είναι σαφής.
Πρέπει πάντοτε νά είναι δυνατό νά
καθορισθή ποιός άνώτερος είναι τελι
κά ύπεύθυνος γιά πράξεις ή παραλεί
ψεις ένός άστυνομικοϋ.
Ή νομοθεσία πρέπει νά προβλέψη
ένα σύστημα νομικών έγγυήσεων καί
μέτρων ένατίον κάθε ζημίας προερχομένης άπό άστυνομικός ένέργειες.
Στήν έκτέλεση τών καθηκόντων
του, ένας άστυνομικός πρέπει νά χρη
σιμοποιεί όλη τήν άποφασιστικότητα
πού χρειάζεται γιά τή έπιτυχία ένός
σκοπού νομίμου ή έπιτρεπομένου, άλ
λά ποτέ δέν έπιτρέπεται ν' άσκήση

βία μεγαλύτερη άπ' ότι είναι λογική.
Οί άστυνομικοί παίρνουν σαφείς καί
άκριβεϊς έντολές γιά τόν τρόπο καί τις
περιστάσεις χρήσεως τών όπλων.
Αστυνομικός πού έχει ύπό τήν
φρούρησή του πρόσωπο τό όποιο έχει
άνάγκη ιατρικής φροντίδος, τοϋ έξασφαλίζει τήν φροντίδα αύτή καί, άν
χρειάζεται, λαμβάνει μέτρα γιά τήν
προστασία τής ζωής καί τής ύγείας
τοϋ έν λόγω άτόμου. Ο φείλει νά άκολουθήση τις όδηγίες τών ιατρών όταν
θέσουν τόν κρατούμενο ύπό ιατρική
παρακολούθηση.
' Ο άστυνομικός τηρεί τό άπόρρητο
όλων τών ύποθέσεων έμπιστευτικής
φύσεως πού χειρίζεται, έκτός έάν ή
έκτέλεση τοϋ καθήκοντος ή νομικές
διατάξεις όρίζουν διαφορετικά.
Ό άστυνομικός πού συμμορφώνε
ται μέ τις διατάξεις τής παρούσης διακηρύξεως, δικαιούται τήν ένεργό ήθι-

κή καί ύλική συμπαράσταση τής Κοινότητος πού υπηρετεί.

Β' Κατάσταση
Οί Αστυνομίες είναι δημόσιες υ
πηρεσίες προβλεπόμενες άπό τόν νό
μο καί έχουν τήν εύθύνη τής τηρήσεως
καί έφαρμογής του.
Κάθε πολίτης μπορεί νά καταταγή
στήν Αστυνομία έάν έχη τά σχετικά
προσόντα.
' Ο άστυνομικός λαμβάνει πλήρη γε
νική, έπαγγελματική καί πρακτική έκπαίδευση καθώς καί κατάλληλη έπιμόρφωση πάνω στά κοινωνικά προβλή
ματα, τις δημοκρατικές έλευθερίες, τά
άνθρώπινα δικαιώματα καί, είδικώτερα,
τήν εύρωπαϊκή συμφωνία περί άνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οί έπαγγελματικές, ψυχολογικές
καί πραγματικές συνθήκες κάτω άπό
τίς όποιες ό άστυνομικός έκτελεϊ τά
καθήκοντά του πρέπει νά είναι τέτοιες
ώστε νά προστατεύεται ή άκεραιότης,
ή άμεροληψία καί ή άξιοπρέπειά του.
Ο άστυνομικός δικαιούται νά άμείβεται δίκαια, πρέπει δέ νά λαμβάνονται
ύπ' δψει ειδικοί παράγοντες, όπως
οί μεγαλύτεροι κίνδυνοι καί εύθύνες καί
τά άνώμαλα ώράρια έργασίας.
Οί άστυνομικοί πρέπει νά έχουν τό
δικαίωμα ίδρύσεως έπαγγελματικών
Οργανώσεων, συμμετοχής των σ' αύτές καί ένεργοϋ δραστηριοποιήσεώς
των μέσα σ' αύτές. Μπορούν έπίσης
νά παίξουν ένεργό ρόλο σέ άλλες
Οργανώσεις.
Μία έπαγγελματική
άστυνομική
' Οργάνωση, ύπό τόν όρο ότι είναι άντιπροσωπευτική, έχει δικαίωμα:
- Νά μετέχει σέ διαπραγματεύσεις
πού άφοροϋν τήν έπαγγελματική
κατάσταση τών άστυνομικών.
- Νά τήν συμβουλεύονται σέ θέ
ματα διοικήσεως τών άστυνομι
κών μονάδων.
- Νά κινεί νομικές διαδικασίες πρός
όφελος όμάδος άστυνομικών ή
χάριν ένός συγκεκριμένου όργάνου.
Τό γεγονός ότι άστυνομικός είναι
μέλος έπαγγελματικής άστυνομικής
' Οργανώσεως καί παίζει ένεργό ρόλο
σ' αύτήν, σέ καμμιά περίπτωση δέν
πρέπει νά άποβή εις βάρος του.
Σέ περίπτωση κινήσεως τής πειθαρ
χικής ή ποινικής διαδικασίας έναντίον
του, ό άστυνομικός δικαιούται νά άκουσθή καί νά τύχει ύπερασπίσεως άπό
δικηγόρο. Ή άπόφαση θά λαμβάνεται μέσα σέ λογικό χρόνο. Πρέπει έ 
πίσης νά έχη τήν δυνατότητα νά έπω-

φεληθή άπό τήν βοήθεια τυχόν έπαγγελματικοϋ 'Οργανισμού στόν όποϊο
άνήκει.
Αστυνομικός έναντίον τού όποιου
έχουν ληφθή πειθαρχικά ή ποινικά
μέτρα, έχει τό δικαίωμα έφέσεως σέ
άνεξάρτητο καί άμερόληπτο Σώμα ή
Δικαστήριο.
Τά δικαιώματα τών Αστυνομικών
ένώπιον τών Δικαστηρίων είναι τά ίδια
μέ τά δικαιώματα όποιουδήποτε πολί
του.

Ρ Πόλεμος καί άλλες
καταστάσεις έκτάκτου
άνάγκης - Ξένη κατοχή
Ο άστυνομικός συνεχίζει νά έκτελεΤ τά καθήκοντά του γιά τήν προστα
σία προσώπων καί ιδιοκτησίας κατά
τήν διάρκειαν πολέμου καί έχθρικής
κατοχής, πρός τό συμφέρον τού άστικοΰ πληθυσμού. Γιά τόν λόγο αύτό δέν
έχει τόν χαρακτήρα τού «έμπολέμου»
καί οί διατάξεις τής τρίτης συνόδου
τής Γενεύης, τής 12.8.49, γιά τήν με
ταχείριση τών αιχμαλώτων πολέμου,
δέν έχουν έδώ έφαρμογή.
Οί διατάξεις τής τετάρτης συνόδου
τής Γενεύης, τής 12.8.49, οί σχετικές
μέ τήν προστασία ιδιωτών σέ καιρό
πολέμου, έφαρμόζονται στήν πολιτική
Αστυνομία.
' Η δύναμις κατοχής δέν πρέπει νά
διατάζη άστυνομικούς νά έκτελοΰν κα
θήκοντα άλλα άπό έκεϊνα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 τού παρόντος κε

φαλαίου.
Κατά τήν διάρκεια τής κατοχής ό
άστυνομικός:
- Δέν μ ετέχει σέ μέτρα έναντίον
μελών κινημάτων άντιστάσεως.
- Δέν μετέχει στήν έφαρμογή μέ
τρων πού άποβλέπουν στήν άπασχόληση τού πληθυσμού γιά στρα
τιωτικούς σκοπούς καί τήν φρού
ρηση στρατιωτικών έγκαταστάσεων.
Εάν ένας άστυνομικός παραιτηθή
κατά τήν διάρκεια τής έχθρικής κατο
χής έπειδή ύπεχρεώθη νά έκτελέση
παράνομες διαταγές τής δυνάμεως
κατοχής, άντίθετες πρός τά συμφέρον
τα τού πληθυσμού, δπως οίπροαναφερθεΤσες καί διότι δέν ύπήρχε άλλη λύ
ση, ούτος έπανέρχεται στήν δύναμη
εύθύς μόλις περατωθή ή κατοχή, χω
ρίς νά χάση κανένα άπό τά δικαιώματα
ή όφέλη τά όποια θά άπήλαυε έάν πα
ρέμενε στήν άστυνομία.
Ούτε κατά τήν κατοχή, ούτε μετά
άπ' αύτήν μπορούν νά έπιβληθοϋν
ποινικές ή πειθαρχικές κυρώσεις σέ
άστυνομικό γιά τήν καλόπιστη έκτέλεση διαταγής μιας άρχής πού έθεωρεΤτο άρμόδια, όταν ή έκτέλεση μιάς
τέτοιας διαταγής ήταν κανονικά καθή
κον τής Αστυνομίας.
Ή δύναμη κατοχής δέν θά διώξη
πειθαρχικά ή ποινικά άστυνομικό λόγω
έκτελέσεως, πρό τής κατοχής, διατα
γών οί όποιες τού έδόθηκαν άπό τίς άρμόδιες άρχές.
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ΑΙΓΑΙΟ: ΘΑΔΑ]
νοήθηκε έ ξ ίσου κι άπό τό ήπιο κλίμα
τήν αιώνια άνοιξι, τήν διαρκή άνθησι καί
τήν γοητεία τής φύσεως στήν Κρήτη
καί τά άλλα νησιά. Οί τοιχογραφίες
οί σφραγιδόλιθοι, τά ειδώλια, τά άγγεϊα
καί ή ζωγραφική τους διακόσμησις δ εί
ξ ο υ ν ότι ό Αίγαΐος πολιτισμός ύπήρξε
τό δημιούργημα ένός λαού, πού διακρινόταν γιά τήν άγάπη του πρός τήν φύσι.
' Ο πολιτισμός αύτός ύπήρξε έντελώς
διάφορος τού Αιγυπτιακού, τού όποιου
χαρακτηριστικό ήταν τό μυστηριακό, τό
μνημε'ώδες καί ή μέριμνα γιά τόν θά
νατο. ' Ο πολιτισμός τών Αιγαίων άντίθετα, ήταν ή έκφασις τής χαράς τής
Ελλάδα καί Αιγαίο υπήρξαν πάν ζωής καί δέν θεωρείται άδικα ώς ό πρό
τοτε έννοιες ταυτόσημες. Η δρομος τού έλληνικοϋ πνεύματος καί
ιστορία φωτίζει, διδάσκει καί ο τού εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού στήν Μεσό
δηγεί... Ο,τι άλλο λέγεται, δέν γειο.
Ή καταστροφή τού Αιγαίου πολιτι
έχ ει ιστορική έδραίωσι.
σμού έγινε βίαια καί ύπήρξε όλοσχερής
άπό τήν φοβερή έκρηξη τού ήφαιστείου
τής Σαντορίνης τού 1450 π.Χ. Πελώρια
κύματα, πού σχηματίσθηκαν άπό τόν
καταποντισμό τού νησιού, σάρωσαν
όλες τις άκτές καταστρέφοντας τά
σπουδαιότερα μινωικά κέντρ α .' Από τήν
καταστροφή αύτή έπωφελήθηκε ή έλληνική φυλή τών 'Αχαιών, πού ή έξάπλωσή της εϊχε άρχίσει στήν Αίγαιίδα
άπό τά μέσα τής 2ης χιλιετίας. Μέ τούς
Αίολεϊς μαζί κατέρχονται σέ νοτιώτεΔ/ρος ΕΠ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ρες περιοχές. Ή έπαφή τους μέ τήν
θάλασσα τούς έξοικείωσε γρήγορα.
"Επειτα δημιούργησαν έμπορικό στόλο,
συναγωνίζονταν τούς Κρήτες καί ίδρυ
σαν άποικίες στήν Συρία, στήν Κιλικία,
στόν Εύξεινο. Στήν Δύσι ίδρυσαν άποι
ΠΟάρχαιολογικά εύρήματαέχουν
κίες στήν Κεφαλληνία καί στόν Τάραν
βεβαιωθή Ιχνη άνεπτυγμένου βίου
τα. Άπήχησι τών μετακινήσεων αύτών
στδ Αίγαϊο άπό τήν 4η ήδη χιλιετία. Στήν
τών ' Αχαιών βρίσκουμε στίς έπιγραφές
3η όμως χιλιετία στίς χώρες καί στά νη τών Χετταίων τής περιόδου έκείνης,
σιά, πού περιβρέχονται άπό τό Αίγαϊο,
πού άναφέρουν γιά πολεμικές περιπέ
άναπτύσσεται πολιτισμός μέ έπίκεν- τειες τών Κιλίκων έναντίον τού λαού
τρο τήν Κρήτη. ' Ο πολιτισμός αύτός θά τών Άχαϊβα.
φθάση στό άποκορίκρωμά του τήν 2η χι
Ά π ό τό έτος 1500 ώς τό 1000 ή έξλιετία, μέ σπουδαιότερα κέντρα τήν άπλωσις φέρνει τούς "Ελληνες, καθώς
Κνώσό, τήν Φαιστό, τά Μάλια, τό Ζά- άκολουθοΰν τώρα καί οί Δωριείς, ώς τήν
κρο, τά Γουρνιά, τό Παλαιόκαστρο, τήν
Κύπρο, τήν Μ. Ασία, τήν Αφρική. Ό
Φυλακωτή στήν Μήλο, τήν ' Αγία Ειρή Αίγαΐος πολιτισμός γίνεται Κρητομυκηνη στήν Κέα, τό ' Ακρωτήρι στήν Σαντο ναϊκός, δηλαδή έξελληνίζεται. Ή
ρίνη κ. ά. Τά προϊόντα τών περιοχών γραμμική γραφή Α, πού παραμένει ά
αύτών φθάνουν στήν Αίγυπτο, στήν γνωστη άκόμη, γίνεται μετά τήν κατάΒαβυλώνα, στόν ' Ελλήσποντο καί στόν ληψι τής Κρήτης άπό τούς 'Αχαιούς,
Τάραντα. Ή οικονομική άκμή φέρνει ή γραμμική Β, πού ή άποκρυπτογράφηπρωτοφανή άνθησι τής τέχνης, πού εύσί της άπό τόν Ventris άπέδειξε ότι
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άντιστοιχεΐ σέ γλώσσα έλληνική.
Μέ τήν κάθοδο τών Δωριέων ό Κρητομυκηναίκός πολιτισμός έξαφανίζεται στήν ' Ηπειρωτική ' Ελλάδα, ένώ στό
Αιγαίο πηγαίνουν καί έρχονται τά έλληνικά φύλα τών Αχαιών, Αίολέων, Ίώνων καί Δωριέων. Τό Αιγαίο γίνεται έλ
ληνική πιά λίμνη, όπου θά διαδραματισθοΰν τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα
τού "Ελληνισμού. Τόν 9ο καί 8ο αιώνα
οί συγκρούσεις έχουν σταματήσει. Οί
μικρασιατικές άποικίες άρχίζουν νά
άκμάζουν καί άλλες σέ λίγο θά ίδρυθούν πολυάριθμες (Β' ' Ελληνικόςάποικισμός). Τά έλληνικά πλοϊά διατρέχουν
τό Αιγαίο. Πολλά φθάνουν ώς τό μακρι
νό Γιβραλτάρ στήν Δύση καί, Β.Δ., ώς
τήν άποικία Τάναϊν, στίς έκβολές τού
ποταμού Δνεϊπερ, στήν Ά ζοφ ική θά
λασσα. Στήν περίοδο έκείνη τό σπου
δαιότερο κέντρο είναι ή Μίλητος, ή μητρόπολις 80 άλλων έλληνικών άποικιών,
στό Αιγαίο, τήν Προποντίδα, στόν ' Ελ
λήσποντο καί στόν Εύξεινο.
' Ακολουθούν ο ί ' Ελληνοπερσικοί πό
λεμοι, κατά τούς όποιους οί Πέρσες,
άφοϋ κυριαρχούν στίς έλληνικές πό
λεις τής Μ. 'Ασίας, έπιδιώκουν νάέπ εκτείνουν τά πολιτικά καί οικονομικά των
όφέλη καί στά λιμάνια πού βρίσκονται
στίς άπέναντι άκτές. Χωρίς αύτά,
δέν θά ήταν πλήρης καί ή άξιοποίησις
τών λιμανιών τής Ασίας, άφοϋ δέν θά
έξασφαλίζονταν γιά τούς Πέρσες βασι
λείς ούτε οί θαλάσσιες συγκοινωνίες
ούτε τό έμπόριο μέ τήν Εύρώπη. Στήν
σύγκρουσι πού άκολούθησε έπαιξε
άποφασιστικό ρόλο ή ναυτική ισχύς
καί ή κυριαρχία στό Αιγαίο. ' Η περσική
έκστρατεία τού 490 π.Χ. έγινε, ώς γνω
στόν, άπό τήν θάλασσα. ' Αλλά καί στήν
έκστρατεία τού 480 π.Χ. ισχυρός στό
λος συνοδεύει τις τεράστιες πεζικές
δυνάμεις τού Ξέρξη, παραπλέοντας
τις έλληνικές άκτές, γιά νά έξασφαλίση
τόν έφοδιασμό τών Περσών καί γιά νά
τούς προστατεύη άπό έπέμβασι τού έλληνικοϋ στόλου, πού άποφασίσθηκε στό
Συνέδριο τής Κορίνθου, νά σταλή στό
Αρτεμίσιο άκρωτήριο, στήν Β. Εύβοια.
Ή ναυμαχία τού Αρτεμισίου ύπήρξε
άμφίρροπη, άλλά ό περσικός στόλος
εϊχε μεγάλες άπώλειες, πού είχαν γίνει
άκόμη σημαντικώτερες άπό τά περσικά
ναυάγια λόγω τής κακοκαιρίας στήν
Μαγνησία καί στήν Ν. Εύβοια, κοντά
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Πάρων τού άγώνος τού 1821 (Μπρίκι). Στην κάτω φωτογραφία, τό πλοίο τού Ναυάρχου των Ψαρών Ν. Αποστόλη. "Εργον Ant. Roux.

στόν Καφηρέα.
"Ερχεται έν συνεχεία ή έκκένωσις
τών ' Αθηνών καί ή ναυμαχία στήν Σα
λαμίνα, γιά νά δικαιωθή ή διορατικότης
τού Θεμιστοκλή, πού είχε διαβλέψει
ότι οί Αθηναίοι θά νικούσαν, μόνο άν
βασίζονταν στόν στόλο. Τά λείψανα
τού περσικού στόλου, μετά τήν συντρι
βή του έκεί, έπλευσαν πρός τόν ' Ελ
λήσποντο. ' Η παραμονή στήν ' Ελλάδα
τού Μαρδονίου, χωρίς ύποστήριξι στό
λου, ήταν καταδικασμένη σέ άποτυχία.
Μέ τήν ήττα του, έτσι, στίς Πλαταιές
τελειώ νει ή έπιθετική φάσις τών έλληνοπερσικών πολέμων, στήν άποτυχία δέ
τών Περσών άποφασιστικό ρόλο έπαιξε
ή άπώλεια τής περσικής κυριαρχίας στό
Αιγαίο μετά τήν Σαλαμίνα.

Στήν έπόμενη φάσι τών έπιθετικών,
άπό τής πλευράς τών ' Ελλήνων τώρα,
πολέμων έναντίον τών Περσών, ή ' Αθή
να ήταν τό κέντρο ένός συνδέσμου τών
έλληνικών παραθαλασσίων πόλεων, ή
κατά κάποιο τρόπο πρωτεύουσα ένός
μεγάλου θαλασσίου κράτους, πού κυ
ριάρχησε στό Αιγαίο άπό τό 478 έως
τό 404 π.Χ. Πρόκειται περί τής A ' ' Αθη
ναϊκής συμμαχίας, πού δέν θά άργήση
νά μεταβληθή σέ ήγεμονία τών Α θ η 
νών. "Ολο τό Αιγαίο, άπό τήν Χαλκιδι
κή καί τήν Τρωάδα ώς τήν Κρήτη καί τήν
Αλικαρνασσό, ύπάγεται στό κράτος
αύτό τού Αιγαίου, πού κέντρο του είναι
πρώτα ή Δήλος καί έπειτα ή ' Αθήνα καί
πού βασικά άποτελέσθηκε άπό τούς
νησιώτες, τούς Μικρασιάτες Ελληνες
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καί τούς Αθηναίους. Στήν πρώτη αύτή
ένωσι τών ' Ελλήνων συμμετέχουν,
γύρω στό 450 π.Χ., έκατόν σαράντα
έλληνικές πόλεις. Τήν άθηναϊκή συμμαχία κυβερνά μέ έπιτυχία πρώτα ό
' Αριστείδης καί έπειτα ό Κίμων, γυιός
τού στρατηγού Μιλτιάδη Στά χρόνια
τού Κίμωνος ή συμμαχία μεταβλήθηκε
ατό μεγάλο άθηναϊκό κράτος τών ' Αθη
νών, περιελάμβανε τήν 'Αττική, τήν
Εύβοια, τά παράλια τής Μακεδονίας καί
τής Θράκης, τά νησιά τού Αιγαίου, καί
τις πόλεις τού ' Ελλησπόντου καί τής
Μ. ' Ασίας. ' Αλλά καί άπό τήν ήπειρωτική 'Ελλάδα άνήκαν στήν ήγεμονία
τά Μέγαρα, ή Βοιωτία, ή Φωκίς καί ή
Λοκρίς. Τόν Κίμωνα είχε προβάλει ό ' Α
ριστείδης, έπειδή είχε διαβλέψει τις
ικανότητάς του. Ό Κίμων έλευθέρωσε
πρώτα άπό τούς Πέρσες τά Θρακικά
παράλια καί τήν Χαλκιδική. "Επειτα άπήλλαξε τήν Σκύρο άπό τούς πειρατάς
καί έγκατέστησε στό νησί άθηναίους
κληρούχους. Γι' αύτό τά τοπωνύμιά της
είναι μέχρι σήμερα άθηναϊκά δπως π.χ.
ό ποταμός της, πού λέγεται Κηφισσός.
' Ακολουθεί έπίθεσις στήν Μ. ' Ασία. Τό

προ, όπου πέθανε στήν πολιορκία τής
Λάρνακος. ' Ο στόλος τότε έπέστρεψε
άλλά παραπλέοντας τήν Σαλαμίνα τής
Κύπρου έτρεψ ε σέ φυγή τόν περσικό
στόλο. Τά έληνικά πλοία έκτοτε διατρέ
χουν παντού στό Αιγαίο, στό όποιο ή
άθηναϊκή κυριαρχία είναι πιά άδιαφιλονίκητη, ένώ τά περσικά πλοία έπαυσαν
πιά νά έμφανίζωνται σ' αύτό.' Αποτέλε
σμα τής ύπεροχής στό Αιγαίο τού έλληνικοϋ στόλου ήταν νά στείλουν οί
Πέρσες άπεσταλμένους στήν Α θήνα
γιά ειρήνη. Παράλληλα οί 'Αθηναίοι έ 
στειλαν στά Σοϋσα τόν Καλλία τού
' Ιππονίκου. Σύμφωνα μέ τήν συνθήκη
πού ύπογράφτηκε τότε (449 π.Χ.) καί
φέρει τό όνομα τού Καλλία, τά περσικά
πλοία δέν μπορούσαν νά πλεύσουν δυ
τικά τού άνατολικοϋ άκρωτηρίου τής
Λυκίας καί τού Βοσπόρου. 'Ε κεί κατά
ντησε ό Μέγας Βασιλεύς, πού τριάντα
χρόνια πριν ζητούσε γή καί ύδωρ άπό
τούς "Ελληνεςσάνσύμβολούποταγής.
Κατά τήν διάρκεια τού Πελοποννησιακοΰ Πολέμου ή κυριαρχία τής ' Αθή
νας στήν θάλασσα μειώνεται καί τελικά,
μέ τήν μάχη στούς Αίγός ποταμούς, τό

Βυζαντινός Δρόμων

467 ό Κίμων μέ 200 τριήρεις καταδιώκει
τούς Πέρσες πέραν τών παραλίων τής
Καρίας καί τής Λυκίας. Οί Πέρσες συγ
κεντρώνουν δυνάμεις ισχυρές στήν
Παμφυλία, στις έκβολές τού Εύρυμέδοντος. Στήν όμώνυμη ναυμαχία ό Κί
μων συνέτριψε τόν περσικό στόλο καί
άποβίβασε μετά τά πληρώματά του, γιά
νά άκολουθήση πεζομαχία, άπό τήν ό
ποια έπέστρεψε νικητής μέ πολλούς
αιχμαλώτους καί λάφυρα. Τό 449 π.Χ.
έπλευσε έναντίον τών Περσών στήν Κύ
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405, καταρρέει. " Ετσι, δέν είναι καθό
λου περίεργο, δτι ή διάλυσις τής άθηναϊκής ήγεμονίας κρίθηκε άπό μιά θα
λάσσια σύγκρουσι. 'Αναβίωσε όμως ή
ναυτική Ισχύς τής ' Αθήνας μέ τήν νίκη
τού ναυάρχου Κόνωνος στήν Κνίδο τό
394 π.Χ. Οί ' Αθηναίοι, τώρα, στρέφουν
τήν προσοχή τους πάλι στή θάλασσα
ένισχυόμενοι καί άπό τήν περσική πολι
τική ισορροπία τών δυνάμεων, πού άποβλέπει στήν περαιτέρω έξασθένησι τού
έλληνισμοΰ. Μετά τήν (έπαίσχυντη)

Ά νταλκίδειο ειρήνη, πού διετάρασσε
τήν άπόλυτη κυριαρχία τών Ελλήνων
στό Αιγαίο, ο ί ' Αθηναίοι άντιδροϋν άποφασιστικά καί συγκροτούν τήν λεγομένη
Β ' 'Αθηναϊκή Συμμαχία, στήν όποια
μετέχουν έβδομήντα παράλιες καί νη
σιωτικές πόλεις, άνάμεσα στις όποιες
είναι ή Μυτιλήνη, ή Χίος, ή Ρόδος, τό
Βυζάντιο καί ή Εύβοια. Τό Αιγαίο ύπό
τήν κυριαρχία τών Ελλήνων άπ' άκρη
σέ άκρη.
' Η κατάστασις αύτή διατηρείται, φυ
σικά, καί στήν έποχή τού Μεγάλου ' Α
λεξάνδρου. Ή ναυπήγησις, μάλιστα
σημαντικού στόλου, πού συνεχιζόταν,
ώς τόν θάνατό του, στά λιμάνια τής Α
νατολικής Μεσογείου, δείχνει ότι ό
μεγάλος στρατηλάτης σχεδίαζε καί τήν
κατάκτησι τής Δύσεως. Ε χε μάλιστα
διατάξει, λίγο πρίν τόν θάνατό του, καί
τήν έναρξι προπαρασκευαστικών έργασιών γιά τή,ν διάνοιξι μεγάλης όδοϋ κατά
μήκος τών άκτών τής Β. ' Αφρικής. Οί
διάδοχοί του, έπίσης, διατήρησαν τήν
κυριαρχία στό Αιγαίο. Ο Δημήτριος ό
Πολιορκητής, μάλιστα, μέ βάσι πρώτα
τόν Πειραιά καί έπειτα τήν Κόρινθο καί
τήν Χαλκίδα, είχε όλόκληρο τό Αιγαίο
ύπό τήν έξουσία του, ώς τήν Κύπρο. ' Η
κυριαρχία διατηρήθηκε - καί στερεώ
θηκε μάλιστα περισσότερο - καί έπί τού
Πτολεμαίου Α '. Τίς προσπάθειές του
γιά τήν κυριαρχία στό Αιγαίο συνέχισαν
καί οί μεταγενέστεροι διάδοχοί του στόν
θρόνο τής Αιγύπτιου Πτολεμαΐοι, άναφέρονται δέ στόν αιγυπτιακό στόλο
τών έλληνιστικών χρόνων καί ισχυρά
πλοία τού τύπου τών πεντήρων καί δεκήρων άκόμη. Τήν παρουσία καί τήν
έπίδρασι τών Ελλήνων τής Αίγύπτου
στό Αιγαίο μάς τήν θυμίζει ή ύπαρξις
τού, ναού τής Ίσιδος στήν Δήλο, πού
περί τό τέλος τού 2ου αιώνα π.Χ., είχε
έξελιχθεϊ σέ παγκόσμιο έμπορικό κέν
τρο. "Υπαρξη ναού τής "Ισιδος έχει
διαπιστωθή έπιγραφικώς καί στήν πόλη
τής Χαλκίδος.
"Ηδη όμως είχαν έμφανισθή στό Αι
γαίο οί Ρωμαίοι, οί όποιοι, μετά τήν νίκη
τους κοντά στήν Κόρινθο, τό 146 π.Χ.,
κυριαρχούν όριστικά καί σ' αύτό. Τούτο
όμως δέν κατωρθώθηκε τόσο άπό τά
ρωμαϊκά πλοία, όσο άπό τά έλληνικά
πού συμμάχησαν μέ τούς Ρωμαίους, ι
διαίτερα δέ άπό τά πλοία τής Περγά
μου. Οί Ρωμαίοι δέν ήταν λαός ναυτι
κός. ' Η άδιαφορία τους ώς έκ τούτου
γιά τό Αιγαίο είχε σάν άποτέλεσμα τήν
έκ νέου άνάπτυξι τής πειρατείας σ'
αύτό.
Τόν 4ο καί 5ο μ.Χ. αιώνα, στήν πε
ρίοδο δηλαδή τών μεγάλων έπιδρομών,
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Η κατάληψι τής Λέοβου τό 1912 άπό τούς "Ελληνες οέ λαϊκή εικόνα τής έποχής.

τά αίγιοπελαγίτικα νησιά ύποφέρουν
ιδιαίτερα άπό τούς Βανδάλους. Μέ τήν
κατάλυσι όμως τού Δυτικού ρωμαϊκού
κράτους καί τόν βαθμιαίο αυτόματα
έξελληνισμό τού Ανατολικού, τό Αι
γαίο άρχίζει πάλι νά παίρνη τήν θέσι
του στήν ιστορία. Τό έμπόριό του
προοδεύει, τά σκάφη τά έμπορικά πού
διασχίζουν τά νερά του πολλαπλασιάζονται, ένώ άπό τούς χρόνους ήδη τού
αύτοκράτορος Δέοντος τού Α ' τό Βυ
ζάντιο ναυπηγεί στόλο πολεμικό.
Τόν 6ο, 7ο καί 8ο αιώνα ό βυζαντι
νός στόλος είναι πολύ ισχυρός καί κυ
ριαρχεί όχι μόνο στό Αιγαίο, άλλά καί σέ
όλη τήν Μεσόγειο. Τά πληρώματά του
στρατολογοϋνται μόνιμα άπό τά νησιά
τού Αιγαίου. Στήν περίοδο έκείνη τό
Βυζάντιο έχει άληθινή θαλασσοκρατία.
Οί όλκάδες μεταφέρουν τά έμπορεύματα, ένώ οί βυζαντινοί δρόμωνες δια
σχίζουν παντού τά νερά τής Μεσογείου,
μεταφέροντας περήφανα τά βυζαντινά
λάβαρα σέ όλες τίς άκτές της. Πολ
λές φορές πραγματοποιούνται θαλάσ
σιες έκστρατεΐες οάν αύτή πού περι
γράφει ό ιστορικός Προκόπιος, όταν
ό Βελισάριος, μέ 500 μεταγωγικά πλοία
καί 92 δρόμωνες, διέπλευσε τό Αιγαίο
κατευθυνόμενος πρός τήν Β. Αφρική,
όπου καί κατέλυσε τό κράτος τών Βαν
δάλων.

Οί βυζαντινές όλκάδες ήταν τά φορ
τηγά πλοία τής έποχής. Μ ετέφεραν
μέταλλα, μπαχαρικά, άρώματα καί πολύτιμρυς λίθους άπό τά λιμάνια τής ' Ανα
τολικής Μεσογείου πρός τήν Κωνστα
ντινούπολη καί σίτο άπό τήν ' Αλεξάν
δρεια καί τόν Εϋξεινο. Οί βυζαντινές
δέ πολεμικές μοίρες μετέφεραν
παράλληλα τήν προστασία τους στούς
κατοίκους τών νησιών τού Αιγαίου πού
έπάνδρωναν τόν βυζαντινό έμπορικό
ή πολεμικό στόλο. Έπί Μακεδόνων,
στόν 9ο αιώνα, τό Βυζάντιο έπικρατού-'
σε άπό τό ' Αζώφ ώς τό Γιβραλτάρ. Κέν
τρο όμως καί καρδιά τής αύτοκρατορίας ήταν τό Αιγαίο. Τόσο στόν πολι
τικό όσο καί στόν κοινωνικό βίο της
είχε προέχουσα θέσι. Καί δέν είναι τυ
χαίο ότι άπό τό Αιγαίο ξεκίνησε ή στά
ση τών είκονοφίλων έλλαδικών ύπό τούς
Κοσμά καί Άγαλιανό μετά τήν κατάργησι τών εικόνων άπό τόν Λέοντα Γ ’
τόν " Ισαυρο, κατά τήν διάρκεια τής ό
ποιας πολιορκήθηκε ή Κωνσταντινούρτολις άπό τά αίγαιοπελαγίτικα πλοία.
' Η θέση αύτή τού Αιγαίου στήν ζωή
τής αύτοκρατορίας δέν όφειλόταν μόνο
σέ λόγους γεωγραφικούς, άλλά στό ότι
στά παράλιά του, στούς όρμους, τούς
κόλπους καί τά νησιά του, ζοϋσαν πολ
λοί ναυτικοί πού μόνοι άπό όλους τούς
άλλους ύπηκόους τού κράτους, προ-

σέφεραν τήν πείρα τους στό αύτοκρατορικό ναυτικό, ή ύπηρετοϋσαν στούς
μεγάλους ναυτικούς σταθμούς του
στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Χερσώνα, στήν Αβυδο, στήν Λέσβο καί στήν
Ρόδο. Ή τελευταία έξακολουθοϋσε
νά είναι καί κέντρο πολιτιστικό, όπως
ήταν καί στούς άρχαίους χρόνους μαζί
μέ τήν Σάμο.
Τό Αιγαίο άποτελοΰσε ιδιαίτερη
έπαρχία, τό θέμα τών νήσων τού Αι
γαίου, μέ πυρήνα τίς Κυκλάδες. Ή
Μυτιλήνη, ή Χίος καί ή Λήμνος ύπάγονταν στό θέμα τού Αιγαίου, ένώ ή Σά
μος μέ τήν άπέναντι άκτή ύπαγόταν
σέ άλλο θέμα. Ή Σκιάθος, Σκόπελος
καί ’ Αλόνησος ύπάγονται στό θέμα
Θεσσαλονίκης, ένώ τό Β. Αιγαίο στό
θέμα Θράκης καί Μακεδονίας. Τό Ν.
Αιγαίο, τέλος, άνήκε στό θέμα Κιβυρραιωτών, πού περιελάμβανε τά Δωδεκά
νησα καί τήν Μίλητο. Τά πάντα έλληνι
κά. Στό θέμα τού Αιγαίου δέ στάθμευε
ή εύρωπαϊκή μοίρα τού αύτοκρατορικοϋ
στόλου ύπό τήν διοίκησι ένός δρουγγαρίου (ναυάρχου).
Από τότε όμως πού οί Ά ρ α β ες ήρ
θαν μέ τίς κατακτήσεις τους σ' έπαφή
μέ τήν Μεσόγειο καίάπέκτησαν, έπί τού
καλίφη Μωαβία, στόλο, άρχισαν τίς έπιδρομές τους, πρώτα στήν Κύπρο καί έ 
πειτα στό Αιγαίο. ' Επί Κωνσταντίνου Δ '
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του Πωγωνάτου έφθασαν ώς τήν Κων
σταντινούπολή άλλά τό ύγρόν πΰρ
κατέστρεψε τόν στόλο τους. Στούς
Ά ρ α β ες τής Συρίας, πού κουρσεύουν
στό Αιγαίο, προστίθενται τώρα οί Ά ρ α 
βες τής Σικελίας, τής Ισπανίας, τής
Β. Αφρικής. Στόν 9ο αιώνα οί Ά ρ α 
βες κατέλαβαν τήν Κρήτη. Στις άρχές
τοΰ 10ου πολιόρκησαν καί λεηλάτησαν
τήν Θεσσαλονίκη. Ή νίκη όμως τού
Νικηφόρου Φωκά στήν Κρήτη, στήν
όποια πήραν μέρος 34.000 ναύτες τού
Αιγαίου καί οί θαλάσσιες έκστρατεΐες
τού Βουλγαροκτόνου πού άκολούθησαν καθάρισαν τις θάλασσες άπό τούς
πειρατάς, άποκατέστησαν τις συγκοι
νωνίες καί έπανέφεραν τήν άκμή τών
νησιών τού Αιγαίου.
Στόν 11ο αιώνα έμφανίζεται ένας
νέος μεγάλος κίνδυνος. Είναι οί Νορμανδοί, πού έγκαταστάθηκαν στή Ν.
Ιταλία καί άπό έ κ ε ϊ έκστρατεύουν
κατά τού Βυζαντίου. Τό 1081 προσπα
θούν νά καταλάβουν τήν Κέρκυρα, άποκρούονται όμως μέ τήν βοήθεια τοΰ
βενετσάνικου στόλου. Γιά 100 χρόνια
οί φοβεροί πολεμισταί τής Δύσεως
προσπαθούν νά καταλάβουν τό νησί,
πού παρέμεινε ώς τό τέλος βυζαντι
νό. Ό Αλέξιος όμως ό Α ' Κομνηνός
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έκανε τήν άρχή μιάς όλέθριας πολιτι
κής, τήν όποια άκολούθησαν καί οί διά
δοχοί του: τήν άφειδώς παραχώρησι
προνομίων στούς Βενετούς, στούς Πισάτες καί τούς Γενοβέζους μέ άντάλλαγμα τήν ύποστήριξι τού στόλου των.
Τά προνόμια αύτά συγκέντρωσαν τό έλληνικό έμπόριο στά χέρια ιδίως τών ' Ε
νετών καί οδήγησαν στήν οικονομική
κατάπτωσι τού Βυζαντίου, πού άρχίζει
άκριβώς τότε. Παρ' όλον ότι οί Κομνηνοί άντιμετώπισαν στήν ξηρά μεγάλους
κινδύνους μέ έπιτυχία καί παρά τό γεγο
νός ότι τά πολεμικά τους κατορθώματα
ήταν έξαίρετα, έκαναν τό σφάλμα νά
παραμελήσουν τόν στόλο, πού, όπως
άποδεικνύει ή ιστορία μας, πρέπει νά
άποτελή τήν πρώτη δύναμι τού έλληνικοϋ κράτους, γιά λόγους καθαρά γεω
γραφικούς.
' Υπήρχε όμως καί άλλος λόγος πού
συνέτεινε στήν έξασθένησι τοΰ βυ
ζαντινού ναυτικού: 'Η τα ν ή άπώλεια
τού θέματος τών Κιβυρραιωτών, πού τό
είχαν ήδη καταλάβει οί Σελτζούκοι
Τούρκοι. Τό θέμα αύτό παρείχε στό
Βυζάντιο έκλεκτό μέρος τών πλοίων
του καί τών πληρωμάτων των.
' Ακολούθησε ή κατάληψις τής Κων
σταντινουπόλεως άπό τούς Σταυροφό
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ρους, τό 1204, καί ή διάσπασις τού
έλληνισμοΰ στά έναπομείναντα έλληνικά έδάφη. Ό βυζαντινός στόλος,
στήν περίοδο πού άκολούθησε, είναι
άνύπαρκτος σχεδόν. Κι όμως όταν
Ενετοί καί Σταυροφόροι έφθαναν τό
1204 στήν Κωνσταντινούπολι, στό λιμά
νι της άγκυροβολοΰν 2.000 πλοϊά άλιευτικά. Μετά τήν άπελευθέρωσι τής
Κωνσταντινουπόλεως, τό 1261, άπό τόν
Μιχαήλ Παλαιολόγο, κατεβλήθη προ
σπάθεια γιά ναυπήγησι στόλου άπό τις
άκτές τής Πελοποννήσου. Ή βυζαν
τινή αύτοκρατορία όμως είχε άρχίσει πιά
νά καταρρέη. Τις παραμονές τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως άπό
τούς Τούρκους δέν άπέμενε στό Βυ
ζάντιο άπό τά νησιά του παρά μόνο ή
Μυτιλήνη.
Παρ' όλα αύτά κατά τήν περίοδο τής
Τουρκοκρατίας δέν έσβησε ή έλληνική
ναυτιλία. Στήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου, στά 1571, πολέμησαν έναντίον
τών Τούρκων 5.000 Ελληνες μέ τήν
πλευρά τών χριστιανών άντιπάλων τους,
πέντε δέ άπό τά χριστιανικά πλοία
έκυβερνώντο άπό" Ελληνες. Στούς δυό
πρώτους αιώνες τής περιόδου τής
τουρκικής κυριαρχίας, ή έλληνική ναυτι
λία παρακμάζει, άπό τά μέσα όμως τοΰ
18ου αιώνα τό έμπόριο τοΰ Αιγαίου άλ
λά καί τής Μεσογείου γίνεται μερικώς
άπό έλληνικά πλοία, πού φέρνουν ξένη
σημαία, συνηθέστερα δέ ρωσική. Ή
συμμετοχή τών ναυτών στά κέρδη τών
πλοίων καί τό δικαίωμα πού έδωσε
στούς "Ελληνες ή συνθήκη τού Κιουτσούκ - Καϊναρτζίκ, πού ύπογράφτηκε
στά 1774 άπό τήν Ρωσία καί τήν Τουρ
κία, νά έξοπλίσουν τά καράβια τους,
έδωσε νέα ώθηση στήν άκμή τού έλληνικού ναυτικού. Στήν "Υδρα, στις
Σπέτσες, στά Ψαρά, στήν Άνδρο, στό
Γαλαξεΐδι καί στήν Κάσο ιδρύονται τότε
ναυπηγεία πού συντείνουν στήν μετέπειτα άκμή τους.
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' Η έμπειρία πού άπέκτησαν έτσι oi
"Ελληνες ναύτες άπό τίς συμπλοκές
τους μέ τούς ' Αλγερίνους καί οί πόλε
μοι τού Ναπολέοντος ύπήρξαν άλλες
αιτίες ένισχύσεως τού έλληνικού στό
λου, πού στήν άρχή τής ' Επαναστάσεως
τού 1821 άριθμοϋσε 500 πλοία μέ
15.000 άνδρες καί 5.000 κανόνια.
"Ηδη όμως άπό τήν τελευταία δ ε
καετία τού 18ου αιώνα ό Λάμπρος Κατσώνης μέ 15 πλοία, πού έγιναν έπει
τα 24, είχε άποβή ό τρόμος τών Τούρ
κων στό Αιγαίο. Καί μόνο όταν οί Τούρ
κοι έστειλαν δύο όλόκληρους στόλους
έναντίον του, έναν άπό τήν Κωνσταντινούπολι καί άλλον άπό τό Αλγέρι,
κατόρθωσαν τελικά νά τόν νικήσουν.
Μέσα όμως στήν πρώτη δεκαετία
τού έπομένου αιώνα είχε συγκροτηθή
μία νέα έλληνική ναυτική δύναμη άπό
70 πλοία ύπό τούς όπλαρχηγούς ' Ολύ
μπιο, Νικοτσάρα καί Σταθά. Μέ έπίκεντρο τήν Σκιάθο, ό στόλος αύτός δροϋσε
στήν περιοχή τού Β. Αιγαίου, μέχρι καί
τών μικρασιατικών παραλίων. Παράλ
ληλα αϋξαινε καί ό άριθμός τών έλληνικών έμπορικών πλοίων, ό δέ πλούτος
πού τό έλληνικό έμπόριο συνεσώρευε,
άφύπνιζε καί προετοίμασε γιά τόν έπικείμενο άγώνα τούς "Ελληνες νησιώ

τες.
Στήν περίοδο τής έπαναστάσεως
τό έλληνικό ναυτικό διεδραμάτισε τερά
στιο ρόλο καί σύντομα κυριάρχησε στό
Αιγαίο, γεγονός πούέξηγεΐταιάφ' ένός
μέν άπό τήν τότε παρακμή τού τουρκι
κού στόλου, ά φ ’ έτέρου δέ άπό τήν
έμφυτη στήν θάλασσα έπίδοσι τών ' Ελ
λήνων. Τά έπικά κατορθώματά τών ' Ελ
λήνων στό Αιγαίο, κατά τήν περίοδο
αύτή, είναι γνωστά. Οί "Ελληνες άγωνίσθηκαν τότε μέσα σέ μιά δική τους
θάλασσα. Ή καταστροφή, τέλος, τού
τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου, στις 8 'Ο 
κτωβρίου τού 1827, στόν κόλπο τής
Πύλου μέ τήν άθελη, κατά μέγα μέρος,
παρέμβασι τών Μεγάλων Δυνάμεων,
περάτωσε στήν ούσία τόν πόλεμο στό
Αιγαίο καί άπετέλεσε τό όρόσημο τής
έκτοτε συμμαχίας στά νερά του τού έλληνικού στόλου. Είναι άγνωστο ποιά θά
ήταν ή έκβασις τού άγώνος, άν ό τουρ
κικός στόλος διέθετε καλύτερη όργάνωσι καί μαχητικότητα. "Ενα όμως
είναι βέβαιο: ή ήρωϊκή προσπάθεια τού
έλληνικού ναυτικού νά διατηρήση τήν
κυριαρχία του στό Αιγαίο παρά τίς άτέλειές του έπέτρεψε τήν έπέκτασι τής
έπαναστάσεως, τήν μεταφορά τών άπαραιτήτων γι' αύτήν έφοδίων καί, πάνω

άπό όλα, τήν ήθική ένίσχυσι τών ' Ελ
λήνων καί τήν παράτασι τού άγώνος
των μέχρι τής έπεμβάσεως στό Ναυαρΐνο τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων. Μέ
τήν συνθήκη τού Λονδίνου (1832) οί
Κυκλάδες περιελήφθηκαν στό έλληνι
κό κράτος, δέν έλευθερώθηκαν όμως
νησιά πού είχαν έπαναστατήσει καί
είχαν ύποστή πολλά, όπως ή Κρήτη, ή
Σάμος, τά Ψαρά, ή Χίος, ή Μυτιλήνη,
ή Λήμνος, ή Θάσος, ή Σαμοθράκη καί
τά Δωδεκάνησα. Αύτό όμως δέν
είχε καμμιά σημασία γιά τήν έλληνικότητα τού Αιγαίου, γιατί ό πληθυσμός
τους ήταν καθαρά έλληνικός καί, σύν
τώ χρόνω, έπανήλθαν, όλα, στήν έλ
ληνική κυριαρχία. Καί έπανήλθαν μέ
άγώνες τών ' Ελλήνων, μέ έκπληκτικές
νίκες τού έλληνικού στόλου καί μέ δι
πλωματικές μάχες. Ή διεκδίκησις άφοροϋσε σέ κάτι τό καθαρά έλληνικό,
σέ κάτι πού άνήκε καί άνήκει στήν ' Ελ
λάδα άπό τά άρχαιότατα χρόνια, όπως
είδαμε, μέ σύντομες γραμμές, σέ αύτό
τό άρθρο. ' Ελλάδα καί Αιγαίο ύπήρξαν
πάντοτε έννοιες ταυτόσημες. ' Η ιστο
ρία - ή Πραγματικότης δηλαδή - φωτί
ζει, διδάσκει καί όδηγεΐ..." Ο,τι άλλο λέ
γεται, δέν έχει ιστορική έδραίωσι.
ΕΠΑΜ Α. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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μουράγια καί σάν έσκιζε στά δυό τή
θάλασσα άφίνοντας πίσω τούς άφρούς, καί σάν άρχισε ή θαλασσι
νή παρέλασή του μπροστά τους
φωνές ξεκίνησαν άπό τά μουράγια
κι έσμιξαν μέ τίς φωνές τού καρα
βιού, όχλοβοή μέ δάκρυα, μαντή
λια άνεμισμένα μέ δάκρυα ποτι
σμένα μέ μορφές χλωμές καθώντανε κατά μεσής τό μεσημέρι κατά
μεσής στή θάλασσα κι αιτία καί άφορμή τούτος ό έλικας πού σκί
ζοντας τή θάλασσα έσκιζε καί τίς
καρδιές πού έχυναν δάκρυα. Μιά
πολιτεία έσβυνε ή Κέρκυρα καί μιά
άλλη Πολιτεία άναβε ή Πάτρα.
Πρωί πρωΤ ξημέρωμα όλοι κοι
μόντουσαν όμως πολλοί όνειρεύουνταν ότι άπό βραδύς είχαν άκούσει πώς Μαύροι θαρχόντουσαν (έτσι
τούς έλεγαν τότε τούς 'Αστυνο
μικούς άπό τή μαύρη φορεσιά τους)
ποϋχαν καρδιά σκληρή σάν τή στολή
τους. Βραχιόλια λ έε ι είχαν κι έβ α 
ζαν στό χέρι τού καθενός πού τόν
ήθελαν δικό τους ώρα τούς ώριζαν
σάν τούς περνούσαν τό βραχιόλι καί
σάν δέν έρχόντουσαν στήν ώρα
τους θάσφιγγε πάνω σ' έκείνο τό

χέρι ώσπου νά τόκοβεϋ! Ποιος ξ υ 
πνά πρωί πρωί ή ποιος ξενυχτά γιά
νά καλοδεχτή στό τόπο του τ έ 
τοιους άνθρώπους πού φοράν μαύ
ρη στολή κι έχουν καρδιά τόσο σκλη
ρή νά κόβουνε τά χέρια έστω καί
τών κακοποιών. Κρίμα κι ήτανε δια
κόσιοι όλοι νέοι κι άνύπαντροι. Μά
μέσα άπό τά παντζούρια σάν μέσα
άπό Τουρκικά καφασωτά κύτταζαν
άγουροξυπνημένες ν έε ς αύτούς
τούς νιούς πού περνούσαν καμα
ρωτοί συντεταγμένοι.
- Μά σάν καλούτσικοι, φαίνονται
μπάς καί δέν εΐν' άλήθεια πώς
έχουνε σκληρή καρδιά καί κόβουνε
τά χέρια μέ βραχιόλια;
- Θά δούμε καί θά μάθουμε,
βλέποντας καί κάνοντας.
Κι έτσι άρχίσαμε έν ίδρώτι τού
προσώπου μας ν ' αύλακώνουμε
μέρα καί νύχτα τά στενά, τούς
δρόμους καί τίς Π λατείες τής Πά
τρας φυλάγοντας τούς κατοίκους
της καί μαζί μ' αύτούς καί προ
παντός τίς κοπέλλες άπό κάθε
κακό! Μά όμως οί πατρινοί είχανε
έθιμα, έθιμα καλά καί ώραία πού τά
σεβόμαστε μά καί έθιμα κακά πού

·

VjJ

ήθελαν καλά καί σώνει νά τά σ εβό
μαστε κι αύτά! Μαχαίρια καί κου
μπούρια ήθελαν νάχουν άπάνω τους
γιά φυλαχτά όσοι έρχόντουσαν άπό
τήν Κεφαλονιά καί τόν Πύργο - φω
τιές θέλαν ν ' άνάβουν καί νά καίνε
τά παντζούρια τών σπιτιών έτσι άπό
θρησκευτική εύλάβεια τήν ώρα πούβγαινε κατά τά ξημερώματα ό ' Επι
τάφιος τού 'Αγίου Διονυσίου. 'Α 
κάλυπτους τούς θέλαν τούς ν ε 
κρούς νά τούς βλέπουνε οί έγγυ ες
γυναίκες καί ν ' άποβάλουνε. Μ έ
κάμες καί φιλότιμα κερδίζανε τόν
έρωτα καί τά χαρτιά, καί τίς κοπέλ
λες μέ τή βία! - Σμπάρους βρόντα
γαν στήν Ανάσταση σάν νά γινό
τανε μάχη κι άπό τό καμπαναριό
τής Μητροπόλεως σημάδεψε τόν
άγγλο όργανωτή τής άστυνομίας
ένας σημερινός προύχοντας τής
Πάτρας καί τούκαψε γιά χάζι τό
πηλήκιο. Ν τουφ εκιές ρίχναν στή
βάφτιση καί στούς γόμους καί σάν
θά πρωτοτάϊζε ό γαμπρός τή νύφη
στό νυφιάτικο τραπέζι οί πιστολιές
δίναν καί παίρναν.
Καθισμένος κι έγώ πίσω άπό μιά
λάμπα πετρελαίου στό τμήμα ϋστε675
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0 ΤνΠΟΠΟΙΗΠΚΝΟΣ ΠΝΘΡηΠΟΣ
ΙΟΝ Μ ΠΕΗΙΝ ΙΤΙΑΣ
Του κ. Γιάννη Ξηροτύρη
Οί ερ ευ ν η τές καί οί υπεύθυνοι
επιστήμονες των κοινωνικών φαινομένων άντελήφθησαν
τήν καταστροφική έπίδραση τών
μηχανικών μέσων έπάνω στόν ψυχικό κόσμο τών ανθρώπων
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος δέν ζεϊ κόσμου έχουν γίνει πολύπλοκοι καί δια
άπλώς μέσα σ' ένα τυποποιημέ φοροποιήθηκαν τόσο πολύ πού δέ μπο
ρούμε νά στερηθούμε τούς ήλεκτρονο περιβάλλον, παρά κι ό ίδιος ώς πρό
σωπο έχει τεχνοποιηθεί. Ή συμπερι νικούς έγκεφάλους. Αύτοί παρουσιά
φορά του, δηλαδή οί πράξεις του, οί ζονται παντού μέ τήν.τεράστια δύνα
ένέργειές του καί ή έν γένει δραστη- μή τους καί μέ τήν άξιοθαύμαστη ικανό
ριότητά του είναι προσαρμοσμένα άπό τητά τους νά καταγράφουν καί κατευ
ή μάλλον έντονα έπηρεασμένα, διαπο- θύνουν, νά πληροφορούν, νά προγραμ
τισμένα άπό τόν τεχνοκρατικό πολιτι ματίζουν καί νά κυβερνούν. Τόση είναι
σμό, έτσι ώστε νά μπορεί κανένας νά ή σέ πολύ σύντομο χρόνο άνάπτυξη καί
πει ότι ή ύπαρξή του είναι πολύ κυριαρχία τους έπάνω στις βιομηχανι
κές κοινωνίες μας, ώστε σήμερα αύτές
άπομακρυσμένη άπό τή φυσικότητά
ν ' άρχίσουν νά άποκαλούνται «κοινω
του.
Τό τεχνοκρατικό πνεύμα, τό όποιο νίες τών κομπιοϋτερς». Ή έπίδραση
τών ήλεκτρονικών έγκεφάλων φαίνεται
παντού έχει τό προβάδισμα, βάζει τή
σφραγίδα του έπάνω στόν ψυχικό κό πιά νά βάζει σέ μεγάλη έννοια καί άνησυχία τούς άσχολουμένους μέ τά κοι
σμο τού άνθρώπου έτσι ώστε άνθρωπος
καί μηχανή νά είναι καλά προσαρμοσμέ νωνικά προβλήματα καί τόν άνθρωπο,
ώστε σοβαροί έρευνητές τών κοινω
να συμφιλιωμένα σέ βαθμό συνταύτινικών άλλαγών καί τών έπιδράσεων τού
σης. Ο άνθρωπος καί τό αύτοκίνητο
ή αύτός καί ή τηλεόρασή του ν ' άπο- τεχνικού πολιτισμού έπάνω στόν ψυχι
κό κόσμο τού άνθρώπου άρχκΑν νά
τελοΰν πιά μιά άνθρωποτεχνική ένόσκέπτωνται σοβαρά, άν οί ζημίες αύτής
τητα τέτοια πού νά μή μπορεί κανένας
τής τεχνικής έφεύρεσης είναι πιό με
νά ξεχωρίσει: άν ό άνθρωπος βρίσκεται
γάλες άπό τις ωφέλειες. Σήμερα έξετάστόν κόσμο γιά τήν τεχνική, τά τεχνι
κά μέσα ή τά τεχνικά μέσα γιά τόν άν
ζουν μήπως οί άλλαγές πού παρουσιά
ζονται στό τεχνικό πεδίο προχωρούν
θρωπο. Μέ άλλα λόγια δέν μάς είναι
εύκολο νά διακρίνουμε κατά σαφή τρό πέρα άπό τήν ψυχική άντοχή τών άνθρώπων, οπότε οί έπιπτώσεις θά είναι
πο ώς ποιό σημείο έγινε ό άνθρωπος
δυσμενείς καί έπιζήμιες.
σκοπός έξυπηρέτησης τών ίδιων του
' Η καταστροφή τήν όποια φοβούνται
μέσων.
οί έρευνητές τών έπιδράσεων τών ήλε
Δέν ύπάρχει βέβαια καμιά άμφιβοκτρονικών π.χ. έγκεφάλων έπί τών κοι
λία, ότι κεντρικοί τομείς τού τεχνικού
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νωνιών είναι,ότι αύτοί μπορούν ν ' άφαιρέσουν άπό τούς άνθρώπους τήν άτομική έλευθερία τους, έχοντας τή δυνα
τότητα νά έλέγχουν έκ τού άφανούς
τήν άτομική τους ζωή. Πέρα όμως άπό
τό είδος αύτό τού κακού, ή ραγδαία
έξάπλωση τής χρήσης τών ήλεκτρονι
κών έγκεφάλων μπορεί νά έπιδράσει
δυσμενώς, άχρηστεύοντας τήν πνευμα
τικότητα τού άνθρώπου καί πιό βαθιά
άκόμη, τήν άνθρωπιά του.
' Επάνω στό θέμα αύτό έπισημαίνονται μερικοί σπουδαίοι κίνδυνοι. Κι ένας
άπ' αύτούς άκόμη είναι δτι προχω
ρούμε στις άλλαγές καί στις άνακαλύψεις, χωρίς νά ύπολογίζουμε τις συνέπειές τους άπό τήν κοινωνική πλευρά
τους. Οί ειδικοί τής τεχνικής καί τών
«κομπιοϋτερς» αισθάνονται τόν έαυτό
τους ύποχρεωμένο ν ' άποδείξουν τό
δαιμόνιο τής εύφυίας τους, τή μεγαλοφυία τους καί τις πολύμερες καί πολύ
πλευρες ικανότητες τών μηχανικών
έφευρέσεών τους.
"Επειτα κοντά σ' αύτούς έχομε καί
τούς μάνατζερ πού θέλουν μέ τήν
παρουσίαση μοντέρνων μηχανών ν ' αύξήσουν καί νά βελτιώσουν τήν παρα
γωγή καί οικονομία. Ή τάση αύτή γιά
έφεύρεση όλο καί νέων μηχανικών
μέσων καί συστημάτων, σάν τό σύστημα
τών ήλεκτρονικών έγκεφάλων, πού
άπλώνουν πρός δλες τις πλευρές τής
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Σήμερα ό άνθρωπος μέσα στόν άνεξέλεγκτο
στρόβιλο τού τεχνικού πολιτισμού τεχνοποιείται σέ σημείο ώστε νά χάνει τόν έαυτόν
του καί νά μή μπορεί νά οικοδομήσει τή ζωή
του άπό τόν πυρήνα τής άνθρώπινης ουσίας
του.

άνθρώπινης ζωής τίς έπιδράσεις τους,
έπκρέρει άλλαγές πού έγγίζουν τά έσώψυχα τών άνθρώπων. Oi όλο καί νέες
προεκτάσεις νέα έργαλεϊα, νέοι τεχνι
κοί, ν έες ιδέες κ.λπ. όλα αύτά όταν
άπλώνονται, χωρίς νά ύπολογίζωνται
οί συνέπειές τους έπάνω ατούς άνθρώπους, μπορούν νά άρπάξουν άπό
τόν άνθρωπο τήν ικανότητα τής σκέ
ψης, τής άποφασιστικότητάς του καί
τής βούλησής του άκόμη. Μπορούν βέ
βαια νά μάς δώσουν πολλά - καί μάς
δίνουν - σέ κάποια πεδία, κυρίως στό
πεδίο τής οικονομίας καί τής παραγω
γής ή τής μελέτης τού διαστήματος
καί σέ πολλά άλλα, άλλά ή χωρίς όρια
έπιβολή τών νέων άνακαλύψεων τών
«κομπιοΰτερς» μπορεί νά τραυματίσει
ή καί νά σκοτώσει τήν άξιοπρέπεια τού
άνθρώπου. Αύτήν πού έχει πιά τό προ
βάδισμα μπροστά άπό κάθε είδος άν
θρώπινης δραστηριότητας, όσο κι άν
κανένας θά ήθελε νά δικαιολογήσει
τήν άπώλεια αύτή μέ τήν πρόοδο.
Τό ήθικόν πρόβλημα τής έπίδρασης
πού άσκοϋν τά μηχανικά μέσα, στήν
έποχή μας, έπάνω στή ζωή τών άνθρώ
πων παρουσιάσθηκε ήδη στίς χώρες
πού κάνουν πολύμερη καί πολύπλευρη
χρήση αύτών. Ή δ η οί έρευνητές καί
ύπεύθυνοι έπιστήμονες τών κοινωνι
κών φαινομένων άντελήφθηκαν τήν
καταστροφική έπίδραση αύτών τών μέ

σων έπάνω στόν ψυχικό κόσμο τών άν
θρώπων, τή σκλαβιά πού μπορούν αύτά
νά άπλώσουν έπάνω στά άτομα. ' Ωστό
σο ό μεγάλος κίνδυνος γιά δ,τι άφορά
στίς δυσμενείς έπιτττώσεις τών μηχανι
κών δυνάμεων είναι πού ό σύγχρονος
άνθρωπος δέ συνειδητοποιεί τό κακό,
πού μπορεί νά προέλθει άπό τήν ύπερδύναμη τών μηχανικών συστημάτων.
Τούς κινδύνους τούς όποιους ύποδεικνύουν οί έρευνητές τών κοινωνι
κών φαινομένων, πού προέρχονται άπό
τή ραγδαία άνάπτυξη τών μηχανικών
μέσων, ό σύγχρονος άνθρωπος τούς
άντικρύζει, σάν κάτι τό φανταστικό
άφοϋ τό κακό πού μπορεί νά προέλθει
άπό τίς άπρόβλεπτες δυσμενείς έπιπτώσεις δέν είναι φυσικά χειροπιαστό
καί δέν άντικατοπτρίζεται κατά ρεαλι
στικό τρόπο στή ζωή του. Ωστόσο τό
κακό ύπάρχει καί έπηρεάζει τή ζωή καί
τή συμπεριφορά τών άνθρώπων έτσι,
ώστε αύτοί, οί πολλοί, ν ' άπατώνται ώς
τό σημείο νά μήν άντιλαμβάνωνται κάν
τό μικρότερο ή τό μεγαλύτερο κρημνό
μπρός στόν όποίο στέκεται ή άνθρώπινη
κοινωνία, μέ κίνδυνο νά πέσει. Δυστυ
χώς δέν είναι εύκολο νά άφυπνίζει κα
νένας τούς άνθρώπους ή νά τούς μετα
κινεί άπό τήν άπάθειά τους. Οί πολ
λοί βλέπουν μόνο τά άμεσα άποτελέσματα μερικών καταστάσεων πολέμου
π.χ., ειρήνης, άνεργίας, μόλυνσης τού

περιβάλλοντος καί λοιπά προβλήματα
τής έπιβίωσης τού άνθρώπου. Πέρα
όμως άπ' αύτά, άξιόλογοι έρευνητές
θέτουν σήμερα τό έρώτημα: Ποιό είδος
άνθρώπου θά έπιβιώσει καί ποιά μορφή
καί είδος άνθρώπινης κοινωνίας; Ή άτομική έλευθερία τού άνθρώπου καί ή
ιδιωτική ζωή του είναι μιά άπό τίς σπου
δαιότερες άξιες τής άνθρώπινης ζωής.
Αύτή όμως όλο καί κινδυνεύει νά άρπαγ εί άπό τά τεχνοκρατικά συστήματα.
Οί πρόοδοι τής έπιστήμης καί τής
τεχνολογίας βέβαια δέν είναι κατά άπ α ρ α ί τ η τ ο τ ρ ό π ο αίτιες δυ
σμενών έπιπτώσεων, άλλά μόνες τους
δέν άποτελοϋν έγγύηση, ότι θά ,έπέλθει βελτίωση στήν κατάσταση τού άν
θρώπου. Υπεύθυνοι έπιστήμονες καί
τεχνικοί άρχισαν πιά νά διερωτώνται,
«άν οί πρόοδοι στήν έπιστήμη καί στήν
τεχνολογία σημαίνουν πραγματικά καί
άναπόφευκτα βελτίωση καί στήν κατά
σταση τού άνθρώπου». ' Υπεύθυνοι έπιστήμονες τών κοινωνικών φαινομένων
καί τεχνικοί διατυπώνουν τή σκέψη, ότι
ήρθε πιά ό καιρός νά καταλάβουμε,
ότι ορισμένες έφευρέσεις άποτελοϋν
περισσότερο άπειλές παρά ύποσχέσεις
καί ότι συνεπώς πρέπει ν ' άρχίσουμε
νά ρωτούμε όχι άπλώς, άν μπορούμε
νά κάνουμε τούτο ή έκεϊνο, άλλά άν
πρέπει γά τό κάνουμε. «Πάντα ύπήρ-
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ΤΑ ΜΕΣΑ τού 18ου αιώνα, στή Βε
νετία. "Ενας νέος ντυμένος μέ
τήν τελευταία λέξη τής μόδας (στενό
πανταλόνι, πουκάμισο άπό δαντέλα,
σπαθάκι μέ λαβή άπό έλεφαντόδοντο),
παρφουμαρισμένος μέ μπόλικο ροδό
σταμο καί μέ μαύρη μάσκα πού τού κρύ
βει τό μισό πρόσωπο, όπως τό θέλει
ή συνήθεια τής έποχής, ξεκινάει γιά
τόν πρωινό του περίπατο. Πού κατευθύνεται; Μά, στά διάφορα καφενεία
πού πλημμυρίζουν τήν όμορφη πολι
τεία, καί στις χαρτοπαιχτικές λέσχες,
όπου παίζεται τό παιχνίδι τής μόδας
τό «μπιριμπί». Οί μισοί Βενετσάνοι πού
κυκλοφορούν, άντρες καί γυναίκες,
φορούν έπίσης μάσκα άλλά ό νέος
μας τή φορεΐ μάλλον άπό σκέτη κοκε
ταρία, γιατί όλοι τόν άναγνωρίζουν
άμέσως άπό τό μεγάλο μπόι του, πού
είναι 1,86. Πρόκειται γιά τόν Τζιάκομο
Καζανόβα, πού «θά ήταν ωραίος σάν
άρχαίος θεός, άν δέν ήταν τόσο άσχη
μος».
Φυσικά, τή σκληρή αύτή κουβέντα
τήν είπε άνδρας, γιατί οί κυρίες είναι
τυφλές καί δέν βλέπουν τά σωματικά
του έλαττώματα. "Εχει κοντόχοντρο
λαιμό, μύτη μεγάλη καί γαμψή, τό σα
γόνι του είναι σχεδόν άνύπαρκτο. Οί κυ
ρίες βλέπουν μόνο τή λεβεντιά του,
τά φλογερά του μάτια. Μάλιστα, αύτός
είναι άντρας!" Οσο γιά τόν ίδιο, δέν είναι
καθόλου δύσκολος μέ τις κυρίες. Ω
ραίες, άσχημες, παντρεμένες, έλεύθερες, κοριτσάκια, μεγαλοκοπέλλες,
έξυπνες, κουτές, μορφωμένες, άγράμματες, πριγκίπισσες, ύπηρέτριες, πλύ
στρες, άριστοκράτισσες, όλες τού κά
νουν, φτάνει νά είναι γυναίκες...
«' Αγαπητέ μου φίλε, ή ζωή σου είναι
ένα άδιάκοπο πήγαιν' έλα, μοιάζει μέ
σταθμό διερχομένων...», τού είπε μιά
φορά ή κόμησσα Λίχτενάου.
Βέβαια, τέτο ιες
κουβέντες δέν
είναι σωστό νά λέγονται άπό εύγενικές
κυρίες τής άριστοκρατίας άλλά ή κό
μησσα έχει τή δικαιολογία ότι μόλις είχε
μπει καί ή ίδια στή στρατιά των γυ
ναικών πού είχε έγκαταλείψει.
Τις γέμιζε δώρα, γλυκά, λουλούδια,
άρώματα. Ή «περιοχή» του ήταν ή
καρδιά τής Βενετίας, μέ έπίκεντρο τήν
Ακαδημία στήν όποια ό Καζανόβας
κατείχε τήν έπίζηλη θέση τού «συντητηροΰ». Εκεί κοντά είχε γεννηθεί,
καί κεΐ άρχισε τή μυθική καί άνέμελη
ζωή του, τή γαμάτη περιπέτειες. Στήν
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Αριστερά: Στάμπα τής έποχής μ έ τις έρωτικές περιπέτειες τού Καζανόβα. Κάτω: Χαρα
κτηριστική προσωπογραφία τού μεγάλου
καρδιοκατακτητή. Δεξιά. Μία άκόμα στάμπα
μ έ τις έρω τικές περιπέτειες τού Καζανόβα.

Ο ΚΑΖλΝΟΒΑΙ
Γό η ς, ισ το ρ ικ ό ς , κ α τά σ κ ο π ο ς,
δ ιπ λω μ ά τη ς, ε π ισ τή μ ο ν α ς , σ υ γ γ ρ α φ έ α ς
ένορία τού ' Αγίου Στεφάνου βρίσκεται
τό βαπτιστικό του, πού φ έρει ήμερομηνία 5 Απριλίου 1725. Μητέρα του
ήταν ή τραγουδίστρια Ζανέττα Φαρούτσι, γνωστή μέ τό ψευδώνυμο «Μπουρανέλλα». Ό «κατά νόμον» πατήρ, λεγό
ταν Γκαετάνο. Πραγματικός πατέρας
του, ήταν ό άριστοκράτης Γκριμάλντι.
Γιά τόν πρωτότοκο γιό της, πού μό
λις είχε γεννηθεί ύπό τόν άστερισμό
τού Κριού, ή Μπουρανέλλα έκανε κιό
λας σχέδια σπουδαία γιά τό μέλλον. Τό
άστέρι του τόν προόριζε γιά έπίσκοπο,
καριέρα πλούσια σέ τιμές καί άνέσεις
στή Βενετία έκείνου τού καιρού. Αλ
λά τής έμελλε νά πικραθεί πολύ γιατί,
μόλις έκλεισε τά δεκαεφτά, ό Τζιά
κομο πέταξε τό ράσο καί άλλαξε κου
στούμι έπισήμως - άφοϋ άπό τά δώδε
κα ώς τά δεκαεφτά όργωσε τά σαλόνια
τής Βενετίας, μέ τό ράσο τού καλογερόπαιδου έπιμελώς κρυμμένο κάτω
άπό τό μαύρο του ντύσιμο. Καί ή καη
μένη ή μητέρα του πέθανε μ' αύτό τόν
καημό, πριν προφτάσει νά καμαρώσει
τό γιό της τυχοδιώκτη, ιστορικό, φιλό
σοφο, καρδιοκατακτητή, έπιστήμονα
συγγραφέα, κατάσκοπο, μάγο...
' Αλλά καί ποιος θά μπορούσε νά τή

φανταστεί τέτοια καριέρα; Μικρός έ 
μοιαζε μάλλον χαζούλης καί ήταν άρρωστιάρης. "Επασχε άπό βρογχικά καί
συνεχείς ρινορραγίες. «Δέν φτάνει
πού είναι άρρωστιάρης», έλεγε ή για-

σιος σέ έρωτικές περιπέτειες (διακό
σιες λέει ό ίδιος), άλλά καί σέ... χρέη,
άπό δάνεια πού κατάφερνε νά άποσπά
άπό τραπεζίτες, καρδιναλίους, εύγενεΐς καί νεόπλουτους. "Ετσι, χωρίς νά
διαθέτει ό ίδιος δεκάρα τσακιστή, έζησε τήν πιό πολυτελή ζωή πού μπορεί
νά φανταστεί κανείς, μέ μέγαρα, λα
κέδες, χρυσοποίκιλτα άμάξια, γκαρνταρόμπα άπίθανη.
Στά δεκάξι του χρόνια, είχε βρει κιό
λας ένα σπουδαίο προστάτη, τό γερου
σιαστή Μαλιπιέρο, πού είχε μεγάλα
μέσα στή Γαληνοτάτη Δημηκρατία καί
πολύ έντυπωσιάστηκε μέ τίς άστρολογικές καί μαντικές ικανότητες τοϋ νεα
ρού. Πριν κλείσει καλά - καλά τά είκοσι,
διοριζόταν «άντιπρόσωπος» τής Γαληνοτάτης στήν Κέρκυρα, μέ άποδοχές
καί δικαιώματα πραγματικού βασιλιά.

γιά του, «είναι καί βλάκας. Τί θά κάνου
με μέ δαΰτον»;
Εύτυχώς, ήταν τουλάχιστον «τυχε
ρός». Στό σχολείο τής Πάντοβα, όπου
τόν έστειλαν έσωτερικό, έπεοε σέ καλό
δάσκολο πού κατάλαβε ότι ήταν έξυ
πνος καί τόν έκανε ν ' άγαπήσει μέ πά
θος τόν "Ομηρο, τόν Ό ράτιο, τόν
Άριόστο. Επίσης τή μουσική, τή λο
γική τοϋ 'Αριστοτέλη, τήν άστρονομία.
Κάτι τέτο ιες «λεπτομέρειες» δέν πα
ρουσιάζουν ένδιαφέρον γιά τόν θρύλο
του, άλλά ό Καζανόβας ήταν, προπάν
των, άνθρωπος μέ μεγάλη καλλιέργεια.
«Τύχη» είχε καί μέ τίς γυναίκες - καί
ό,τι έκανε καί είπε μαζί τους, φρόντιζε
νά τό καταχωρήσει μέ κάθε λεπτομέ
ρεια στό « Ημερολόγιό» του. Βρέθηκε
καμιά νά τού άρνηθεϊ τίποτα, νά τοϋ
πει «όχι», ν ' άντισταθεΐ στήν πονηρή
του τακτική; Ούτε μία. Ποιά όμως ήταν
ή τεχνική του; Νά μήν έκδηλώνει ποτέ
τήν άγάπη του μέ λόγια. « Ο μόνος
τρόπος γιά νά κατακτήσεις μιά γυναίκα
είναι οί περιποιήσεις», έλεγε ό ίδιος.
«’ Αγάπη είναι ή έπαφή δύο φαντασιώ
σεων καί δύο έπιδερμίδων...».
' Η «καριέρα» τοϋ Καζανόβα, άρχίζει
σέ μιά κουζίνα, μέ μιά δεκαπεντάχρονη

κοπέλλα. Ό ίδιος, είναι δώδεκα έτών,
καί άγωνιά: «Μήπως τήν έχω έκθέσει
τήν κοπέλλα; Μήπως τό σωστό θά ήταν
νά τήν παντρευτώ;». Αύτή θά είναι ή
πρώτη καί ή τελευταία φορά πού θά πει
τέτοια κουβέντα. Στά δεκάξι του, έχει
κιόλας δυό έρωμένες συγχρόνως - δυό
άδελφές. « Αστεράκι τής αύγής...»
λέει τή μία, «χλωμό μου φεγγαράκι»,
λέει τήν άλλη.
Φαίνεται, ότι στό βάθος ήταν πάντα
λιγάκι ποιητής, άκόμα καί όταν περιέγραφε τό θηλυκό στις πιό γελοίες κατα
στάσεις. Καί ή τεχνική του - πριν άπό
τήν κατάκτηση... - δέν άλλαζε ποτέ:
βλέμμα φλογερό καί τρυφερό καί συγ
χρόνως μιά κάποια δόση ικεσίας, πού
φαίνεται ότι έδινε σέ κάθε γυναίκα τή
συναίσθηση ότι είναι μοναδική στόν
κόσμο. Ή κάθε μιά ένιωθε πώς ήταν
ή πιό όμορφη, ή πιό λατρεμένη γυναίκα
τοϋ κόσμου. Καί τοϋ έδινε ό,τι τής ζη
τούσε, χωρίς παζάρια. Καί κείνος; Ε 
κείνος έπίσης έρωτευόταν άμέσως τήν
γυναίκα πού ήταν πλάι του. Μόνο πού
τήν έρωτευόταν... λίγο. Καί όταν έ 
φευγε, τήν ξεχνούσε άμέσως καί γιά
πάντα.
' Ο Καζανόβας δέν ήταν μόνο πλού

Από κεΐ καί πέρα, άν ύπήρχαν τότε
διαβατήρια, τό δικό του θά έπρεπε νά
άναγράφει: « Επάγγελμα: Τυχοδιώκ
της». ' Αλλά ούτε καί οί έπαγγελματίες
τυχοδιώκτες τόν φτάνουν σέ ύποκρισία. Γιατί, καί σ ’ αύτό τό θέμα, ή φαν
τασία τοϋ Καζανόβα άποδείχτηκε πα
ραπάνω άπό πλούσια. Γι αύτόν, ή άπάτη
είχε τό φωτοστέφανο τής τέχνης, μιας
τέχνης εύγενικής καί δύσκολης, πού
δέν είναι γιά τόν καθένα, καί πού συνίσταται στό νά «βάζεις στό χέρι» όποιον
σ' έμπιστεύεται. «Έγώ, μόνος μου,
άνακήρυξα τόν έαυτό μου άρχοντα»,
γράφει περήφανα.
"Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Ό
Καζανόβας κατάφερνε νά «ξεφορτω
θεί» μιά έρωμένη καί ή κακιά ώρα τό
έφερνε κι έπεφτε έπάνω της σέ κάποιο
ξενοδοχείο, σ' ένα σαλόνι, σέ κάποιο
πλοίο. "Αν έκείνη τοϋ χαμογελούσε,
τής έκανε ένα σωρό χαρές. "Αν πάλι
έκείνη έκανε πώς δέν τόν έβλεπε, τό
ίδιο έκανε κι αύτός. Θά φανεί ίσως
παράξενο, άλλά ό Καζανόβας ήταν
πραγματικός «τζέντλεμαν», ή προσω
ποποίηση τής διακριτικότητας! Κατέ
γραψε - είναι άλήθεια - όλες του τίς
περιπέτειες τά όνόματα, όμως τών
«κατακτήσεών» του τά άφηνε άγραφα.
" Ελεγε ψέματα - σάν τζέντλεμαν: «Παραεΐσαι καλή γιά μένα, δένσοϋάξίζω...»
ήταν ή έπωδός του, όταν έγκατέλειπε
μιά κυρία - καί έφευγε μ' ένα κρυφό
άναστεναγμό άνακουφίσεως.
Αλλά οί γυναίκες δέν ήταν παρά
μόνο ένα μέρος τών φιλοδοξιών του.
Στήν πραγματικότητα, λαχταρούσε νά
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κατακτήσει τόν κόσμο όλο: «Πρέπει
νά τό πάρουν οί πάντες άπόφαση πώς
είμαι άξιος γιά όλα», έλεγε. Στά τριάν
τα του, ήταν κάτι παραπάνω άπό διά
σημος. ' Αρκοϋσε νά μπει ο ' ένα σαλόνι
γιά ν ' άρχίσουν άμέσως οί ψίθυροι καί
τά κουτσομπολιά. Ό τα ν πήγαινε στό
θέατρο, οί θεατές ξεχνούσαν τήν σκηνή
καί γύριζαν τά κιάλια τους καταπάνω
του. Στή Βενετία τού 1746, ό παντοδύ
ναμος ιεροεξεταστής Ματέο Μπραγκατίν όρκιζόταν στ' δνομά του, γιατί
ό καζανόβας τού είχε σώσει τή χωή
όταν έπαθε καρδιακή κρίση. Στό Παρί
σι, ή διάσημη άρτίστα Σίλβια Μπαλέττι, πού τόν είχε έρωτευθεϊ, φρόντισε
νά τόν γνωρίσει στήν πιό άριστοκρατική κοινωνία καί σέ όλους τούς θεατρι
κούς καί καλλιτεχνικούς κύκλους, πού
είχαν τότε τεράστια έπιρροή. Γινόταν
μάχη ποιός νά τόν πρωτοκαλέσει σέ
δεξιώσεις, γεύματα, συνέδρια, παρελά
σεις.
Βιέννη, Λονδίνο, Ρωσία, Ολλαν
δία, Πορτογαλία, παντού θριαμβεύει.
Δέν ξέρ ει καθόλου καλά τις διάφορες
γλώσσες, άλλά δέν διστάζει νά τις μιλά
όλες: « Οταν ήμουν φιλοξενούμενος
τού Σουλτάνου...», καμαρώνει - ή πάλι:
«Πέρυσι στό Παρίσι είπα στό φίλο μου
τόν καρδινάλιο...». Βέβαια, έλεγε ψ έ
ματα, άλλά οί περισσότεροι τόν πί
στευαν. Καί όσοι δέν τόν πίστευαν,
έκαναν δήθεν πώς τόν πιστεύουν. ’ Αρ
κετοί πάλι ήξεραν πολύ καλά τί έκρυβε
ή φανταχτερή αύτή έπιτυχία: προμή
θευε κοριτσάκια στό βασιλιά Λουδο
βίκο ΙΕ", ξεπουπούλιζε άνόητες γριές
μέ τήν ύπόσχεση πώς θά τις έκανε ξανά
ν έες μέ τις άλχημείες του, έπειθε κοπέλλες πώς θά τούς ξανάδινε τήν...
παρθενία τους, καί άλλα πολλά. Αύτοδιορίστηκε ώς καί γιατρός! Σήμερα,
θά τόν χαρακτηρίζαμε άριβίτσα. Στήν
πραγματικότητα κατεχόταν άπό άσβε
στη δίψα νά βρίσκεται πάντα στό προ
σκήνιο.
' Ωστόσο, καμιά χώρα δέν είναι ικανή
νά τόν κρατήσει, τίποτα δέν είναι άρκετό νά τόν κάνει νά σταθεί κάπου,
έστω καί προσωρινά. Ούτε οί κοινωνι
κοί θρίαμβοι, ούτε τά όφφίκια πού τού
προσφέρουν, ούτε οί πάμπλουτες έρωμένες πού τόν γεμίζουν χρυσάφι. Γιατί,
βασικά, ό Καζανόβας είναι άνθρωπος
έλεύθερος σάν τόν άνεμο. Περνά τή
ζωή του τρέχοντος, κοιμάται όπου βρει.
Μόνο μιά φορά κάτι κατάφερε νά τόν
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τού Καζανόβα, άπό στάμπα τής έποχής.
κρατήσει δεκαπέντε όλόκληρους μή
νες στόν ίδιο τόπο - κι αύτό ήταν ή
φυλακή.
Ούτε οί πολλαπλές άπάτες του ούτε
οί τακτικές μονομαχίες του - πού άπαγορεύονταν άπό τό νόμο - δέν τόν όδήγησαν έκεϊ. ' Αλλά, όπως διαβάζουμε
στά κατάστιχα τής
Ιερής Έ ξετά σεως τής Βενετίας, ύπό ήμερομηνία
21 Απριλίου 1755: «σοβαρά προσβο
λή κατά τής Αγίας ήμών Θρησκείας,
ύπό Καζανόβα Τζιάκομο». Καίήάκριβής
κατηγορία:' Η μασονία. Είναι όμως αύτό
καί ή πραγματική αίτια; Μάλλον όχι...
Ό Τζιάκομο είχε κάνει μεθοδική πο
λιορκία στήν έρωμένη ένός άπό τούς
μεγάλους ιεροεξεταστές, τού ' Αντώνιο
Κουτουλμέρ.
Πάντοτε πιστός στίς μεθόδους του,
γιά νά πάει στή φυλακή φόρεσε τά πολυ
τελέστερα ρούχα του, πέρασε άπό τόν
κομμωτή του, όπου παρφουμαρίστηκε,
καί παρουσιάστηκε στό διευθυντή τών
φυλακών τής Βενετίας. 'Ε κ εί κλεί
στηκε σ' ένα κελί σέ άπομόνωση,
καί ή μόνη παρέα πού είχε ήταν ένας
τρελός καί ένας δολοφόνος. Τόσο τόν
βάραινε ή μοναξιά, πού κι ή παρέα αύτή
τού ήταν πολύ εύχάριστη. Τό κρύο,
οί κοριοί, ή άνία, τόν έμπέουν νά κάνει
συνεχή σχέδια δραπετεύσεως.

Πολλά χρόνια άργότερα, θά περιγάψει τή δραπέτευση αύτή στά «Ά π όμνημονεύματά» του, μέ μιά ζωντάνια
πού κόβει τήν άναπνοή. Ίσως όμως ή
δραπέτευση νά μήν ήταν τόσο δραμα
τική όσο τήν παρουσιάζει ό ίδιος, πάν
τως έκανε μεγάλο θόρυβο - καί δικαίως!
Ί-ίταν ό πρώτος φυλακισμένος πού
κατάφερνε ποτέ νά δραπετεύσει άπό
τή συγκεκριμένη αύτή φυλακή, πού τήν
έποχή έκείνη τή θεωρούσαν τήν πιό
φοβερή όλης τής Εύρώπης. Μολαταύ
τα, δέν θά είχε μείνει στήν Ιστορία
ιός μιά άπό τίς πιό διάσημες δραπε
τεύσεις, άν ό ίδιος δέν είχε φροντίσει
νά τή διαφημίσει μέ διαβολική, πράγμα
τι, ικανότητα.
Ή Εύρώπη, τήν έποχή έκείνη, έχει
άκόμα έλάχιστους δρόμους. Αλλά ό
Καζανόβας νοικιάζει άμάξια, άγοράζει
άλογα, καί τή διασχίζει όλόκληρη. Πα
ρουσιάζεται στόν Πάπα, γίνεται δεκτός
άπό βασιλιάδες, στρατηγούς, έπιστήμονες, συγγραφείς. Γνωρίζεται άκόμα
καί μέ τό Βολταΐβο. Έ νας συνεχής
θρίαμβος, τόσο πού θά έλεγε κανείς
πώς καταντά μονότονος. Ό μ ω ς έρχε
ται έπιτέλους καί ή στιγμή όταν πιά
πλησιάζει τά σαράντα, πού θά γνωρίσει
κι αύτός τήν έρωτική άπογοήτευση!
Μετά άπό τόσες καί τόσες γυναίκες
πού είχε έγκαταλείψει, βρίσκεται έπι
τέλους μία, στό Λονδίνο, νά τόν βασα
νίσει, νά τόν προδώσει, νά τού φάει όλα
του τά χρήματα χωρίς, σέ άντάλλαγμα
νά τού έπιτρέψει ούτε ένα φιλί, ούτε
ένα χάδι. ’ Ηταν δεκαοκτώ χρονών, μέ
μάτια άθώα, παιδιάστικο ύφος, άγγελικό χαμόγελο. Τό έπάγγελμά της
ήταν... πόρνη, καί ήταν πασίγνωστη
μέ τό ψευδώνυμο Σαρπιγιόν. ' Ο γόης
τού αιώνα, γιά χατήρι της, έπαθε δ,τι καί
οί κλασικοί άτυχοι έραστές: έγινε χλω
μός, έχασε τήν όρεξή του, άρχισε νά
λειώνει. Έ πεσε καί στόν Τάμεση γιά ν '
αύτοκτονήσει, ξεχνώντας πρός στιγμή
ότι ήξερε θαυμάσιο κολύμπι. ' Η ψυχρο
λουσία φαίνεται ότι τόν συνέφερε κά
πως. 'Αλλά, ή πρώτη αύτή άποτυχία,
ήταν γ ι' αύτόν «μιά άρχή θανάτου», ό
πως έγραψε άργότερα.
«Κοιτάζομαι στόν καθρέφτη καί ξ ε 
καρδίζομαι στά γέλια...», γράφει έκείνη
άκριβώς τήν έποχή, σέ έναν άπό τούς
προστάτες του. Κι αύτό, όχι μόνο γιατί
άρχίζουν οί πρώτες άδυναμίες, τού
πέφτουν τά δόντια, κάνουν τήν έμφάνισή τους τά άρθριτικά. Εκείνο πού

έχει βασική σημασία, είναι πώς ό Καζανόβας έχασε πιά τήν αύτοπεποίθησή
του. Τέλος τή φήμη του τού άκατα
μάχητου γόη. Μαζί της, πάει καί ή κοι
νωνική του ύπόσταση. Τώρα, οί παρέες
του άποτελοΰνται πιά άπό παλιανθρώ
πους, άπό άπατεώνες τής δεκάρας.
Τά χρόνια συνεχίζουν νά περνάνε
καί ό Καζανόβας - τί άλλο νά κάνει συμβιβάζεται μέ τά γηρατιά, όπως δλος
ό κόσμος. Εύτυχώς, βρίσκει μιά δου
λειά: βιβλιοθηκάριος στόν πύργο τού κόμητα Βάντστάιν, στή Βοημία. Γιά χίλια
φιορίνια τό χρόνο πού παίρνει μισθό,
άναδιοργανώνει τή βιβλιοθήκη, κατα
τάσσει τά περιοδικά, κάνει τήν άλληλογραφία άλλά, κυρίως, παίρνει μέρος
σ' όλες τις δεξιώσεις καί τά γεύματα,
γιά νά έχουν οί φιλοξενούμενοι τού
κόμητος τήν εύκαιρία νά δουν άπό
κοντά τις ρυτίδες καί τήν κατάντια του
πρώηνγόητος. 'Υποπτεύεται,άλλωστε,
πώς γ ι' αύτό άκριβώς τόν έχει προσλάβει ό κόμης: γιά νά προσφέρει
ένα ένδιαφέρον θέαμα στούς καλε
σμένους του.
Είναι πιά έξήντα χρόνων, βαριέται
πού ζεΐ. " Ετσι, ένα χειμωνιάτικο βράδι,
μέσα σ' αύτόν τόν πύργο, τόν χαμένο
στήν έρημιά, τό ρίχνει στό γράψιμο, γιά
νά σκοτώσει τόν καιρό του.
Ξεκίνησε άπό τά χαμένα του νιάτα,
ξανάζησε βήμα μέ βήμα τή μυθική καί
βασανισμένη ζωή του. "Αραγε, τί άπόγιναν οί δικόσιες τόσες γυναίκες πού
πέρασαν άπό τό δρόμο του σάν κομήτες
γιά νά μοιραστούν μαζί του λίγες φευ
γαλέες στιγμές άγάπης; Πόσο είχε βια
στεί νά τις ξεχάσει, τότε! Νά όμως πού
ξανάρχονται τώρα, καθώς γράφει τά
«' Απομνημονεύματά» του - πού θά τού
πάρουν χρόνια γιά νά τά τελειώσει στέκονται πλάι του γιά μιά στιγμή φευ
γαλέα κι έξαφανίζονται πάλι, γιά πάντα
αύτή τή φορά.
Νά ή Λεονίλντα, ή μικρή καμαριέρα
τού ξενοδοχείου. Ντροπαλά, τού άποκαλύπτει πώς είναι κόρη του καί κείνος,
σ' άπάντηση, τή μαλώνει πού ξέχασε
ν ' άνάψει τό τζάκι καί τόν άφησε νά
παγώσει άπό τό κρύο. Νά ή Τουρκάλα
σκλάβα, πού τήν είχε διδάξει πώς νά
κλέβει γιά χατήρι του. Χορεύει, χο
ρεύει καί, χορεύοντας, πάει πρός τήν
πόρτα γιά νά βγει καί νά μήν ξαναγυρίσει ποτέ πιά. Νά όμως πού, άπό τήν
ίδια πόρτα, μπαίνει ή τόσο ρομαντική
Έρριέτα. Φεύγει τό πρωί ένώ αύτός

κοιμάται. Μά καθώς πάει νά ξυριστεί,
βλέπει στόν καθρέφτη του, σκαλισμένη
μέ διαμάντι, τή φράση: «Καί μένα θά
μέ ξεχάσ εις»." Α, νά καί ή Μανόν Μπαλλέτι. Μπαίνει, καί λές πώς φέρνει μαζί
της τήν αύρα. Είναι ή κόρη τής Σίλβια, τής ήθοποιοϋ πού έκεϊνος είχε
άγαπήσει στά νιάτα του, στό Παρίσι.
Τού άφήνει ένα μπιλιετάκι καί φεύγει:
«Σου στέλνω ένα φιλί άπό φωτιά, νά
γίνει καπνός νά μήν τό δε! κανείς...».
Τό σκέφτεται, όμως, μετά καί τού ξανα
γράφει: «” Αν τυχόν κράτησες τό μπιλιετάκι μου, κάψε το, σέ παρακαλώ...».
'Αλλά ό Καζανόβας, πάντα ρομαντικός
τό κρατάει σάν πολύτιμο θησαυρό: «Θά
μου θυμίζει μιά άγάπη άγνή, όταν
θά μ' έχει πιά βρει αύτή ή συμφορά
πού λέγεται γηρατιά...».
Καί τά χρόνια έξακολουθοϋν νά περ
νούν, νά περνούν. ' Ο Καζανόβας δέν
θέλησε ποτέ νά «δεθεί» μέ καμιά άπό
τις γυναίκες του. Τώρα, ή μόνη γυναίκα
πού ύπάρχει στή ζωή τού πρώην γόη
τος, είναι μιά άπλή ύπηρέτρια: ή "Αννα
Δωροθέα Κλέερ, ή κόρη τού κηπουρού
τού κόμητος. Παρουσιάζεται μιά φορά
τή βδομάδα, πάντα χαμογελαστή, νά

Ή Απόδραση τού Καζανόβα. Στάμπα τής
έποχής.
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τού καθαρίσει τό δωμάτιο. Τού φέρνει
καί άλοιφές γιά τούς ρευματισμούς του,
πού τόσο τόν βασανίζουν. "Οταν φεύ
γει, ό Καζανόβας σηκώνεται καί τής
φιλάει τό χέρι. Αλλά νά πού περνάει
ή βδομάδα, περνάει καί ή δεύτερη καί
ή κοπελλίτσα δέν έμφανίζεται - καί
ούτε θά ξαναεμφανιστεί. Είναι έγκυος
όχι όμως, άπό τόν Καζανόβα - άλλά
άπό τόν νεαρό βοηθό κηπουρού τού
πύργου.
«"Ετσι λοιπόν, άλλη έλπίδα δέν μού
μένει στή ζωή, παρά νά συναντήσω τό
θάνατο μέ κάποια άξιοπρέπεια...», γρά
φει τότε ό πρώην μέγας κατακτητής,
σ' έναν άπό τούς έλάχιστους φίλους
πού τού έχουν μείνει πιστοί. Ά λλά
ούτε κι αύτό τού τό χάρισε ή μοίρα.
' Υπέφερε φρικτά, ψυχικά καί σωματικά,
καί, γιά νά είναι τά στερνά του άκόμα πιό
σκληρά, διατήρησε ώς τό τέλος τή διαύ
γεια τού μυαλού του. "Οταν ό Βάντστάιν
κάλεσε έναν ιερέα, ήξερε πολύ καλά
τί σήμαινε αύτό. Εξομολογήθηκε,
ζήτησε συγχώρεση, μά έτσι, άπό συνή
θεια, χωρίς έλπίδα, χωρίς πίστη. ’ Ο θά
νατός του, στις 4 Ιουνίου 1798, ήταν
μιά άπολύτρωση. "Ηταν πιά ένας γέρος
γεμάτος πίκρα καί άπογοήτευση, κυνη
γημένος άπό άνελέητη μελαγχολία,
πού κανένας δέν τόν λυπόταν. Α ν τ ί
θετα, όλοι, μέ έπικεφαλής τούς ύπηρ έτες τού πύργου, τόν βασάνιζαν όσο
περνούσε άπό τό χέρι τους. Τού έχυ
ναν τή σούπα έπάνω του, έδεναν τά
σκυλιά κάτω άπό τό παράθυρό του, γιά
νά μή τόν άφήνουν νά κοιμηθεί, τού έ 
βρεχαν τά κούτσουρα στό τζάκι, γιά νά
πνιγεί άπ' τόν καπνό!
Μά όλα αύτά τά μαρτύρια, δέν κατάφεραν νά σταματήσουν τή μανία τού
Καζανόβα γιά τό γράψιμο. "Εγραψε
θεατρικά έργα, πολιτικές μελέτες, έ 
κανε τόμους μεταφράσεις. Έγραψε
ώς καί στό Ροβεσπιέρο ένα γράμμα
120 σελίδων - πού, τελικά, δέν βρήκε
τό κουράγιο νά τού τό στείλει. Τό τ ε 
λευταίο του μήνυμα βρέθηκε μέσα
σ' ένα μπαούλο: «Πεθαίνω άπό έξάντληση, γιατί δέν μπορώ πιά νά καταπιώ
τίποτε. Σάς άποχαιρετώ, κυρία μου...».
" Ηθελε νά τό στείλει στή Σοφία Στέλτζ, τή γυναίκα τού έπιστάτη τού πύργου,
άλλά δέν πρόφτασε. Τής άφησε όμως,
σάν ένα είδος διαθήκης, ένα μικρό, τρα
γικό σημείωμα: «Σέ ένδειξη εύγνωμοσύνης, σάς κληροδοτώ τό κουτί μου τού
καφέ, γιά νά μέ θυμάστε. Ο Θεός νά
σάς εύλογεϊ».

725

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

w o rn

ηρτοΦ Ο λίΟ Ν
Από τ ό π ε ρ ιο δ . «SELECTION»

«Γνωρίζοντας τά κόλπα
τών πορτοφολάδων μπο
ρ είτε νά σώσετε τά πορτο
φόλια σας».

μπορούν νά άντιληφθοϋν τις θαυμά
Ν ΔΕΝ έτυχε ποτέ νά σάς άδειάσιες, ταχυδακτυλουργικές καί έξαιρεσουν τις τσέπες σας, τοΰτο όφείτικά έπιδέξιες κινήσεις τών πορτο
λεται σ' ένα άπό τά δύο: "Η δέν δίδετε
φολάδων. Ή έπαγγελματική διαίσθητήν έντύπωσιν ένός «παραλή» ή άπλώς
σις, αύτή ή ίκανότης νά προβλέπη χωρίς
έτυχε νά είσθε πολύ «τυχηρός» γιατί
ποτέ νά γελιέται τάς άντιδράσεις τού
κλέπτες πορτοφολίων εύρίσκονται παν
θύματός του, άποτελεί γιά τόν κλέπτη
τού. Μέσα σ' όλα τά πολυσύχναστα
μέρη διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά βρε πορτοφολίων τό πρωταρχικό του άτοϋ.
Έτσι μέσα σέ μιά κοσμοσυρροή, ό
θούμε κοντά σέ ώργανωμένες σπείρες
πορτοφολάς άκουμβά πολύ έλαφρά τό
λωποδυτών πού ποτέ δέν τούς διακρί
βραχίονά του στήν πλάτη σας, σάν νά
νουμε. Τό νά κυκλοφορϋν οί πορτοφο
θέλη νά σάς κρατήση σέ μικράν άπόλάδες μέσα στό πλήθος άθέατοι, είναι
στασιν. 'Ακολούθως μέ τό άλλο χέρι
γι' αύτούς βασικός κανών καί ή όλη
του σάς ψηλαφίζει κατά μήκος τών έντους προσπάθεια.
δυμάτων σας, ϊνα βεβαιωθή γιά τήν
Αύτός πού θά διαπράξη τήν κλοπή,
δηλαδή αύτός πού μέ τά ίδια του τά χέ άκριβή θέσι τού πορτοφολιού σας. "Αν
ή κίνησίς του έπισύρη τήν προσοχή
ρια θά άφαιρέση τό πορτοφόλι άπό τό
σας, οί μϋς τών νώτων σας συστέλλον
θύμα (κύριος αύτουργός) συνωστίζεται
ται άθελά σας καί μέ τόν βραχίονά του
καί χρησιμοποιεί μιά έφημερίδα μισοούτος άντιλαμβάνεται πάραυτα τήν
ανοιγμένη, γιά νά κρύψη τά στριφογυάντίδρασί σας. Παρακολουθεί έπίσης
ρίσματά του καί πού τήν άποκαλεί «πακαί τό έλάχιστο κοκκίνισμα τών αύτιών
ραβάν». "Ετσι μπορείτε κάλλιστα νά
σας. Τή στιγμή πού θά κάμετε τήν κίβρεθήτε παραπλεύρως ένός πού τού
νησι νά ψηλαφίσητε τή τσέπη σας, τό
άφαιροϋν τό πορτοφόλι, χωρίς νά άντιχέρι του έχει ήδη άποσυρθή άπό έκεΐ.
ληφθήτε τήν παραμικρά κίνησι, ή άκόμη
«"Αδικος φόβος» σκέπτεσθαι. Τό
νά άφαιρέσουν τό δικό σας πορτοφόλι,
πορτοφόλι σας δέν διατρέχει κανένα
χωρίς ούτε σείς ούτε άλλος κανένας
κίνδυνο ή τουλάχιστο έτσι πιστεύετε.
νά άντιληφθή τούτο.
' Αλλά ό λωποδύτης δέν άργεί νά έ' Αμέσως μόλις τό πορτοφόλι κλαπή
πανέλθη στό έργο τ ο υ .' Η έπαγγελματιάπό τή τσέπη τού θύματος, περνά
κή του διαίσθησι τού δίνει τή βεβαιό
άθέατο μέσα στή διπλωμένη έφημε
τητα ότι, μπορεί τώρα νά σάς κλέψη
ρίδα. Πολύ λίγοι είναι έκείνοι, έκτός
έν άνέσει. Σείς κατά τήν δευτέρα ύβεβαίως άπό τούς άστυνομικούς, πού
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ποψία σας θά διστάσητε άπό έντροπή
νά φέρεται έκ νέου τό χέρι σας στό
πορτοφόλι σας, φοβούμενος μή δώσητε
τήν έντύπωσιν σ' αύτόν πού βρίσκετε
πίσω σας, ότι τόν έχ ετε ύποψιασθή ώς
κλέπτην.
"Οταν ένα πλήθος έχει έστραμμένη
τήν προσοχή του σ' ένα όποιοδήποτε
θέαμα, όπως π.χ. στόν τερματισμό μιάς
κούρσας στό ' Ιπποδρόμιο, ένας πορτο
φολάς μπορεί νά δράση άνενόχλητα,
μπορεί άκόμη νά κάνη τό θύμα του νά
σηκώση τό χέρι του στήν κατάλληλη
γ ι' αύτόν θέσι, κάμνοντας άνάλογο
έκδήλωσι χαράς ή άποδοκιμασίας, όπότε αύτομάτως τό θύμα σηκώνει τό
χέρι του διευκολύνοντας έτσι τόν πορ
τοφολά στό έργο του.
'Οδηγούμενος άπό έξαιρετικήν όξύνοιαν, ό λωποδύτης γνωρίζει μέχρι
πού πρέπει νά φθάση τό τέχνασμά του,
ώστε νά μή άφυπνίση τήν προσοχήν τού
θύματος. Συμβαίνει στίς πανηγύρεις
ένας πορτοφολάς νά πηδήση πάνω σ'
ένα κιβώτιο ή σέ μιά καρέκλα καί νά
φωνάζη: «Προσοχή τά πορτοφόλια
σας άπό τούς λωποδύτες».
Ό λ ο ς ό κόσμος άσυναίσθητα θά
φέρη τό χέρι του νά βεβαιωθή άν έχη
τό πορτοφόλι του. Οί συνεργοί τού
πορτοφολά καταλλήλως διασκορπισμέ
νοι μέσα στό πλήθος, βλέπουν έτσι πού
ό καθένας έχει τά χρήματά του. Οί πορ
τοφολάδες δροϋν κατά κανόνα κατά
σπείρες. Δίνουμε ένα τυπικό παράδει
γμα άπό τίς μεθόδους πού χρησιμο
ποιούν ώργανωμένες σπείρες, οί ό
ποιες δροΰν γύρω άπό τίς Τράπεζες.
"Ενας συνεργός, κατά κανόνα, ένας
κύριος, πού έπισύρει τό σεβασμό καί
τήν έκτίμησι λόγω τής ήλικίας του καί

τής έμφανίσεώς του, μπαίνει μέσα σέ
μιά Τράπεζα καί χωρίς νά βιάζεται διό
λου συμπληρώνει ένα έντυπο καταθέσεως. Κάμνοντας αύτό, παρατηρεί μέ
τρόπο καί προσοχή τούς άνθρώπους
πού είναι στή σειρά στό Ταμείο. Μό
λις θά έπισημάνη τόν πελάτη (θύμα)
πού έκανε μιά σημαντική άνάληψι χρη
μάτων, τόν παρακολουθεί κατά τήν έ 
ξοδο άπό τήν Τράπεζα. "Οταν φθάση
στό πεζοδρόμιο, ό συνεργός αύτός
σκουπίζει τόν ιδρώτα τού προσώπου
του μέ τό μανδήλι του, αύτό δέ είναι
ένα σινιάλο πρός τούς συντρόφους του,
πού περιμένουν τριγύρω «ότι δηλ. τό
πρόσωπο πού άκολουθεΤ είναι τό έπισημανθέν θύμα». «Τό ψητό». Ό ίδιος
συνεργός δείχνει στούς συντρόφους
του, σέ ποιά τσέπη βρίσκονται τά
χρήματα, βάζοντας τό μανδήλι του στήν
άντίστοιχη τσέπη τής ένδυμασίας του.
«Τό θύμα δέ μπορεί πιά νά ξεφύγη».
"Ας ύποθέσουμε δτι καλεΐ ένα ταξί.
Αύτοί τότε ένεργοϋν ταχύτατα. Τή
στιγμή πού άνοίγει τήν πόρτα τού ταξί,
αισθάνεται κάποιον νά τού πιάνη τό χέρι
του.
«Έσταμάτησα αύτό τό ταξί πρώ
τος», φωνάζει προσποιούμενος τόν άγανακτισμένο, ένας κομψά ένδεδυμένος, πού δέν τόν είχε άντιληφθή. Πριν
μάλιστα προφθάση νά άνοιξη τό στό
μα του, έπεμβαίνει ένας δεύτερος συνεργός «' Ο Κος έχει δίκιο!» διαβεβαιώνει έντόνως. «Τόν είδα νά κάνη σινιάλο
στό ταξί πριν άπό σάς».
Τά πρόσωπα αύτά είναι οί «Βαρώνοι»
όπως λέγονται στή γλώσσα τών πορτο
φολάδων. 'Οποιαδήποτε καί άν είναι ή
έκβασι άπό αύτή τή συζήτησι, ό άνθρω
πός μας δέν πρόκειται νά ξαναίδή τό
πορτοφόλι του. Τή στιγμή πού ή προ
σοχή του έχει άποσπασθή άπό τούς δυό
άγνώστους, ένας τρίτος δηλ. ό άμεσος
αύτουργός, έρχεται πίσω του άθέατος
καί τού άφαιρεΐ μέ μεγάλη λεπτότητα
καί δεξιοτεχνία τό πορτοφόλι του.
Μιά σπείρα πορτοφολάδων μπορεί
νά περιλαμβάνη 5-6 συνεργούς. Οί
σπείρες αύτές δροϋν μέσα στά στά
δια, στις Λαϊκές συγκεντρώσεις, μέσα
στούς Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους,
στις ρουλαριστές σκάλες τών μεγάλων
καταστημάτων, στις στάσεις τών λεω
φορείων, στούς σιδηροδρομικούς στα
θμούς καί γενικά όπου παρατηρεΐται
συνωστισμός κόσμου.
Συνηθέστατα χρησιμοποιείται στό
κόλπο καί μιά γυναίκα. Μέσα στό πλή
θος τή στιγμή τής έξόδου άπό τά Γρα
φεία, μιά νεαρή κομψότατα ντυμένη,

άφήνει νά τής πέση ένα μικρό δέμα.
Εύγενέστατα θά σπεύσετε νά τό σηκώ
σετε καί νά τής τό προσφέρετε. Αύτή
όμως συνοδέ υέται άπό ένα φίλο ζηλιά
ρη, πού δέν είχατε ίδή καί σάς κατη
γορεί άμέσως ότι έρωτοτροπήτε μέ τήν
Κα, καί άπειλεΐ άκόμη νά καλέση ένα
άστυφύλακα.
' Ενώ έσεϊς θά προσπαθήσετε τότε νά
δικαιολογηθήτε, ό παρακολουθών πορ
τοφολάς σάς άδειάζει τίς τσέπες. Ό
άρχάριος καί άδέξιος κλέπτης πορτοφολίων έκπαιδεύεται έπί πολλά έτη,
πριν μπορέσει νά γίνη μέλος μιάς σπεί
ρας πορτοφολάδων άνωτέρας κλασεως.
Γενικώς, οί κλέπτες πορτοφολίων
άρχίζουν άπό τά έξωτερικά θυλάκια,
άφαιροϋντες κατ' άρχάς κέρματα. Στό
είδος τούτο τών κλοπών, όσα έμπόδια
καί άν παρουσιασθοϋν, ό κλέπτης θά
φτάση στό σκοπό του χωρίς νά γίνη άντιληπτός. ' Αλλά τό είδος τούτο τών κλο
πών δέν άποφέρει πολλά έσοδα καί οί
έπαγγελματίες «Τιτλούχοι» τών πέντε
δακτύλων τίς άπεχθάνονται.
"Αλλοι άσχολούνται μέ κλοπές άπό
γυναίκες, άφαιροϋντες τό περιεχόμενο
άπό τίς τσέπες τών ζακετών κι άπό τίς
τσάντες των. Μέ τήν πάροδο τού χρό
νου, όμως, ό κλέπτης μαθαίνει τά διά
φορα κόλπα τού έπαγγέλματος καί
προσαρμόζεται πρός μιά ειδικότητα.

' Υπάρχει μιά κατηγορία κλεπτών πορ
τοφολίων, πού διαλέγουν ώς θύματα
τούς μεθυσμένους καί άφαιροϋν τό
πορτοφόλι τους, ε ίτε μέσα στούς ' Ηλε
κτρικούς Σιδηροδρόμους, ε ίτε όταν
κάθονται στά παγκάκια τών δημοσίων
πάρκων καί κήπων. "Αλλοτε πάλιν
προσποιούνται τόν καλό Σαμαρίτη καί
προσφέρονται νά τούς βοηθήσουν
συνοδεύοντας αύτούς μέχρι τά σπίτια
τους, οπότε στό δρόμο τούς άφαιροϋν
τό πορτοφόλι τους.
Στό θρόνο τής ' Ιεραρχίας τών κλε
πτών πορτοφολίων βρίσκεται ό πορτο
φολάς πού άφαιρεΐ τά πορτοφόλια άπό
τίς έσωτερικές τσέπες τού θύματος.
Αύτός στή Γαλλική γλώσσα όνομάζεται
«Fouilleur» δηλ. «έρευνητής», γιατί
«Fouille» στήν άργκό τών Γάλλων ση
μαίνει «έσωτερική τσέπη». Αύτή ή τσέ
πη στήν όποια οί περισσότεροι άνδρες
βάζουν τό πορτοφόλι τους προσβάλλε
ται δυσκολώτερα.
" Ενας κλέπτης έρχεται άπό τήν άντίθετο διεύθυνσι πρό σάς μέ ένα παλτό
ριχμένο στό μπράτσο του. Άκουμβά
πάνω σας κατά τό πέρασμα καί σηκώ
νει τό χέρι του πού κρατά τό παλτό,
σάν νά θέλη νά άποφύγη τό στρίμωγμα.
Πίσω άπό τό παραβάν τού παλτού πάν
ό,τι ύπάρχει στις έσωτερικές τσέπες
σας περιέρχεται στά χέρια του, χωρίς
τίποτε σείς νά άντιληφθήτε. ' Η άφαίρε727

σις τού πορτοφολιού γίνεται μέ τέτοια
θαυμαστή δεξιοτεχνία, πού πολλές
φορές έπαγγελματίες πορτοφολάδες
μπορούν νά πέσουν θύματα άλλων
συναδέλφων των.
Κατά τό πρόσφατο παρελθόν, μπή
κε στό Αστυνομικό Τμήμα κάποιος
καί κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα
πορτοφολάδων. Όπως άνέφερε είχε
άντιληφθή δυό άπό τούς ύπόπτους
«Βαρώνους». Ή γνώσις όμως τών με
θόδων πού χρησιμοποιούνται ύπό τών
κλεπτών πορτοφολάδων, κάνει τούς
άστυνομικούς νά τόν ύποπτευθοϋν.
Τηλεφωνούν τότε άμέσως στό Κεντρι
κό 'Αρχείο καί πληροφορούνται ότι
πράγματι ούτος είχε βεβαρημένο πα
ρελθόν, ώς κλέπτης πορτοφολίων.
Αύτός ό πορτοφολάς έτυχε νά πέση
θύμα κλοπής, άπό μιά σπείρα πού δέν
τόν γνώριζε. Παρά τήν έξυπνάδα τους
καί τις έξαιρετικές τους ικανότητες νά
δροΰν άθέατοι, οί περισσότεροι άπό αύτούς δέν άργούν νά συλληφθοΰν καί
νά άποσταλούν στις φυλακές.
Δέν ύπάρχει καμμιά μέθοδος άλάνθαστος, γιά νά άποφύγη κανείς νά πέση
θύμα κλοπής. ' Ιδού όμως μερικές συμ
βουλές πού τις ύπαγορεύει ή λογική
καί πού δέν πρέπει ποτέ κανείς νά τις
λησμονή.
Π ρ ώ τ ο ν: Μή φ έρ ετε ποτέ, περισ
σότερα χρήματα μαζί σας, άπό όσα σάς
χρειάζονται καί μή τά δείχνετε. Δ ε ύ 
τ ε ρ ο ν: Οί κυρίες νά μή κρεμούν στούς
ώμους των τις τσάντες, άλλά νά τις κρα
τούν καί άν είναι δυνατόν νά έχουν πάν
τοτε τό χέρι τους στό φερμουάρ. Τ ρ ί 
τ ο ν : Οί κύριοι νά γνωρίζουν ότι, ή έσωτερική τσέπη είναι πάντοτε άσφαλέστερη άπό τήν έξωτερική τοιαύτη. Τ έτ α ρ τ ο ν: Ά ν βάζετε τό πορτοφόλι
σας στή πίσω τσέπη τού παντελονιού
σας, νά έχητε ύπ' όψιν σας, ότι διευ
κολύνετε πολύ τήν κλοπή του. Π έ μ πτ ο ν: Πρό παντός όταν είσθε μέσα στό
πλήθος νά είσθε πάντοτε προσεκτικός
καί νά έπαγρυπνήτε. "Αν σάς σπρώ
ξουν παραμερίστε γρήγορα.
Τέλος, μάθετε ότι ή έπαγρύπνισις
καί ή γνώσις τών τεχνασμάτων (κόλπων)
τών πορτοφολάδων είναι οί καλλίτερες
έγγυήσεις, πού μπορείτε νά έχετε γιά
τήν άσφάλεια τών πορτοφολίων σας.
"Αν ή τύχη σας, τό φέρει, νά πέσετε
θύμα σπείρας πορτοφολάδων, δέν
μπορώ νά σάς δώσω παρά μόνον μιά
συμβουλή άληθινά σοβαρή. «Σπεύσατε
καί ειδοποιήσατε πάραυτα τήν ’ Αστυνο
μία». Ίσως ξαναβρήτε τά χρήματά σας,
έν πάσει περιπτώσει όμως, θά συμβά
λετε στήν προστασία τής Κοινωνίας.
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Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια ή έγκληματικότητα, σέ παγκόσμιο έπίπεδο,
έχει αύξηθεϊ σέ βαθμό έπικίνδυνο, ένώ
ταυτόχρονα οί κοινοί έγκληματίες έξαφανίζονται σιγά-σιγά, γιά νά άναλάβουν
οί όργανωμένες «πολυεθνικές» σπεί
ρες. Τώρα πιά ό νόμος δέν άντιμετωπίζει κοινούς κλέφτες, άλλά «έγκεφάλους» πού, χρησιμοποιώντας πολλές
φορές έπιστημονικό ύλικό, όργανώνουν
ποικίλες «δουλειές» πού βασίζονται σέ
πολύπλοκα «σχέδια δράσεως».

Τ

Ειδικές όμάδες
Ό λ ε ς αύτές οί περιπτώσεις βέβαια,
δέν είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθούν
άπό τήν Αστυνομία μέ τήν σημερινή
της μορφή καί τις σημερινές δυνατό

τητες. Βέβαια, ό ρόλος τής Αστυ
νομίας δέν έχει άλλάξει. Ή άποστολή της είναι ή καταστολή τού έγκλήματος. Γιά τις «ειδικές» όμως περιπτώ
σεις, όπως άεροπειρατεΐες, συλλήψεις
όμήρων γιά νά ζητηθούν λύτρα ή προ
στασία πολιτικών ήταν άναγκαία ή δη
μιουργία ειδικών όμάδων, πού, μέ τά
κατάλληλα προσόντα καί τήν σωστή έκπαίδευσι, θά μπορούσαν νά άντιμετωπίσουν - θεωρητικά τουλάχιστον - όποιαδήποτε κατάστασι τήν στιγμή πού
θά χρειαζόταν. Οί όμάδες αύτές, έπρε
πε νά βρίσκωνται σέ συνεχή έτοιμότητα
καί, βέβαια νά έχουν άπεριόριστη άκτίνα
δράσεως. "Ηδη, λοιπόν, έδώ καί λίγα
χρόνια οί πρώτες ειδικές όμάδες έ 
καναν τήν έμφάνισί τους στις εύρωπαϊκές πρωτεύουσες.

ΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Ή αύξηση τής βίας καί τού έγκλήματος μέ ποικίλες μορφές καί οέ παγκόσμια κλίμακα δείχνει πόσο άπαραίτητη είναι ή σωστή όργάνωση τής
Αστυνομίας γιά τήν άντιμετώπισή τους. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο, μετά άπό επίθεση άναρχικών σέ στρατόπεδο του Ντόρμουντ.
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έπίσης. ΓΓ αύτό πρέπει νά είμαστε
προσεκτικοί καί άκριβεϊς. Σέ άντίθεσι
μέ τις συνηθισμένες όμάδες «κομμάντος», έμείς δέν χρησιμοποιούμε αύτόματα όπλα ή βολές καλύψεως. ΚΓ αύτό
γιατί σκεφθείτε τί θά γίνη άν ό στόχος
μας είναι ένας άεροπειρατής πού βρί
σκεται στό «κόκπιτ» ένός άεροπλάνου,
τού όποιου οί δεξαμενές είναι γεμάτες
κηροζίνη. "Η, ό ίδιος έχει γύρω του
περασμένες χειροβομβίδες. Οί προσπάθειές μας άποβλέπουν πρώτον στήν
διάσωσι τών άπειλουμένων καί δεύ
τερον, εις τήν σύλληψι τού δράστου καί
τήν παραπομπή του στήν Δικαιοσύνη.

' Εκπαίδευσι

Μιά άπό αύτές τις όμάδες είναι ή
« Ομάδα Δράσεως τής Εθνικής Α
στυνομίας», στήν Γαλλία. Τό «γκρούπ»
σχηματίσθηκε τό 1974. Άπ οτελεϊται
άπό σαράντα άστυνομικούς καί δύο
βαθμοφόρους. 'Αρχηγός της είναι ό
άστυνόμος Προυτώ. ' Ο ίδιος λέει γιά
τήν όμάδα του:
- Στόχος μας είναι ή έπέμβασι στίς
δύσκολες περιπτώσεις όπου οί συνηθι
σμένες μέθοδοι τής ' Αστυνομίας είναι
άνίσχυρες ή έπικίνδυνες, όπως π.χ.
συλλήψεις πολιτών ή πολιτικών, άεροπειρατεϊες κλπ. Σέ όλες αύτές τις έπεμβάσεις ύπάρχει ένα κοινό σημείο: Οί
έγκληματίες είναι καλά όπλισμένοι,
άποφασισμένοι καί άπειλοϋν συνήθως
τήν ζωή πολλών άνθρώπων. Οί γύρω άπό
αύτούς άνύποπτοι πολίτες κινδυνεύουν

Από πού όμως στρατολογοΰνται οί
άνδρες αύτοί; Ό κ. Προυτώ άπαντά:
-Φυσικά ή διαλογή γίνεται μέσα άπό
τό Αστυνομικό Σώμα. Δεχόμαστε έθελοντές. Βέβαια άπό τούς έθελοντές,
πού κάθε φορά είναι έκατοντάδες δέν
κρατάμε παρά έλάχιστους, αύτούς πού
έχουν όλα τά προσόντα. Δειγματολογικά άναφέρω ότι πέρυσι άπό τούς
200 ύποψηφίους πού πέρασαν τις βασι
κές έξετάσεις, κρατήσαμε σαράντα
τέσσερις. Ά π ό αύτούς, μετά άπό δύο
ιατρικές έξετάσεις καί τέστ άντοχής
πολύ σκληρά, μόνο οί 6 έμειναν μαζί μας
καί άρχισαν τήν έκπαίδευσι. ' Η έκπαίδευσι αύτή περιλαμβάνει μιά πορεία 6
χιλιομέτρων μέ 11 κιλά εις τήν πλάτη, ή
όποια πρέπει νά πραγματοποιηθή σέ 45
λεπτά. Ακόμα άναρρίχησι σέ ένα σχοινί
ύψους 7 μέτρων, χωρίς τήν βοήθεια τών
ποδιών, σέ λιγώτερο άπό έννιά δευ
τερόλεπτα. Στήν συνέχεια ό νέος σού
περ - άστυνόμος πρέπει νά κολυμπή-

ση 50 μέτρα σέ 33 δευτερόλεπτα. Νά
κολυμπήση 25 μέτρα μέ δεμένα χέρια
καί πόδια καί νά διανύση κολυμπώντας
κάτω άπό τήν έπκράνεια τού νερού 50
μέτρα χωρίς νά πάρη άναπνοή. Τέλος
ή βασική αύτή έκπαίδευσι τελειώνει μέ
δύο τέστ «ιλίγγου». Πρώτο μέ δεμένα
μάτια πρέπει νά περπατήση πάνω σέ
ένα τεντωμένο σχοινί σέ ύψος τεσ
σάρων μέτρων.
Ά ν ό διαγωνιζόμενος «περάση» τις
πρώτες αύτές δοκιμασίες, άρχίζει ή
ούσιαστική έκπαίδευσι του πού κρατάει
8 μήνες. ' Η έκπαίδευσι αύτή είναι ταυ
τόχρονα φυσική, τεχνική, πρακτική καί
ήθική. Επιμένουμε πολύ σέ αύτή τήν
τελευταία μορφή, γιατί δέν θέλουμε νά
γίνουμε κατασκευαστές δολοφόνων μέ
πρόσχημα τόν νόμο. "Οπως είπαμε
πριν, μόνο σέ έσχάτη άνάγκη κάποιος
άπό τούς άνδρες μας θά πυροβολήση
μέ σκοπό νά σκοτώση κάποιον. Τις
περισσότερες φορές ό έγκληματίας
συλλαμβάνεται ή άν ύπάρξη άνάγκη
τραυματίζεται - πάντα όσο τό δυνατόν
λιγώτερον σοβαρά.
Καί ό άστυνόμος Προυτώ καταλήγει:
-Δ έ ν ύπάρχουν άνθρωποι - θαύμα
τα. ' Απλώς ύπάρχει σωστή καί μεθοδευ
μένη δράσι. Ό λα αύτά όδηγοΰν στό
ποθούμενο άποτέλεσμα. Οί άνδρες μας
μπορούν νά δράσουν παντού, κάτω άπό
όποιεσδήποτε συνθήκες. Μέ τά σημε
ρινά δεδομένα τό ΓΔΕΑ ήταν άπαραίτητο. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι τό πα
ράδειγμά μας θά τό άκολουθήσουν καί
άλλες χώρες στήν Εύρώπη. Είναι ό μό
νος τρόπος γιά νά καταπολεμηθή ή έγκληματικότητα μέ τήν σημερινή μορφή
της.
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Η ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ή πλατεία Βασ. Γεωργίου στήν Πάτρα

ρα άπό μιά τετράωρη περιπολία έ 
γραφα σ' ένα χοντρό βιβλίο καί ση
μείωνα τή δράση τής άστυνομίας,
στοϋ Τάσι, στά Γύφτικα, στά Καντριάνικα στά Γυρί, στά Γεροκομειό
καί στόν Μαρούδα!
Βήματα άκούστηκαν στήν ξύλι
νη σκάλα πού έτριζε τό κάθε σκαλί
πού πατούσες ύστερα στό διάδρο
μο, θάταν ώς 11 τή νύχτα, καί μιά
γυναικεία σιλουέτα διεγμάφη στό
πάτωμα καί τήν πόρτα προπορευό
ταν αύτή κι άκολουθοΰσε ένας
άστυφύλακας κι ένας Κύριος. Γιορ
ταστικά ήτανε ντυμένοι κι οί δυό
τους μέ χαρούμενο ντεκολτέ ή
Κυρία μέ φόρεμα μέ χτυπητά χρώ
ματα καί άφθονα άρώματα μέ ειρω
νικά όμορφα βαμμένα χείλη. Μά κεί
νο πού σούκανε ξεχωριστή έντύπωση ήταν τό άφθονα γιομάτο στή
θος της. Φαινόνταν πώς σάν βάδι
ζε προσπαθούσε νά μήν ταράσσε
ται πολύ καί σάν κάποια φροντίδα νά
έβαζε γιά ν' άνθέξη τό βάρος του.
Τόσο ήταν γιομάτο καί προκλητικό
676

τό άφιλότιμο έκεΐνο άφθονο στή
θος τής Νέας Κυρίας. Σ' έκανε νά
κυττάζεις καί νά μαντεύεις πειρα
σμούς. Φωτιές άναβε, μπελάδες
θά σκορπούσε πίσω της ένας πόλισμαν. Αύτός μάτια μου φαίνεται
πώς τίποτα άπό αύτά δέν έβλεπε
άπό άλλη πάστα άντρα ήτανε καμω
μένος καί βλέποντας αύτή καί αύτόν σκεπτόσουνα «Τί ’ Ιαβέρης»!!
Μά γιά νά μήν μ' άφήση νά πολυσκέπτομαι καί νά μαντεύω τό σκο
πό τής νυχτερινής αύτής έπισκέψεως άρχισε σάν νά τό είχε άποστηθίσει άπό τό δρόμο «Λαμβάνω τήν
τιμήν νά σάς άναφέρω Κύριε ' Υπαστυνόμε δτι είμαι σκοπός στοϋ Τάσι
καί έκεϊ έπί τής όδοϋ Γερμανού άντελήφθην Φώτα καί Κόσμο πολύ. Γινότανε Γάμος - καί έπειδή όπως
είναι καί σέ Σάς γνωστό έδώ στήν
Πάτρα καί μάλιστα στήν Απάνω
Πόλι γίνονται φασαρίες αύτές τις
ώρες κάθισα κάτω άπό μιά κολόνα
καί παρακολουθούσα. Τραπέζι
στρώνανε - φαγιά κουβαλούσανε

κόσμος μαζευότανε, μά τή στιγμή
π' άρχίνισαν νά τρώνε κι έκάθισε ό
γαμπρός πλάϊ στή νύφη καί τής έ 
βαλε τήν πρώτη πηρουνιά φαί στό
στόμα - κάηκε τό πελεκούδι - 6 πιστολιές ρίχτηκαν στόν άγέρα, ρί
χτηκα καί έγώ καί είδα έναν νά πυ
ροβολεί καθόταν δίπλα στήν Κυρία
άπό δώ καί μόλις μέ είδε μέ γέλια
καί χαρές έξαφανίσθηκε τό περί
στροφο. Καί ή Κυρία; ρωτάω - ' Η
Κυρία Κύριε ' Υπαστυνόμε καί κοκκινισμένος, ντροπιασμένος τήν κύτταζε σάν νά μοΰ λέει - δέ βλέπεις;
- βοήθεια ζήταγε ό φουκαράς άπ'
τήν Κυρία νά συνέχιση άλλά αύτή
άγρόν ήγόρασε, βοήθεια ζήταγε
καί άπό μένα ό όποίος σάν ν' άρχι
σα νά έννοώ - μά έπέμενα νά συνέ
χιση.
' Η Κυρία Κύριε ' Υπαστυνόμε
έβαλε κι άλλο κουμπούρι στό στή
θος της νά έκεϊ άνάμεσα στά δυό
τώχει κρυμμένο!! ' Η Κυρία διεμαρτύρετο χαμογελαστά καί στρέψασα
πρός τό στήθος της έπεσκόπει τά

Τού ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ κ. ΣΠΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΙ»ΙΚΙΑΙ2>:
ιόν >:αι»λντα: οκϊκι:>: λ\οιμι ί :>:
>:ί ί >: παδιίι:>:
τ η >:
ΠΙΝΔΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ άσπρομάλλης
γιατρός κι ή εύγενική του συμ
βία γιορτάζανε τά γενέθλια τής ξενητεμένης κόρης τους, πού είχε πρωτοειδεΤ τό φώς τά χαράματα τής μεγάλης
ήμέρας τού 'Ελληνισμού, τής 28ης
' Οκτωβρίου τού 1940. Μέ άνάμικτα συ
ναισθήματα είχε πάει νά παρουσιαστεί
έκεϊνο τό δειλινό ό έφεδρος έπίατρος:
άπό τή μιά μεριά χαιρότανε πού είχε
γίνει πατέρας, χαιρότανε καί γιατί έφτα
σε έπιτέλους ή στιγμή νά δοθεί ένα
μάθημα στόν ύπουλο έχθρό, κι άπό τήν
άλλη πικραίνονταν πού ήταν υποχρεω
μένος ν ' άποχαιρετήσει τά δύο άγαπημένα του πρόσωπα, τέτοιες ώρες μάλι
στα καί μέ τέτοιες συνθήκες. "Ομως
ήτανε τόσο φλογερός ό πατριωτικός
του ζήλος, ώστε σέ λίγες ώρες έσάρω
σε κάθε πικρό λογισμό καί κάθε διστα
γμό.

Ο

Τόν έστειλαν σ ' ένα όρεινό χειρουρ
γείο. Κ ' έ κ ε ί δούλεψε μ' όλη τήν ψυχή
του. "Αν κι είχε πολύ περιορισμένα μέ
σα στή διάθεσή του, άν κι ό άριθμός τών
πληγωμένων ήταν ύπερβολικά μεγά
λος, μέ τή βοήθεια τών κατωτέρων του
καί τών έθελοντών Αδελφών κατώρθωσε νά σώσει πολλά παλικάρια. Γ ι’
αύτό καί τιμήθηκε μέ άνώτερο παρά
σημο.
Τήν περασμένη Τετάρτη, πού ύστε
ρα άπό πολύχρονη διαμονή στήν έπαρ-
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χία ό γιατρός, συνταξιούχος πιά, έγκαι' Επάνω: Ο ί γ υ ν α ίκ ε ς τ ή ς Π ίν δ ο υ β ο ή θ η σ α ν
νίαζε τό ιδιόκτητο σπίτι του, οί περισ- > μ έ ή ρ ω ϊσ μ ο ύ ς κ α ί α υ τα π ά ρ ν η σ η τ ό Σ τ ρ α τ ό
σότεροι καλεσμένοι ήταν συνάδελφοί μ α ς . Κ ά τω : Σ κ η ν έ ς ά π ό τή ν ήρω ίκή έ ξ ό ρ μ η του - συνομήλικοι καί νεώτεροι. Καθώς ση τ ο ύ ' Ε λλη νικ ο ύ Σ τ ρ α τ ο ύ π ρ ό ς ά π ό κ ρ ο υ ή μέρα ήτανε πανηγυρική, μέ δύο κυ ση τ ο ύ ε ισ β ο λ έ α . Σ τ ή ν ά π έ ν α ν τι σ ελ ίδ α : Γυ ρίως θέματα καταπιάστηκε ή συντρο ν α ίκ ε ς τ ή ς Π ίν δ ο υ κ ο υ β α λ ο ύ ν έφ ό δ κ χ γιά τό
Σ τρ α τό .
φιά: τή ζωή τής παντρεμένης στό έξωτερικό θυγατέρας του καί τήν έποποιΤα τών ' Ηπειρωτικών βουνών.
"Υστερα άπό τίς εύχές, τά συγχαρη
τήρια καί τίς προπόσεις, άρχισε τό ζων
τάνεμα τών άναμνήσεων. Καθένας άπ'
όσους είχαν λάβει μέρος στόν ' Αγώνα
μιλούσε, μέ τή σειρά του, γιά τόν ήρωϊσμό τού "Αλφα ή τού Βήτα άξιωματικοϋ, ύπαξιωματικοϋ, στρατιώτη, γιά τό
φρόνημα τών πολεμιστών, γιά τή θαυμα
τουργή έπέμβαση τής Παναγίας σέ στι
γμές κρίσιμες γιά τούτο, γιά κείνο. Βιώ
ματα συγκλονιστικά ήρθαν στό φώς κι
άγνωστες λεπτομέρειες, πού μαρτυ
ρούν ώς πού μπορεί νά φτάσει ή έλληνική ψυχή όταν άκούσει τό κάλεσμα
τής Πατρίδας. "Ενας καθηγητής τού
Πανεπιστημίου, πού τό ' 40 ύπηρετοΰσε ιος άνθυπίατρος μαζί μέ τόν άμφιτρύονα, τού έπλεξε τό έγκώμιο. Γιά τήν
άκατάβλητη, έργατικότητά του, τήν έπιστημονική του άξια, τόν άνθρωπισμό
του. Κ' έκείνος τ ' άκουγε σκυφτός μ'
ένα άγαθό χαμόγελο στά χείλη, μ' ένα
έλαφρό, παρθενικό θάλεγε κανείς κοκκινάδι στό πρόσωπο πού είχε μαραζώ
σει τό πέρασμα τού χρόνου. "Οταν

ήρθε ή σειρά του νά μιλήσει, ό γιατρός
ήπιε λίγες γουλιές κρασί, καθάρισε τό
λαιμό του καί είπε:
- "Εχω διαβάσει πολλά βιβλία γιά
τό Σαράντα. Κι άκόμα πιό πολλά άφηγήματα σκορπισμένα σ' έφημερίδες καί
περιοδικά. “ Ολοι, ποιός λίγο ποιός
πολύ, έξύμνησαν τή στρατηγική άξια
καί τήν άτσαλένια θέληση τών ήγετών
τοΰ Στρατού, τών άξιωματικών τήν πρω
τοβουλία καί τήν όρμή, τήν παλικαριά
καί τήν άντοχή τών πολεμιστών. Μερι
κοί γράψανε καί γιά τούς ύγιειονομικούς πού κάνανε τό καθήκον τους, κα
θώς καί γιά κείνους πού προσφέρανε
διάφορες ύπηρεσίες στά μετόπισθεν.
Δέν έτυχε όμως νά ίδώ γραμμένο κάτι
σχετικό μέ τή δράση τών νοσοκόμων.
Τών γυναικών πού άλλοι τις όνομάζουν
' Αδελφές τού ' Ελέους κι άλλοι Λευ
κούς Αγγέλους. Τις ξέρ ετε δλοι σας
άπό τήν κατά τούς ειρηνικούς καιρούς
προσφορά τους, τις ύπηρεσίες τους
στά νοσοκομεία, στά σπίτια. Σέ μερι
κούς άπό μάς έδόθη ή εύκαιρία νά συ
νεργαστούν μαζί τους στόν πόλεμο.' Ε
κείνο τόν ώραϊο, τόν άλησμόνητον καιρό
είχα στ' όρεινό χειρουργείο πού μούκανε τήν τιμή νά μ ' άναθέσει ή Μεραρ
χία, τρεις 'Α δελφές. ’ Πίταν ή μιά καλύ
τερη άπό τήν άλλη. Κοπέλλες νέες,
όμορφες, καλομαθημένες, άφησαν τή
σχετική άσφάλεια καί τήν άνεση τής
Αθήνας καί ήρθαν έθελοντικά πάνω
στά κατσάβραχα νά ύποστοΰν άφάνταστες ταλαιπωρίες καί στερήσεις, νά
κονταροχτυπηθούν μέ τό θάνατο, γιά
ν ' άνακουφίσουν τόν άνθρώπινο πόνο.
Νά συμβάλουν στή σωτηρία πληγωμέ
νων κι άρρώστων, πού χωρίς τή στοργή
τους ίσως νά μήν είχαν ξαναγυρίσει
στά σπίτια τους. Από τό πλήθος τών
δειγμάτων ήρωϊσμού καί άλτρουϊσμοϋ
τών 'Αδελφών πού έχω ύπ' όψη μου,
θ ' άναφέρω δυό μονάχα: "Ενα βράδυ
έ κ ε ϊ πού είχαμε έγκατασταθεί έξω άπό
τήν Κορυτσά, μοΰ φέρανε κάμποσους
τραυματίες. Είχα κι άλλους, πρωινούς,
πού θάπρεπε νά έχουν διακομιστεί, άλλά οι μεταγωγικοί ήταν λιγοστοί καί ή
μεταφορά καθυστερούσε. Ό λη τήν
ήμέρα είχαμε έργαστεϊ άσταμάτητα
γιατροί καί νοσοκόμες. Στεκόμαστε
στά πόδια μας μέ λίγο τσάι πού ρουφού
σαμε βιαστικά στό πόδι. Τό δειλινό είχε
άρρωστήσει ή μιά άπό τις τρεις όλεςόλες Αδελφές. Φρόντισε νά μού τό
κρύψει γιά νά συνεχίσει τή δουλειά της,
μά άπό τό φλογισμένο της πρόσωπο
ένιωσα πώς είχε πυρετό. Τής έδωσα
άσπιρίνη καί τήν έβαλα νά ήσυχάσει.
Είχαμε κι όλας κάπως καλμάρει, τά παλι

κάρια μας δέν πολυβογγοΰσαν, όμως
οί νοσοκόμες έτρεχαν άπό δώ κι άπό
κεϊ, γιατί όλο καί κάποιον έπρεπε νά
περιποιηθούν, όλο καί κάποιος τίς ζη
τούσε. "Οταν, ύστερα άπό μιάν όρμητικήν έπίθεση, μέσα στά μαύρα μεσάνυ
χτα μάς κουβαλήσανε τούς πληγωμέ
νους πού σάς είπα, έγινε κάποιος σαμα
τάς. Ή άρρωστη νοσοκόμα ξύπνησε,
πετάχτηκε άπάνω καί ρίχτηκε στή δου
λειά. Μόλις τήν πήρε τό μάτι μου τής
είπα πώς δέν έκανε καλά, πώς έπρεπε
νά ξαπλώσει άμέσως γιά νά μή χειρο
τερ έψ ει ή κατάστασή της. Πού νά μ' άκούσει! Κατάπιε μιά άσπιρίνη, κι έπειτα
άλλη, κι άλλη... Μπόρεσε μέ μιάν άπίστευτη θέληση, νά κατανικήσει τήν άδυναμία της καί βάλθηκε νά πλένει
πληγές, νά κάνει ένέσεις. Ασταμά
τητα. Ό λη νύχτα. Ξημέρωνε όταν είχε
περιοριστεί τό κακό, κι έκείνη όρθή, νά
δροσίζει διψασμένα χείλη, νά ένθαρρύνει λιγοψυχισμένα παιδιά. Στό τ έ 
λος σωριάστηκε χάμου. Εδα κ' έπαθα
νά τήν συνεφέρω, κ' έπειτα τήν ύποχρέωσα νά ξαπλώσει. " Ε, λοιπόν, θά τό
πιστέψετε; τό μεσημέρι είχε γίνει καλά!
Από τήν πίστη της στό Θεό καί τήν
Πατρίδα, άπό τήν άγάπη της στό συνάν
θρωπο. Τώρα, άν δέν σάς κούρασα, θά
σάς μιλήσω γιά κάτι πιό συγκινητικό, κά
τι πού άγγίζει τά όρια τού φανταστικού.

Μιά άλλη 'Αδελφή, πού παρουσιά
στηκε στ' ' Ορεινό Χειρουργείο πρώτηπρώτη, κάποια μέρα έ κ ε ϊ πού περιποιόμουνα σέ στιγμή φοβερής παραζάλης
έναν άξιωματικό βαριά πληγωμένο, τόλ
μησε νά τρ έξει άπό τήν άλλη άκρη καί
νά σκύψει άπό πάνω του. Μόλις τόν άνεγνώρισε έπνιξε ένα ξεφωνητό κι έγινε
κατακίτρινη σάν τό θειάφι. Εδα τά μάτια
της νά ύγραίνονται καί τό κορμί της νά
τρέμει. 'Α λ λ ' αύτά γιά λίγες μόνο στι
γμές. Ξαναγύρισε σάν αύτόματο στό
φαντάρο πού είχε έγκαταλείψει καί
συνέχισε τή δουλειά της μεθοδικά. Κι
έγώ, πού παραξενεύτηκα άπό τόν τρό
πο της, θαρρώντας ότι πρόκειται γ ι'
άπλή γυναικεία εύαισθησία, ξανάσκυψα
στό νεαρό βαθμοφόρο, κι άφου άνακούφισα τούς πόνους του μ' ένέσεις, πά
σχισα νά τόν βοηθήσω όσο μπορούσα.
Δέν έκανα μεγάλα πράγματα, γιατί ή
κατάστασή του ήτανε τέτοια πού έπρε
πε νά διακομιστεί άμέσως γιά νά ύποστεΐ
όχι μιά, άλλά πολλές σοβαρές έγχειρήσεις. Έ δενα άκόμα τίς πληγές του,
μπαντάριζα τό κομματιασμένο του πρό
σωπο, όταν έκείνη έτρ εξε κοντά καί μέ
κομμένη τήν άνάσα μέ ρώτησε πώς
είναι. Τήν άφησα νά περιμένει ώσπου
νά τελειώσω κι έπειτα τήν πήρα παρά
μερα καί τής είπα ότι τά τραύματά του
μ' άνησυχοϋν πολύ κι ότι άμφέβαλλα
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άν θά γλύτωνε. Τότε τά φωτεινά γαλα
νά μάτια της πλημμύρισαν άπό δάκρυα.
«Μήν κάνεις έτσι, τής είπα ένθαρρυντικά. Α ύ τά 'χ ειό πόλεμος». «Δέν ξέρετε,
γιατρέ μου, ψιθύρισε. Βναι ό άρραβωνιαστικός μου». Μαρμάρωσα. Τ ’ ήθελα
νά πώ κείνα τά σκληρά λόγια; Γιατί νά
τήν κάνω ν ' άπογοητευτεϊ έτσι άπότομα, άφοΰ μάλιστα δέν ήταν άδύνατο
νά σωθεί ό άνθρωπός της; Είδα κι έπαθα
όσο νά τής δώσω κάποιες έλπίδες, έ 
φτασα νά κατηγορήσω τόν έαυτόν μου
γιά νά τήν καθησυχάσω κάπως. "Επειτα
έκείνη έγειρε τό κορμί της άπάνω στό
λαβωμένο, τό πρόσωπό της άγγιξε σχε
δόν τό δικό του. Προσφέροντας λόγια
γεμάτα πάθος, προσπάθησε νά κ λ έψ ει
κάτι άπό τή ματιά του, νά τόν κάνει νά
τήν αισθανθεί, νά φανερώσει πώς είναι
άσβηστη μέσα του ή φλόγα τής ζωής
Μάταια όμως. "Εμενε ό δύστυχος έ κ ε ϊ
τυλιγμένος μέ τίς γάζες σά μούμια, α
ναίσθητος, μισοπεθαμένος. "Οταν τό
πρωί τόν έτοιμάσαμε γιά νά διακομιστεί,
πρότεινα νά τόν συνοδεύσει. ' Αρνήθηκε. «Είναι διαταγή», τής είπα. « Μ έ συγχωρεϊτε, γιατρέ μου, μά τής Πατρίδας
ή προσταγή είναι άνώτερη, μοϋ άποκρίθηκε. Πρέπει νά μείνω έδώ όσο έχει
τήν άνάγκη μου τό Χειρουργείο». Κι
έμεινε μέ σπαραγμό ψυχής. Εύτυχώς
πού τά πράγματα μέ διαψεύσανε. Για
τρεύτηκε τ ' όμορφο παλικάρι, μέ τόν
καιρό σβήστηκαν καί τά σημάδια τών
πληγών στό πρόσωπό του. Μερικούς
μήνες άργότερα παντρεύτηκαν, μέ
κάλεσαν μάλιστα στό γάμο. Θά τούς
γνωρίζατε άπόψε άν δέν τύχαινε νά
λείπουν. Πήγανε μ' ένα φιλικό αύτοκίνητο στήν Καλαμάτα, όπου έχουν άπό
χρόνια έγκατασταθεΐ καί παντρευτεί
τά δυό τους παιδιά. ' Αλλά είναι καιρός
νά μάθουν όσοι δέν τό ξέρουν ποιά ε ί
ναι ή ύπ' άριθμόν ένα άδελφή τού όρεινοϋ Χειρουργείου, έκείνη πού μ' όλο
τόν πυρετό δέν έννοοϋσε νά τό βάλει
κάτω.
Αφού άφησε νά περάσουν μερικά
δευτερόλεπτα ό γιατρός, γιά νά γλεντή
σει μέ τήν περιέργεια τών καλεσμένων
του, στράφηκε πρός τή γυναίκα του καί,
παίρνοντας ένα ύφος μελοδραματικό,
είπε: «'Ιδού αύτή»!
Ζωηρά ξεφωνητά καί χειροκροτή
ματα ξεσπάσανε στή στιγμή. ' Η κομψή
οικοδέσποινα μέ τά γκρίζα μαλλιά καί
τό άνθηρό άκόμα πρόσωπο τά δέχθηκε
όλα χωρίς έπαρση, άλλά καί χωρίς ψεύ
τικη ταπεινοφροσύνη. Καί πρότεινε νά
πιοΰν γιά τή πηγή τής σοφίας, τής
άρετής καί τής άνθρωπιάς, τήν αιώνια
Ελλάδα.
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Αναμνήσεις καί εντυπώσεις

Τού
Κωστή Παλαμά
«Λυπηρό νά ίδής έμπρός σου
ένα γέροντα άσπρομάλλη
νά ζητάη τόν όβολό σου,
νά σοϋ λέη πώς πεινά...»
Βναι ή πρώτη στροφή τοΟ ποιή
ματος, τό όποιον ένέπνευσεν άλ
λοτε τό οίκτρόν θέαμα τής έπαιτείας εις τήν φιλάνθρωπον Μούσαν
τού μακαρίτου ποιητοϋ Γεωργίου
Μαρτινέλη, τού όποιου τήν περίερ
γον έξωτερικήν φυσιογνωμίαν καί
τήν άκόμη περιεργοτέραν ώς άνθρώπου, ιδιοσυγκρασίαν (ό ποιητής
δέν κατόρθωσε πολύ νά έπιπλεύση
τής μετριότητος), θά ένθυμούνται
άκόμη νέες έκ τών έπιζώντων.
Ά λ λ ' ό ποιητής είχεν άφελεστάτην ιδέαν τής ζητιανιάς καί έτραγούδησε τόν «Διακονιάρην» - αυ
τός ό τίτλος τού ποιήματος - ύπό
τήν δψιν του, άποκλειστικώς τήν ε ι
δυλλιακήν.
Ό Διακονιάρης τού Μαρτινέλη,
καθώς τόν παριστά έκείνος άπ ’ άρχής μέχρι τέλους τού άσματός του,
δέν είναι ό πτωχός τού Ευαγγελίου,
τόν όποιον χρέος έχομεν διά τήν
άγάπην τού Θεού, νά έλεώμεν, άλ
λά είναι ό έπαίτης ό ρωμαντικός, τό
σον σπάνιον όνειρον εις τήν έπο-

χήν μας, ώστε νά τόν συναντώμεν
μόνον εις τάς χίμαιρας μας καί εις
τά όνειρά μας νά τόν βοηθώμεν.
Ό έπαίτης τών ήμερων ήμών
είναι, άπλούστατα, έπαγγελματίας
καί τού έπαγγέλματος αυτού, ή
έξάσκησις είναι έπιδεκτική διαβαθμίσεων καί άποχρώσεων, ών ούκ
έσπν άριθμός. "Οσο δέ πολυαρι« Ό τυφλός όδηγεϊ τυφλόν» τού Pieter
Bruegher.
Ε θνική
Π ιν α κ ο θ ή κ η
Capodi-

monte. Νεάπολη.

•ΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ

θμοτέρα εις ζωήν καί εις τύρβην
ή πόλις τόσο καί τό έπάγγελμα
τού ζητιάνου καταμερίζεται, έκλεπτύνεται, διακρίνεται, τελειοποιεί
ται, καλλιτεχνικώτερον έκδηλώνεται. 'Από τού πρώην νομάρχου καί
τού πρώην γενικού προξένου μέχρι
τού άοτέγου άμήτορος καί άπάτοροςμορτάκη τών δρόμων, πόσοι σάς
τείνουν τήν χείρα καί ζητούν τόν 6βολόν σας χωρίς νά έμπνεύουν
τόσην λύπην, όσην σάς προξενούν
ένόχλησιν.
«Βαδίζοντα προβλήματα» άπεκάλεσε σοφός τις δέν ένθυμούμαι
πλέον τίνος είδους άνθρώπους.
Οι ζητιάνοι τών ήμερων μας είναι
κ α τ ’ έξοχήνπροβληματικοί. ’Αρκε
τούς συνήντησα καί τήν δυσθυ
μίαν τήν όποιαν, διά πολλούς λό
γους μού γεννά τό συναπάντημα
των ύπερβάλλει συχνά ή περιέργεια
τής άποκαλύψεως ένός ρόλου, όσονδήποτε χονδροειδούς, τόν ό
ποιον, κατά τήν στιγμήν έκείνην
διαισθάνομαι δτι παίζουν εις τό θέατρον τού κόσμου οί άνθρωποι
αστοί. Ό λ ο ι έχομεν τάς στιγμάς καί
τάς περιόδους άκόμη τής ήθοποίίας μας καί εϊμεθα, κατά τό μάλ
λον ή ήττον, ύ π ο κ ρ ι τ α ί . Ά λ λ '
ό έξ έπαγγέλματος ζητιάνος ζή
μέσα εις αιώνιον καρναβάλι, μέ
τήν προσωπίδα πάντοτε έπί τού
προσώπου■ δέν όμιλεϊ άπαγγέλλ εΐ' δέν κινείται παριστάνει θεα
τρίζεται ή θεατρίζει.
’Ιδού ή στρογγυλή ώς βαρέλα
γυναίκα, ή όποια άπό πρωίας μέχρις
έσπέρας κάθηται εις ένα τών πρό
τής 'Ακαδημίας ξύλινων πάγκων
άκίνητος, άλύγιστος, άξιοπρεπής.
Δέν ό μ ιλ εί δέν ζητεί. Θά ήδύνατο
νά χρησιμεύση ώς πρότυπον, διά
τόν γλύπτην ε ίτε τής Άθηνάς είτε
τής Νιόβης. Μέ τό βασίλευμα τού
ήλιου, άργότερον άκόμη, μέ τά
πρώτα τού βραδιού σκοτιδιάσματα,
τό άγαλμα έγκαταλείπει τό βόθρον
του. Τοποθετείται εις τήν γωναν
ένός πεζοδρομίου παρά τήν Βαλλιάνειον Βιβλιοθήκην ή έξωθεν τού

ναού τής Ζωοδόχου Πηγής. Τό
όλοστρόγγυλον, ροδοκοκκινισμένον, ε ίτε άπό ύγείαν, ε ίτε άπόρακοποσίαν πρόσωπον καλύπτει έπιμελώς διά μελανωτέρου τής νυκτός,
άδιαχωρήτου πέπλου. Προσλαμ
βάνει σπαρακτικήν στάσιν, έκτείνει ώς έ ν ικεσία τάς χεϊρας, γονυ
πετής σχεδόν δέεται πρός τούς διαβάτας, έξαιτουμένη δικαιοσύνην
διά μυρίων περιπαθών άναφωνήσεων. Αλλά πώς φ είδεταπ ής ιδιαι
τέρας αύτής καί τής άνθρωπίνης
έ ν γένει άξιοπρέπειας! Ζητιανεύει
μέ τό πρόσωπον έπιμελώς σκεπασμένον, άφοϋ τό πρόσωπον αύτό έκράτει πατριαρχικώς έκτεθειμένον
άπό βαθείας αύγής μέχρις έσπέρας
εις όλας τάς ιδιοτροπίας τών άτμοσφαιρικών ρευμάτων καί τών βλεμ
μάτων; 'Ιδού τό πρόβλημα, 'Αμλ έτε!
Χ θ ες μέ έπλεύρισε διαβαίνοντα
βιαστικά τό στενόν τής ‘Εθνικής
Τραπέζης νέος καλοενδεδυμένος
όπωσδήποτε άνθρωπίσκος. Μέ ήρώτησε πού είναι τό ύπουργεϊον τής Παιδείας. Ήρχισα νά τού
ύποδεικνύω τόν δρόμο πού έπρεπε
νά άκολουθήση διά νά εύρη τό πο-

θούμενον. Ά λ λ ’ έ ν τφ μεταξύ ό
νέος άλλα έλογάριαζεν, ώς νά έλησμόνησε τό άρχικόν έρώτημα. Μού
ένεπιστεύθη δτι ήτο πρόσφυξ άπό
τήν Μικρόν Ασίαν, ότι εύρέθη έξα
φνα έδώ μέ τήν γραίαν μητέρα του,
ότι έχρημάτισε δημοδιδάσκαλος,
δτι κατήγετο άπό οικογένειαν έκ
τών πρώτων τού τόπου του, δτι δέν
είχεν ούτε ψωμί διά νά φάγη, δτι θά
άπέθνησκεν άπό πείναν καί ή διμις
του όδυνηρώς συνεστέλλετο, καί
τά μάτια του ήσαν έτοιμα νά ύγρανθοϋν άπό δάκρυα. Τού έδωκα
δσην βοήθειαν ήδυνάμην νά τού
παράσχω καί διηύθυνα γοργόν έπόνω του βλέμμα μου. Μόλις είχε δεχθή τόν δβολόν μου, καί διέκρινα δτι
κατηύγασε τήν δψιν του άστραπή.
Δέν έδάκρυσαν τά μάτια του. "Ε
καμε μεταβολήν, καί έξηφανίσθη,
χωρίς νά μού ψιθυρίση ούτε έ ν ξη
ρόν ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ . Δάκρυα καί μειδίασμα, τά λόγια του, ή όδύνη του, ή
χαρά του, ιδού τό πρόβλημα. Ά μ λέτε. Έχάρη, διότι θά έδιδε ψωμί
στήν μητέρα του ή διότι άπέβη εις
αίσιον ή κοροϊδία του;
(Έδημοσιεύθη ατό « Εμπρός» τής
20ης Δεκεμβρίου 1916).
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος, παρά τις
άξιόλογες έξελ ίξεις καί προόδους
καί τίς θεαματικές κοινωνικές άνακατατάξεις, δ έ μπορεί νά είναι καί τόσο περήφα
νος γιά τόν πολιτισμό του.
' Ο σύγχρονος πολιτισμός δίνει τήν εικόνα
ένός έμπόλεμου πολιτισμού μεταξύ άνθρώπων πιό σκληρών άπό τούς άνθρώπους, πού
διαβίωναν άλλες έποχές σέ σπήλαια ή παραλήμνιους οικισμούς. Τήν άγριότητα καί βαρβαρότητά του ό σύγχρονος άνθρωπος τήν
έκανε έπιστήμη καί τέχνη τού έγκλήματος
καί τήν έκφράζει συλλογικά μέ όμάδες άναρχικών, πειθαρχικά όργανωμένες καί έπιστημονικά καταρτισμένες στήν έγκληματικότητα καί τήν όργανωμένη βία καί τρομοκρα
τία καί κάθε έκτός νόμου δράσης καί ένεργείας.
Ο άναρχισμός, ό μηδενισμός, ή τρομο
κρατία καί βία καί όλες αύτές οί μορφές
Ι ου κ. /.« /ο υ '^,ηροτύρη
βιαιότητας καί καταλύσεως κοινωνικών καί
νομικών θεσμών τής πολιτείας, έχουν πάρει
σήμερα διεθνή μορφή καί προβολή, δέν εί
Η χώρα μας χάρη στην ηθική αντίσταση του λαού
ναι μεμονωμένα καί άσήμαντα έπεισόδια.
μας καί τή δραστηριότητα καί επαγρύπνηση των
Στόχος τόν όποϊο σκοπεύουν μέ άδίστακτο
πάθος, είναι ή κατάλυση κάθε, Κρατικού φο
Σωμάτων Ασφαλείας απ οτελεί μιά όαση κοινωρέα καί έξουσίας, ή έχθρική έκδήλωση κατά
νικής γαλήνης καί τάξεω ς.
κάθε νομιμότητας καί ή καταπτόηση τών όργάνων τάξεως καί άσφαλείας καί τής άστικής τάξεως πού στέκουν έμπόδια άνυπέρβλητα στά καταχθόνια σχέδιά τους. Σχέ
νης».
δια πού τελική έπιδίωξη καί έπίτευξη έχουν,
Η τάξη, ή άσφάλεια, ή κοινωνική γαλήνη
τή δημιουργία ένός χάους, μέσα άπό τό ό
καί εύρυθμία, είναι ένα πολύ δυσάρεστο φάρ
ποιο πιστεύουν ότι θά προβάλλουν, θά έπιβληθοΰν καί θά έπικρατήσουν άτομα καί όμά
μακο γιαυτούς καί τούς προκαλεϊ άλεργία.
' Η πολιτεία όμως έχ ει χρέος τό φάρμακο
δ ες άναρχούμενες χωρίς νόμους, χωρίς
αύτό τής νομιμότητας καί εύταξίας, τής
Κράτος καί κρατικές έξουσίες, χωρίς άτομιΔημοκρατικής καί κοινωνικής εύρυθμίας νά
κότητα τού άνθρώπου.
τό έπιβάλη σέ κείνους πού δέν κατανοούν ή
' Η άναρχία καί τρομοκρατική βία είναι
δέν θέλουν νά τό κατανοήσουν καί άντιστραένα μεγάλο έθνικό, καί κοινωνικό πρόβλημα
τεύονται,
σήμερα, πού άναστάτωσε τήν κοινωνική
Τά συνωμοτικά καί συστηματικά όργαζωή καί προβληματίζει τό σύγχρονο άνθρω
νωμένα αύτά άτομα ή όμάδες, είναι άποπο διεθνώς. Δροϋν κατά μικρές όμάδες μέ
φασισμένα, γιά κάθε βία καί τρομοκρατία,
πλήρη άναρχική όργάνωση καί αίφνιδιάζουν.
γιά κάθε έγκλημα καί γιά άνατροπή τού κοι
"Οσο μικρές όμως καί άν είναι οί όμάδες
των, είναι τόσο όργανωμένες πού οί τρομο
νωνικού καθεστώτος μέ κάθε τρόπο. Καί τό
κράτες έχουν τή δύναμη πολλές φορές νά
φαινόμενο αύτό πού μεταδίδεται σάν μία
διαπραγματεύωνται μέ τό κυρίαρχο Κράτος.
σμα καί έπιδημία έπ εξετάθηκε σέ όλες τίς
Καί όσο ή ήθική κρίση μαστίζει τούς
χώρες.
Ή χώρα μας έν συγκρίσει πρός άλλους
λαούς, τόσο ύποχωρεί ό άνθρωπισμός καί
λαούς χάρις στήν ήθική άντίσταση τού λαού
θεοποιείται ή βία, ή άναρχία καί τρομοκρα
μας καί τή δραστηριότητα καί έπαγρύπνηση
τία καί τούτο έπιδιώκουν νά γίνη θεσμός,
τών Σωμάτων ' Ασφαλείας είναι μιά όαση κοι
μιά δράκα άναρχικών-παρανοϊκών, μιά άλλη
νωνικής γαλήνης καί τάξεως, γιά τήν όποια
άγέλη άπό άνθρώπους τής βίας καί έθνικής
εύταξία ή άνθρωπότητα σπαράσσεται σή
μειοδοσίας, νά κατευθύνει τή ζωή καί τήν
μερα καί χύνονται ποταμοί αίματος, γιατί ό
τύχη μιάς όλόκληρης άνθρώπινης κοινωνίας.
θεωρία καί πράξη, δένάνέχεταιάρχές, έξο υ 
άνθρωπος δέ θέλει νά χάσει τήν άτομικόΤών κοινωνικών αύτών άντισωμάτων πού δέν
σίες, κυβερνήσεις καί όργανωμένο Κράτος
τητά του καί τήν προσωπική του έλευθερία.
θέλουν νά ύποταχθοΰν στή νομιμότητα καί
καί ούτε Νόμους, ύποχρεώσεις καί περιορι
Δέν έλλειψαν όμως καί στή χώρα μας σπο
νά προσαρμοσθοϋν πρός μιά όμαλή καί Δημο
σμούς τού Νόμου, άλλά καί ό πολίτης δέν
ραδικά τέτοια άντικοινωνικά καί άντεθνικά
κρατική συμβίωση, ό άριθμός αύξάνειάνησυάνέχεται νά γίνη μέλος άναρχουμένης κοι
κρούσματα καί έκδηλώσεις άναρχίας καί
χητικά καί ή άνησυχία είναι οικουμενική. Γνωτρομοκρατίας. Υπάρχουν καί έδώ έχθροί
νωνίας καί άνθίσταται.
ρίζουν καλά τά κοινωνικά αύτά καρκινώματα
Ό λ α αύτά άποτελοϋν φράγματα γιά τήν
τής κοινωνίας, τής εύνομίας καίέλευθερίας,
καί ύποπροίόντα, ότι ή έξάθρωση τής κρα
έπικράτηση τού άναρχισμοΰ, άποτελοϋν
πού μέ τή νοσηρή ψυχοσύνθεσή τους πρεσ
τικής ισχύος, ή κάμψη τού ήθικοΰ τού λαού
βεύουν τή βία καί έπιδιώκουν τήν άναρχία
τό κατεστημένο «τό χειρότερο άπό όλα τά
καί τών φρούτων τής γαλήνης καί άσφαλείας,
ώς μέσα έπιβολής καί έπικρατήσεως.
τέρατα» όπως θεασώτες τής άναρχίας άποάγει εύθέω ς στήν έπιτυχία τών καταχθό
καλοϋν τό οργανωμένο Κράτος καί τό Νόμο.
Τό σύστημά τους, σύστημα άχαλίνωτης
νιων σκοπών τους «πατάξω τούς ποιμένας
Πρέπει όλα αύτά τά φράγματα τής κοινωάσυδοσίας χωρίς φραγμούς, μιά ούτοπία σέ
καί διασκορπισθήσοντα τά πρόβατα τής ποίμ
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νιας καί πολιτείας γι' αυτούς, νά γκρεμι
στούν καί νά κυριαρχήσει μία μόνο θεότητα
ή «άναρχία», στήν όποια καί μόνο λιτανεύουν.
Ό άναρχισμός ή άνατροπή καί άρνηση
κάθε άρχής καί έξουσίας, κάθε έννοιας Κρά
τους καί Νόμου, δέν ήταν άγνωστος καί στά
παληά τά χρόνια, άπό τούς κυνικούς άκόμα
φιλόσοφους, άλλά ήταν θεωρητικός καί με
μονωμένα καί άτονα τά κρούσματα καί όλοι
ύποτάσσονταν στό Κράτος έκόντες άκοντες. Τά τελευταία όμως χρόνια έκαμαν έν 
τονη καί αιφνιδιαστική τήν παρουσία τους
πολλοί άναρχικοί καί πολλές όμάδες άναρχικών, μέ όργανωμένο σύστημα βίας καί
τρομοκρατίας. Ή άρνηση κάθε άρχής καί
έξουσίας, ή άντίθεση πρός κάθε ήθικό καί
νομοθετικό θεσμό, έγοήτευσε φαίνεται
πολλούς νέους καί τή θεωρία μετέβαλαν σέ
πράξη, πήρε Διεθνή μορφή καί προβληματί
ζει τήν κοινή γνώμη καί τις πολιτείες.
Τά κρούσματα αύτά τού όργανωμένου
άναρχισμού τό κράτος μας, όφείλει νά τά
καταστείλη όσο είναι καιρός, χρησιμοποιών
τας δλα τά μέσα δυνάμεως καί έπιβολής άπό
τά ήπιώτερα μέχρι τά σκληρότερα δσα ό
Νόμος έπιβάλλει γιά τή διατήρησι τής εύνο-

μίας τής έλευθερίας, τής τάξεως καί τής κοι
νωνικής γαλήνης, γιά τά άναφαίρετα αύτά
άγαθά τού πολίτη.
Κατά ποιά λογική τό κράτος τό όποιο
βάλλεται εύθέω ς άπό τόν άναρχισμό καί ή
κοινωνία άπό τή βία καί τρομοκρατία, δέν θά
άντιμετωπίσουν αύτή τήν άντικοινωνική καί
τρομοκρατική δράση, άν δχι μέ τά ίδια μέσα
τουλάχιστον μέ τήν έφαρμογή τού Νόμου;
' Η έφαρμογή του Νόμου δέν είναι άνελευθερία, είναι καθολική δικαιοσύνη, είναι
'Εθνική προσφορά είναι ικανοποίηση τού
κοινού αισθήματος, είναι πολιτισμός καί τά
όργανα τάξεως καί άσφαλείας, δέν είναι φό
βητρο, είναι ό έκφραστής καί έκτελεστής
τού Νόμου, είναι οί Νομοφύλακες τής πολι
τείας. Είναι οί φύλακες τής γαλήνης τής τά
ξεως καί άσφαλείας του λαού τήν όποία έξασφαλίζουν μέ τήν άμεση δραστηριότητα καί
άντικειμενική συμπαράστασή τους.
Σήμερα ή Εύρώπη καί παγκόσμια οί λαοί,
δονούνται άπό άναρχικές καί τρομοκρατι
κές έκδηλώσεις. Αναρχικές καί τρομοκρα
τικές όργανώσεις δρουν καί στή χώρα μας
μόνο πού δ έ βρίσκουν έδαφος πρόσφορο
καί προσκρούουν στήν ήθική άντοχή τού
λαού μας καί τήν έπαγρύπνησιν τών έν τεταλμένων όργάνων άσφαλείας.
Καί θά είχε έκλείψ ει παντελώς ό κίνδυ
νος τού μιάσματος αύτοϋ τής βίας καί άναρχίας στή χώρα μας, άν διάφοροι δήθεν προ
οδευτικοί, ύπερφιλελεύθεροι, νέου τύπου
Δημοκράτες έξω θεν ύποκινούμενοι, πρακτορεύοντες ξένα συμφέροντα ή γιά πολιτικούς
λόγους καί άλλες έπιδιώξεις, δέν έδειχναν
κάποια άνεξήγητη άνοχή ή συμπαράσταση
στά άντικοινωνικά αύτά στοιχεία καί δέν
έπέκριναν τούς Νόμους τού Κράτους καί τά
όργανα άσφαλείας μέ τόση άφροσύνη, άδιαφορούντες άν τό μίασμα τής βίας καί άναρχίας θά μολύνη καί τήν ' Ελληνική κοινωνία,
άφοϋ μάλιστα άκούονται εύκρινώς οί κρωγμοί ξένων καί ντόπιων πού μάλιστα θέλουν
νά διαταράξουν τή γαλήνη τού τόπου μας.
Δυστυχώς πολλοί πολίτες ή πολιτικοί,
όταν τά δργανα άσφαλείας παρατηρούν τόν
παραβάτη ή συλλαμβάνουν τόν παρανομήσαντα παίρνουν μιά στάση ειρωνική, χλευα
στική, έπιθετική καί έχθρική κατά τών έντολοδόχων αύτών τού Νόμου καί τής πολιτείας.
Καί τούς βλέπομε νά συμμαχούν πρός τήν
άνομία καί νά συμπαρίστανται ώστε κάθε
παράνομο καί άπείθαρχο, νά τόν έμφανίζουν
διωκόμενο δημοκράτη καί νά έπαινοϋν καί
έπικροτοΰν κάθε αύθάδεια καί έπιβολή κατά
τών όργάνων τής τάξεως καί κοινωνικής
εύρυθμίας.
Καί άκόμη τό χειρότερο, ή αύθάδεια αύτή
καί έπιβολή κατά τών όργάνων άσφαλείας
άποκαλεΐται δυναμισμός, άνεξαρτησία, δη
μοκρατισμός καί διακηρύσσουν άνερυθρίαστα δτι τά ύπεύθυνα όργανα τής πολιτείας
γιά τήν τήρηση τού Νόμου καί τής τάξεως
είναι όργανα τής καταπίεσης καί πρέπει νά
άντιμετωπίζωνται μαχητικά.
Λιθοβολούν καί σπιλώνουν τήν τιμή καί
ύπόληψη τών όργάνων αύτών, δταν μέρα
ή νύχτα κάποιος άπ' αύτούς τούς άγρυπνους

φύλακες τής γαλήνης μας, άργοπεθαίνει σέ
κάποια γωνιά, σέ κάποια άποστολή καί πλη
ρώνει μέ θυσίες καί αίμα τό καθήκον πού
τού έπιτάσσει ή μοίρα τού έπαγγέλματος.
Τέτοιοι πολέμιοι τών σωμάτων άσφαλείας
καί τών Δημοκρατικών θεσμών, είναι έκεϊνοι
οί όποιοι δέν έχουν συναίσθησιν εύθύνης
καί άγνοοΰν ή θέλουν νά άγνοοϋν δτι Δημο
κρατία δίκαιο καί Νόμος είναι έννοιες άλληλένδυτες καί δτι Δημοκρατία λειτουργεί καί
έλευθερία ύπάρχει μόνο δταν οί Νόμοι
έφαρμόζονται. "Αλλοτε ή έξουσία μέ τήν
περιβολή της καί τά έμβλήματά της, μέ τήν
έμφάνισή της, δχι μόνο έντυπωσίαζε, άλλά
προξενούσε καί φόβο καί κάθε άντίσταση
καί παρεκτροπή έκάμπτετο.
Σήμερα μέ τήν κατάχρηση έλευθερίας
καί τόν ύπερδημοκρατισμό πού παρέχει ή
πολιτεία, στόν πολίτη, στήν έμφάνισή τών
όργάνων άσφαλείας οί κοινωνικοί αύτοί
ταραξίες καί άναρχικοί, άποθηριοϋνται καί
γίνονται βιαιότεροι.
Ή κοινή όμως γνώμη άξιώνει έπιβολή
κυρώσεων κατά πάσης βίας, όποθενδήποτε
προερχομένης καί έφαρμογή τού Νόμου.
Καί άκόμη καί διά τής βίας πρέπει νά άνπταχθή ή πολιτεία διά τών όργάνων της καί
όλων τών μέσων, διότι είναι θεμελιώδης
άρχή «βία τήν βίαν άπωθεϊν, πάντες οί Νόμοι
καί πάντα τά δίκαια έπιτρέπουσι» (Κικέρων).
' Η ' Αστυνομική βία διαφέρει άπό τήν ιδιω
τική βία, έχ ει τήν έννοια τής κοινωνικής προ
στασίας καί είναι έντολή τού Νόμου καί τής
πολιτείας.
Από τήν έποχή τού Σοφοκλή τουλάχι
στον, έχ ει διαπιστωθεί καί διακηρυχθεί «μεϊζον ούκ έστιν κακόν» άπό τήν άναρχία γιά
τήν κοινωνία καί τήν πολιτεία. Καί ή πολιτεία
καλείται νά έπιβάλη τήν εύρυθμη κοινωνική
λειτουργία, νά έμπεδώσει τό αίσθημα άσφα
λείας καί κοινωνικής γαλήνης, καί θά τήν έ μπεδώσει διά τών άστυνομικών όργάνων τά
όποία μέ τήν ήθική τους τόλμη καί άποφασιστικότητα έχουν καταξιωθεί τής έμπιστοσύνης καί εύγνωμοσύνης τής μεγάλης
πλειοψηφίας τού λαού. Τό έργο πού έπιτελοϋν τά όργανα άσφαλείας δέν είναι μό
νο άστυνομικό, είναι κοινωνικό, είναι άπο
στολή καί λειτούργημα καί τήν άποστολήν
τους έκτελοΰν στό άκέραιο, μοχθοΰντα καί
διακινδυνεύοντα, χωρίς νά ζητούν τίποτε
άλλο άπό ήμάς, εί μή τήν ήθικήν μας συμπα
ράσταση.
Πρέπει καί είναι καιρός νά μάς γίνη συνεί
δηση, δτι όφείλομε νά σταθούμε όλοι μπρο
στά στά έθνικά καί κοινωνικά χαρακώματα,
νά άφυπνισθοϋμε καί ένεργοποιηθοΰμε οί
άδιάφοροι νά συμπαρασταθούμε στούς
φύλακες τής γαλήνης τής ζωής μας, πού
δέχεται σήμερα κραδασμούς καί σεισμικές
δονήσεις άπό τόν έγκέλαδο τού άναρχισμοϋ καί τού τρόμου άπό τόν όρατό καί άόρατο αύτόν κίνδυνο τής βίας καί άναρχίας.
Καί άς μή λησμονούμε δτι, ή άδράνεια καί
άπάθεια, ή άδιαφορία τής σιγώσης πλειο
ψηφίας τού λαού, άποτελεΐ θαυμάσιο κλϊμαθερμοκήπιο καλλιέργειας καί ώρίμανσης τών
άναρχικών συνθημάτων καί έπιδιώξεων.
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ΕΜΠΕΑΙΙΙΙΑΙΙ
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0 ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΟΣ
Στή φωτογραφία άριστερά επάνω, νόμισμα τού Σεληνοϋντος πού
κόπηκε πρός τιμήν τού ' Εμπεδοκλή, μετά τήν άπαλλαγή τής περιο
χής άπό διάφορες άρρώστιες. Κάτω:' Ο ναός τών Διόσκουρων στόν
’ Ακράγαντα. ’ Αναστηλώθηκε τό 1836. Στήν άπέναντι σελίδα, ό ναός
τής ' Ομονοίας στόν ' Ακράγαντα. Χτίστηκε τόν δον π.Χ. αιώνα.
ΦΗΜΗ του είχε άπλωθή καί
έξω άπό τήν γενέτειρά του,
τόν Ακράγαντα, καί όλοι τόν λά
τρευαν σχεδόν αάν θεό. Ή ταν
ένας πολύπλευρος άνθρωπος, μέ
πολλαπλές ικανότητες: πολιτικός
καί πνευματικός ήγέτης, ρήτωρ,
μηχανικός, γιατρός καί κοσμολό
γος. Τις έξαιρετικές ιατρικές του
ικανότητες οι συμπολίτες του άπέδιδαν σέ θαυματουργική δύναμι.
Κυκλοφορούσε ή φήμη ότι είχε άναστήσει μιά γυναίκα πού είχε άπομείνει έπί τριάντα ήμέρες «χωρίς
σφυγμό καί άναπνοή». 'Οσο καί άν
άμφιβάλλωμε σήμερα γιά τό κατά
πόσον άληθεύει ό θρύλος αύτός,
ή άλήθεια είναι ότι μάς προσφέρει
μιά σαφή ένδειξι τού θαυμασμού
τών συγχρόνων του γιά τις ιατρικές
του γνώσεις. Ήταν, έπίσης, όνο
μαστός ώς μηχανικός, άπό τότε
πού κατόρθωσε νά άπαλλάξη άπό
διάφορες ένδημικές νόσους τόν
Σελινούντα, άποξηραίνοντας τά
άνθυγιεινά έλη τής περιοχής. Δέν
πρέπει λοιπόν ν ’ άποροϋμε πού
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λατρεύθηκε σάν θεός. Κυκλοφο
ρούσε ντυμένος μέ χρυσά ένδύματα καί φορώντας στό κεφάλι δά
φνινα στεφάνια πού θάμπωναν τούς
όπαδούς του.
Ό Θεόφραστος διατυπώνει ώς
έξής τις βασικές θεωρητικές άπόψεις τού φιλοσόφου τής Μεγάλης
Ελλάδος:
« Ο Εμπεδοκλής λέει τό ίδιο
γιά τήν γνώσι καί γιά τήν άμάθεια.
Διότι ή γνώσις είναι γνώσις τού ό
μοιου μέ τό όμοιο καί ή άμάθεια είναι
άμάθεια τού άνόμοιου μέ τό άνόμοιο, ή γνώσις είναι λοιπόν τό ίδιο
πράγμα, ή, τουλάχιστον, κάτι πολύ
συγγενές μέ τήν άντίληψη». Ο
Θεόφραστος άναφέρει παρακάτω
ότι ό ’Εμπεδοκλής έπίστευε πώς
οί άνθρωποι σκέπτονται μέ τό αίμα
τους, «διότι στό αίμα, περισσότερο
άπ’ δ,τι σέ όλα τά άλλα μέρη (τού
σώματος), τά στοιχεία τών πραγμά
των είναι άνακατωμένα». ' Ο Λόγος,
λοιπόν, αύτός καθεαυτός, είναι
σωματικός. Ό
Εμπεδοκλής ξαναενώνει τήν λειτουργία τής σκέ-

ψεως μ έ τόν κόσμο τών αισθήσεων,
ύστερα άπό τό διαζύγιο πού έπέβαλε ό Παρμενίδης.
Ό κόσμος είναι αυτό πού συλ
λαμβάνουν οί αισθήσεις μας καί
έ φ ’ όσον ή κίνησις καί ή άλλαγή
«έμπίπτουν» στήν άντίληψί μας,
όφείλομε νά τίς έξηγήσωμε. Ό
συμβιβασμός μέ τήν θεωρία τού
Παρμενίδη, πού έπρέσβευε δτι τί
ποτε δέν μπορεί νά ύπάρξη άπό τό
τίποτε, συνίσταται στήν πορισματική
παραδοχή δτι ή πραγματικότης δέν
είναι τό ~Εν άλλά ή πολλαπλότης.
Ή άπάντησις τού 'Εμπεδοκλή στό
άδιέξοδο πού είχε δημιουργήσει
πρώτα ή διατύπωσις τού Θαλή τού
Μιλήσιου («τό καθετί είναι ένα») καί
ύστερα ή ’Ελεατική παράδοσις μέ
τόν Παρμενίδη, είναι δτι ή πραγματικότης δέν άποτελείται άπό μιά
ούσία καί μόνο, άλλά ότι προέρχε
ται άπό τέσσερις «ρίζες»: τήν Γή,
τόν Αέρα, τήν Φωτιά καί τό Νερό.
Μεταθέτοντας τήν παρμενίδεια έν 
νοια τής άφθαρσίας τής ύλης άπό τό
«δλον» στήν καθεμιά άπό τίς τέσ
σερις ρίζες, ό Εμπεδοκλής κατόρ
θωσε τόσο νά διατηρήση τόν ταυτολογικό ισχυρισμό τού «"Ο,τι είναι,
είναι, καί δ,τι δέν είναι, δέν είναι»,
όσο καί νά έπιτρέψη τήν παραδοχή
τής κινήσεως καί τής άλλαγής γιά
τίς όποιες μαρτυρούν άδιάψευστα
οί αισθήσεις μας. Ή άλλαγή ταυτί
ζεται, έπομένως, μ έ τήν ένωσι καί
τόν χωρισμό τών τεσσάρων «ριζών»
ύπό τήν ώθησι τού Έρωτα καί τής
Πάλης (δυό σχεδόν μυθολογικά
στοιχεία, πού γιά τήν ένταξί τους
στό σύστημά του έπικρίθηκε ό ’Εμ
πεδοκλής άπό τούς μεταγενε
στέρους του δτι χρησιμοποιούσε
μυθολογικά στοιχεία στήν λογικοκρατουμένη κοσμολογία του). Ή
«ώθησις» τού Έρωτα όδηγεί στήν
ένοποίησι τών τεσσάρων στοιχείων,
ένώ άντιθέτως ή παρέμβασις τής
Πάλης, όδηγεί στόν όλοκληρωτικό
διαχωρισμό τους.
Οί έπιπτώσεις τής θεωρίας τού
Εμπεδοκλή ήσαν πολύ σημαντικές
γιά τήν έξέλιξι τής έπιστημονικής
έρευνας. "Οσο κι άν είναι χοντρο
κομμένο καί άπλοϊκό τό σχήμα τής
ύποδιαιρέσεως τής ύλης σέ τέσ
σερα στοιχεία, ή ψευδο-έπιστημο-

νική αύτή διατύπωσις είναι ούσιαστικά ό πρόδρομος τής σύγχρονης
χημείας. Διότι οί σχετικές έρευνες
τής σύγχρονης έργαστηριακής έπιστήμης προϋπέθεταν όπωσδήποτε
τήν διατύπωσι ένός νέου έννοιολογικού σχήματος, πέρα άπό τίς φιλο
σοφικές εικασίες περί όντολογικής
μονάδος καί όλότητος.
Ή πιό σημαντική συνεισφορά,
στήν έπιστήμη, τού ’Εμπεδοκλή
ήταν ή πειραματική άπόδειξις τής
ύφής τού άέρος, ώς σώματος. Στις
προηγούμενες θεωρίες ό άέρας
ήταν συνώνυμος μέ τόν κενό χώ
ρο καί τά τέσσερα βασικά στοιχεία
τής ύλης δέν ήταν ή Γή, ό ’Αέρας,
ή Φωτιά καί τό Νερό, παρά ή Γή, ή
Υγρασία, ή Φωτιά καί τό Νερό.
Ό Εμπεδοκλής άναποδογυρίζοντας ένα άδειο δοχείο πάνω στό νερό
άπέδειξε δτι ό άέρας πού περιείχε
έμπόδιζε τό νερό νά μπή στό δοχείο
δσο κι άν πίεζε κανείς τό άναποδογυρισμένο δοχείο κάτω άπο τήν
έπιφάνεια τού νερού. Άπό τόν
’Εμπεδοκλή καί μετά έγινε, λοιπόν,

παραδεκτό δτι ό άθέατος άέρας
καταλαμβάνει ένα όρισμένο χώρο
καί έξασκεϊ δύναμι δσο καί οί υπό
λοιπες όρατές ούσίες. Ή άνακάλυψις αύτή είχε κρίσιμη σημασία
γιά τήν έξέλιξι τών έλληνικών ιδεών
έπί τής φύσεως τής ούσίας. "Ωστε
ή ύλη μπορούσε νά ύπάρχη ύπό
μορφή δυνάμεως πού τό μάτι τού
άνθρώπου δέν μπορεί νά δή καί πού
μόνο ό έπαγωγικός λογισμός, βασι
σμένος στήν παρατήρησι, μπορεί νά
όρίση. Εύκολα μπορεί κανείς νά
φαντασθή τήν σημασία πού είχε ή
τοποθέτησις αύτή γιά τίς κατοπινές
άτομικές θεωρίες τού Λεύκιππου
τού Μιλήσιου καί τού Δημόκριτου
τού ’Αβδηρίτη, οί όποιοι συνέλαβαν
τό σύμπαν ώς μία συγκέντρωσι άτόμων πού ένώνονται μεταξύ τους στό
χαμηλότερο έπίπεδο γιά νά παραγάγουν ούσίες μ έ άναγνωρίσιμη
ποιότητα καί σύστασι, χωρίς δμως
ποτέ αύτά τά ίδια τά άτομα νά είναι
όρατά μέ γυμνό μάτι.
Άπό τήν άλλη μεριά τώρα,
οί τολμηρές καί ευφάνταστες γενι737

κεύσεις τού Εμπεδοκλή τόν όδήγησαν άλλοτε σέ άστήρικτα κι άναξιόπιστα έπιστημονικά συμπερά
σματα κι άλλοτε πάλι σέ πρωτο
ποριακές έμπνεύσεις. Ό γενικός
κανόνας του, λόγου χάρι, τής έλξεως τών όμοιων πραγμάτων έφαρμόσθηκε άπό τόν ίδιο καί άπό τούς
όπαδούς του στά πιό ποικίλα φαινό
μενα, άπό τήν άνάπτυξι τών φυτών
ώς τήν γένεσι τού άνθρωπίνου ε ί
δους, καί ώς τήν άνάπτυξι τών πο
λιτικοκοινωνικών συστημάτων, τό
ρεύμα τών ποταμών πού όρμούν
πρός τήν θάλασσα, τήν άναπνοή,
άποτέλεσμα τής καύσεως μέσα
στόν ζώντα όργανισμό πού άπορρίπτει τόν «άνόμοιο» άέρα, καί τόν
διαχωρισμό τών ζώων σέ ύδρόβια καί
σέ στεριανά άνάλογα μέ τήν ποιό
τητα νερού καί γής πού έχουν, άντιστοιχως, στό σώμα τους. Οί άδυναμίες τής γενικεύσεως αυτής είναι
όλοφάνερες, δέν πρέπει όμως νά

Α ΠΕΡΑΣΟΥΝ πολλές δεκαετίες
άκόμα. Θά περάσουν αιώνες κι
οί γενεές θά ' ρχονται καί θά φεύγουν...
Θά περνούν οί χειμώνες, θά φτάνουν
τά καλοκαίρια κι ή 28η Οκτωβρίου
1940 δέ θά σβήνει ποτέ άπό τίς καρ
διές τών άνθρώπων.

Θ

Κάθε φθινόπωρο, τό μυρωμένο πρωτοβρόχι θά δέρνει τά παράθυρα, ό
βοριάς θά σφυρίζει σκορπίζοντας τά
κιτρινισμένα φύλλα τών δένδρων κι ή
άνάμνηση θά γίνεται μιά αιώνια παλιά
ιστορία, ένας θρύλος, ένα παραμύθι,
ένα όνειρο.
- Πές μας, γιαγιά, τήν έζησε ό παπ
πούς αύτή τή μεγάλη μέρα;
- Ναι, καλά μου παιδάκια, τήν έζη 
σε! "Επρεπε νά τόν βλέπατε τόν παπ
πού σας, έκεϊνο τό πρωί ντυμένο στό
χακί! Έ ξω άπό τό σπίτι μας, τί κόσμος,
τί φωνές, τί τραγούδια! Οί φαντάροι μας
άποχαιρετοϋσαν τίς γυναίκες τους, τά
παιδιά τους... Πριν φύγει ήρθε κοντά
μου ό παππούς, μ' άγκάλιασε, μέ φί
λησε.
- Έ , γιαγιά, γιατί σταμάτησες; Πές
μας πάρα κάτω... Μά τί έπαθες; Κοιμή
θηκες;
Ναι, κοιμήθηκε ή γιαγιά! Κοιμήθηκε
καί ξαναβλέπει τώρα στ' όνειρό της τό
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μάς κάνουν νά ξεχνούμε τήν μεγά

λη σημασία πού είχε γιά τήν έπιστημονική έξέλιξι ή έννοια ένός
«έννομου» σύμπαντος. Ό ‘ Εμπε
δοκλής πρώτος άπήλλαξε τήν κο
σμολογία καί τήν κοσμογονία άπό
τά «καπρίτσια» τών θεών καί είσήγαγε τήν έννοια τού φυσικού νό
μου.
‘ Εξίσου συζητήσιμες άλλά καί
έμπνευσμένες είναι οί άπόψεις τού
’Ακραγαντίνου φιλοσόφου γιά τήν
«έξέλιξι τών ειδών». Καθώς έξελισσόταν ή γή έμφανίσθηκαν μύριων
λογιών φυτά καί ζώα. 'Υπήρχαν,
έπίσης μάτια χωρίς κεφάλια, χέρια
δίχως σώματα κι όλων τών ειδών οί
συνδυασμοί τών μελών καί τών όργάνων. «Βόδια μέ κεφάλια άνθρω
ποιι» καί «άνθρωποι μ έ κεφάλια βο
διού». Άπό τό τερατόμορφο αύτό
ξεκίνημα κι έπειτα, όρισμένοι τυ
χαίοι συνδυασμοί άπέτυχαν κι έξαφανίσθηκαν, άλλοι πάλι πρόκοψαν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
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Τ ο ύ κ. Γ. Π ο λ ίτη

αιώνιο, άξέχαστο καί μεγάλο έκεϊνο
πρωί... Βλέπει τόν έαυτό της στήν αύλόπορτα νά κρατάει στοργικά ένα μωρό
στήν άγκαλιά της. Βλέπει ζωγραφισμέ
νη στό πρόσωπό της τή μεγάλη χαρά
τής θυσίας καί τό σύντροφο τής ζωής
της νά φεύγει μαζί μέ τούς άλλους
φαντάρους πού τραγουδούσαν:
«Μέ τό χαμόγελο στά χείλη πάν οί φαν
τάροι μας μπροστά...».
Σ τ' όνειρό της ξαναζωντανεύουν
τά πρώτα μηνύματα, οί νίκες, τά χιό

καί μέ προοδευτικές έξελικτικές
βελτιώσεις δημιούργησαν τίς σημε
ρινές μορφές. 'Ω ς άπόγονοι τού
Δαρβίνου πλέον, μπορούμε σήμερα
νά γελάμε καί νά έπικρίνωμε τίς
θεωρίες αύτές τού ‘ Εμπεδοκλή,
κανείς όμως δέ μπορεί νά άρνηθή
τήν σημασία καί τό κύρος τής πρώ
της αύτής διατυπώσεως τής θεω
ρίας τής «φυσικής έπιλογής».
Ή μορφή τού Εμπεδοκλή, πέ
ρα άπό τούς έμπνευσμένους έπιστημονικούς, βιολογικούς καί ιατρι
κούς όραματισμούς του - ίσως δέ
καί χάρι σ ' αύτούς - εισχώρησε
στήν περιοχή τού θρύλου. Λέγεται
ότι βρήκε τόν θάνατο πηδώντας
μέσα στόν κρατήρα τού ήφαιστείου
τής Αίτνας γιά νά έπισπεύση τό τα
ξίδι του πρός τόν Παράδεισο. "Οταν
σκέπτεται κανείς τήν έξαρσι τής
πράξεως αύτής αισθάνεται τόν
πειρασμό νά όμολογήση δτι ό ‘Ε
μπεδοκλής καλύτερα προτιμούσε
τόν θρύλο άπό τήν άλήθεια!

νια... Οί σύγχρονες Σουλιώτισσες, πού
κουβαλάνε στήν πλάτη τους πυρομαχικά στά βουνά, οί φαντάροι, πού γυρί
ζουν λαβωμένοι άπ' τό μέτωπο καί ή
άξέχαστη κείνη μέρα πού φ ερε τή
νίκη τής Κορυτσάς...
«Παιδιά τής ' Ελλάδος παιδιά
πού σκληρά πολεμάτε
πάνω στά βουνά...».
Ναί, αύτά ξαναβλέπει στ' όνειρό
της, ή γιαγιά... Μά κι όλοι έμεϊς ζοΰμε
όρθιοι μ' άνοιχτά μάτια αύτό τ ' όνειρο.
Δέν πέρασαν χρόνια πολλά... Δέν
πέρασαν αιώνες... Δέ μάς έρχεται άπό
τήν ιστορία ή 28η Οκτωβρίου 1940.
Τ ' όνειρο δέν έρχεται άπό τά βάθη τών
αιώνων μαζί μέ τούς Μαραθώνες, τίς
Θερμοπύλες καί τίς Σαλαμίνες...
Είναι καινούργιο άκόμα τ ' όνειρο...
Χτεσινό! Στέκεται πλάι μας, είναι πολύ
δικό μας κι άς πέρασαν τέσσερις δ ε
καετίες. Κι όσο ύπάρχει' Ελλάδα κι άνατέλ ει ό ήλιος τό πρωί καί φωτίζει τά βου
νά καί τ ' άκρογιάλια της, σιγοτρέμουν
τή νύχτα πάνω στόν ούρανό της τ ’ άστέρια καί γεννιούνται άνθρωποι άπό
' Ελληνίδες μανάδες, τ ’ όνειρο θά ’ ρχεται πάντα αύτή τή μεγάλη μέρα νά φω
τίζει στις καρδιές όλων τών άνθρώ
πων...

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ κ. Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
μοποιηθούν πλέον σκύλοι εις τήν πε
ριοχήν τής Μητροπολιτικής Αστυνο
μίας. Σήμερα ύπάρχουν περίπου 250
σκύλοι σέ κάθε Διεύθυνση.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΚΥΑΟΙ
Πολύτιμοι
βοηθοί τής
'Αστυνομίας

ΠΟ τις αρχές τού 15ου αίώνος ή
Παρισινή ' Αστυνομία χρησιμο
ποιούσε σκύλους, άλλά περισσότερο,
κρατούσαν συντροφιά στόν Α σ τυφ ύ
λακα παρά βοηθούσαν εις τήν Αστυ
νομική έργασία. Τό 1914, 172 Αστυ
φύλακες τής Μητροπολιτικής 1Αστυνο
μίας έξεπαιδεύθησαν καί έχρεώθησαν
ισάριθμους σκύλους, άλλά οί έπιτυχίες
ήταν έλάχιστες. ' Από τό 1918 καί μετά
ήρχισε νά έντείνει τό ενδιαφέρον, μέ
άποτέλεσμα νά καταργηθή ό θεσμός,
παρά τό ότι άλλες ’ Αστυνομίες καί
ιδιαίτερα ή Γερμανική, άνέπτυσε τού
τον ένθουσιωδώς.
' Αποτέλεσμα τών έπιτυχιών τών σκύ
λων στις άλλες Αστυνομίες, ήταν ή
άπόφαση τού Αρχηγείου τής Αστυ
νομίας, τό 1934, νά έξετάση τό θέμα,
καί νά δοκιμάση έάν τά σκυλιά έπρεπε
νά ένταχθοϋν, εις τήν Αστυνομική
Δύναμη. Τό 1939 όμως μέ τό ξέσπασμα
τού πολέμου, κάθε προσπάθεια καί έ 
ρευνα σταμάτησε.
Τό 1946 τό ένδιαφέρον άνανεώθηκε, καί περί τά τέλη τού αύτοΰ έτους
έξι Labradors είχαν ένταχθεί στήν ' Α
στυνομική Δύναμη. Τόσον τά σκυλιά,
όσον καί οί συνοδοί έξεπαιδεύθησαν έπί
μακρόν, πριν τούς άνατεθεΤ ύπηρεσία.
' Η έπιτυχία ήταν μεγάλη, ιδίως σέ πε
ριοχές δασώδεις καί άκατρίκητες, ό
πως τό Hyde Park. Τό άποτέλεσμα ήταν
ή άπόφαση τού Αρχηγείου νά χρησι

Α

Τά περισσότερο κατάλληλα σκυλιά
γιά ' Αστυνομική ύπηρεσία είναι τά Γερμανικά shepherd. Αλλά κάί τά Labra
dors είναι καλά, αύτά περιπολοΰν κυ
ρίως σέ χώρους έπισήμων προσώπων ή
έκπαιδεύονται στόν τομέα τών ναρκω
τικών καί έκρηκτικών. Πολλά άπό τά
σκυλιά, δωρίζονται στήν ’ Αστυνομία
άπό τό κοινό, καί τά όποια κρατούνται
στό Keston, γιά 2 ή 3 έβδομάδες γιά
νά διαπιστωθή τό κατά πόσον είναι ικα
νά γιά τήν ύπηρεσία πού προορίζονται.
Ό τα ν τό σκυλί είναι τριών μηνών,
χρεώνεται σ ’ έναν Αστυφύλακα, ό ό
ποιος τό παίρνει στήν οικία του καί ζή
μαζί του. Αύτή ή περίοδος είναι πολύ
σημαντική διότι τό σκυλί θά συνηθίση
καί άγαπήση τόν συνοδό του καί έτσι
θά προσφέρη ύπηρεσία. "Οταν γίνη 9
μηνών, τό σκυλί καί άπαραιτήτως ό
συνοδός έπιστρέφουν στό Keston, γιά
μιά έβδομαδιαία έκπαίδευση άφορώσα
τήν ύπακοή καί τ ή ν . ικανότητα πρός
όσφρηση. Οταν δέ γίνη ένός έτους,
τότε θά έκπαιδευθή γιά 12-14 έβδο
μάδες. Ή έκπαίδευσις είναι σημαντική.
Ψάχνει κατοικημένους καί άκατοίκητους χώρους, ιδιαίτερα δέ χωράφια καί
δασώδεις περιοχές γιά νά άνακαλύψη
τόν άδικοπραγοϋντα. Γαυγίζέι όταν
τόν πιάνη, ή όταν έχει άνακαλύψει κά
Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί τ ή ς Μ η τρ ο π ο λ ιτικ ή ς

τι. Εκπαιδεύεται στό νά συλλαμβάνη
καί κρατά τόν έγκληματία, άλλά ποτέ,
νά δαγκώνη καί νά προξενή σωματικές
βλάβες. Μετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως τοποθετείται σέ μιά ’ Αστυν. Δ/νση, πάντα μέ τόν ίδιο Αστυφύλακα.
Οί συνοδοί τών σκύλων δουλεύουν
όπως όλοι οί άλλοι ' Αστυνομικοί. Περιπολοϋν έπί 7 ώρας, καί τίς ύπόλοιπες
άσχολοΰνται μέ τήν περιποίηση καί τήν
έκπαίδευση τού σκύλου. Σήμερα, ό
συνοδός καί ό σκύλος κινούνται μέ αύτ/
το έφωδιασμένο μέ άσύρματο, όπότε
καλείται όπου υπάρχει άνάγκη. "Εχουν
δέ δώσει άρκετά δείγματα τής πολυτί
μου υπηρεσίας τήν όποιαν προσφέρουν.
’ Επέτυχαν, έντός έτους 6.000 συλλή
ψεις καταδιωκωμένων άτόμων. Ά νεκά λυψαν 100 χαμένα άτομα.
Τό τμήμα τών ’ Αστυνομικών σκύλων
άπασχολεΐ’έναν C.S έναν C. I. καί 4.1.
"Εχει διαιρέσει δέ τήν όλη περιοχή σέ
τέσσερεις περιφέρειες, καί οί όποιες
συμπίπτουν μέ τίς πιό κύριες Άστυν.
Δ/νσεις.
Διά τίς ύπόλοιπες, ένας ' Αρχιφύλακας είναι ύπεύθυνος γιά τήν έκπαίδευ
ση συνοδών καί σκύλων, καί γιά ότι
συμβή νύκτα ή ήμέρα. Οί περιπολίες
γίνονται μέ αύτοκίνητα, έφωδιασμένα
μέ άσύρματο καί έχουν ώς πλήρωμα δύο
συνοδούς καί ισάριθμα σκυλιά. ’ Ο ένας
συνοδός μέ τόν σκύλο του περιπολεϊ
μέ τά πόδια, ένώ ό άλλος έποχούμενος.
Αλλάζουν δέ κάθε δύο ώρες, συναντούμενοι εις προκαθωρισμένα σημεία.

Α σ τυ ν ο μ ία ς τ ο ύ Λ ο ν δ ίν ο υ έ ρ ε υ ν ο ύ ν , μ έ τ ή β ο ή θ ε ια

γ υ μ ν α σ μ έ ν ω ν σκύλω ν, τό χώ ρ ο τ ο ύ έ γ κ λ ή μ α το ς .
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Η ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
περιεχόμενά του.
Φώναξα τήν Κυρία βοηθό τού
τμήματος έβαλε εις τά άπαγορευμένα βάθη τό χεράκι της κι έβγα
λε τό ένα άπό τά τρία κουμπού
ρια ατό τραπέζι τοϋ Γραφείου μου
καί μπροστά άπό τήν Κυρία ή ό
ποια χωρίς νά χάση καιρό τακτο
ποιούσε τά έναπομείναντα Δύο!
Πίσω της βρισκόταν καί ό δράστης.
Χαμογελαστά, εύγενικά, ικανο
ποιημένος όάστυφύλαξάπεχώρησε
καί έγώ άρχισα νά γράφω καταθέ
σεις. Τό πιστόλι ήτανε πλακέ καλά
άκουμπισμένο μεταξύ τής Κυρίας
καί έμοϋ.
Φαίνεται ότι νευρικά τά χεράκια
της άκούμπισαν τή σκανδάλη καί
έξαφ να άκούεται ένα μπάμ, φωτιά
φάνηκε νά βγάζη. Τό φώς τής λά
μπας σβήστηκε καί έπλεα στό σκο
τάδι. Θυμήθηκα πώς ή κάνη τού
πιστολιού ήταν στραμμένη πρός
έμ ένα, στό σκοτάδι βρέθηκα, σκέφτηκα πώς σκοτώθηκα μά όμως

ζοΰσα άκόμα γιατί άκούω νά φωνάζουνε: «Τ ρ έξτε, σκοτώσανε τόν
άστυνόμο!» Σ έ λίγο ένα άναμμένο
κεράκι φάνηκε στήν πόρτα, ή Κυ
ρία ήταν ξαπλωμένη λιπόθυμη στήν
καρέκλα, ό Κύριος κύτταζε νά τήν
ξελιποθυμήση κι έγώ έψαχνα στό
στήθος μου νά βρώ τήν τρύπα πού
έκαμε ή σφαίρα καί δέν τήν έβρι
σκα. Μπροστά μου ήταν τρυπημένο
τό βιβλίο συμβάντων μέ μιά τρύπα
πρός τά μέσα καί μιά άλλη πρός
τά έξω κυττάζω νά δώ τήν πορεία
τους ή τρύπα πρός τά έξω τού βι
βλίου ήτανε πρός τό μέρος τής
καρδιάς μου ψάχνω τόν τοίχο καί
βλέπω πώς πίσω άπό τή πλάτη μου
στό πίσω μέρος τής καρδιάς μου μιά
τρύπα ήτανε στόν τοίχο, ήτανε
μπαγδατί τό χώρισμα τρέχω στό
μέσα δωμάτιο καί βρίσκω έπάνω στή
κουβέρτα ένός ' Α ξ/κοΰ πού κοιμό
ταν μακαρίως τή Σφαίρα.
Τώρα πώς μπόρεσε ή σφαίρα
άπό μπροστά στό βιβλίο πού έγρα
φα νά κάμη κύκλο τόν δικό μου, νά
πάη πίσω άπό τήν πλάτη μου καί νά

τρυπήση τόν τοίχο είναι τής τύχης
τό μυστήριο.
Στις 2 Φεβρουάριου τού 1923
τήν ήμέρα τού Αγίου Τρύφωνος
έγράφη τό έ ξή ς σημείωμα καί έ τ έ θη εις τόν φάκελλό μου.
«Τόν Ύπαστυνόμον A ' Ν. Ν έρην τιμωρώ δΓ έπιπλήξεως διότι
έ ξ ύπερβολικού ζήλου καίτοι Διοι
κητής τού Γ ’ Τμήματος έλλείψ ει
άλλου Αξιωματικού άνέλαβε ύπηρεσίαν Ά ξ /κ ο ϋ Τμήματος καί διότι
έ ξ ύπερβολικής λεπτότητος (έκ
νεότητός μου μ ’ έφ α γε ή λεπτότης
πρό τό θήλυ) δέν άφήρεσε τό περίστροφον άλλ' εις χείρας τής Κυ
ρίας έγ έν ετο πρόξενος άτυχήματος τό όποιον θά τοϋ έκόστιζε τή
ζωή».
Κι έτσι ό μέν γαμβρός έκοιμήθη
μέ τή νύφη, ή Κυρία μέ τόν δράστην
καί έγώ μέ τό μοναδικόν σημείω
μα τιμωρίας εις τόν φάκελλόν μου,
άλλά δέν πειράζει, είχα κερδίσει
στήν τύχη τήν ύπόλοιπη ζωή μου καί
δέν είναι καί λίγη 56 χρόνια άπό τότε
ίσα μέ σήμερα.

Τά Ψηλά Αλώνια. Ή γνωστή πλατεία τών Πατρών.
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Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΚΑΙ Ο ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ
Ι Φ ΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ έκ εϊν ες ήμ έρ ες τού ’ 40 πριν άπ' τήν ι
ταλική εισβολή ήταν όμορφες καί
γλυκές μ έρ ες, άλλά άνήσυχες. Ο
τορπιλλισμός τής « Ελλης» άπό
τούς ' Ιταλούς στήν Τήνο είχε έρ θ ει
σάν προεισαγωγή σέ σοβαρότερα
γεγονότα. Κατάσταση άναμονής.
Οί στρατεύσιμοι μέ άτομικές προσ
κλήσεις τραβούσαν γιά τά σύνορα
νά ένταχθοΰν στις μονάδες τους.
Οί ειδήσεις στις έφ ημερίδες έ λ ε 
γαν καί δέν έλεγαν τίποτα τό ούσιαστικό, μιά καί ή λογοκρισία έ ρευνοΰσε καί τήν τελευταία άράδα
των σελίδων, μήπως καί περάσει
κάτι πού δέν έπρεπε νά φανερωθεί.
Πάνω κεί ψηλά, στήν ” Ηπειρο, οί

Ο
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άντάρτες είχαν άρχίσει νά σκεπά
ζουν τά μεγάλα ύψόμετρα τού Σμόλικα, τής Νεμέρτσκας, τού Πάπιγγου, οί δρόμοι πρός τά σύνορα είχαν
μεγάλη κίνηση άπό βαριά οχήματα κι
οί μονάδες έπαιρναν τίς θέσεις
τους. "Ωσπου ένα πρωινό, πριν άκόμη ξημερώσει, οί ' Ιταλοί χτύπη
σαν. " Ετσι άρχισε ή 28η ' Οκτωβρίου
τού ' 40. Οί πρώτες άψιμαχίες στά
σύνορα, οί πρώτες σειρήνες πού έ 
σκιζαν τούς ούρανούς τής πρω
τεύουσας...
Μοναδική περίπτωση ενός λαού,
τού έλληνικοϋ, ν' άντιμετωπίσειτήν
πολεμική αύτή καταιγίδα μέ τό

χαμόγελο στά χείλη. Κι ή διάθεση
αύτή πέρασε καί στόν έλληνικό Τύ
πο. "Ενας άπό τούς πρωταγωνιστές
στήν ιδιότυπη αύτή μάχη ήταν κι ό
γελοιογράφος Φωκίων Δημητριάδης, ό όποϊος περιποιήθηκε δεόν
τως τόν νεοκαίσαρα Μουσολίνι.
' Ο Δημητριάδης τώρα δ έν ζεί, άλ
λά τά έργα του μένουν καί μάς
φέρνουν πιό κοντά στήν έποχή έκ είνη τήν ήρωική, όπως τό ίδιο γίνε
ται καί μέ τίς φωτογραφίες τών φαν
τάρων μας άπ' τό μέτωπο, πού δη
μοσίευαν οί έφ ημερίδες. Ό κ α θέ
νας πολεμούσε μέ τό όπλο πού δ ιέ
θ ε τε . Κι ό Δημητριάδης μέ τό πη
γαίο του χιούμορ καί μέ τήν πέννα
του πού τρυποΰσε σάν ξιφολόγχη!.
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ΠΟνΡΙΪΗΝΟΙ
Τά ρούχα τους ήσαν φτωχικά. Επειδή διατηρού
σαν πολύ κοντά μαλλιά, τούς άποκαλοϋσαν
«στρογγυλές κεφαλές». Απαγόρευαν κάθε μορ
φή ψυχαγωγίας, όπως τό θέατρο, τόν χορό, τά
τυχερά παιγνίδια, άκόμη καί αύτό τό τραγούδι,
έκτο ς μόνο όταν έπρόκειτο γιά θρησκευτικούς
ύμνους. Ησαν άμείλικτοι πρός τούς λωποδύτες,
τούς ψ εύ τες καί σημάδευαν άνελέητα τούς μοι
χούς μέ ένα πύρινο στίγμα στό μέτωπο.

..
ΧΩ κυριολεκτικά σαστίσει μέ
* * L . τόν δήμαρχο τού Λονδίνου,
πού δέν είναι σέ θέσι νά φροντίση αύτή
τήν πόλι. ' Ο κάθε έμπορος θεωρεί τόν
έαυτόν του έξουσιοδοτημένο νά πραγματοποιή βραδινές συγκεντρώσεις
καί νά κατηχή τό ύπηρετικό του προσω
πικό, σέ σημείο πού οι παραμάγειροι
μπορούν καί έπικρίνουν τούς πιό σο
φούς ίεροκήρυκές μας».
Τά λόγια αύτά πρόφερε ή βασίλισ
σα Ελισάβετ Α ' πρός τό τέλος τού
16ου αιώνα. Τό άντικείμενο τής όργής
της ήταν οί όπαδοί μιας νέας αίρέσεως,
τής όποιας ή διάδοσις άνάμεσα στούς
έμπόρους καί στούς βιοτέχνες των άστικών κέντρων προκαλοϋσε άνησυχίες. Οί άνθρωποι αύτοί άποτελοϋσαν,
κατά κάποιον τρόπο, τήν άκραία πτέ
ρυγα τής προτεσταντικής παρατάξεως.
Οπαδοί τών αύστηρών θεωριών τού
Καλβίνου, έπιθυμοϋσαν νά καταργή
σουν τήν πατροπαράδοτη έκκλησιαστική ιεραρχία, τά θεία μυστήρια, τούς
έξωτερικούς τύπους τής θρησκείας,
κάθε είδους εικόνισμα, άκόμη καί τό
σεβαστό σύμβολο τού Σταυρού, ώς καί
τό δαχτυλίδι τού γάμου. ' Ο όρος «Που
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ριτανός» προέρχεται άπό τό ρήμα «puriey» (έξαγνίζω), πού τό χρησιμοποιού
σαν συνεχώς στήν προσπάθειά τους νά
άπαλλάξουν τήν έκκλησία τής ' Αγγλίας
άπό τήν ειδωλολατρία καί τόν παπισμό.
' Η κυβέρνησις τούς άντιμετώπιζε μέ
έχθρότητα, σάν μέλλοντες έπαναστάτες, έπικίνδυνους γιά τήν άσφάλεια τού
κράτους. Οί έπικεφαλής τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας δέν δίστασαν νά τούς
χαρακτηρίσουν αιρετικούς. Από τήν
πλευρά τους οί Πουριτανοί θεωρούσαν
παράλογες τις άπαιτήσεις τών "Αγγλων
μοναρχών, οί όποίοι άπό τήν έποχή τού
Ερρίκου Η ' διεκδικοϋσαν τήνάνώτατη
έξουσία στήν Έκκλησία τής χώρας.
"Οσο γιά τό έπίσημο τελετουργικό τού
άγγλικανικοϋ δόγματος, πού διατηρού
σε άκόμη πολλές ομοιότητες μέ τόν
καθολικισμό (τήν λαμπρότητα τών κα
θεδρικών ναών, τήν μεγαλοπρέπεια καί
ποικιλία τής λειτουργίας, τούς μώβ
μανδύες καί τούς χρυσούς σταυρούς
τών έπισκόπων, τις γονυκλισίες καί τις
χειροτονίες), δέν άποτελοϋσε γιά τούς
Πουριτανούς παρά ένα δείγμα είδωλολατρείας «αιγυπτιακής θρησκείας»,
«λατρείας τού Βάαλ».

Οί Πουριτανοί αύτοαπεκαλοϋντο
«άγιοι» καί «περιούσιος λαός». Διάβα
ζαν τήν Βίβλο μέ φανατισμό καί μ ετέ
φεραν στήν καθημερινή τους ζωή τόν
προφητικό τόνο της καί τήν ποιητική
γλώσσα της. Προτιμούσαν τήν γεμάτη
άπαγορεύσεις καί καταδίκες Παλαιό
Διαθήκη. Θεωρούσαν φυσικό νά δίνουν
στά παιδιά τους βιβλικά όνόματα, κα
θώς καί όνομασίες πού τις έπαιρναν
άπό άφηρημένες έννοιες, όπως: Ά ν ά μνησις, Μόχθος, Καρτερία, Χάρις, Θά
νατος στήν Αμαρτία, "Ισιος Δρόμος.
Σέ μιά έποχή πού ή μόδα, έπηρεασμένη άπό τά εύρωπαϊκά πρότυπα, έπέβαλλε μιά πολυτελή έκζήτησι στήν
ένδυμασία, οί Πουριτανοί έμφανίζονταν
ντυμένοι άπλούστατα, μέ σκούρα χρώ
ματα, καί δέν δίσταζαν νά διακηρύσ
σουν δτι οί περούκες τών αύλικών δέν
συμβιβάζονται μέ τόν θείο νόμο. Οί
ίδιοι έκοβαν τά μαλλιά τους τόσο κον
τά, πού ό κόσμος τούς άποκαλοϋσε
«Στρογγυλές Κεφαλές».
' Η πρακτική έφαρμογή τών ιδανικών
τών Πουριτανών έγινε στήν Αγγλία
στήν διάρκεια τής δικτατορίας τ ο ύ " Ολιβερ Κρόμβελ. Οί «άγιοι», άπό τις τάξεις
τών όποιων προήρχετο ό αύστηρός δικτάτωρ, άπέκτησαν τότε μεγάλη δύναμι. Τά θέατρα, τά μπαλλέτα, τά ιππο
δρόμια έξαφανίσθηκαν άμέσως, χτυπη
μένα άπό όργισμένα άναθέματα. Σφραγίσθηκαν τά χαρτοπαίγνια καί οί οίκοι
άνοχής. Ή Κυριακή έγινε ή πληκτικώτερη ήμέρα τής έβδομάδος. Ειδικοί
φρουροί περιπολοϋσαν στούς δρόμους
γιά νά έλέγχουν κατά πόσον οί ταβέρ
νες ήσαν κλειστές καί νά έμποδίζουν τά
παιδιά νά παίζουν στούς δρόμους. Τό
μόνο τραγούδι πού έπιτρεπόταν ήταν
οί ψαλμοί. Κάθε θόρυβος, κάθε βέβηλη
πρακτική δραστηριότης άπαγορευόταν
τήν άγια ήμέρα τού Σαββάτου - όπως
όνόμαζαν οί Πουριτανοί τήν Κυριακή,
άκολουθώντας τό παράδειγμα τών
άρχαίων Ισραηλιτών. Ή ήμέρα αύτή
έπρεπε νά είναι άποκλειστικά άφιερωμένη στήν ύπηρεσία τού Θεού, καί οί
πιστοί ύποχρεώνονταν τήν ήμέρα τής
άργίας τους νά παρακολουθούν δυό καί
τρία κηρύγματα, πού τό καθένα διαρκοΰσε τουλάχιστο μιά ώρα, καί νά δια
βάζουν τήν Βίβλο. ' Εξ ίσου άπαγορεύονταν τήν ήμέρα έκείνη τά ταξίδια καί
κάθε είδους έμπορική καί άστική δρα
στηριότης. Οί φρουροί τής τάξεως
άπαγόρευαν άκόμη καί τήν άπλή μετα
φορά δεμάτων ή τήν άθώα διασκέδασι
τής σκοποβολής. Οί παραβάτες πλή
ρωναν πρόστιμα. "Αν ήσαν άνήλικοι,

πλήρωναν oi γονείς τους, άν ήσαν μαθητευόμενοι, τά άφεντικά τους.
Μετά τήν παλινόρθωσι τών Στιούαρτ, ή ζωή στήν ' Αγγλία έγινε δύσκολη
γιά τούς Πουριτανούς. Πολλοί άπ' αύτούς προτίμησαν τότε νά μεταναστεύ
σουν στόν Νέο Κόσμο. ' Εγκαταστάθη
καν στήν Μασσαχουσέττη όπου, παρ'
όλο πού θεωρητικά έξακολουθοΰσαν
νά παραμένουν ύπήκοοι τού άγγλικοϋ
στέμματος, ίδρυσαν μιά θεοκρατική κοι
νωνία, πού τήν κυβερνούσαν μέ ιδιαί
τερους κανόνες. Έ κ ε ϊ έζησε καί άναπτύχθηκε ό πουριτανισμός στήν πιό
καθαρή μορφή του. ' Ενώ δέ, όταν άποτελοΰσαν μειονότητα, ζητούσαν πάν
τοτε άπό τίς κυβερνήσεις νά δείχνουν
άνοχή άπέναντί τους, ύπήρξαν, άντιθέτως, έξαιρετικά μισαλλόδοξοι όταν σχη
μάτισαν δική τους κοινωνία. Καμμιά
θρησκευτική παρέκκλισις δέν ήταν άνεκτή στις κοινότητάς τους. «Πρέπει
νά τούς διορθώσωμε, νά τούς έπιβάλωμε πρόστιμα, νά τούς φυλακίσωμε
καί, δποτε είναι δυνατόν, νά τούς θέτωμεν έκτός νόμου», έλεγαν γιά τούς

ιδεολογικούς άντιπάλους τους. ' Η πο
λιτική έξουσία τους, πού συχνά συνέ
πιπτε μέ τήν έκκλησιαστική, είχε ύποχρέωσι νά «χαλιναγωγή» τά «κακοήθη»
καί «διεφθαρμένα» πνεύματα, ώστε νά
μή μεταδίδουν τίς μολυσματικές σκέ
ψεις τους στήν όλότητα.
' Η τιμωρία τών ένόχων γινόταν δη
μοσία καί μέ τρόπο θορυβώδη, έτσι πού
νά άποθαρρύνωνται όλοι όσοι είχαν τήν
τάσι νά μιμηθοΰν τό κακό παράδειγμά
τους. Τό μέτωπο τών μοιχών σφραγιζό
ταν μέ ένα καυτό σίδερο. Μαστίγωναν
στις πλατείες τούς άπειθεϊς μαθητευόμενους τεχνίτες καί τούς φυγόπονους
ύπηρέτες. Μέσα άπό τό άνοιγμα τού
κύφωνος ξεπρόβαλλε συχνά τό ήλίθιο
πρόσωπο ένός μικρολωποδύτη ή μιάς
φλύαρης κακόγλωσσης νοικοκυράς.
Κατά τά άλλα οί νόμοι τών Πουριτα
νών δέν ήσαν αύστηρότεροι άπό τούς
νόμους τού άγγλικοϋ κράτους τής έποχήςέκείνης. Αντίθετα, προκαλεί κατάπληξι τό προοδευτικό πνεύμα πολλών
διατάξεών τους. Ή άποικία τής Μασσαχουσέττης ύπήρξε ή πρώτη χώρα

στόν κόσμο όπου άπαγορεύθηκε μέ νό
μο ατούς άνθρώπους «νά βασανίζουν
καί νά φέρονται σκληρά στά άσχημα
ζώα».
' Η κοινωνία τών Πουριτανών ήταν γ ε 
μάτη άντιφάσεις. Κάθε άμαρτία σαρκική
έπέσυρε αύστηρές ποινές, άλλά παρέ
χονταν μεγάλες έλευθερίες στά άρραβωνιασμένα ζευγάρια. ' Η έπίσημη ύπόσχεσις τού γάμου, γιά τούς Πουριτα
νούς, ίσοδυναμούσε μέ τήν τέλεσι τού
γάμου καί παρείχε τά ίδια δικαιώματα
στούς ένδιαφερομένους. Κανείς δέν
άποροϋσε όταν οί νεόνυμφοι άποκτούσαν ένα μωρό λίγο μετά τόν έπίσημο
γάμο τους. Ά π ό τήν πρώτη έκείνη κοι
νωνία τών Πουριτανών τής Μασσαχουσέττης χρονολογείται τό περίεργο άμερικανικό έθιμο «Bundling». Τό ρήμα
«bundle» σημαίνει, στήν κυριολεξία,
«τυλίγω τά σκεπάσματα τού κρεβατιού
κάτω άπό τό στρώμα», ή «τυλίγομαι ό
ίδιος μέσα στά σκεπάσματα». Τόν χει
μώνα, όταν όλη ή οικογένεια συγκεν
τρωνόταν γύρω άπό τό τζάκι καί τά
άρραβωνιασμένα ζευγάρια δέν είχαν
τήν δυνατότητα νά βρεθούν μόνα τους,
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τούς έπέτρεπαν νά άπομονώνωνται σ '
ένα άλλο δωμάτιο καί, γιά νά μήν κρυώ
νουν, νά τυλίγονται κάτω άπό τά σκεπά
σματα ένός κρεβατιού, φορώντας, φυ
σικά, τά ρούχα τους. Τό έθιμο αύτό, πού
μόνο στήν ' Αμερική τό συναντά κανείς,
έξακολουθεϊ νά ίσχύη άκόμη καί σήμερα
σέ όρισμένες περιοχές.
Μιά άλλη άντίφασις τών Πουριτανών
ήταν ή ίεραρχική διαίρεσις τής κοινω
νίας τους, πολύ περίεργη πραγματικά
γιά άτομα πού δέν δέχονταν καμμιά
ιεραρχία στήν έκκλησία τους. Στήν
κορυφή τής κοινωνικής κλίμακος ήσαν
όλοι έκεΐνοι πού μπορούσαν νά προσθέ
σουν δίπλα στό όνομά τους τόν ύπερήφανο χαρακτηρισμό «Gentleman» (εύπατρίδης). Ο χαρακτηρισμός αύτός
άνήκε στούς γαιοκτήμονες, ατούς
έπαγγελματίες καί στούς διανοουμέ
νους. ’Ό τα ν άπευθυνόταν κανείς σ'
αύτούς, έπρεπε νά τούς άποκαλή «Mi
ster» (κύριε). Ακολουθούσε ή μικρο
αστική τάξις τών έργατών, τεχνιτών καί
ταβερνιάρηδων, πού ό τίτλος τους ή
ταν «Goodman», δηλ. «καλός άνθρω
πος». ' Η σύζυγός τους έλέγετο «Goodwife», δηλαδή «καλή γυναίκα». Ή ιε
ραρχία έκλεινε μέ τό κατώτατο κλιμά
κιο τών ύπηρετών, τών έργατών γης,
καί τών ύπαλλήλων πού δέν είχαν κανέ
να τίτλο καί ήσαν ύποχρεωμένοι νά
φέρωνται μέ μεγάλο σεβασμό πρός τά
μέλη τών προνομιούχων τάξεων.
Τά ένδύματα τών Πουριτανών, παρ’
όλη τήν άπλότητα πού τά χαρακτήριζε,
έπρεπε νά δείχνουν τήν κοινωνική προέλευσι έκείνου πού τά φορούσε. Οι τ ε 
χνίτες έπρεπε νά φέρουν έπάνω τους
τά διακριτικά σύμβολα τής τέχνης τους
(π.χ. ό ράφτης νά έχη περασμένο ένα
ψαλίδι στήν ζώνη του καί ένα μέτρο
κρεμασμένο στόν λαιμό του). Τούς
περίμενε όμως αύστηρή τιμωρία άν έ 
παιρναν τό θάρρος νά μιμηθοϋντό ντύ
σιμο τών εύπατριδών.
Οί άντιφάσεις τών Πουριτανών έκδηλώνονταν άκόμη καί στήν τήρησι τών
έορτών. Ή πουριτανική κοινωνία τού
Νέου Κόσμου τηρούσε τήν άργία τής
Κυριακής μέ τήν ίδια αύστηρή άκρίβεια
όπως καί οί άρχαίοι ' Ισραηλίτες, έ δ ει
χνε όμως άδιαφορία γιά τις πατροπαρά
δοτες χριστιανικές έορτές. Τήν ήμέρα
τών Χριστουγέννων παρέμειναν κλει
στές οί έκκλησίες τους, πού τις όνόμαζαν «Meeting House» (οίκους συγκεντρώσεως). ' Απετελοΰντο άπό μιά μεγά
λη αίθουσα μέ γυμνούς άσπρους τοί
χους, άπ' όπου έλειπε κάθε έξωτερικό δείγμα λατρείας, άκόμη καί ό άπλός
σταυρός.
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• ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

"0 εαΑπιωί napai
peuascouencupncsu...
Ο Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Σ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΙΣ 23 Σεπτεμβρίου τού 1823, ή
μέρα Κυριακή, ό Γέρος τού Μόριά
βρισκόταν στήν Τριπολιτσά. "Ακούσε
τήν καμπάνα καί ξεκίνησε μέ τόν Γραμματικό του νά πάη στήν έκκλησία. ' Εκεί
όμως ξαφνιάσθηκε, καθώς είδε πολ
λούς νά διαβάζουν ένα «χαρτί» στής
έκκλησίας τήν πόρτα. Κοντοστάθηκε
καί έστειλε τόν Γραμματικό του, νά ίδή
τ ίτ ρ έ χ ε ι.' Ο Γραμματικός, μέ μισόλογα,
άφησε νά καταλάβη ό Γέρος, πώς έκεΐνο τό χαρτί κάτι κακό έγραφε γ ι' αύτόν.
Προχώρησε κατόπιν ό Κολοκοτρώνης, ξεκόλλησε τό χαρτί, τό δίπλωσε
προσεκτικά, τό έβαλε στό σελάχι του
καί μπήκε στήν έκκλησία. Πριν άπολύση
ή έκκλησιά, έδωσε τό χαρτί στόν παπά
καί τόν παρακάλεσε νά τό διαβάση ύψηλόφωνα, νά τόν άκούσουν όλοι. Καί άφοΰ άκουσε κι αύτός γιά τί τόν κακο
λογούσαν, γύρισε πρός τόν κόσμο καί
είπε:
-Κ ρ ίνετε τώρα έσεΐς, άν δίκαια μέ
βρίζουν.
Καί πρόσθεσε:
- ' Ο κάλπικος παράς μένει στόν νοι
κοκύρη του.
Αύτά καί άπό τήν παράδοσι είναι κά
πως γνωστά. Αλλά στά Γενικά Αρχεία
τού Κράτους ύπάρχουν έγγραφα, τά ό
ποια παρουσιάζουν τήν έκτασι πού πήρε
αύτό τό ζήτημα. ' Ο Κολοκοτρώνης πού
τότε ήταν καί 'Αντιπρόεδρος τού 'Ε 
κτελεστικού (μέ πρόεδρο τόν Πετρόμπεη καί μέλη τούς Σωτ. Χαραλάμπη,
Ά νδ ρ έα Λόντο καί Ά νδ ρ έα Μεταξά),
πικραμένος άπό τό γεγονός, έστειλε
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στό Συμβούλιο τών 'Υπουργών τήν
παρακάτω άναφορά:
' Ο 'Αντιπρόεδρος τού 'Εκτελεστικού
Πρός τόν Σόν Συμβούλιον
τών Υπουργών
Ai κ α τ ' έμοϋ λυσσώδεις καί μανια
κοί ύβρεις, άπό διάθεσιν δήλα δή έχθρικήν, τινός ή τινών υπαγορευόμενοι
καί έγγράφως έκτεθειμέναι άγνώστως, έγιναν πλέον γνωστοί καί ε ις τό
Συμβούλιον καί εις άπαντας τούς πολίτας· έμπορε1 μ ’ όλα ταύτα, δστις θ έ
λει καί πάλιν νά τάς παρατηρήση.
"Ο θεν τό Συμβούλιον παρακαλειται,
νά κάμη πάσαν αύστηράν έρευναν, νά
εύρη τόν ύβριστήν μου όσον τάχος,
είδ έ καί άδυνατεί, νά μέ είδοποιήση,
διά νά κάμω καί έγώ τάς δόκιμός μου,

Σαρλήν, Γεν. Γραμματέα τοϋ υπουρ
γείου Δικαιοσύνης Κόλλαν, Ίω. θ ε ο 
τόκην, Κ. Πολυάδην, Π. Παπαδάκην καί
Α. Ροντόπουλον.
Κατά διαταγήν τού Συμβουλίου τών
'Υπουργών, τό ύπουργεϊον τούτο σάς
προσκαλει: Συνελθόντες ε ίς έ ν νά έρευνήσετε έπιμόνως, μεταχειριζόμενοι
πάντα όσα ήθελε σάς ύπαγορεύσει ή
φρόνησίς σας, πρός άνακάλυψιν τού
μυστικού έκείνου σατυριστού, δστις,
αύθαδώς, έτόλμησε νά γράψη τοσαύτας καί τοιαύτας ύβρεις κατά τού ύποκειμένου τού έκλαμπροτάτου ’Αντι
προέδρου τού Εκτελεστικού Σώμα
τος.
Τριπολιτζρ 24 Σεπτεμβρίου 1823
Είς άπουσίαν τού ύπουργοϋ ’ Εσωτε
ρικών καί προσωρινώς τής 'Αστυνομίας
Γ. Γλαράκης
' Η έπιτροπή, μετά τήν έντολή αυτή,
άρχισε τις άνακρίσεις. Παραθέτομε με
ρικά άποσπάσματα, τά όποια ύπάρχουν
άνυπόγραφα:
Στήν άπέναντι σελίδα: ' Ο Θεόδωρος Κολο-

κοτρώνης κατηγορήθηκε μέ τοιχοκόλληση
στήν πόρτα τής έκκλησίας. Επάνω: "Ελλη
νας πολεμιστής των χρόνων τής Εθνεγερ
σίας.

ύθεν ύποπτεύω καί όπως ήμπορέσω.
Τή 23 Σεπτεμβρίου 1823
Έν Τριπολιτζρ
Θ. Κολοκοτρώνης
Πρός τό ' Υπουρ/ον τής ’Αστυνομίας
Νά διορίση έπιτροπήν ουνισταμένην
άπό τά έφ εξής μέλη: άπό τόν Γεν. Α
στυνόμον Ιωάν. Θεοτόκην, Κων. Πολυάδην, Π. Παπαδάκην, Α. Ροντόπουλον, τόν έπαρχον Άνδ. Καλαμογδάρτην καί τόν Γεν. Γοαμματέα τού υπουρ
γείου τής Δικαιοσύνης Κόλλαν, διά νά
κάμη τάς άναγκαίας έρευνας καί νά
κρίνη τήν ύπόθεσιν. Νά γενή δέ καί
ή άπάντησις πρός τόν Αντιπρόεδρον,
ότι έλαβε τά άναγκαία μέτρα τό Συμβούλιον.
Τριπολπζά, 24 Σεπτεμβρίου 1823
Ό Γραμματεύς του Συμβουλίου
Γεώργιος Γλαράκης
Τό ύπουργεϊον τής 'Αστυνομίας,
μόλις έλαβε τήν έντολή του ύπουργικοϋ συμβουλίου καί είδε καί τήν μέ δι
καιολογημένη αύστηρότητα γραμμένη
άναφορά τοϋ νικητοΰ τού Δράμαλη,
τήν ίδια ήμέρα έκδίδει καί αύτό τήν άκόλουθο διαταγή:
Προσωρινή Διοίκησις
Τό ' Υπουργεϊον τής
Πρός τούς κυρίους
Καλαμογδά,; πην, Γεν.

τής Ελλάδος
Αστυνομίας
"Επαρχον Άνδ.
Αιττυνόμον Δ.

«Διά προσταγής τού έκλαμπροτά
του Αντιπροέδρου τού Σ. Εκτελε
στικού κ. Κολοκοτρώνη έστάλη είς τήν
Γεν. ταύτην 'Αστυνομίαν ό Άντώνης
Μαργιολέτης Νικολάου Χίου, διά νά
έξετασθή.
'Ερ.: Πόσας ήμέρας διατρίβεις ένταϋθα;
Άπ.: Τρεις
Ερ.: Πόθεν ήλθες:
Άπ.: Έκ Ναυπλίου
Ερ.: Τί έκαμες έκει;
Άπ.: Τόν έμπορον καί καφετζήν.
Ερ.: Διατί ήλθες έδώ:
Άπ. : "Εφερον οίνον καί ρίζην νά πωλήσω...
'Ερ.: Διατί εύρίσκεααι είς φυλακήν;
Άπ.: Σήμερον πρός τά ξημερώματα
έξήλθον τής παροικίας μου τής είς τό
Πανδοχεϊον, διά νά εϋρω τοποθεσίαν
νά θέσω τό πράγμα μου διά νά τό πωλήσω, καί πλησίον τής στήλης όποϋ προσκολλώνται αί προκηρύξεις εύρον έν
γράμμα καί χωρίς νά τό άναγνώσω ύπήγον ε ίς τό καφεπωλεϊον πλησίον τού
πανδοχείου, όπου εύρον τρεις ή τέσταρας Πελοποννησίους έπιχειρήσας
δέ νά τό άναγνώσω, μοϋ τό έπήρεν
ε ίς έ κ τούτων τών Πελοποννησίων καί
τό άνέγνωσε μεγαλοφώνως.
'Ερ.: Τί προεϊχεν έ κ ε ϊ τό γράμμα;
Άπ.: Ή το ν έναντίον τοϋ κ. Κολοκο
τρώνη.
'Ερ.: Τί έγινεν αύτό τό γράμμα:
Ά π .: Τό έπήραν οι άνωθεν Πελοποννήσιοι.
Ερ. : Τί τό έκαμαν:
Άπ.: Τό ύπήγον είς τόν κ. Κολοκο-

τρώνην, δστις μέ έπροσκάλεσεν είς τόν
οίκον τού έξόχου ύπουργοϋ τών Εσω
τερικών καί, άφοϋ τό άνέγνωσε, μ έ έστειλεν έδώ νά φυλακωθώ.
'Ερ: Τίς αοϋδωκενέκείνο τό γράμμα:
Άπ.: Ούδείς, τό εύρον, ώς είπα...
’Ερ.: Μετά τίνος συνοικείς, τίνας φί
λους έχεις ένταϋθα καί τίνες είναι ούτοι:
Άπ.: Μετά τίνος Χίου Κων. Κουβελά,
τούς συμπατριώτας μου Γ. Γλαράκην.
7. Λουρήν, Πέτρον Άρμενάκον, Λουκάν Νεγρεπόντην καί Κωνσταντουλάκην...
Από τίς άνακρίσεις βγαίνει ότι ό
Μαργιολέτης μέ τά χαράματα πήγε στήν
άγορά καί προσπαθούσε νά βρή κατάλ
ληλη θέσι γιά νά πωλήση «κρασίν καί
ρίζην» καί, κοντά στήν στήλη πού κολ
λούσαν τίς προκηρύξεις, βρήκε ένα
χαρτί, όπως λέει, τό έπήρε καί πήγε στό
καφενείο, πού είχε φώς, νά τό διαβάση.
Τό χαρτί είχε καί «πανώγραμμα» πού
έλεγε: « "Οστις δέν τό παρρησιάση είς
τό Συμβούλιον, νά είναι τού άναθέματος». ' Εκεί τό διάβασαν καί, όταν είδαν
ότι είναι σάτιρα κατά τοϋ Κολοκοτρώνη,
τό πήραν οί Πελοποννήσιοι καί τό πήγαν
στόν Ιδιο, όπότε ό Γέρος έστειλε καί
τήν άναφορά.
Φαίνεται όμως πώς ό Κολοκοτρώ
νης, έκτός τής ύπονοίας κατά τού Στρεζοβίτη Κουλιά, διετύπωσε ύπόνοια καί
κατά τοϋ Παναγιώτη Βάρβογλου. Ό
Βάρβογλου (1799 - 1870) ήταν άπόγονος σημαντικής οικογένειας τής
Τριπολιτζάς καί νέος είχε πάει στήν
Πίζα, νά σπουδάση Ιατρική, Νομικά
καί Μαθηματικά. ' Εκεί τόν βρήκε ό Τσακάλωφ καί τόν έμύησε στήν Φιλική ' Ε
ταιρεία. Διετέλεσε άργότερα πολλές
φορές ύπουργός. ' Εξ αίτιας δέ τής έ 
ναντίον του ύπονοίας τοϋ Κολοκοτρώ
νη ύπέβαλε τήν παρακάτω άναφορά
καί άπό τότε έτάχθη σέ όλες τίς περι
στάσεις μέ τό μέρος τών Κουντουριωτών.
Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα
Τό πατριώτου δικαίωμα μ έ ένθαρρύνει νά άναφερθώ πρός τό παριστάνον
καί ύπερασπιζόμενον τά δικαιώματα
κάθε έ ν γένει πατριώτου, ήτοι πρός
τό Σεβαστόν μοι Βουλευτικόν καί νά
έκθέσω τήν κ α τ ’ έμού καταδρομήν.
Πρό δύο μήνας, άπλήν ύποψίαν ύπολαβών ό έκλαμπρότατος Αντιπρό
εδρος τού Σ. 'Εκτελεστικού Σώματος,
δτι έ ν ύβριστικόν κ α τ' αύτού συγγράφη ύφ έμού γράμμα. Διά διαταγής λοι
πόν τής Διοικήσεως μέ κατέβασεν είς
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ Ν ΙΚΗ
Κ Λ Η ΡΟ Ν Ο Μ ΙΑ

Ι!.\Λ ΙΙΙΛΛΟΥ ίΙΛ το
ΙΙΛΙΊΛΟΟν
ΤΗΧ IT ΙΜMill)
Οί παλιές πόλεις μέ τις εναλλαγές καί
τις ποικιλομορφΐες τους, θά σφηνώνονται ανάμεσα στους
μπετονένιους όγκους σάν
περιοχές μιάς πέτρινης κουλτούρας

ΣΤΕΡΑ άπό κάθε πυρκαϊά ή ύστερα άπό τ ' όλοκαύτωμα πού όνομάζουμε πόλεμο - οί
λαοί τείνουν νά ξαναφτιάξουν τά κα
τεστραμμένα, όπως άκριβώς ήταν
πριν καταστραφούν. Αύτή είναι μιά
έμφυτη άντίδραση γιατί ό άνθρωπος
δέν δέχεται νά ύποταχθή σέ δυνά
μεις πού τού είναι ξένες.
Αυτός είναι ό λόγος πού τό
« Ύπρ» ξανάγινε μετά τόν πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο ή πιστή άντιγραφή τού έαυτοϋ του. Μετά τόν
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άρχίζει
νά δημιουργείται μιά καινούργια
φιλοσοφία τής άναστηλώσεως.
‘Από τό 1930 είχε ήδη άρχίσει ν '
άναγνωριζεται τό παλιό κτίριο σάν
ένα ιστορικό τεκμήριο.
Σκοπός τής άναστηλώσεως πού ξαναρχίζει τό 1945, χρονιά τής
ειρήνης - είναι πιά νά καταστήσει
καί πάλι «εύανάγωνστο» αύτό τό
πέτρινο τεκμήριο. "Επρεπε μέ κά
ποιο τρόπο ν ' άνευρεθούν μέσα στό
μνημείο, οί διαφορετικές έποχές
πού τό πέρασμά τους τό κατέστη

Υ

746

σαν αύτό πού ήταν καί πού είναι.
Οί ειδικοί τής άναστηλώσεως, ώστόσο, άργησαν πολύ νά κατανοή
σουν καί νά παραδεχτούν αύτή τή
θέση.
"Οταν μετά τόν δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο, έκδόθηκε ή «Πληγω
μένη Εύρώπη», έργο μνημειακό,
διαπιστώθηκε δτι στό βοηθητικό
αύτό βιβλίο, άναφέρονταν, παρα
δείγματος χάρη, ή καταστροφή τού
Δημαρχείου τής Μίντελμπουργκ
ένώ δέν γινόταν λόγος γιά τήν όλική καταστροφή τών μεσαιωνικών
κτισμάτων πού τό περιέβαλλαν. Μ '
αύτό τό πνεύμα άναστηλώθηκε μό
νο τό Δημαρχείο στήν άρχική του
μορφή. 'Ωστόσο τό πράγμα δέν
σταμάτησε έκεϊ: οί κάτοικοι τής πόλεως, περήφανοι γιά τήν άπόκτηοη τού άναστηλωμένου κοσμή
ματος, διεύρυναν τά στενά στριφτά
μεσαιωνικά δρομάκια γύρω του, δχι
γιά νά διευκολύνουν τήν κυκλο
φορία άλλά γιά νά έξασφαλϊσουν
μιά καλύτερη θέα τού άναστηλω
μένου μνημείου.

Αύτό είναι ένα φαινόμενο πού τό
συναντούμε σ ’ όλη τήν Εύρώπη τής
άνοικοδομήσεως (1945-50). Εχε
ζήσει στήν Εύρώπη πολλά χρόνια
μ έ τήν άντίληψη δτι ή διατήρηση
τής άρχιτεκτονικής τής κληρονο
μιάς θά γινόταν μέ τή διάσωση
μεμονωμένων μνημείων. «Μετά τόν
πόλεμο κατεδαφίστηκαν πιό πολλά
παληά μνημεία άπ’ δτι στά 1940 45», λ έει ό πρόεδρος τής έθνικής
έππ-ροπής άρχιτεκτονικής κληρο
νομιάς Δρ. Γκραππερχάους. Είναι
μιά θλιβερή διαπίστωση, πού δείχνει
τήν όνήσυχη φροντίδα γιά τά παλιά
κτίρια καί μνημεία γενικά.
Τό δεύτερο μέρος τού 20οϋ
αιώνα, έφ ερ ε στήν δυτική Εύρώπη
μαζί μέ τήν όμοιόμορφη έξάπλωση
τών πόλεων καί τήν άνησυχία στόν
Εύρωπαϊο γιά τά σημάδια τού παρελ
θόντος πού χάνονται άνεπανόρθωτα. Ή άνησυχία αύτή έφ ερ ε τήν
έπιθυμία τής διατηρήσεως αύτών
τών δειγμάτων τής ιστορίας του. Η
προστασία τους πήρε μορφή «δη
μοκρατική». ' Ο πολίτης πού έπανασ τατεϊ ένάντια στις όμοιόμορφες,
μ ο ν ό το ν ες κα ινο ύ ρ γιες κ α τα 
σκευές, στρέφεται άπό άντίδραση
καί γραπώνεται όλο καί πιό πολύ
στόν παλιό καλό καιρό. Αύτό τόν
βοηθάει στό νά αίσθανθή καί νά

η

τοποθετήσει τό παρόν του. "Ας
πάρουμε παράδειγμα τούς παλιούς
σιδηροδρομικούς σταθμούς πού
χτίσθηκαν τήν έποχή πού τά τραί
να ήταν άκόμη άτμοκίνητα. ' Ο ση
μερινός Εύρωπαϊος, αισθάνεται
καί πονάει, περισσότερο άπ’ τις
προηγούμενες γενιές,
αύτούς
τούς στοιχειωμένους σταθμούς,
πού τούς έχουν διατρέξει χιλιάδες
βιαστικοί, καί πού θά καταστραφούν
γιά νά δώσουν τήν θέση τους στήν
ά π οτελεσ μ α τικώ τερ η ήλεκτρ ική
ένέργεια.
Αναμορφώνεται λοι
πόν προστάτης καί διατηρητής
όλων αύτών τών στοιχείων πού χα
ρακτήριζαν τή ζωή τών παπούδων
τους, κι έτσι, οι παλιοί σταθμοί φιγουράρουν τώρα στις λίστες τών
διατηρημένων μνημείων. Οί σιδη
ροδρομικές γραμμές τοποθετήθη
καν περίπου στήν ίδια έποχή σ ' όλη
τήν Εύρώπη τού περασμένου αιώνα,
συνήθως στήν περιφέρεια τού μ ε 
σαιωνικού κέντρου τών πόλεων.
Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα τήν
διαρρύθμιση καί τήν άλλαγή τού
μεσαιωνικού ύφους τών γύρω δρό
μων,. ’ Ωστόσο αύτή ή άλύπητη έπίθεση τών προγόνων του, συγχωριέται πρόθυμα άπ ’ τόν σημερινό Ευ
ρωπαίο, πού έχει τώρα άναλάβει
τήν προστασία τών ίδιων αύτών δρό
μων γύρω άπ' τούς σταθμούς, πού
πλαισιώνονται άπό άστικές κατοι
κίες τού 19ου αιώνα. Μέ τήν ίδια
φροντίδα προστατεύει έπίσης κι
όλους τούς ρυθμούς νεό - όπα>ς
τις νεογοτθικές έκκλησίες τού
περασμένου αιώνα - άντί νά προ
σπαθήσει νά διασώσει καί ν ’ άναστηλώσει τις παλιές ρωμαντικές έ κ 
κλησίες, παραδείγματος χάρη.
Ζοΰμε στήν πραγματικότητα, σέ
μιά έποχή πού άντιλαμβάνεται τήν
άνάγκη τής διασώσεως καί συντηρήσεως τών μνημείων. Ή σύλληψη
καί ή μέθοδος αύτής τής έργασίας
έξελίσσεται γρήγορα. "Ωσπου, ν ’
άνακαλυφθή ένας όρος, έχει άντικατασταθή άπό άλλον πιό καινούρ
γιο. Ή έπανόρθωση έγινε άνανέ-

ωση, ή έπισκευή άναβίωση.
Αύτή ή γρήγορη έξέλιξη έχει τήν
έξηγησή της. Πρώτα άπ’ όλα δέν
ύπάρχει σχέση άνάμεσα στις σημε
ρινές άρχιτεκτονικές σχολές (όνομαζόμενες σχολές τού διαμερί
σματος καί τής πολυκατοικίας) καί
στήν τέχνη τής άναστηλώσεως. Εί
ναι ένα άρχιτεκτονικό φαινόμενο
πού παρουσιάζεται στήν Εύρώπη
γιά πρώτη φορά καί πού θέτει λιγώτερα προβλήματα έπισκευής, άπ’
δ,τι ή μετατροπή ρωμαντικών μνη
μείων τήν έποχή τού γοτθικού, ή οί
άναγεννησιακές κατασκευές τήν
έποχή τού μπαρόκ.
"Αλλος ένας λόγος γιά τήν τ ε 
λειοποίηση τής τεχνικής τής άνα
στηλώσεως, είναι καί ή άνάγκη λα
τρείας τού παρελθόντος, πού δυ
ναμώνει όλο καί περισσότερο στήν
Εύρώπη, ειδικά άπ’ τό γεγονός πού βεβαιώθηκε μέ στατιστικές δτι τά 3/4 τών καινούργιων κατα
σκευών στήν Εύρώπη θά είναι σέ
λίγο περίπου όμοιες μεταξύ τους.
Οί παλιές πόλεις, μέ τις έναλ-

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων,
παραδοσιακά κτίρια τής Ευρώπης. Στήν Εύ
ρώπη έγινε πέρα ώς πέρα άντιληπτή ή άνά
γκη διασώσεως καί συντηρήσεως τών μνη
μείων.

λαγές καί ποικιλομορφίες τους, θά
σφηνώνονται άνάμεσα ατούς μπετονένιους όγκους, σάν περιοχές
μιας πέτρινης κουλτούρας, άναγκαϊες όσο καί οί πράσινες περιοχές
πού χωρίζουν τις πολεοδομημένες
έκτάσεις.
"Ισως ή κρίση τής έλλείψεως ταυτότητος πού περνά ό Εύρωπαϊος,
νά όφείλεται καί στά όμοιόμορφα
κτίρια πού τόν τυλίγουν σ ’ ένα σύν
νεφο άνωνυμίας. Τίποτα δέν είναι
πιό εύρωπαϊκό σέ άρχιτεκτονική
σύλληψη, όσο ή ιδέα τής «πόλεως».
Οί πιό πολλοί Εύρωπαϊοι συμφωνούν
γιά τήν άναγκαιότητα τής συντηρή
σεως αύτού τού πλαίσιου ζωής. Οί
γνώμες διαφοροποιούνται στόν
τρόπο πού πρέπει ν ’ άκολουθήσει ή
διαδικασία γιά τήν διατήρηση αύτής
τής κληρονομιάς.
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ΤΡΟΧΠΙΠ
ανπνχΗίππιπ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΠΙΕΪΡΠ
Τού κ. EL ΤΑΥΙΒ BUKHAPI
Μ ε τ ά φ ρ .- Δ ια σ κ ε υ ή ύπό τ ο υ
ΟΡΙΣΜΟΣ τροχαίο δυστύχημα
σημαίνει ε ίτε ένα καταστραμ
μένο ή χτυπημένο αύτοκίνητο ή ένα
πληγωμένο ή πεθαμένο πρόσωπο ή ένα
άσυμπλήρωτο ταξίδι.
Είναι φανερό πώς τά δυστυχήματα
δέν προξενοϋνται άπό τη μοίρα, παρ'
όλο πού προξενοϋνται δίχως τήν άντίληψη ή τήν διευθέτηση διαπράξεώς
τους, καί τό άποτέλεσμα πού άκολουθ εϊ μπορεί νά είναι βλαβερό καί άνεπιθύμητο.
Τά προβλήματα τροχαίας άρχισαν
νά παρουσιάζονται μέ τήν άνακάλυψιν
τού αύτοκινήτου. Συνέχισαν νά αύξάνουν βαθμηδόν μέχρι πού έπεβλήθησαν σ' όλόκληρο στόν κόσμο. Κατάν
τησαν πρόβλημα άπό τό όποϊο πλεϊστα
κράτη ύποφέρουν. Πάνω στό θέμα έ 
γιναν συμβάσεις καί στάληκαν προσκλή
σεις σέ πλεϊστα κράτη γιά νά μελετή
σουν καί έξεύρουν χρήσιμες λύσεις
γιά τό πρόβλημα αύτό.
"Οταν άντικρύσουμε τό πρόβλημα
τούτο στόν κόσμο μας σήμερα θά βρού
με ότι τόσον οι άναπτυγμένες όσον
καί οί άναπτυσσόμενες χώρες ύπο
φέρουν σοβαρά άπ' αύτό. "Ετσι τό
πρόβλημα παρουσιάζεται παγκόσμιο
καί δέν είναι πονοκέφαλος στή δική
μας χώρα μόνο.

Ο
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Τά τροχαία δυστυχήματα είναι ή
αίτια πολλών προβλημάτων στις άνα
πτυσσόμενες χώρες. Προκαλοϋν οικο
νομικά, κοινωνικά, ήθικά καί τεχνολο
γικά προβλήματα. Στά τελευταία λίγα
χρόνια τό πρόβλημα πήρε διεθνή σημα
σία καί έγιναν συνέδρια. Τά πιό γνωστά
έγιναν στό Παρίσι τό 1926, στή Γενεύη
τό 1931, στήν Ούάσιγκτωντό 1943, στή
Γενεύη τό 1949 καί τό συνέδριο τών
' (Ηνωμένων ' Εθνών (τό οικονομικό
καί κοινωνικό συμβούλιο), τό όποιο
έγινε στή Βιέννη τό 1968. Τά συνέδρια
αύτά είχαν σάν σκοπό τους νά προλά
βουν τά τροχαία δυστυχήματα διευκο
λύνουν τόν κόσμο πού χρησιμοποιεί
τούς δρόμους καί έπίσης νά διευκολύ
νουν τό διεθνή τουρισμό μέ αύτοκί
νητο. Έδώ στό Σουδάν άρχίσαμε νά
ύποφέρουμε άπό αύτό τό πρόβλημα
άπό άρκετό χρόνο καί άναμένουμε πε
ρισσότερες ταλαιπωρίες στό μέλλον
έξαιτίας τής αύξήσεως τού άριθμοΰ
τών αύτοκινήτων καί τού πληθυσμού.
Πριν άρχίσω νά πραγματεύομαι μέ
τήν αίτια τών δυστυχημάτων γενικά,
θέλω νά θίξω τήν αιτία τών δυστυχημά
των στό Σουδάν. Θά χρησιμοποιήσω
μερικές στατιστικές ώστε νά δύναμαι
νά δώσω μιά άπλή καί καθαρή εικόνα
τών αιτίων αύτοϋ τού σοβαρού προ-

Α σ τυ ν . Β

κ. Κ. Σ ο λ ο μ ω ν ίδ η

βλήματος.
Τό Σουδάν σάν άναπτυσσόμενη χώ
ρα ύποφέρει άπό κακούς δρόμους καί
ύστερεϊ σέ σχεδιασμό μερικών πόλεων
καί σέ άγνοια τών τροχαίων κανονισμών
άπό τούς περισσότερους όδηγούς. Έ 
πίσης οί άνασφάλτωτοι δρόμοι καθι
στούν τά αύτοκίνητα άκατάλληλα νά
χρησιμοποιηθούν σέ δημόσιους δρό
μους.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Επιπρόσθετα, πολλά ζώα χρησιμο
ποιούνται σάν μέσο μεταφοράς καί
προξενούν πολλά δυστυχήματα. Μερι
κά ήθη καί παραδόσεις παίζουν σπου
δαίο ρόλο στήν παρεμπόδιση τής τρο
χαίας. Έ άν προσπαθήσουμε νά άναλύσουμε τά δυστυχήματα πού συμβαί
νουν σ ’ αύτή τή χώρα βρίσκουμε συνη
θισμένα έπεισόδια. Μπορούμε νά πού
με δτι μερικά άπό αύτά προξενήθηκαν
άπό τά κύρια στοιχεία τού τροχαίου προ
βλήματος δηλ. τού άνθρώπινου παρά
γοντα, τού δρόμου. Κάθε ένα άπό αύτά
παίζει σπουδαίο ρόλο στήν πρόκληση
τροχαίων δυστυχημάτων. Θέλω νά άναφέρω σέ συντομία τούς κύριους παρά
γοντες τού τροχαίου προβλήματος καί
τί έπιτεύχθηκε γιά νά τά ύπερνικήσουμε.
Ή αύξημένη άσφάλεια ύπήρξε ή
κυρία μέριμνα τής βιομηχανίας αύτοκινήτων τά τελευταία λίγα χρόνια καί
έπέρασε άπό πολλά στάδια άναπτύξεως προτού φθάσει στά διεθνή έπίπεδα τών τελευταίων 30 χρόνων τού αιώ
να. "Εγιναν βελτιώσεις στό σχήμα, τήν
άξια, τόν άριθμό, τή δύναμη καί τό βά
ρος. Τά έπίπεδα άσφαλείας καί ή άνάγκη τού αύτοκινήτου αύξήθηκαν γιατί
είναι τό μόνο μέσο ταχείας μεταφοράς
τις μέρες αύτές. Παρατηρούμε ότι τά
περισσότερα δυστυχήματα πού συνέ
βηκαν σάν άποτέλεσμα τεχνικού έλαττώματος ή κακού σχεδιασμοϋ έχουν
λιγοστεύσει μέ τήν έξέλιξη τής βιο
μηχανίας αύτοκινήτων.
Κατασκευάστηκαν νέοι τύπου καί
ποιότητες άνταλλακτικών καί ήλετρικές συσκευές, ώστε μέ διπλωματού
χους καί έξειδικευμένους μηχανικούς
νά γίνεται ή συντήρηση τών αύτοκινήτων σέ όλες τίς χώρες. "Ετσι ή συντή
ρηση καί έπιδιόρθωση τού αύτοκινήτου
είναι τώρα, προσιτές παντού άνεξάρτητα
άπό τήν οικονομική κατάσταση τής χώ
ρας, είτε αύτή είναι άναπτυσσόμενη
ε ίτε βιομηχανική. Οί περισσότερες
χώρες έξέδωκαν κανονισμούς καί άπαιτοϋν άκρίβεια στήν έξέταση τών αύτοκινήτων κατά τήν άνανέωση τώνάδειών,
ειδικά σέ ότι άφορά όργανα άσφαλείας,
όπως τά φρένα. 'Ανακαλύφθηκαν πολ
λά μηχανήματα έλέγχου γιά νά καταστή
σουν τά αύτοκίνητα άσφαλή προτού
κυκλοφορήσουν ατούς δρόμους.

Τά Τροχαία άτυχήματα άποτελούν σοβαρό πρόβλημα,
όχι μόνο γιά τις άναπτυγμένες, άλλά καί γιά τις άναπτυσσόμενες χώρες. Έ τσι τό πρόβλημα παρουσιάζεται παγκό
σμιο καί δέν άποτελεϊ πονοκέφαλο γιά τή δική μας μόνο
χώρα.

' Επίσης έργοστάσια αύτοκινήτων
είσήγαγαν πολλές βασικές τροποποιή
σεις στόν σχεδίασμά αύτοκινήτων γιά
νά έξασφαλίσουν τήν άσφάλεια τού
οδηγού καί τών άλλων έπιβατών όταν
αύξάνεται ή ταχύτητα. Οί κυριώτερες
τροποποιήσεις διά νά διατηρούνται τά
αύτοκίνητα άσφαλή είναι:
1) Τό ένδυνάμωμα τού κυρίου σώματος
τού αύτοκινήτου, μπροστινού καί πισι
νού, τό όποιον ύποβοηθεΐ τήν άπορρόφηση τής δόνησης άπό τή σύγκρου
ση πού λαμβάνει χώραν, ώστε οί έπιβάτες νά είναι άσφαλεΐς. 2) Ή εισαγω
γή τού διπλού συστήματος τροχοπεδήσεως, τό όποιον λιγοστεύει τό ποσοστό
βλάβης στά φρένα. 3)Τό τιμόνι σχεδιά
ζεται μέ τέτοιο τρόπο πού νά έξασφαλίζεται ή άσφάλεια τού οδηγού σέ περί
πτωση δυστυχήματος. 4) Οίέπκράνειες
τού ταμπλώ είναι φοδραρισμένες μέ
μαλακό ύλικό, ώστε σάν γίνει σύγκρου
ση τά άποτελέσματα νά είναι λιγότερο
βλαβερά. 5) Είσήχθησαν οί ζώνες άσφα
λείας, κατόπιν τής χρησιμοποιήσεώς
τους στά άεροπλάνα. 6) Τά μπροστινά
καθίσματα είναι κατασκευασμένα μέ τ έ 
τοιο τρόπο πού νά μπορούν νά άνθίστανται στις δονήσεις καί νά ύποβοηθοϋν τούς οδηγούς νά έλέγχουν τά
αύτοκίνητα. 7) Μιά άπό τίς μοντέρνες

έπινοήσεις άσφαλείας είναι καί ή χρήση
διαφανούς, άθραυστου γιαλιοϋ, πού
δέν θρυμματίζεται σέ περιπτώσεις δο
νήσεων.
Έ χουν γίνει πολλές άλλες βλετιώσεις, οί όποιες παρέχουν βελτιωμένη
άσφάλεια στούς οδηγούς καί έπιβάτες. Αύτό όμως δέν είναι άρκετό έπειδή οί καταβαλλόμενες προσπάθειες
τών βιομηχάνων δέν είναι άρκετές, οί
κυβερνήσεις πρέπει νά καταβάλουν
μεγάλη προσπάθεια καί νά δώσουν προ
σοχή γιά νά έξασφαλίσουν τήν άσφάλεια
τών πολιτών τους άπό τούς όδικούς κιν
δύνους.
' Η έλλειψη όδικών σημάτων καί φώ
των τροχαίας καί ή άκαταλληλότητα
τών δρόμων γιά αύξανόμενη τροχαία
κίνηση καί ή ταχύτητα τών αύτοκινήτων, μπορούν όλα νά προξενήσουν
άδικά δυστυχήματα. Έ τσ ι έπιβάλλεται
όπως δίνεται μεγάλη προσοχή στήν
κατασκευή δρόμων.
Σκοπός τής Κυβερνήσεως στήν
κατασκευή τών δρόμων πρέπει νά είναι
«άσφάλεια πρώτα καί έπάρκεια ύστε
ρα». Πρέπει νά δοθεί προτεραιότητα
στή συντήρηση τών δρόμων γιά νά δια
τηρούνται σέ καλή κατάσταση καί νά
ύποβοηθεΐται τό καλό όδήγημα. Πρέπει
νά ύπάρχουν διαφορετικά όδικά σήματα
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ΕΓΚΛΗΜΑ
ΚΑΙ
ΥΠΝΗΤΙΣΜΟΣ
Ενας γιατρός στή Νέα Υόρκη,
τό 1935, σκότωσε γιά λόγους
επιστημονικούς τήν ερωμένη
του πού τήν ύπνώτιζε καί ή ο
ποία κατ έπιταγήν του διέπραξε τό έγκλημα.

Τ

Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ τοϋ 1935 ή κοι

νή γνώμη τής Νέας Υόρκης
άνεστατώθη μέ τήνάποκάλυψιντών
αιτίων καί τών δραστών ένός έγκλήματος πού διεπράχθη πρό δύο
περίπου μηνών καί παρέμεινεν έκτοτε άνεξιχνίαστον.
Κατά τά τέλη Οκτωβρίου τού
1935 ένώ ένα άπό τά τακτικά έκδρομικά άτμόπλοια κατηυθύνετο
πρός τό «Λόγκ Ά ϊλα ν τ», έπεοεν
είς τήν θάλασσαν μία νεαρά ώραία
έπιβάτις, ταξιδεύουσα μόνη της,
ή όποια όταν άνεσύρθη ήτο πλέον
νεκρά. Εξ άρχής ύπετέθη ότι ή
νέα ηύτοκτόνησε. Εκ τής ένεργηθείσης όμως ιατροδικαστικής έξετάσεως διεπιστώθη δτι τό πτώμα έφερεν είς τόν λαιμόν ίχνη στραγ
γαλισμού. ”Ητο πλέον φανερόν ότι
έπρόκειτο περί έγκλήματος, διαπραχθέντος μάλιστα έπί τοϋ πλοίου,
καί ή άνάκρισις εύρέθη πρό άδιεξόδου, δεδομένου δτι όλοι οίέξετασθέντες μάρτυρες ούδέν συγκε678

κριμένον είχον καταθέσει. Ά π ό τάς
καταθέσεις όμως δύο έκ τών άνδρών τού πληρώματος προέκυπτεν
ότι τό θύμα είχε θεαθή έντός τοϋ
άτμοπλοίου νά συνομιλή έμπιστευτικά μέ μίαν άγνωστον έπιβάτιδα, ή ό
ποια όμως ούδαμοϋ, άνευρέθη,
δεδομένου δτι, έπωφεληθεϊσα τής
συγχύσεως, έσπευσε νά άποβιβασθή είς τήν πρώτην προσέγγισιν τοϋ
άτμοπλοίου. Ά λλω ς τε άρχικώς
είχεν έπικρατήσει ή έντύπωσις δτι
έπρόκειτο περί αύτοκτονίας, δ ι' δ
καί ούδεμία μέριμνα είχε ληφθή.
’Ενώ όμως ή δλη ύπόθεσις τοϋ
μυστηριώδους αύτοϋ έγκλήματος
είχε λησμονηθή ή
Αστυνομία
συνέλαβεν έντελώς τυχαίως τούς
δράστας, ύπό συνθήκας πράγματι
περιέργους. Οϋτω είς τό άστυνομικόν τμήμα ένός προαστείου τής
Νέας ' Υόρκης έφθασεν άσθμαίνων
ένας χωρικός, δστις άνέφερεν δτι
διερχόμενος τήν νύκτα άπό τήν έξοχικήν έπαυλιν τοϋ ίατροϋ Μπέρ-

ναρντ ήκουσεν άπό τό ύπόγειον
σπαρακτικός κραυγάς βασανιζομένης γυναικός. Οί άστυνομικοί έσπευσαν είς τήν ύποδειχθεϊσαν έπαυλιν καί κατάπληκτοι εύρέθησαν
πρό τοϋ ίατροϋ, ό όποιος είχ εν έπάνω σ ’ ένα κάθισμα σφικτοδεμένην μίαν όλόγυμνην νέαν, τήν ό
ποιαν έβασάνιζεν. Ά μφ ότεροι ώδηγοϋντο έντός όλίγου είς τό άστυνομικόν τμήμα καί ύπεβλήθησαν είς
άνάκρισιν, άπό τήν όποιαν όμως
ούδέν συγκεκριμένον ήδύνατο νά
προκύψη, ώς πρός τά αίτια τών βα
σανιστηρίων. Έπροξένησε όμως
κατάπληξιν είς τούς άστυνομικούς
τό γεγονός ότι ή νέα μόλις εύρέθη
είς τό τμήμα έδ ιδ ε τήν έντύπωσιν
δτι συνήλθεν άπό κάποιο όνειρο,
διηρωτάτο δέ πώς εύρέθη έ κ ε ϊ καί
ταυτοχρόνως διέψευδε κατηγορηματικώς ότι είχεν ύποβληθή είς
βασανιστήρια. Τούτο έκαμε τούς
άστυνομικούς νά προσέξουν περισ
σότερον τήν νέαν, τότε δέ άντελήφθησαν δτι τά χαρακτηριστικά της
συνέπιπταν μέ τά χαρακτηριστικά,
τά όποια είχον δώσει οί δύο άνδρες
τοϋ πληρώματος περί τής μυστηρι
ώδους νέας ή όποια έθεάθη μέ τό
θύμα έπί τοϋ άτμοπλοίου, τοϋ έκ τελοϋντος τήν συγκοινωνίαν μέ τόν
«Λόγκ - Άϊλαντ». Ό έν ε ρ γ ώ ν τά ς
άνακρίσεις είχε τήν έμπνευσιν νά

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
Τά τροχαία άτυχήματα κατάντησαν άληθινή
μάστιγα γιά τή σύγχρονη άνθρωπότητα καί
προβληματίζουν τις άρμόδιες υπηρεσίες, όχι
μόνο τών άνεπτυγμένων χωρών άλλά καί
των ύπό άνάπτυξη

γιά νά ρυθμίζουν καί καθοδηγούν τήν
τροχαία. Αύτά τά σήματα πρέπει νά
φροντίζονται καί νά διατηρούνται γιά
νά έκπληρώνουν τίς άναγκαϊες άπαπήσεις καί αύτά μπορεί νά έπιτευχθεί μέ
τήν δημιουργία στάσεων, σταθμεύσεων
καί διαβάσεων πεζών, γνωστών σάν
«Ζέμπρα Λάϊνς».
Πρέπει νά δημιουργηθοΰν οί γνω
στοί κόλποι στάσεως όχημάτων καί στίς
δύο μεριές τού δρόμου έτσι πού νά
ύποβοηθοΰν τά λεωφορεία νά παίρνουν
τούς έπιβάτες τους χωρίς αύτοί νά
έκθέτονται στούς κινδύνους τού δρό
μου. Αναγκαίες περιοχές σταθμεύσεως αύτοκινήτων πρέπει νά κατασκευασθοϋν μακριά άπό τούς δρόμους
γιά νά μπορούν οί δρόμοι νά χρησιμο
ποιηθούν άπό τήν τροχαία. Αύτοί οί
χώροι σταθμεύσεως πρέπει νά όργανωθοϋν μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά καλύ
πτουν τούς άναγκαίους σκοπούς μας.
Οί αύτοκινητόδρομοι πρέπει νά έφοδιασθοϋν μέ κατάλληλα μηχανήματα
διασώσεως καί βοήθειας καθώς καί μέ
τηλέφωνο γιά έπικοινωνίες. Ή κατα
σκευή σταθμών έξυπηρετήσεως καί
σταθμών δ ι' έπιδιορθώσεις είναι έπίσης μιά άναγκαιότητα. Αύτοί οί σταθμοί
πρέπει νά έγερθοϋν σέ κατάλληλες άποστάσεις καί νά διανεμηθούν καθ'
δλο τόν ' Εθνικό δρόμο. Αύτά είναι μερι
κά άπό τά έργα τά όποια τό Κράτος πρέ
πει νά έπιτελέσει γιά νά διασφαλίσει
τήν άσφάλεια στούς δρόμους.
Σέ μερικές χώρες ύπάρχουν λέσχες
αύτοκινήτων, οί όποιες παίζουν σπου
δαίο ρόλο στή διατήρηση τής άσφάλειάς. Προμηθεύουν τίς Κυβερνή
σεις μέ χάρτες τών δρόμων οί όποιοι
περιγράφουν τήν κατάσταση κάθε δρό
μου. Επίσης παρέχουν φώτα καί δίδουν
όδηγίες στούς όδηγούς νά όδηγήσουν
τά αύτοκίνητά τους σέ διαφορετικούς
δρόμους δταν είναι άνάγκη, άλλά τό
έρώτημα παραμένει κατά πόσο αύτό θά
είναι άρκετό στό νά άποφευχθοϋν τά
όδικά δυστυχήματα. Μιλώντας όμως γιά
αύτοκίνητα πρέπει ν ' άναφερθοϋμε καί
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στό πρόσωπο πού όδηγεΐ τό αύτοκίνητο. ' Ο όδηγός πρέπει νά είναι άρκετά
ικανός καί νά γνωρίζει τούς κανονι
σμούς τροχαίας, γιατί ό άμαθής όδηγός
άναστατώνει τήν οδική κίνηση καί θ έ
τε ι σέ κίνδυνο πολλές ζωές. ' Από αύτό
προέρχεται ή σπουδαιότητα γιά τήν
ούσία τού προβλήματος. Πολλές χώρες
άποδίδουν μεγάλη σημασία στίς σχολές
όδηγών καί θεσπίζουν κανονισμούς
γι' αύτές.
Καθορίζονται όροι γιά τήν έπιλογή
έκπαιδευτών όδηγών. ' Ετοιμάζονται
ειδικά προγράμματα έκπαιδεύσεως
γιά πρόσωπα πού άποτείνονται γιά ά
δεια όδηγοϋ, γιά νά άποκτήσουν τά
προσόντα νά κατέχουν άδεια όδηγού.
Οί αίτητές πρέπει νά γνωρίζουν όλες
τίς άπόψεις τού τροχαίου συστήματος.
Βιβλιάρια καί έγκύκλιοι πού άσχολοϋνται μέ τροχαία προβλήματα καί τούς
κινδύνους τους έχουν έκδοθεΐ γιά νά
παρέχουν πληροφορίες στούς πολίτες
γιά τά προβλήματα αύτά καί πώς νά τά
άποφεύγουν. Τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας έχουν έπίσης χρησιμοποιηθεί γιά
νά άναπτύξουν καί νά μεταδώσουν αύτά
τά προβλήματα, έτσι πού τό πλατύ κοινό
νά εύεργετηθεϊ άπό τυχόν λάθη πού
έγιναν καί νά τά άποφεύγει στό μέλλον.
Μεγάλες προσπάθειες καταβλήθη
καν γιά τή ρύθμιση τής τροχαίας γιά

τούς πεζούς μέ τή δημιουργία πεζο
δρομίων καί διαβάσεων πεζών.
Είναι έπίσης καθαρό ότι τά Κράτη
κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες γιά νά
διδάξουν καί έκπαιδεύσουν τούς όδη
γούς. ' Εδώ θέλω νά ύποβάλω τήν έξής
έρώτηση: "Εχουν τά κράτη έπιτύχει νά
λύσουν τά τροχαία προβλήματα; Παρ'
όλο πού τά άναπτυσσόμενα καί φτωχά
κράτη ύποφέρουν περισσότερο παρά
τά βιομηχανικά κράτη, καί τά βιομηχανι
κά κράτη έχουν περισσότερες ικανότη
τες, έν τούτοις παρατηρούμε ότι τό πο
σοστό δυστυχημάτων στή Γερμανία ή

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
έμπίπτουν σ' αύτή τήν κατηγορία:

στις '-Ηνωμένες Πολιτείες, γιά παρά
δειγμα, δέν θά δούμε πραγματικές δια
φορές στά ποοοστά δυστυχημάτων
τών· φτωχών χωρών. Πολλοί έρευνητές
καί μελετητές τού τροχαίου προβλή
ματος έχουν συμφωνήσει ότι τό άτομο
άποτελεϊ σημαντικό καί ούσιώδες στοι
χείο στό πρόβλημα τροχαίας. Πολλοί
παράγοντες οί όποιοι τόν βασανίζουν
καί έπηρεάζουν τή συνήθη συμπερι
φορά του πρέπει νά μελετηθούν καί
άναλυθούν γιά νά έξευρ εθ εί ή όρθή λύ
ση, γι' αύτούς. Υπάρχει ή ψυχολογι
κή κατάσταση τού όδηγοϋ, ή ψυχοσύν
θεση καί τά άποτελέσματά της, τά ό
ποια παρουσιάζονται στή συμπεριφορά
του. Οί γιατροί καί οί ψυχολόγοι μπο
ρούν νά προσφέρουν μεγάλη βοήθεια.
Πολλές χώρες χρησιμοποίησαν ψυ
χολογικές μελέτες γιά νά έλέγξουν καί
μετρήσουν τις ικανότητες καί άξιες
τών όδηγών γιά τό σκληρό αύτό έπάγγελμα καί νά συμπληρώσουν τις ιατρι
κές έξετάσεις μέ ψυχολογικές έξετάσεις. Έ τσ ι ό ούσιώδης καί άμεσος
παράγοντας στή πρόκληση δυστυχημά
των είναι ό ίδιος ό οδηγός...
Τί είδους οδηγοί προκαλοΰν περισ
σότερα δυστυχήματα άπό άλλους;
Γιά νά άπαντήσουμε αύτή τήν έρώτηση πρέπει νά έπιδείξουμε κάποιου ε ί
δους προσωπικότητες πού πιθανόν νά

1) Πρόσωπα πού άγνοοϋν τροχαίους
κανονισμούς άπό έλλειψη εύφυΐας, άδυναμίας μνήμης ή καθυστερημένες
ικανότητες πρόβλεψης καί άντίληψης.
Τό φαινόμενο αύτό λέγεται «Καθυστε
ρημένη περίοδος άντιδράσεως» καί ση
μαίνει πώς αύτό τό είδος προσώπων δέν
μπορούν νά άντιληφθοΰν κατά πόσον ύπάρχει ή δέν ύπάρχει άρκετός χρόνος
νά συνεχίσουν νά οδηγούν χωρίς νά
συγκρουσθούν μέ τό πρόσωπο πού δια
σχίζει τό δρόμο μπροστά τους. 'Υποτί
θεται πώς τά παιδιά ύποφέρουν άπό αύ
τό τό φαινόμενο γιατί δέν έχουν τήν ικα
νότητα νά μετρούν τήν άπόσταση ή τό
χρόνο. Αύτή είναι μιά μορφή διανοητικά
καθυστερημένου προσώπου. ΓΤ αύτό
δέν πρέπει νά έπιτρέπεται τό όδήγημα
σέ όποιοδήποτε, διανοητικά καθυστε
ρημένο. 2) Πρόσωπα νευρικά πού δέν
μπορούν νά έχουν ήρεμία, περίσκεψη
ή σωφροσύνη. 3) Πρόσωπα πού τούς
άρέσουν οί περιπέτειες καί θέλουν νά
δοκιμάσουν τις έμπειρίες τους πού πι
θανόν νά τούς οδηγήσουν σέ άνεπιθύμητα άποτελέσματα. 4) Πρόσωπα πού
τούς άρέσουν οί έπιδείξεις καί θέλουν
νά έπιδείξουν στόν άλλο κόσμο τά αύτοκίνητά τους καί τις ύπερβολικές ταχύτητές τους. 5) Συγχυσμένα πρόσωπα
πού πιθανόν νά διαπράξουν λάθη καί
τούς άρέσει νά βασανίζουν άλλους όδηγούς ή πεζούς. Τά πρόσωπα αύτού
τού είδους είναι τυχοδιωκτικά καί εύαίσθητα. 6) Πρόσωπα πού ούδέποτε συγ
χωρούν καί πού αισθάνονται ότι πρέπει
νά έκδικηθοϋν τά πρόσωπα πού διέπραξαν λάθη έναντίον τους, έστω καί άν
αύτό ήταν τυχαίο. Πρόσωπα αύτού τού
είδους πρέπει νά θεωρούνται ώς μνησί
κακες προσωπικότητες. 7) Πρόσωπα
έπιρρεπή στά δυστυχήματα πού δέν
γνωρίζουν πώς νά τά άποφύγουν, παρ'
όλες τις προληπτικές διευθετήσεις.
Πρόσωπα τού είδους αύτού δέν πρέ
πει νά όδηγοϋν αύτοκίνητο. 8) Οί όδηγοί
πού τρέχουν κατατάσσονται σέ ειδική
κατηγορία ή μίγμα τών προηγουμένων
προσωπικοτήτων. 9) Ψυχοπαθείς χαρα
κτήρες πού πάσχουν άπό κατάπτωση
ή όποια καταλαμβάνει μεγάλο μέρος
τού μυαλού τους καί δέν άφήνει χώρο
γιά νά ένισχυθεί ή σκέψη τους γιά ό,τι
κάμνουν. 10) Διανοητικά άρρωστοι πού
βυθίζονται κάτω άπό τό βάρος τής άρρώστειας ή έκεΐνοι πού έχουν λανθα
σμένες ιδέες καί όπτικές παραισθή
σεις. 11) Μέθυσοι, καθ' ότι γνωρίζου
με ότι τό άλκοόλ λιγοστεύει τήν ικανό
τητα οποιοσδήποτε άκρίβειας καί γρή

γορης σκέψης καί έπίσης έπηρεάζει
τά όργανα τής αίσθησης, τά όποια είναι
ύπεύθυνα γιά τήν ισορροπία κινήσεως.
12) Οί καπνιστές χασίς, οί όποιοι στε
ρούνται τής ικανότητας νά ύπολογίζουν
τόν χρόνο. 13) Οί ναρκομανείς γενικά.
Μπορούμε νά πούμε ότι ή έπίδραση
τών ναρκωτικών είναι μίγμα τής έπίδρασης άλκοόλ καί χασίς καί μπορεί νά
είναι καί χειρότερη. 14) Πεινασμένα
πρόσωπα. Τέτοια πρόσωπα είναι εύερέθιστα, εύαίσθητα καί συναισθηματικά,
ύποφέρουν άπό όκνηρία σκέψεως καί
είναι διανοητικά συγχυσμένα. 15) Μερι
κά πρόσωπα ύποφέρουν άπό έπιληψία.
Πρέπει νά θυμούμαστε ότι ό άνθρωπος
όταν είναι νέος είναι στό άποκορύφωμα
τής διανοητικής καί σωματικής του δυνάμεως καί σάν μεγαλώνει, χάνει τις
ίκανότητές του νά άντιδρά. Εναι σπου
δαίο νά ένθυμούμαστε τις έλλείψ εις
τών παιδιών καί ήλικιωμένων προσώπων.
'Α π ' όσα άνέφερα, μπορώ νά πώ ότι
τό όδήγημα δέν είναι εύκολο πράγμα
καί έτσι πρέπει νά μελετήσουμε τή νο
οτροπία καί πνευματική κατάσταση τού
όδηγοϋ πού πρέπει νά έξετασθεΐ άπό
γιατρούς καί ψυχολόγους γιά νά διαπι
στωθεί άν είναι ύγιής καί ικανός γιατί
αύτό είναι οί κυριότερες άπαιτήσεις
γιά ιδανικούς όδηγούς μέ τις όποιες
μπορούμε νά λιγοστεύσουμε τά δυστυ
χήματα πού σκοτώνουν χιλιάδες κόσμο
κάθε χρόνο.
Έ να άπό τά πιό δύσκολα πράγματα
είναι νά άσχολεΐται κανένας μέ τήν άνθρώπινη νοοτροπία καί νά έξετά ζει τήν
κατάστασή της. Αύτό όφείλεται στό
γεγονός ότι όλοι οί ψυχολόγοι γνωρί
ζουν ήδη ότι τά άνθρώπινα όντα είναι
πολύ συγχυσμένα πλάσματα ειδικά σ'
αύτό τό μοντέρνο αιώνα πού ύποβοηθεΐ
στήν αύξηση τής κομπλεξικότητας τής
άνθρώπινης ζωής.
" Ετσι άξίζει τόν κόπο νά άναφέρουμε
ότι οι ψυχολογικές καταστάσεις έχουν
άμεση έπίδραση πάνω στά τροχαία δυ
στυχήματα. ' Ως έκ τούτου, είναι ούσι
ώδες νά δίνεται προτεραιότητα σέ τ έ 
τοιο πράγμα όσον άφορά τά τροχαία
δυστυχήματα.
' Ανάλογα είμαστε ύποχρεωμένοι
νά άπαντήσουμε σέ μιά έρώτηση πού
είναι καί σπουδαία καί συνάμα δύσκολη.
Ποιά ή τεχνική πού θά μάς ύποβοηθήσει νά δημιουργήσουμε ψυχολογικά
ύγιή πρόσωπα; Απαντώντας στήν έρώ
τηση αύτή δυνατό νά ύποβοηθήσει
στή δημιουργία τού κατάλληλου όδηγοϋ
πράγμα τό όποιο έπιδιώκουμε έμ εϊς σάν
άστυνομικοί τροχαίας.
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Τό βλέμμα αύτοϋ πού άρνείται πρέπει συγχρόνως νά
ξέρ η πού θ έ λ ε ι νά πάη, νά συνειδητοποιή τις συνθήκες
τού καινούργιου πού πρέπει νά οίκοδομήση, καί πριν
άπ όλα τό νόημά του.
Υ Τ Ο Σ πού θά προσπαθήση
νά καταλάβη ή τό λιγώτερο νά
άκούση τις άπόψεις μιας μερίδος
τής νέα ς γενηάς, θά διαπιστώση
δτι ύπάρχει,^ά άντίδραση καθαρής
άρνήσεως, ένα «όχι». "Ενα «όχι»
πού άφορά τόσο τήν κοινωνία, δσο
καί τή θρησκεία. Μιά άρνηση όμως
γ ι ά π ο ι ό θ έ μ α ; " Ενα «όχι» σ έ
π ο ι ό θ έ μ α ; ' Εδώ τό θέμα γίνεται
δύσκολα κατΰνοητό.
"Αρνηση τών «θεσμών» γενικά ή
τών θεσμών όπως έχουν διαμορφωθή; "Αρνηση γιά όλη τήν κοινω
νία άπό τό ένα μέρος, γιά όλη τήν
' Εκκλησία, άπό τό άλλο, καί συχνά,
στούς
ίδιους
άνθρώπους,
καί
γιά τά δύο μαζί, ή μήπως γιά τήν
κοινωνία ή τήν ' Εκκλησία όπως πα
ρουσιάζονται;
Ο ί «ά μ φ ισ β η τίες» χρησιμο
ποιούν πολύ τό όνομα τού γερμανο-αμερικανοϋ κοινωνιολόγου Μαρκοϋζε. Είναι όμως φανερό πώς, άν
καί τό όνομα είναι πολύ γνωστό, τό
έργο καί τίς ιδ έες (άν μπορούμε
νά διακρίνωμε ιδ έες στόν Μαρκοϋζ ε ) τά άγνοοϋν πάρα πολλοί. Έ ν

Α
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πάσει περιπτώσει, ό Μαρκοϋζε,
δταν έρωτήθηκε γιά τό βαθύτερο
νόημα τής «σκέψεώς» του, άναγνώρισε πώς αύτή λογικά ώδηγοϋσε
στήν άποδοκιμασία όχι μόνον α ύτ ή ς τής κοινωνίας άλλά κ ά θ ε
κοινωνίας.
Γιά νά ύπάρξη λογικός διάλο
γος μέ τήν «άμφισβήτηση», πρέπει
πριν άπ' όλα νά κάνουμε α ύ τές τίς
βασικές διευκρινίσεις; Τίάρνοϋνται;
Τίς συνθήκες ζωής σέ κ ά θ ε κοι
νωνία; Κάθε κοινωνία δ έν έχ ει κανό
νες καί νόμους; Ή βοήθεια πού
προφέρουν άμοιβαία οί άνθρωποι
γιά νά ζοϋν μαζί, γιά νά βαδίζουν
μαζί, δέν προϋποθέτει τήν άποδοχή
ώρισμένων στάσεων πού έχουν
κανόνες, περιλαμβάνουν νόμους;
Λέγουν: πρέπει ν ' ά λ λ ά ξ η ή
ζ ω ή . Πολύ καλά. ' Αλλά καί πάλι ή
ζωή δέν θά περιλαμβάνη (ορισμέ
νους περιορισμούς; Ν ' άλλάξη ή
ζωή γιά ποιά ά λ λ η ; Α ύ τ ο ί οί κοι
νωνικοί νόμοι δ έν είναι ίσως οί καλοί
ή οί καλύτεροι άλλά κάθε κοινωνι
κή ζωή είναι ή έκφραση μερικών
συνθηκών τής ίδιας τής ζωής.

Σ έ μιά μερίδα τής νέας γενιάς υπάρχει μιά
άντίδραση καθαρής άρνήσεως, ένα «δχι»
~Ενα «όχι» πού άφορά τόσο τήν κοινωνία,
δσο καί τή θρησκεία.

Πρέπει έδώ νά ρίξουμε μιά κα
θαρή ματιά. Τόέρώτηματώνάπαιτήσεων τής ά ν θ ρ ω π ί ν η ς ζωής,
τής κοινωνικής ζωής σάν όρου τής
άνθρωπίνης ζωής, δέν είναι άπόλυτα καινούργιο. Οί άνθρωποι δέν
έπαψαν νά τό άνακινοϋν στή διάρ
κεια τής ιστορίας τους. Σίγουρα
τά μέσα πού διαθέτομε σήμερα
γιά νά άλλάξωμε τόν κόσμο καί τή
ζωή είναι καινούργια καί μέ μεγαλύ
τερη ισχύ άπό ποτέ ά λ λ ο τ ε .' Ωστό
σο όμως δέν κάνουν τίποτε άλλο
άπό τό νά θέτουν πιό βαθύ καί πιό
έπείγον τό κεντρικό έρώτημα: Τί
είναι αύτή ή ζωή; Τί πρέπει νά κά
νουμε; Εις τό έξή ς , ποιές θά είναι
οί άπαραίτητες συνθήκες γ ι ά ν ά
κ ά ν ο υ μ ε α ύ τ ό πού θ έ λ ο μ ε .
"Εχει συχνά είπωθή τά τελευταία
χρόνια πώς ή διεκδίκηση πού έκ φραζόταν μέ τήν «άμφισβήτηση»
ήταν ούτοπιστική καί ή ίδια τό άναγνωρίζει. Έπεκαλέσθη, κατά τού
μαρξισμού π.χ., τούς ούτοπιστάς
σοσιαλιστάς τού 19ου αίώνος.
"Οποιος θελήσει ν ' άναζητήσει
λίγο βαθύτερα σ' αύτό τό σημείο
θά έντυπωσιαστή άπό τήν άγνοια
πού σκεπάζει τό θ έ μ α ." Ολοι οί μάρ
τυρες πού ρώτησα συμφωνούν: άκριβώς, δέν ξέρουν γιά ποιό
πράγμα μιλούν. 'Ασφαλώς, τά «συ
στήματα» τών ούτοπιστών τού 19ου
αίώνος δ έν φαίνονται καθόλου
άξιόπιστα.
Εν τούτοις, ό Proud
hon είχ ε άσχοληθή μέ πολλά θ έ 
ματα, είχε παρουσιάσει, όπως λένε,
ένα «σχέδιο κοινωνίας». Χαράζον
τας τέτοια σχέδια, μπορεί νά ύπολογίση κανείς πού έφαρμόζονται,
πού όχι, καί σέ τελική άνάλυση,
έγγίζει άπό πιό κοντά τις άπαιτήσεις καί τούς περιορισμούς τής
άνθρώπινης ιδιότητας καί τής ζωής
μέσα στήν κοινωνία.

*Η άπόλυτη άρνηση είναι
στείρα.
"Οταν ή άρνηση δέν άντιμετωπίζεται μέ τέτοιους ύπολογισμούς,
μένει καθαρή άρνηση, χωρίς μάλι
στα νά μπορή νά διακρίνη κανείς άκριβώς αύτό πού άρνεϊται. Τό άποτέλεσμα είναι μάταιη άρνηση, είναι
μηδενισμός πού δέν διακρίνει ό
ίδιος τόν έαυτόν του.

Οί ίδιες παρατηρήσεις καί διαπι
στώσεις μπορούν νά γίνουν καί σέ
ό,τι άφορά τήν άμφισβήτηση μέσα
στήν 'Εκκλησία.
"Εχει αύτή ή άρνηση δέκα ή εί
κοσι μορφές, συχνά άντιφατικές.
"Εχει δώσει άφορμή νά διατυπω
θούν θεωρίες πού άναπτύχθηκαν
σέ πολλά βιβλία καί άρθρα, άπ' όπου
όμως βλέπει άρά γε κανείς ένα σχέ
διο συνόλου, ένα συνεπές σχέδιο;
"Οχι.
Ή ά π ο μ υ θ ο π ο ί η σ η άνθεΐ.
'Αλλά, έκτό ς άπό ώρισμένους ει
δικούς διά τούς πολλούς πόση άοριστία πάνω στό θέμα! Κάναμε ποτέ
τόν κόπο νά σκεφτοΰμε πρώτα πάνω
στό τί είναι μ ΰ θ ο ς, μέ τις διά
φορες έννοιες πού μπορεί νά έχη
ή λέξη, στήν καθημερινή γλώσσα
(φαντασία, λάθος) καί στήν γλώσ
σα τής θρησκείας (συμβολισμός
καί πραγματικότης);
Γιά ποιά άπομυθοποίηση πρόκει
ται; Μέχρι πού; 'Ανοίγονται διέ
ξοδοι, άδιακρίτως, χωρίς νά ξέρουν
τί χ ύ ν ε τ α ι, τί χ ά ν ε τ α ι, γιά ποιό
πράγμα πρόκειται.

Τί άρνοΰνται στήν Εκκλησία;
Σ έ τί λέγουν δ χ ι; Σ ' όλα, άπό τήν
ιεραρχία ώς τά μυστήρια. Σ ' άντιστάθμισμα, ποιό είναι τό θεμέλιο
τών «κοινοτήτων τής βάσεως»;
"Ενας ίδιος τρόπος ζωής, μιά ίδια
κοινωνική τάξη, μιά ίδια πολιτική
παράταξη; Ή συνάντηση «στ- όνο
μα τού 'Ιησού» ποιό νόημα έχει;
Γιά ποιόν ' Ι η σ ο ύ πρόκειται, γιά
προφήτη τελείω ς άνθρώπινο ή όχι;
Συνάντηση στ' όνομα ένός «Εύαγγελικοΰ κλήρου»; Καλά. Αλλά κάτω
άπό ποιό φ ώ ς;
Παντού, αύτό πού φαίνεται κα
θαρά, είναι αύτό πού άρνοΰνται,
αύτό πού καταστρέφεται. 'Αλλά,
μέ ποιά προοπτική; Γιά νά φτιάσουν
τί;

Αιρέσεις χωρίς ’ Εκκλησία
" Εχομε είπεϊ συχνά ότι χαιρόμα
στε γιά τήν έπιστροφή στούς Π ατέ
ρες τής Εκκλησίας πού διαγρά
φεται σήμερα παντού. Τό έπαναλαμβάνομε. 'Αλλά καί έ κ ε ί άκόμη
Σ υ ν έ χ ε ια στή σελ. 819
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Ένας καινοτόμος
στη ζωγραφική του Που αιώνα
Ο Καραβάτζιο ήταν ένας άπό τούς πιό δυνατούς, τούς πιό ιδιόρρυθμους
ζωγράφους όλων των εποχών. Χωρίς αύτόν ό Ζώρζ
ντε Λά Τούρ, ό Θουρμπαράν, ό Ρέμπραντ
ό Ροϋμπενς, ό Βελάσκεθ κ. ά. θά ζωγράφιζαν πολύ διαφορετικά.
ΙΠΑΝ πώς ό Καραβάτζιο ήταν γιός
ένός οικοδόμου, πώς τό οικογε
νειακό του όνομα ήταν ' Αμερίγκι, πώς
είχε πάει στήν Βενετία, πώς γεννή
θηκε πέντε χρόνια νωρίτερα άπό δ,τι
συνήθως άναφέρεται καί πώς πέθανε
δέκα χρόνια άργότερα. Οί έγγραφες
μαρτυρίες καί τά στοιχεία πού, τόσο
υπομονετικά, έφ ερ ε στόφώ ςό Ρομπέρτο Λόνγκι, μάς έπιτρέπουν, σήμερα, νά
άποδώσωμε στόν Καραβάτζιο ένα μέ
ρος τών έργων πού τού άνήκουν καί
νά τόν φαντασθοΰμε όπως περίπου
ήταν: βασικά άπείθαρχος, τόσο στήν
ζωή όσο καί στό έργο του, βίαιος καί,
τελικά, ήττημένος. Ή ζωή του θυμί
ζ ει περιπετειώδες μυθιστόρημα καί
παραμύθι μέ μάγισσες καί νεράιδες.
Μιά φορά κι ένα καιρό, λοιπόν, ζοϋσε κάποιος μαρκήσιος ντε Καραβάτζιο,
πού τά κτήματά του βρίσκονταν έτττά
λεύγες άπό τήν πόλι Μπέργκαμο καί

Ε

Αριστερά: Ή «Άνάπαυαις κατά τή φυγή
στήν Αίγυπτο», άπό τούς ωραιότερους πί
νακες τού Καραβάτζιο. (Πινακοθήκη ΝτόριαΠαμφίλι τής Ρώμης).

δέκα άπό τό Μιλάνο. Τό 1573, στις
28 Σεπτεμβρίου, ό έπιστάτης τού κτή
ματος, Φέρμο Μερίζι, φόρεσε τά καλά
του, καί πήγε νά άναγγείλη, μέ κάθε
σεβασμό, στόν μαρκήσιο τήν γέννησι
τού δεύτερου γιοϋ του, τού Μικελάντζελο.
Καμμιά μαρτυρία δέν ύπάρχει γιά τά
χρόνια πού έζησε, οάν παιδί, στήν Λομ
βαρδία, ό μετέπειτα Καραβάτζιο, μπο
ρούμε όμως νά τά φαντασθοΰμε άνήσυχα καί ταραγμένα. Τό 1583 πεθαίνει
ό Φέρμο Μερίζι, καί στις 6 Απριλίου
1584 ό Μπατίστα, ό μεγάλος άδελφός,
πού προορίζεται γιά κληρικός, φθάνει
στό Μιλάνο, μαζί μέ τόν μικρό άδελφό
του πού δέν έχει συμπληρώσει άκόμη
τά ένδεκα. Έ κεΐ, ένας εύσυνείδητος
μαθητής τού Τισσιανοϋ, ό Σιμόνε Πετερζάνο άναλαμβάνει, μέ συμβολαιο
γραφική πράξι, νά διδάξη στόν μικρό
μαθητευόμενο, σέ διάστημα τεσσάρων
έτών, «όλους τούς κανόνες τής ζω
γραφικής».
Δέν ξέρωμε άν αύτά τά χρόνια τής
μαθητείας ήσαν χρόνια εύτυχισμένα.
Τό μόνο πού γνωρίζομε είναι δτι καί οΐ
δύο συμβαλλόμενοι σεβάσθηκαν τούς
όρους τής συμφωνίας. ' Ο νεαρός έμ ει
νε έπάνω άπό τέσσερα χρόνια κοντά
στόν Σιμόνε, πού τού μετέδωσε όσες
γνώσεις κατείχε. Γύρισε, άραγε, ό Μερί
ζι στό Καραβάτζιο, όταν έφυγε άπό τό

Μιλάνο; Κανείς δέν τό ξέρει, άλλά κι
άν γύρισε ή παραμονή του έ κ ε ϊ θά πρέ
πει νά ήταν πολύ σύντομη καί θυελλώ
δης, - γιατί άπό τό 1590 ό Καραβάτζιο
(θά τόν άποκαλοϋμε στό έξης μέ αύτό
τό όνομα) βρίσκεται άπένταρος στήν
Ρώμη, όπου άποκηρύσσει τήν οίκογένειά του.
1Η Ρώμη, τήν όποια ό πάπας Κλήμης
2 χαρακτηρίζει, μετά τό πέρασμα τών
στρατευμάτων τού Καρόλου Ε' καί τήν
λεηλασία της, «ξεσκισμένο κουφάρι»,
έχει άρχίσει νά ξαναγεννιέται άπό τις
στάχτες της ιιέ ένα ένθουσιασμό πού,
κατά μέγα μέρος, όφείλεται στό
χρυσάφι πού είσέρρεε άφθονο άπό
τήν 'Αμερική καί τις 'Ινδίες. Ή 'Αγία
Έδρα παρασύρεται άπό τήν αισιοδο
ξία πού κυριαρχεί σέ όλους καί όλα,
καί ιδρύει νέα ιερατικά τάγματα. Κάθε
νέο τάγμα άποκτά καινούργιο μέγαρο
ή μοναστήρι. Οί Θεατρίνοι, οί Καπου
τσίνοι, οί Βαρναβϊτες, οί Ούρσουλϊνες
παίρνουν πιστώσεις γιά νά χτίσουν κοι
νόβια καί έκκλησίες, πού πρέπει έπίσης νά διακοσμηθούν. Έ τσι, κάθε άση
μος ζωγράφος, άρκεΐ νά διαθέτη λίγο
ταλέντο, κατακλύζεται άπό παραγγε
λίες. Γιά κάποιον, όμως, πού στά δεκαέξη χρόνια του φθάνει άπό τό χωριό του
σέ μιά τέτοια πόλι «άπένταρος καί χω
ρίς δεύτερη άλλαξιά», μιά θέοι ρωπογράφου είναι εύτυχία άνέπλιστη. Ό
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Καραβάτζιο, λοιπόν, μπογιατίζει τά
προχειροφτιαγμένα πρόσωπα σέ διά
φορες έξίσου προχειροφτιαγμένες
εικόνες, τις όποιες κατασκευάζει μέ
τήν ντουζίνα ό Λορέντσο Σιτοιλιάνο,
πού είναι περισσότερο έμπορος καί λιγώτερο ζωγράφος. Τρία κεφάλια τήν
ήμέρα (δέν προλαβαίνει κανείς περισ
σότερα) άποφέρουν ένα «γρόσσο» τό
καθένα. Αύτό τόν βοηθά νά μήν πεθάνη άμέσως άπό τήν πείνα. Νά, όμως,
πού σέ λίγο τού παρουσιάζεται ή εύκαιρία, όχι νά ζωγραφίζη καλύτερα,
άλλά νά κερδίζη περισσότερα. Ο Κα
ραβάτζιο δέν διστάζει. Προσλαμβάνεται
στό φημισμένο έκείνη τήν έποχή έργαστήρι τοϋ Ά ντιβεντοϋντο Γκραμμάτικα, άπό τήν Σιένα, όπου παράγουν μα
ζικά άντίγραφα άπό διάφορους πίνακες
τής μόδας. ' Αλλά δέν μένει πολύ καιρό.
Η έπισφαλής ύγεία του τόν όδηγεϊ,
ύστερα άπό λίγο, στό νοσοκομείο τών
πτωχών Σάντα Μαρία ντέ λά Κονσολατσιόνε (Παναγία ή Παρηγορήτρια) ό
που ό Σεβιλλιάνος ήγούμενος δείχνει
ιδιαίτερο ένδιαφέρον γι' αύτό τό νέο
άγόρι. Φροντίζει γιά τήν άποκατάστασι
τής ύγείας του καί τόν προτρέπει νά
ζωγραφίση. Οί μουσαμάδες πού τοϋ
φέρνει αύτός ό άνθρωπος τοϋ θεού,
ξαναγυρίζουν στά χέρια του μέ τήν
μορφή έργων τέχνης. Θά τούς μεταφέρη ό ίδιος στήν Σεβίλλη, όπου ό
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Θουρμπαράν καί ό Βελάσκεθ θά άνακαλύψουν μιά καινούργια ζωγραφική.
ΊΗδη, άπό τότε, ό Καραβάτζιο είναι
έντελώς πρωτότυπος. Νά όφείλεται,
άραγε, αύτό στό ότι δέν παραδέχεται
τήν ψευδοδιανόησι καί τόν ψευδοϊδεολογικό κομφορμισμό πού θεωρούν άντάξια τής τέχνης μόνο τά «ώραία» πρό
σωπα, ή στό ότι κουράσθηκε νά άντιγράφη γλυκερούς πίνακες όπου κυριαρ
χούν τά άπαλά ρόδινα καί γαλάζια χρώ
ματα; Πριν άκόμη συμπληρώση τά ε ί
κοσι ό Καραβάτζιο, άρχίζει νά μάχεται
θριαμβευτικά τήν έπιτήδευσι. Τήν πρα
γματικότητα προσπαθεί νά άπεικόνιση
στις νεκρές φύσεις του (τά λουλού
δια μαραίνονται, ή λάμψις πού έχουν
τά όμορφα φροϋτα είναι έφήμερη...),
τήν άλήθεια στήν έκφρασι μιάς ζητιά
νας, ή μιάς άπληστης χωριάτισσας.
Στόν διάβολο οί άξιοπρεπεϊς πόζες, ή
ψευτιά τών άπαλών χρωμάτων! "Αν οί
«Τσιγγάνοι» καί οί «Βάκχοι» πού ζωγρα
φ ίζει έκείνη τήν έποχή ό Καραβάτζιο,
έχουν νεανικά καί ώραία πρόσωπα, είναι
γιατί, νέος ό ίδιος, χαίρεται τά όμορφα
χαρακτηριστικά πού τραβούν τό βλέμ
μα του. Αύτή ή ύποχώρησις -ή τελ ευ 
ταία άλλωστε - θά έξαφανισθή πολύ
σύντομα. ΓΓ αύτόν, τήν πρωτοκαθε
δρία στόν κόσμο, έχουν τό δράμα καί
ή κακοήθεια. ' Αλλά γιά νά τά μεταφέρη
στόν μουσαμά, γιά νά τούς δώση τήν

σωστή προοπτική τους, έγκαταλείπει τό
γαλάζιο καί τό ρόδινο. Διαλέγει τό γκριζόλευκο, τά βαθιά πράσινα, τήν ώχρα
καί κυρίως τό μαύρο, πού τό θεωρεί όπως ισχυρίζεται ό Πιέρ Γκέρ - «μονα
δικό χρωματικό συμπλήρωμα». Χρειά
ζεται, κατ' άρχήν, τόν κατάλληλο φωτι
σμό. Χρησιμοποιεί σάν πηγές φωτός
φεγγίτες, διαγώνιες άκτΐνες; μακάβριες
άνταύγειες. «Δέν ξέρ ει μέ ποιό τρόπο
νά βγή άπό τά ύπόγεια», θά διακηρύ
ξουν άργότερα οί κακόβουλοι πού τόν
φθονούν. Ή έπιτυχία είναι άρκετή γιά
νά προκαλέ ση τόν φθόνο, άλλά ό Καρα
βάτζιο είναι άκόμη έκτός βολής, όταν,
ύγιής πιά, προσπαθή νά βρή δουλειά.
Βρίσκει μιά θέσι σέ κάποιο νεαρό
άρριβίστα πού δέν στερείται ταλέντου
τόν ζωγράφο Τζουζέππε Τσέζαρι ντί
Άρπϊνο, - άργότερα θά συναγωνισθή
μαζί του στόν άγώνα δρόμου γιά τις
παραγγελίες τοϋ Αγίου Λουδοβίκου
τών Γάλλων. Δέν άντιγράφουν πιά
τούς πίνακες τής μόδας, άλλά παρά
γουν πρωτότυπα έργα, άν μπορή κανείς
νά τά όνομάση έτσι. Σ' αύτές τις συν
θέσεις κάθε «έργάτης» ειδικεύεται
σ' ένα τομέα. Ο Καραβάτζιο άναλαμβάνει τις νεκρές φύσεις, κι έτσι έχει
άρκετό χρόνο στήν διάθεσί του γιά νά
έργάζεται στά δικά του έργα, ένώ ταυ
τόχρονα τοϋ προσφέρεται ή εύκαιρία
νά γνωρίση κάποιο πελάτη τοϋ ντί ' Αρ-

Αριστερά: «Οί Μουσικοί». (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης τής Ν. ' Υόρκης). Δεξιά
Πορτραίτο τού Καραβάτζιο, φιλοτεχνημένο
άπό τόν Οττάβιο Λεόνι. (Φλωρεντία, Βι
βλιοθήκη Μαρουτσελλιάνα) Κάτω: « Ή Πα
ναγία του Λορέτο» Βρίσκεται στήν έκκλησία
τού Αγίου Αυγουστίνου στή Ρώμη

πΐνο, τόν μονσινιόρ Φαντίνο Πετριννιάνι πού ένδιαφέρεται γιά τήν δου
λειά του καί συνδέεται μαζί του φιλικά.
' Επιτέλους, ό ζωγράφος δέν άντιμετωπίζει πιά τό πρόβλημα τής κατοικίας.
«Τό άγόρι πού τό δάγκωσε μιά σαύρα»
πουλιέται 25 «γιούλς», ή «Τσιγγάνα» 8
σκούδα. Φθάνουν δέν φθάνουν γιά τρο
φή καί ρουχισμό. Οί έπισκέπτες τού
μονσινιόρ, πού διασταυρώνονται στήν
σκάλα μέ αύτόν τόν κουρελή, τόν λυ
πούνται καί τού στέλνουν πότε - πότε
ένα παλιό πουκάμισο, κάποιο παλιό παν
τελόνι. 'Ανάμεσα στούς έπισκέπτες,
όμως, είναι καί ένας πού ένδιαφέρεται
γιά τήν δουλειά αύτοϋ τού λιπόσαρκου
νεαρού μέ τό μελαψό δέρμα, τά κατάμαυρα μαλλιά καί τά πελώρια πεινασμένα μάτια. Κοιτάζει τούς πίνακές του
καί έκτιμά τήν δουλειά του. Αύτό είναι
πολύ σημαντικό, γιατί ό μαιτρ Βαλεντέν, ένας άπό τούς πάμπολλους Γάλ
λους πού πηγαινοέρχονται στήν Ρώμη,
είναι μεταπράτης ζωγραφικών έργων
καί οί ιερωμένοι τής έκκλησίας τού
Αγίου Λουδοβίκου τών Γάλλων τόν
έκτιμοϋν ιδιαίτερα. Δέν πουλά άπλώς
τούς πίνακες τού νεαρού Καραβάτζιο,
τόν παρουσιάζει, έπίσης, στόν καρδινά
λιο Ντέλ Μόντε ό όποιος, γύρω ατά
1592 θά τόν καλέση στό σπίτι του «Con
parte e provisione» (τού προσφέρει
στέγη, τροφή καί μισθό). Πάει πιά ή
φτώχεια. 'Απομένει τώρα ή κατάκτησις τής δόξας.
Ό Καραβάτζιο τήν έχει ήδη κατα
κ τή σ ε ι στά ε ίκ ο σ ι έπ τά χρόνια
του. Κάθε Ρωμαίος, πού έπαίρεται γιά
τίς γνώσεις τους σχετικά μέ τήν τέχνη
(καί ποιός δέν έχει καλλιτεχνικές φιλο
δοξίες στήν Ρώμη τού 1600;) έντάσσεται σέ ένα άπό τά δύο στρατόπεδα: οί
«καραβαζίστες» καί οί « άντικαραβαζίστες» συγκρούονται βίαια. Βναι ή δια
μάχη τών παλιών μέ τούς μοντέρνους,
ό πόλεμος τών κομφορμιστών μέ τούς
άντικομφορμιστάς, ό άγώνας τών νέων
γιά νά άποτινάξουν τόν ζυγό τών άρτηριοσκληρωτικών παραδόσεων. Ζήτω ό
ρεαλισμός, κάτω ή έππήδευσις! ή άντιστρόφως.
Τά μυαλά τού Καραβάτζιο παίρνουν
άέρα μέσα σέ δλη αύτή τήν σύγχυσι.

Στόν δρόμο συνοδεύεται άπό ένα νεαρό
άκόλουθο πού κρατά τό σπαθί του καί
άπό ένα σγουρόμαλλο μαύρο σκύλο,
ένα γυμνασμένο σκυλί πού άκούει στό
όνομα Κορνάτσια (κόρακας). Στό σπί
τι ένας ύπηρέτης, ό Μπαρτολομέο,
φροντίζει νά προλαμβάνη κάθε του έπιθυμία. Υπάρχουν καί μαθητευόμενοι - ύπομονετικά, καρτερικά κορόιδα
(καθένας μέ τήν σειρά τ ο υ )' Ο Καραβά
τζιο είναι πιά «φτασμένος». Τό γεγο
νός καί μόνο δτι ή έκκλησία τού ' Αγίου
Λουδοβίκου τών Γάλλων άρνήθηκε νά
παραλάβη τήν πρώτη καί σημαντική
παραγγελία πού τού είχε κάνει - ένα
"Αγιο Ματθαίο - συνέτεινε πολύ στό
νά γίνη γνωστός. Γιατί άπό έκείνη τήν
στιγμή, χάρις στήν έπέμβασι τού μαιτρ
Βαλεντέν καί τού καρδινάλιου Ντέλ
Μόντε, όλοι οί ιερείς τής έκκλησίας
όμοφώνως θαύμαζαν τό έργο του τό
«Μαρτύριο τού Αγίου Ματθαίου», τό
όποιο στόλιζε τούς τοίχους τής έκκλη
σίας τού Αγίου Λουδοβίκου. 'Ακολου
θούν δυό ν έες παραγγελίες: «' Η Σταύρωσις τού ' Αγίου Πέτρου» καί «ό Προ
σηλυτισμός τού ' Αγίου Παύλου» γιά τήν
Παναγία τού Λαού. ' Ο Καραβάτζιο άποφασίζει νά ζητήση «ύπέρογκη τιμή» καί
τή δέχονται. Τό έργο του δμως ένοχλεϊ,
καί άκόμη περισσότερο ένοχλεϊ τή ζωή
του. Τό θλιμμένο καί κουρασμένο άλο
γο, στό πρώτο πλάνο τού πίνακος κάνει
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τόν Γαλιλέο νά πή: «Δέν πρόκειται γιά
τόν προσηλυτισμό τού ' Αγίου Παύλου,
άλλά γιά τόν προσηλυτισμό ένός άλόγου». "Ενας ξένος πληροφοριοδότης
πού δέν είναι τεχνοκρίτης γράφει άπό
τήν Ρώμη πολύ πιό παραστατικά: «"Ό
ταν έργασθή δεκαπέντε ήμέρες, γλε
ντά γιά ένα υήνα... είναι πάντα έτοιμος
γιά καβγά... τόσο πού δέν είναι εύκολο
νά βγή κανείς μαζί του».
Δέν τού λείπουν, πάντως, οί «σύν
τροφοι». Βγαίνει μέ παρέες, παίζει μέ
μανία τόπι, διασκεδάζει, τραγουδά,
πίνει. Κι όταν ή συντροφιά έχει μεθύ
σει, γκρεμίζουν τίς πόρτες, σπάζουν
τά παράθυρα, τσακώνονται καί δέρνονται, χωρίς νά νοιάζωνται γι' αύτούς
πού άφήνουν πίσω τους ξαπλωμένους
στόν δρόμο. «Fantastico e bestiale»
(άπίθανος καί κτηνώδης), λένε οί άντίπαλοί του. Τί σημασία έχει. Ό λ ο ς ό
κόσμος μιλά γιά τόν Καραβάτζιο κι οί
πίνακές του πουλιούνται πανάκριβα.
Ό "Αρπίνο, τό παλιό άφεντικό του,
λυσσά άπό τό κακό του. Τού είχαν
παραγγείλει κάτι τοιχογραφίες γιά τόν
" Αγιο Λουδοβίκο τών Γάλλων καί έπειδή
άργησε λίγο νά τίς έκτελέση, βλέπει
τώρα τούς τοίχους πού προορίζονταν
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γιά τό δικό του έργο, στολισμένους μέ
τούς «' Αγίους Ματθαίους» τού άλλοτε
μαθητοΰ του, αύτοϋ τού νεαρού άκόλαστου. Κάθε άμεση άντίδρασις δμως,
θά έβλαπτε τήν φήμη του, γ ι’ αύτό ό
"Αρπίνο βρήκε κάτι καλύτερο. Κάποιος
γνωστός του, ό ζωγράφος Μπαλιόνε,
προσπαθεί μέ πλάγια μέσα νά πετύχη
τήν παραγγελία γιά μιά «' Ανάστασι τού
Χριστού» γιά τήν έκκλησία τού Γκεζού.
Ά μ εσ ο ς άνταγωνιστής του είναι ό Καραβάτζιο. Χάρις στις δολοπλοκίες τού
' Αρπίνο, ό Μπαλιόνε παίρνει τήν παραγ
γελία. Προσβεβλημένος ό Λομβαρδός
προτρέπει τούς φίλους του νά γρά
ψουν μερικούς λατινικούς στίχους,
λιγώτερο εύστροφους καί περισσότερο
χυδαίους, πού άμφισβητοϋν τόν ζω
γραφικό... άνδρισμό τού Μπαλιόνε, ό
όποιος σπεύδει νά μηνύση τόν άνταγωνισίή του. "Όταν βρίσκεται μπροστά
στόν δικαστή ό Καραβάτζιο άρνεΐται
τήν κατηγορία, μέ τήν κομπορρημοσύνη
πού τόν χαρακτηρίζει. « Ό χ ι, κύριε,
λέει, δέν περνώ τήν ώρα μου κατασκευ
άζοντας στίχους, ε ίτε λατινικούς, είτε
ιταλικούς». Εύθύς καί τίμιος, ό δικαστής
δέν ένδιαφέρεται νά άνακαλύψη ποιός
έγραψε τό αισχρό αύτό ποίημα. "Επι

Αριστερά έπάνω: Ή «χειρομάντις». Λ ε
πτομέρεια (Μουσείο Λούβρου) Αριστερά
κάτω: ' Ο Δαύίδ μέ τό κεφάλι τού Γολιάθ.
(Βιέννη, Μουσείο τής Ιστορίας τής Τέχνης).
Κάτω: Ό ~Αγιος Ιωάννης ό Βαπτιστής
(Κάνσας Σίτυ, πινακοθήκη Νέλαων) Στήν
πρώτη φωτογραφία δεξιά: « Ή άποκαθήλωοι». Από τούς ωραιότερους θρησκευτι
κούς πίνακες τού Καραβάτζιο. Στή δεύτερη
φωτογραφία: Μία άκόμα λεπτομέρεια άπό τή
«χειρομάντιδα»

θυμεί νά μάθη άν συκοφαντήθηκε ή
«" Ανάστασις» τού Μπαλιόνε άπό φθόνο
ή έπειδή είναι, πράγματι, μέτριος πί
νακας. Οί «μαρτυρίες», δσον άφορά
τήν άξια τού έργου, ήταν τόσο άντιφατικές, ώστε ό σάλος πού προκάλεσε
ή δίκη σιγά-σιγά έσβησε. Ό πίνακας
δέν σώζεται καί δέν μπορούμε νά
έχωμε προσωπική γνώμη γιά τό θέμα.
’ Ο Καραβάτζιο, τώρα, είναιένθουσιασμένος. Σκάνδαλο ή δχι, κάθε δημοσιότης άνεβάζει τήν δική του άξία στόν
καλλιτεχνικό καί στόν αισθηματικό
τομέα. Ό χ ι, βέβαια, πώς έπιθυμείάριστοκρατικούς έρωτες οί όμορφες
γειτόνισσες, ή Λώρα καί ή κόρη της
' Ισαβέλλα, ή ταπεινή «Λένα πού μένει
στό κάτω μέρος τής πλατείας Ναβόνε»,
τόν "ικανοποιούν μέ τό παραπάνω.
Φεύγοντας άπό αύτές, ό Καραβάτζιο
σταματά, γιά ένα τελευταίο ποτηράκι,
στό πρώτο πανδοχείο. Κι έπειδή είναι
πάμπολλα τά πανδοχεία στόν δρόμο
γιά τό σπίτι του, καί έπειδή δέν έχει κα
νένα λόγο νά προτιμήση τό ένα άπό
τά άλλα, ή νύχτα τελειώ νει άργά στό
άστυνομικό τμήμα. Κάθε φορά πού οί
νυχτερινές φασαρίες καί οί θορυβώδεις
καβγάδες άπειλοϋν τήν έλευθερία του,
ό Καραβάτζιο πηγαίνει ένα ταξιδάκι

στήν Γένοβα καί στίς Μάρκες κι έτσι
τά όργανα τής τάξεως τόν ξεχνούν.
Ευτυχώς πού δέν συμβαίνει τό ίδιο καί
μέ τούς πελάτες του. Τά καινούργια
έργα του πολλαπλασιάζοντας μερικοί
πίνακες μέ κοσμικά θέματα, όπως « Ο
Έρωτας θριαμβευτής», άλλά κυρίως
έκκλησιαστικά θέματα. « Ή Ταφή τού
Χριστού» γιά τήν Κιέζα Νουόβα (Νέα
Εκκλησία) φαίνεται νά σημειώνη τό
άπόγειο τής δόξας του. Τού παραγγέλλουν μιά « Αγία "Αννα» γιά τόν "Αγιο
Πέτρο τής Ρώμης - ύψίστη καθιέρωσιςδεδομένου δτι ό πίνακας θά τοποθετηθή πάνω άπό τήν Αγία Τράπεζα στό
παρεκκλήσιο τής Αγίας "Αννας τών
Σταυλιτών. Μεθυσμένος άπό τήν έπιτυχία του ό Καραβάτζιο φαίνεται νά χάνη Ισως τό μέτρο. Δέν είναι σέ θέσι νά
κρίνη ώς πού μπορεί νά φθάση... Ή
Αγία "Αννα δέν γίνεται άποδεκτή. Η
Μητέρα τής Θεοτόκου δέν έχει τίποτε
τό άυλο: είναι μιά βρώμικη χωριάτισσα
μέ άδρά, γιά νά μήν πούμε πρόστυ
χα, χαρακτηριστικά. Ή γύμνια τού
Χριστού ένοχλεΤ Ισως λιγώτερο άπό
τήν άνασηκωμένη φούστα τής Παναγίας
πού φοβήθηκε κάποιο άκίνδυνο φίδι
άνελέητα σκοτωμένο. Μέ φόντο ένα

σταϋλο αύτή ή Αγία Οικογένεια δέν
μπορούσε, βέβαια, νά πείση γιά τήν
όρδοδοξία της.
Οί καλοθεληταί άνασαίνουν. Ό
Πουσέν άντλεϊ άπό αύτό τό γεγονός
τήν έπιβεβαίωσι τής αύστηρής κριτικής
του: « Ό Καραβάτζιο ήλθε στόν κόσμο
γιά νά καταστρέψη τήν ζωγραφική». ' Ο
Καραβάτζιο άντεπιτίθεται: δέν είχε
ποτέ καμμιά πρόθεσι νά σαρκάση τούς
πελάτες του! "Αν ή «πραγματικότης»,
ή «άληθινή ζωή» ένοχλεΤ, δικό τους
είναι τό φταίξιμο!
Οί ιερείς τής έκκλησίας Σάντα Μα
ρία ντέ λά Σκάλα στό Τραστέβερε πεί
θονται καί τού παραγγέλλουν μιά «Κοίμησι τής Θεοτόκου». "Οταν ό πίνακας
τελειώνει, ξεσπά καινούργιο σκάνδαλο.
' Ο ζωγράφος τόλμησε νά άντλήση τήν
έμπνευσί του στό νεκροτομείο άπό τό
πτώμα κάποιας γυναίκας πού πέθανε
άπό ύδρωπικία, καί, κυρίως, έβαλε στό
πρόσωπο τής Παναγίας τά χαρακτηρι
στικά μιας γνωστής κοινής γυναίκας.
Τά σχόλια συνεχίζονται άσταμάτητα.
Οί λιγώτερο δύστροποι μιλούν γιά έπιθετική διάθεσι ή άπλώς γιά πρόκλησι.
Μπορεί νά δή κανείς, σήμερα, στό
Λούβρο αύτή τήν ιδιόρρυθμη νεκρή

μέ τά πρησμένα πόδια καί τό άλλοιωμένο πρόσωπο. Ά να δίδ ει τό αίσθημα
άπέραντης θλίψεως - ή άδυναμία τής
άνθρώπινης φύσεως, ή θεία γαλήνη,
σέ κάνουν νά νοιώθης ότι ύπάρχει κά
ποια έλπίδα έ κ ε ϊ πού τελειώ νει ό πόνος.
Καί θαυμάζει κανείς άπεριόριστα τόν
ζωγράφο πού τόλμησε, σέ πείσμα όλων,
νά παρουσιάση αύτό πού πίστευε, αύτό
πού ήξερε πώς ήταν ή Αλήθεια.
Στίς άρχές όμως τού 1606 ή άγανάκτησις πού προκάλεσε ήταν πολύ έ ν 
τονη καί σχεδόν πάνδημη. Γιά νά ξεχασθή ή θύελλα, ό Καραβάτζιο συχνάζει
άκόμη περισσότερο στά πανδοχεία μέ συντροφιά άνθρώπους πού δέν άνήκουν στό είδος έκείνων πού ένοχλοϋνται άπό τήν «Παρθένο » του. ' Η νύχτα
τής 29ης ΜαΤου είναι μιά νύχτα κατα
στροφική. ' Η έκθεσις τής άστυνομίας
άναφέρει: «Στό Πεδίο τού "Αρεως...
ήσαν τέσσερις άπό κάθε στρατόπεδο,
ή μιά άπό τις δυό όμάδες είχε γιά άρχηγό κάποιο Ρανούτσιο ντέ Τέρμι πού
σκοτώθηκε άμέσως μετά τόν καβγά, καί
ή άλλη τόν Μικελάντζελο ντά Καρα
βάτζιο, ζωγράφο μάλλον διάσημο στίς
ήμέρες μας, πού λένε ότι πληγώθηκε,
άλλά άγνοεΐται τό κρησφύγετό του,
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ύποβάλη εις έξαντλητικήν άνάκρισιν όχι τήν νέαν, άλλά τόν ιατρόν, ό
όποιος νομίζων ότι ή σύλληψίς του
είχε προκληθή διά τό έγκλημα τού
άτμοπλοίου προέβη εις πλήρη όμολογίαν.
Οστω ώς άπεδείχθη ό ιατρός
Μπέρναρντ είχε έρωμένην του τήν
νέαν, τήν όποιαν συνελήφθη βασανίζων, ταυτοχρόνως όμως τήνέχρησιμοποίει καί διά τά έπιστημονικά
του πειράματα, τά όποια ένήργει μέ
άντικειμενικόν σκοπόν νά έξακριβώση τήν έπίδρασιν τής άνθρωπίνης
προσωπικότητος εις τήν συνείδησιν
άσθενών χαρακτήρων.
Τοιουτοτρόπως χρησιμοποιών
διά τά πειράματά του τήν ώραίαν
έρωμένην του τήν είχε υποδουλώ
σει ψυχή τε καί σώματι εις τήν ισχυ
ρόν θέλησίν του. Ό ιατρός έξασκοϋσε έπάνω στήν άτυχή νέαν
μίαν άκατανίκητη ψυχολογικήν έπιβολή μ έ τά φοβερά βασανιστήρια
τής γεννούσε τό αίσθημα τού έξαντλητικοϋ τρόμου καί τής έξεμηδένιζε κάθε άντίδρασιν τού έγώ της.
Δηλαδή ή νέα ένεργούσε σάν αυτό
ματο. Μιά μέρα - αύτό συνέβη τόν
’ Οκτώβριον - ό Μπέρναρντ έπιθυμών νά διαπιστώση μέχρι ποιου βα
θμού ήτο δυνατόν νά έξασκήση
τήν ψυχικήν έπίρροήν του έπί τού
άτόμου τής νέας, τής υπέβαλε νά
διαπράξη ένα έγκλημα! Τής ώρισε
μάλιστα τήν ήμέραν καί τήν ώραν,
τήν όποιαν έπρεπε νά διαπράξη...
Καί έπηκολούθησε τό έγκλημα
έπί τού άτμοπλοίου...
Χαρακτηριστικόν είναι ότι ή έρωμένη τού ιατρού, όταν έξητάσθη
έδ ειξε πλήρη άγνοιαν τής πράξεως
ή όποια τής άπεδίδετο. Τότε όμως
οι άστυνομικοί κατέφυγαν εις ψυ
χιάτρους, οϊτινες υπνώτισαν τήν
έρωμένην τού ιατρού, όπότε αύτη
άφηγήθη όλας τάς λεπτομέρειας
τού τρόπου μέ τόν όποιον έσκότωσε τήν νέαν. Αφού δηλαδή, ό έραστής της ιατρός τής υπέβαλε νά
διαπράξη τό έγκλημα, έκείνη έφυ
γε άπό τήν έπαυλι καί κατευθύνθη
εις άναζήτησιν τού θύματός της.
Πράγματι δέ, συνεταξίδευσε μέ
μίαν νέαν, τήν όποιαν παρέσυρε εις
ένα άπόμερον μέρος τού πλοίου
καί έ κ ε ϊ ένώ τής διηγείτο μίαν έρω-
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κ α ί τ ή ν ά ν έ τ ρ ε ψ ε άπ ό τ ή ν κ ο υ π α σ τή π ρό ς τή ν θάλασσ α.

τικήν ιστορίαν καί έξήψε τήν φαν
τασίαν τού θύματός της, τής έπετέθη αίφνιδίως, τής έσφιξε μέ όρμήν
τόν λαιμόν - έξ ού καί τά ίχνη τού
στραγγαλισμού - καί τήν άνέτρεψεν άπό τήν κουπαστήν πρός τήν
θάλασσαν.

Τρέχω ξυράφι γιά νά βρώ, πάω μέσ' τά
κουρεία, φαρμάκι τρέχω καί ζητώ μέσα
στά φαρμακεία! Πάω τό διάβολο νά
βρώ, χωρίς νά δειλιάσω, τούλάχιστον
νά μ' έπερνε ίσως καί ήσυχάσω... Αλ
λά κι' αύτόνε δυστυχώς, είναι άπελπι
σία! δέν τόν εύρηκα, βρέ παιδιά, γιατ'
είχε άπεργία!
(Γενική άπεργία 1920)

ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Βαρέθηκα μωρέ παιδιά, νά ζώ μεσ' τήν
Αθήνα σ' αύτόν τό τόπο πού άνθεϊ ή
λόρδα καί ή πείνα! Χιλιάδες ρούγες γύ
ρισα ναύρώ ένα σπιτάκι, καμμιά σοφίτα,
διάδρομο, κανένα κρεβατάκι. Μά μά
ταιος ό κόπος μου, ναί μά τήν Παναγία!
γιατί τά σπίτια έκαναν καί δαϋτα άπεργία!...
"Οπου κι' άν πάω κΓ όπου σταθώ παν
τού άπελπισία, λέω πειδή 'ναιΚυριακή
άς πάω στήν έκκλησία. Μπαίνω ν ' άνάψω να κερί, άλλά πού λειτουργία! καί
τού ύψίστου οί λειτουργοί, είχανε...
άπεργία!... "Αχ, μωρέ ποιόν νάέκδικηθώ
καί ποιόν νά πρωτοβρίσω; βαρέθηκα
πλέον νά ζώ πάω ν ' αύτοκτονήσω!...

ΧΑΣΙΚΛΙΔΙΚΑ
- Ρέ άστυνόμε, τι μέ πάς Μ έσ' στή σ τ ε 
ν ή καί μέ χτυπάς τά κόκκαλα άσε χάμου.
Είναι ντροπή σου, θά στό πώ... ώχου
μαννοϋλα μου πώ πώ! πονούν τά κ ό κκ α λ ά μου!
Ούχουχου καλέ λαχτάρες μιά ν τ ο υ ζ ίν α βουρδουλιές, έ ξ η φάπες, δυό
ξυλιές. Μοναχά γιά δυό έξάρες!
Στήν Παληά Στρατώνα πλαίει μιά καρδιά
πλάι στή « γ ο ρ γ ό ν α » πλάι στά παιδιά.
Κλαίει, μασσάει τά κάγκελλα καί ψέλνει
τετραβάγγελα.
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ΚΑΡΑΒΑΤΖΙΟ
Α ρ ισ τε ρ ά : Α υ το π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ία τ ο ϊι Κ α ρ α β ά τζ ιο . Κ άτω :
νο ο ύ σ α ».
μης

« Π α ν α γ ία

π άρχουν κ ι '

ένώ ένας άπό τούς συντρόφους του
βρίσκεται στήν φυλακή μέ σοβαρό τραύ
μα. Ονομάζεται ' Αντόνιο ντά Μπολόνια... Φαίνεται ότι ή αιτία τού καβγά
ήταν χρηματική, τά 10 σκούδα πού ό
νεκρός κέρδισε άπό τόν ζωγράφο».
Σύμφωνα μέ τήν κατάθεσι τού έπιτετραμμένου τής Μοδένας, πού έμενε
κοντά στό μοιραίο τόπο, ή αιτία τού
καβγά είναι λιγώτερο ποταπή: «Μιά
κρίσις πού άφοροϋσε τό κακό χτύπημα
τής μπάλλας ένώ έπαιζαν μέ τήν ρακέττα.. Ή έν λόγω άνθρωποκτονία ήταν
τυχαία».
Τυχαία ή όχι, ήταν πάντως άνθρω
ποκτονία καί ό Καραβάτζιο πράγματι
πληγωμένος, κρύβεται στό σπίτι κά
ποιου φίλου του, τού Ά νδ ρ έα Ρουφφέττι, έως δτου προετοιμάση τήν δραπέτευσί του στό φέουδο τού Ντόν Μαρτσϊνο Κολόννα. Εναι, βέβαια, άσφαλής,
έκεϊ, άλλά δέν έχει πιά τό δικαίωμα
νά έπιστρέψη στήν Ρώμη, όπου δια
τρέχει τόν κίνδυνο νά βρεθή στήν φυ
λακή περιμένοντας τό χειρότερο.
Δέν έλπίζει πιά δτι θά μπορέση
νά γίνη άμέσως δεκτή ή αϊτησις χάριτος πού έχει ύποβάλει, γι' αύτό παρα
δέχεται δημοσίρ τήν ένοχή του καί αύτοτιμωρεϊται, μέ τόν τρόπο του... χρησι
μοποιώντας διάμεσα πρόσωπα. ' Η «Με
τανοούσα Μαγδαληνή» του καί ό τρα
γικός «"Αγιος Φραγκίσκος» του πού
σπαράζει έπάνω στόν σταυρό, είναι
έργα έκείνης τής περιόδου.
Τό φθινόπωρο τού 1606 ό Καραβά
τζιο βρίσκεται στήν Νεάπολι, όπου ένα
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είδος Μαφίας - ύφίσταται άπό τότε! δυναστεύει τόν καλλιτεχνικό κόσμο.
Έ νας «ξένος» έχει έλάχιστες πιθα
νότητες νά πουλήση τούς πίνακές του,
καί άκόμη λιγώτερες νά άποκτήση κά
ποιο μοντέλο. Κι όμως τόν Καραβά
τζιο τόν υιοθετούν άμέσως. Ή «Γριά
Καπιτολίνα» καί ό "Αγιος Δομίνικος τής
«Μαστίγωσεως» είναι αύθεντικοί Να
πολιτάνοι. Καί κάτι πολύ πιό σημαντικό
οί ντόπιοι ζωγράφοιι παρατηρούν τόν
τρόπο πού ζωγραφίζει ό Ρωμαίος λιπο

«Ή

Μ α ρ ία Μ α γ δ α λ η ν ή μ ε τ α 

Α π έ ν α ν τι:

Ή

έκ κ λ η σ ία τ ή ς Ρ ώ 

το ύ Λ α ο ύ »,

άλλα

σ τή ν όπ οια υ 

έ ρ γ α τ ο ύ Κ α ρ α β ά τζιο .

τάκτης καί έμπνέονται άπό αύτόν. Ό
Καραβάτζιο βαριέται γρήγορα τόν Βε
ζούβιο. 'Ο νειρεύεται διαρκώς τήν Ρώ
μη. Τού ύποβάλλουν τήν ιδέα ότι ή άπόκτησις τού Σταυρού τής Μάλτας, θά
έπηρέαζε ίσως εύνοϊκά τόν πάπα. Πη
γαίνει, λοιπόν στήν Μάλτα, όπου ζω
γραφίζει άμέσως - τόσο έδραιωμένη
είναι πιά ή φήμη του - τόν Μεγάλο Μάγιστρο τού Τάγματος. Ό Κύριος ντέ
Βινιανκούρ μένει ικανοποιημένος άπό
τό πορτραΐτο του καί δέν άργεΐ νά τόν
παρασημοφορήση μέ τόν περίφημο
«Σταυρό τής Χάριτος». Πέρασε, όμως,
πιά ή περίοδος τής μετάνοιας. Ό έ 
ρωτας καί τό κρασί είναι κακοί σύμβου
λοι όταν τό αίμα βράζη. Πριν προλάβη
καλά-καλά νά πάρη τό παράσημο, ό
Καραβάτζιο καβγαδίζει μέ ένα «ιππότη
τής δικαιοσύνης» γιά κάποιο θέμα «άντιζηλίας» καί ό ζωγράφος βρίσκεται
στήν φυλακή.
' Η άνππάθεια πού προκαλεΐ ή συμ
περιφορά του άντισταθμίζεται άπό τήν
συμπάθεια έκείνων πού έκτιμοϋν τήν
ζωγραφική του. Αύτοί θά τού φέρουν

ΚΑΡΑΒΑΤΖΙΟ
τά σχοινιά καί τά άγκίστρια... τά άπαραίτητα καί τυποποιημένα σύνεργα κάθε
δραπέτη, πού συμπληρώνονται άπό μιά
βάρκα, άρκετά μεγάλη, χωρίς τήν ό
ποια δέν είναι δυνατόν νά έπιτύχη ή άπόδρασις άπό ένα νησί. Έτσι, γιά τόν
Καραβάτζιο ή 14η Ιουλίου 1608 είναι
μιά ήμερομηνία πού συμβολίζει τήν έλευθερία.
Τά πάντα πηγαίνουν ρολόι, άκόμη
καί ή Μεσόγειος δείχνει άπέραντη κατανόησι, καί ό ζωγράφος, άνεμπόδιστος, άράζει στις άκτές τών Συρακου
σών. Στήν Σικελία δέν άργεϊ νά έπιβληθή: καινούργια ρούχα - άγνοεΐται ή
προέλευσίς τους - βάναυση συμπερι
φορά, καί έπαρσις. ' Ακοϋνε τά όσα λέει
καί θαυμάζουν τά έργα του. Οί Καπου
τσίνοι τών Συρακουσών τού παραγγέλλουν τήν «Ταφή τής Αγίας Λουκίας»,
καί έπειτα τήν «Άνάστασι τού Λαζά
ρου»,"τήν όποια άφήνει μισοτελειωμέ
νη, γιατί οί Καπουτσίνοι τής Μεσσίνας
τού προσφέρουν καλύτερους όρους
γιά μιά «Φάτνη». Οί μοναχοί τού Τά
γματος τών ' Ορατοριανών στό Παλέρ
μο, θέλουν κι αύτοί τήν «Φάτνη» τους,
καί δέν άργοϋν νά τήν άποκτήσουν.
Όμως, άν καί είναι τόσο εύπρόσδεκτος στήν Σικελία, ό Καραβάτζιο έξακολουθεΐ νά λαχταρά τήν Ρώμη. Γιά νά
είναι πιό κοντά στήν πόλι πού τόσο άγαπά έπιστρέφει στήν Νεάπολι. "Αστο
χη κίνησις: ό Μαλτέζος «ιππότης τής
δικαιοσύνης» πού δέν διαθέτει χριστια
νικό οίκτο καί δέν συγχωρεΐ τις βρισιές,
έχει, ήδη τοποθετήσει έ κ ε ΐ τούς σμπί
ρους του.
Έ να βράδυ, έπιστρέφοντας στό παν
δοχείο όπου μένει, ό Καραβάτζιο δ έ
χεται τήν έπίθεσι μερικών μπράβων πού
είναι όπλισμένοι μέ ρόπαλα. Τό θύμα
δέν άξίζει άλλου είδους όπλα, τούς
είχαν έξηγήσει. Ό τα ν ό ξενοδόχος,
μέ κάθε προφύλαξι, βγαίνη στό παρά
θυρο, βλέπει λιπόθυμο τόν πελάτη του
«πού είχε γίνει άγνώριστος άπό τό ξυλο
κόπημα». Στήν Ρώμη λένε πώς είναι
νεκρός, άλλά ή γερή κράσις του θριαμ
βεύει γιά μιά άκόμη φορά καί ό καρδι
νάλιος Γκονζάγκουε κατακλύζεται άπό
διάφορα μηνύματα πού τόν ικετεύουν
νά μεσολαβήση στόν πάπα ώστε ό Ά 
γιος Πατέρας νά άρη τό μέτρο τής άπελάσεως.
' Ο Καραβάτζιο, πού άναρρωνύει στήν
Νεάπολι, ζωγραφίζει μιά «Ήρωδιάδα
μέ τό κεφάλι τού Ιωάννη τού Βαπτιστοΰ» καί δωρίζει τόν πίνακα στόν Μέγα
Μάγιστρο τής Μάλτας μέ τήν έλπίδα
ότι, εις άντάλλαγμα, θά γίνη καί πάλι
δεκτός στό Τάγμα άπό τό όποιο είχε

διαγραφή λόγω τής συμφεριφοράς του.
Ό καρδινάλιος Γκονζάγκουε άρχίζει,
έπιτέλους, νά αίσιοδοξή. Ή αϊτησις
χάριτος τού προστατευομένου του βρί
σκεται, τώρα, στά χέρια τού Παύλου
Ε . Μπορεί νά άργοπορή τήν ύπογραφή
της, άλλά τουλάχιστον δέν τήν άρνεϊται
Τόν Καραβάτζιο, δμως, δέν τόν
χωρά πιά ό τόπος. Νοικιάζει μιά φ ε
λούκα καί φεύγει άπό τήν Νεάπολι μέ
έλάχιστες άποσκευές. Παίρνει μαζί του
μερικούς άλλους πίνακες τό έργο του
« Ό Ά γ ιο ς Ιωάννης ό Βαπτιστής παι
δί», τόν όποιο δουλεύει. Σταματά στό
Πόρτο Έρκολε, ένα ισπανικό «όχυρό»
- άρα πρόσφορο άσυλο γιά τόν έξόριστο τής Ρώμης. Αύτό τό μικρό λιμάνι
είναι χτισμένο στις πλαγιές κάποιου
άμμόλοφου τού Μόντε Άρτζεντάριο,
μιάς χερσονήσου 80 χιλιόμετρα βορείως τής Τσιβιταβέκκια. Τό ταξίδι είναι
μακρύ καί δέν τόν φέρνει πιό κοντά στή
Ρώμη, άλλά ό Καραβάτζιο έχει τήν έντύπωσι πώς ή εϊδησις γιά τήν χάρι του
θά τόν φθάση έ κ ε ί πιό γρήγορα. Δυ
στυχώς, μόλις άποβιβάζεται, οί Ισπα
νοί άρπάζουν τήν φελούκα, κάνουν κατάσχεσι στις άποσκευές του καί κλεί
νουν τόν Καραβάτζιο στήν φυλακή. Σέ
αύτό τό ξένο τόπο οί άνθρωποι άδιαφοροΰν γιά τά «έγκλήματα» πού διαπράττονται στήν Ρώμη, άλλά αύτή τή
φορά ό Καραβάτζιο έχει πέσει θύμα δι
καστικής πλάνης. Νομίζουν πώς είναι
κάποιος ληστής άπό τήν Ισπανία. Ό 
ταν έξακριβώνεται ή ταυτότης του

τόν άφήνουν έλεύθερο. Οί φυλακές,
δμως, τού Πόρτο Έ ρκολε είναι ύγρές
καί παγωμένες. Ό άνθρωπος πού συνέ
λαβαν φορούσε μόνο πουκάμισο καί
δέν άργησε νά άρπάξη ένα δυνατό
κρυολόγημα. ' Εξ άλλου, μπορεί νά ά
φησαν έλεύθερο τόν ζωγράφο, άλλά
τά χρήματά του, τά ρούχα του, οί άπο
σκευές του είναι πάντα ύπό κατάσχεσιν.
Ό Καραβάτζιο άγωνίζεται νάβρή μιά
διέξοδο άπό τόν έφιάλτη τής γραφειο
κρατίας, ώς τήν ήμέρα πού οί δυνάμεις
του τόν έγκαταλείπουν.
Στις 19 Μαΐου τού 1610, πεθαίνει
άπό «άνέχεια καί έλλειψι ιατρικής περιθάλψεως» στήν γωνιά κάποιου δρόμου,
σάν τό σκυλί.
Στις 31 ' Ιουλίου, στό φυλλάδιο πού
δημοσιεύονταν οί άνακοινώσεις καί τά
νέα τής Ρώμης άναγγέλλεται ό θάνατος
του.Βρίσκει κανείς στήν πίσω πλευρά
μιά άλλη πληροφορία: Ό πάπας Παύ
λος Ε ’ ύπέγραψε,έπιτέλους, τήν αϊτησι
χάριτος τού Καραβάτζιο.
Μιά άσαφής έκθεσις, πού βρέθηκε
στό Πόρτο Έ ρκολε, άναφέρει δτι ό
καταραμένος ζωγράφος «έτάφη στά
περίχωρα». Ά ς άρκεσθοΰμε λοιπόν
νά ύψώσωμε μιά φανταστική ταφόπετρα
πού θά έχη σάν έπιτύμβιο τήν φράσι
τού Ά ν τρ έ Μαλρώ:
«' Η τέχνη τού Καραβάτζιο ύπήρξε
μεστή σέ πλούτο, ρεαλισμό, δράμα, καί,
ίσως, κατακραυγή γιά τόν ίδιο τόν κό
σμο».
MARINA GREY
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Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς κ ά θ ισ α κ έ κ α ν α τ ή ν π ρ ο σ ε υ χ ή μ ο υ μ έ μ ε γ ά λ η κ α τ ά ν υ ξ η ο α υ τ ό τ ό χ ά λ α σ μ α . Η ρ ε π ια σ μ έ ν η ο ψ η τ ο υ τ ό κ ά ν ε ι πιό σ ε β ά σ μ ιο κ α ί πιό τ α π ε ιν ό . Ο ί π έ τ ρ ε ς άπ ό τ ό ν κ α ιρ ό χ ω ρ ίσ α ν ε ή μ ία άπ ό τ ή ν
ά λ λ η , κ ε ίν α ι σ κ ε π α σ μ έ ν ο ς από μ ο ύ σ κ λ ια κι ά γ ρ ιό χ ο ρ τ α , ο ί σ ο υ β ά δ ε ς κ α ί μ α υ ρ ο κ ιτ ρ ιν ισ μ έ ν ο ι άπ ό τ ή
μ ο ύ χ λ α , κ α ί τά ε ρ η μ ικ ά α γ ρ ιο λ ο ύ λ ο υ δ α ά ν ε μ ίζ ο ν τ α ι ν τρ ο π α λ ά άπ άνω σ τ ο ύ ς χ α λ α σ μ έ ν ο υ ς τ ο ίχ ο υ ς ,
σ άν νά π ρ ο σ κ υ ν ά ν ε τ ή ν Π α ν α γ ία πού κ ά θ ε τ α ι μ έ σ α σ τή χ ιβ ά δ α . Τό ά γ ιο πρόσω πό Τ η ς ε ίν α ι σ κ ε π α σ μ έ 
ν ο απ ό χ ο ρ τ α ρ ά κ ια , τά χ έ ρ ια Τ η ς μ α υ ρ ίσ α ν ε , ό Χ ρ ισ τό ς πού κ ρ α τά σ τά γ ό ν α τ ά Τ η ς ε ίν α ι μ ισ ο σ β η σ μ έ ν ο ς , ο θ ρ ό ν ο ς Τ η ς ε ίν α ι κ α τ α φ α γ ω μ έ ν ο ς άπό τ ά ν ε ρ ά κ ι άπ ό τ ό ν ά γ έ ρ α . Απάνω σ τό ρ ο ύ χ ο Τ η ς μ ο λ υ ν 
τ ή ρ ια κ α ί γ ο υ σ τ έ ρ ε ς π ε ρ π α τ ά ν ε , μ ε λ ίσ σ ια κ α ί χ ρ υ σ ό μ υ γ ε ς Τ ή ς ψ έ λ ν ο υ ν ε τ ό << Επί Σ ο ί χ α ίρ ε ι, Κ ε χ α ρ ιτω μ έ ν η , πάσα η κ τίσ ις » .

Γύρω άπό τό Μαρούσι βρίσκονται κάμποσο έρημοκκλήσια πολύ συμπαθητικά. Είναι οί Αγιοι Ασώματοι,
ή Αγία Σωτήρα, ό "Αγιος Γιάννης ό Πέλικας κ.ά.

Τού ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Σ τ ή ν ά π έ ν α ν τι σ ελ ίδ α , ό Γ ία ν το κ ρ ά τω ρ , άπό το ιχ ο γ ρ α φ ία τ ή ς Σ ω τή ρ α ς , έ ν ό ς άπό τά πιό έ ν δ ια φ έ ρ ο ν τα ρ η μ ο κ κ λ η σ ά κ ια το ύ Μ α ρ ο υ ο ιο ύ Δ ε ξ ιά έπ άνω και κάτω , δ ύ ο ά κ ό μ α τ ο ιχ ο γ ρ α φ ίε ς
ά π ό τ ή ν ίδια έκ κλ η σ ία .

ή καρδιά σου τήν γέψη τους, θά δείς
ΜΑ ΧΑΛΑΣΤΕΙ ό άνθρωπος, άρπώς θά μοΰ δώσεις δίκιο. Σοϋ τά λέω
χίζει νά σιχαίνεται τά άπλά καί τά
φτωχά πράγματα. Μά πολλές φορές
καί τά ξαναλέω άπό τόν πόθο πού έχω
ξανάρχεται στόν παλιό τόν έαυτόν
νά σοΰ μεταδώσω τή μιά καί μόνη άληθιτου, σάν τόν μεθυσμένο πού ξεμέθυσε,
νή χαρά πού κι έγώ άργησα νά τή βρώ,
καί τότε τόν καταλαβαίνει πάλι μεγάλη
μά πού τή βρήκα μέ τή βοήθεια τού
όρεξη γιά τήν άπλότητα, καί χαίρεται
Θεού κ ' ή άγάπη σέ σένα μέ κάνει νά
μέσα του καί ειρηνεύει, καί θέλει νά
μή σοϋ κρύψω αύτό τό μονοπάτι πού
ζ ε ΐ ταπεινά καί ήσυχα. Τότε τού άρέμ' έβγαλε σ' ένα δμορφο περιβόλι πού
σουν πάλι τά ταπεινά καί τ ' άπονήρευδέν τό ύποπτευόμουν.
τα πράγματα, καί νιώθει μέσα του τήν
Αύτή τήν ήμερη καί κρυφή χαρά
γλυκύτητα τού Χριστού καί τήν ειρήνη
τού Χριστού (τή λέγω χαρά τού Χριστού
πού είναι μέσα στό Εύαγγέλιο. Γιατί
γιατί ' Εκείνος μάς τήν έδωσε καί γιατί
χωρίς άπλή καρδιά, άληθινός χριστια
άλλος κανένας δέ μπορεί νά τή δώσει),
νός δέν γίνεται κανένας. Αύτό θά τό
τήν έχουνε τά ρημοκκλήσια καίτά έξωκνιώσεις άπό κάποια λόγια τών άγιων
κλήσια μας, προπάντων δσα είναι χτι
πού λένε: «"Οποιος δέν γνώρισε τήν
σμένα πρό τρακόσια χρόνια ίσαμε τήν
ειρήνη, δέν γνώρισε χαρά. "Ανάγαπάς
' Επανάσταση τού Είκοσιένα. Αύτό τόν
τήν πραότητα, ζήσε μέ ειρήνη· κι άν άκαιρό ο ί " Ελληνες ήτανε βουνίσιοι, δέν
ξιωθείς τήν ειρήνη, θά χαίρεσαι σέ κά
γνωρίζανε γράμματα μά μέσα τους ε ί
θε καιρό. "Ανθρωπος μέ πολλές έ 
χανε τήν κρυφή σοφία τής θρησκείας.
γνοιες, δέν είμπορεϊ νά γίνει πράος
" Ητανε βασανισμένοι, φτωχοί, ταπεινοί,
καί ήσύχιος. ' Η ταπείνωση μαζεύει τήν
ντροπαλοί, μ' όλο πού ήτανε καρτερικοί
καρδιά, κι δταν ταπεινωθή άνθρωπος,
καί πολεμούσανε άπάνω στά βουνά μέ
εύθύς τόν σκεπάζει τό έλεος. ' Η προ
παλικαριά μεγάλη. Από τόν καιρό πού
σευχή είναι χαρά. ' Η βασιλεία τών ούπάρθηκε ή Πόλη, τό έθνος μας ήτανε
ρανών, μέσα μας βρίσκεται. Ή χαρά
πικραμένο, κι αύτή ή πίκρα έκανε τήν
πού νιώθει ό άνθρωπος γιά τό Θεό, ε ί
καρδιά μας νά πάει πιό βαθιά. Γιατί
ναι πιό δυνατή άπό τούτη τή ζωή. "Ο
ή θλίψη φέρνει τήν ύπομονή, κ ' ή ύποποιος φτωχεύει άπό τά πλούτη τού κό
μονή τήν ταπείνωση. Γιά τούτο, άν δια
σμου, πλουτίζεται μέ τά πλούτη τού
βάσεις τά λόγια πού είπε ό Κωνσταντί
Θεού. "Οποιος άγαπά τά φανταχτερά
νος Παλαιολόγος στούς στρατιώτες μιά
πράγματα, δέν μπορεί νά έχει ταπεινά
μέρα πριν σκοτωθεί, θά κλάψεις θαρ
αισθήματα, γιατί ή καρδιά άπό μέσα
ρείς πώς είναι τροπάρι τής Μεγάλης
τυπώνεται μέ τά ίδια σχήματα πού είναι
έβδομάδας. Νά, αύτό θέλω νά πώ πώς
άπ' έξω». Εσύ πού διαβάζεις τούτα,
είχανε ο ί " Ελληνες σέ κείνα τά χρόνια
πού γράφω, μή μέ βαρεθείς καί πεις
τής σκλαβιάς, καί πώς ή ταπείνωση δέν
πώς όλοένα σοϋ λέγω τά ίδια, γιά τό
έμπόδιζε τήν παλικαριά, ίσια ίσια τήν έ 
Χριστό, γιά τήν άπλότητα, γιά τήν τα
κανε πιό τιμημένη καί πιό άληθινή. Γιά
πείνωση. "Αμα μπορέσει νά καταλάβει
τούτο, κύτταξε τί σεμνότητα είχε ό
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Μπότοαρης, ό Διάκος, ό Κατσαντώνης,
ό Άνδροϋτσος, ό Βλαχάβας, ό Κανάρης, ό Τομπάζης, ό Κουντουριώτης,
ό Τσαμαδός, ό Παλαιών Πατρών Γερ
μανός, ό Ρογών ' Ιωσήφ, ό ' Ησαίάς Σαλώνων κ ' οί άλλοι καπετανέοι, κοσμι
κοί καί κληρικοί. Κοίταξε καί θά βρεις
αύτό πού λέω στά γραψίματα τού Μακρυγιάννη, τού Κασομούλη, τού Φωτάκου, τού Σκουζέ, στά τραγούδια τών
τσομπαναρέων. Τυραννισμένος κό
σμος, ύπομονετικός, Χριστιανός. "Ε,
άπ' αύτή τή συμπαθητική μοσκοβολιά,
πού θαρρείς πώς βγαίνει άπό τά ρημοκ
κλήσια μας, πού είναι χτισμένα σέ κάθε
μέρος, άπάνω σέ βουνά καί σέ διάσελα,
σέ βράχια έρημα καί σέ κλεισούρες, σέ
νησιά καί σέ άκροθαλασσιές, κ ’ ήμερεύουνε τήν πλάση αύτά τά άγιασμένα
σπιτάκια τού Χριστού, τής Παναγίας
καί τών άγιων, σ' όποιο μέρος πάς, θά
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σέ καλοσωρίσουνε καί θά σέ προσκαλέσουν νά μπεΤς μέσα, άπό τήν χαμηλή
τήν πόρτα τους, γιά νά σέ είρηνέψουνε καί νά σέ παρηγορήσουνε. Τά βουνά
γύρω στήν Αθήνα είναι καταστολισμένα άπ' αύτά τά ταπεινά προσκυνή
ματα.
Γύρω στό Μαρούσι βρίσκονται κά
μποσο τέτοια ρημοκκλήσια, πολύ συμ
παθητικά. Έ να είναι οί "Αγιοι Άσώματοι, καί βρίσκονται μπαίνοντας στό
χωριό άπό τό δρόμο τής Κηφισιάς. Τό
χτίσιμό του είναι άπλό, τό λεγόμενο
βαρέλι, μονόκλιτος βασιλική, δηλαδή
μέ μιά καμάρα γιά σκεπή, όπως είναι
δλα αύτά τά έκκλησάκια. ' Απ' έξω κείτουνται κάποια λιθάρια άρχαϊά, δπως
κείτουνται στά πιό πολλά ρημοκκλή
σια. Από μέσα ήτανε όλο ζωγραφι
σμένο, πλήν ή άγιογραφία χάλασε χα
μηλά άπό τήν ύγρασία κι άπομείνανε
μονάχα κάτι λίγες στήν κάμαρα, ή Μεταμόρφωσις, ή Σταύρωσις, ή Άνάστασις,
καί κάποια στηθάρια (1) άγιων. Σ' ένα
μέρος ξεχωρίζει κι ό φιλόσοφος Πλά
των, γιατί συνηθίζανε πολλές φορές νά
τόν ζωγραφίζουνε στις έκκλησίες έκεϊνον τόν καιρό, μεζί μέ άλλους σοφούς
" Ε λληνες." Αλλο ξωκκλήσι είναι ή ' Αγία
Σωτήρα, κι έχει μέσα λίγες τοιχογρα
φίες, τό Χριστό, τόν Πρόδρομο, τόν
άγιο ' Ιωάννη τόν Χρυσόστομο, καί κά
ποιους άλλους άγιους. Από τήν άλλη
μεριά τού Μαρουσιοϋ, κατά τό βασίλε
μα τού ήλιου, βρίσκουνται πιό πολλά
ξωκκλήσια καί μιά πιό μεγάλη έκκλησία, πού τήν λένε Παναγία Νεραντζιώτισσα. Είναι κι αύτή σκεπασμένη μέ μιά
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καμάρα, χωρίς κουμπέ, κ' είναι στεργιωμένη μέ δυναμάρια. 'Απ' έξω άπό τήν
έκκλησία κείτουνται πολλά σκαλιστά
μάρμαρα άπό παλαιά χτίρια χριστιανικά.
Από μέσα βρίσκονται άκόμα έδώ κ'
έκ εΐ κάποιες άγιογραφίες, πλήν είναι
χαλασμένες καί ξαναζωγραφισμένες
άπό τωρινό άτεχνο χέρι.
Αντίκρυ
στή Νεραντζιώτισσα είναι ένα μικρό
γυμνοβούνι, καί λένε πώς έ κ ε ΐ έπάνω
ήτανε χτισμένος πρό χιλιάδες χρόνια
ό ναός τής Άμαρυσίας Αρτέμιδος.
Χαμηλά βρίσκεται ένα ρημοκκλήσι
γκρεμισμένο, ό άγιος Νικόλαος. Σ τέ
κεται δρθιο τό μισό κτίριο μαζί μέ τήν
χιβάδα του ιερού, καί ξεχωρίζει άκόμα
ή Πλατυτέρα, φαγωμένη άπό τίς βρο
χές. Πολλές φορές κάθισα κ' έκανα
τήν προσευχή μου μέ μεγάλη κατάνυ
ξη σ ' αύτό τό χάλασμα. Ή ρεπιασμένη όψη του τό κάνει πιό σεβάσμιο καί
πιό ταπεινό. Οί πέτρες άπό τόν καιρό
χωρίσανε ή μία άπό τήν άλλη, κ' είναι
σκεπασμένες άπό μούσκλια κι άπό άγριόχορτα, οί σουβάδες καί μαυροκιτρινισμένοι άπό τή μούχλα, καί τά έρημικά άγριολούλουδα άνεμίζονται ντρο
παλά άπάνω στούς χαλασμένους τοί
χους, σάν νά προσκυνάνε τήν Παναγία
πού κάθεται μέσα στή χιβάδα. Τό άγιο
πρόσωπό Της είναι σκεπασμένο άπό
χορταράκια, τά χέρια Της μαυρίσανε,
ό Χριστός πού κρατά στά γόνατά Της
είναι μισοσβησμένος, ό θρόνος Της
είναι καταφαγωμένος άπό τά νερά κι
άπό τόν άγέρα. ' Απάνω στό ρούχο Της
μολυντήρια καί γουστέρες περπατά
νε, μελίσσια καί χρυσόμυγες Τής ψέλ

νουνε τό « Επί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα ή κτίσις» σφαλάγκια (2)
Τής ύφαίνουνε «σκηνήν περισκέπου
σαν». 'Από τούς άνθρώπους Τή θυ
μούνται μονάχα κάποιες γυναίκες φτω
χές χωριάτισες, «τά ταπεινά καί τά
έξουθενωμένα», καί πάνε κ' άνάβουνε ένα καντήλι πούναι σφαλισμένο μέ
σα σ ' ένα φανάρι όπού κρέμεται άπδνα
καρφί. Καμιά φορά βρίσκεται κ ' ένα λι
βανιστήρι άπάνω στήν άγια τράπεζα.
” Ω, πόσο γλυκό μπάλσαμο στάζει στήν
ψυχή τού Χριστιανού άπό τούτη τήν άπλότατη καί βουνίσια λατρεία, μέσα σέ
πέτρες καί σέ χώματα καί σέ ξεράγκαθα άγιασμένα! Σέ ποιό άλλο μέρος μπο
ρεί νά βρει κανένας τέτοια κρυφή καί
ταπεινή προσευχή, μέσα σέ χαλάσμα
τα, κι άπάνω σέ βράχια καί σέ έρημους
τόπους; Καί πού άλλοϋ θαρρεί πώς άκούγει μέ τ ' αύτιά του νά μιλά ό Χρι
στός κ ' οί άγιοι, καί τόν Δαυίδ νά λέγει
«Πόσο άγαπημένα είναι τά σκηνώματά
Σου Κύριε τών δυνάμεων, ή ψυχή μου
ποθεί κ' άγάλλεται μέσα στήν αύλή
Σου. ' Από τή νύχτα ξαγρυπνά τό πνεύ
μα μου γιά Σένα, Θ εέ μου, καί περιμέ
νω τήν αύγή νάρθω στήν έκκλησιά Σου,
γιατί είναι φώς τά προστάγματά Σου ά
πάνω στή γή». Αγιασμένη Ελλάδα!
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Βασανισμένα κορμιά, πικραμένες ψυ
χές! Βάσανα πού δέν γράφουνται ατό
χαρτί κάνουνε τις ψυχές νά κρυφοκλαϊνε καί νά γίνουνται άξιες νά πάνε κον
τά ατό βασανισμένο Χριστό καί στήν
πικραμένη τήν Παναγιά, καί ατούς μάρ
τυρες πού θανατωθήκανε γιά τήν πί
στη μας. Κι άπό τούτη τή συντριβή, κι
άπό τή βουβή θλίψη, έρχεται στήν καρ
διά ή άληθινή έλπίδα κ' ή παρηγοριά
τού Χριστού. Αύτό είναι τό μυστήριο
τής όρθοδοξίας. Από τό σπόρο τής
πίκρας βγαίνει τό λουλούδι τής άληθινής χαράς, τής χαράς τού Χριστού. Γιά
τούτο έγραφε ό πατριάρχης Λούκαρης:
« Ά ν δέν έχομεν σοφίαν έξωτέραν, έχομεν, χάριτι Χριστού, σοφίαν έσωτέραν καί πνευματικήν, ή όποια στολίζει
τήν όρθόδοξον πίστιν, καί εις τούτο
πάντοτε ήμεσθεν άνώτεροι άπό τούς
άλλους, εις τούς κόπους, εις τάς σκλη
ραγωγίας καί εις τό νά σηκώνομεν στόν
σταυρόν μας καί νά χύνομεν τό αίμα
μας διά τήν πίστιν καί τήν άγάπην τήν
πρός τόν Κύριον ήμών 'Ιησούν Χρι
στό. Εις τήν ' Ελλάδα τώρα τριακοσίους
χρόνους κακοπαθοϋσιν οί άνθρωποι
καί βασανίζονται διά νά στέκουν εις
τήν πίστιν τους, καί λάμπει ή πίστις
τού Χριστού καί τά μυστήρια τής εύσεβείας, καί σείς μοΰ λέγετε δτι δέν
έχομεν σοφίαν;»
Απάνω σ' αύτό τό χαμοβούνι, στήν
κορυφή του, είναι χτισμένο ένα έκκλησάκι, ό άγιος Γιάννης ό Πέλικας. Απ'
δλα τούτα τά ξωκκλήσια ό άγιος Γιάννης είναι γιά μένα τό πιό άγαπημένο.
Στή χαμηλή τήν πόρτα άπό πάνω
βρίσκεται μιά μικρή θυρίδα, καί μέσα
είναι ζωγραφισμένος ό άγιος Γιάννης ό
Πρόδρομος. Τόν κοιτάζεις μονάχα καί
ήσυχάζουνε τά φυλλοκάρδια σου, φεύ
γουνε άπό μέσα σου οί στεναχώριες,
καθαρίζει κι άλαφρώνει ή καρδιά σου,
γίνεσαι άξέγνοιαστος σάν τό παιδί άπό
τή χαρά. Ή άληθινή χαρά είναι αύτή
πού βγαίνει άπό τά άπλά καί άπό τά
άγνά πράγματα. Οί βαφές είναι χω
ματένιες καί γλυκειές άπό τήν παλιοσύνη, τό χώμα είναι κολλημένο άπάνω
άπό τόν άγέρα κι άπό τή βροχή καί
ξεράθηκε άπό τόν ήλιο. Μερμήγκια
βοσκάνε άπάνω του, μελίσσια βουσβουνίζουνε ήσυχα σά νάναι κερήθρα
κείνη ή θυρίδα. Τό κεφάλι τού άγιου
Γιάννη είναι άνεμαλλιασμένο σάν πρί
νος, τό πρόσωπό Του καί τά χέρια Του
κεραμιδιά σάν ήλιοκαμένα, τό ρούχο
Του είναι πράσινο ξεθωρισμένο, κι άπό
τόν καιρό πήρε μιά γλυκύτητα πού δέν
μπορώ νά τήν παραστήσω σ' όποιον
δέν νιώθει αύτή τή γλώσσα. Κάθεσαι

στ' άσβεστομένο τό πεζούλι, κι άκοΰς
τό έρημικό τ ' άγέρι πού περνά άπό
πάνω σου καί σουσουρίζει χαροποιό
μέσα στό θυρίδι πού στέκεται ό άγιος
Γιάννης. Τί ειρήνη σέ περισκεπάζει
έδώ πού κάθεσαι, ξεχασμένος άπό τό
κόσμο. Καί ρωτάς μονάχος σου: Γιατί
νά μήν άπογεύουνται όλοι οί άνθρω
ποι άπό τούτο τό καθαρό νερό τής
άγνής ζωής! 'Από μέσα οί τοίχοι
είναι ζωγραφισμένοι άπό τή γής έως
άπάνω. Ή ζωγραφική είναι άπείραχτη,
μονάχα ποϋναι καπνισμένη άπό τό λι
βάνι κι άπό τά κεριά. Άπ ό τή μιά μεριά
έχει στασίδια παλιά. Τό τέμπλο είναι
ξύλινο σκέτο, χωρίς πλουμίδια. Τά καν
τήλια είναι άναμμένα, μοσκοβολά τό
λιβάνι. Σάν μπεις μέσα, θαρρείς πώς
μπαίνεις στήν σκηνή τού Αβραάμ.
' Εκείνη ή ζωγραφιστή καμάρα σέ σκε
πάζει μέ ειρήνη καί μέ κατάνυξη, τ '
άγιο βήμα είναι γεμάτο πίστη καί μυ
στήριο. "Ολα είναι ταπεινά, δλα παρη
γορητικά. Ή άγιογραφία είναι καμω
μένη άπό κάποιον άγράμματο πού
δούλευε «έν άφελότητι καρδίας». Ή
τέχνη του δέν έχει μαστοριά, ούτε
ξυπνάδα, ούτε τίποτα φανταχτερό.
Α π ' αύτά τά άθωότατα καί τά ντρο
παλά έργα βγαίνει μιά γλυκύτατη πνοή
άπό πίστη καί ταπείνωση καί σέ κάνουνε
νά γίνεις κ' έσύ άπονήρευτος κιάθώος
σάν καί κείνον πού τάφτιαξε. Μέσα στό
σκοτεινό τ ' άγιο βήμα είναι ζωγραφι
σμένη ή Πλατυτέρα, κι άπό κάτω οί πα
τέρ ες άγιος Βασίλειος, Χρυσόστομος,
Γρηγόριος κ ι ' Αθανάσιος, όλοι μέ σκού
ρα κι άσκητικά πρόσωπα, στραβοζωγρα-

φισμένοι, μέ λίγη τέχνη. Μόλα ταΰτα
έχουνε ένα βαθύ μυστήριο, πού δέν
μπορεί νά τό πετύχει ή έπιδεξοσύνη
τού χεριού. Στήν κάμαρα είναι ζωγραφι
σμένο τό δωδεκάορτο, κι άπό κάτω στέκουνται όλόσωμοι άγιοι, όσιοι, ιεράρ
χες, μάρτυρες κανωμένοι μέ χρώματα
χωματένια σάν κανάτια, κίτρινες ώχρες,
χοντροκόκκινα κεραμιδιά, μαύρα λαδοπράσινα κι άσπρα, πού είναι ταιριασμένα
μέ μιά ήσυχη θρησκευτική σεμνοχρωμία. Τί κατανυχτικά πού είναι δουλε
μένα! Πάς νά τά περιεργασθεϊς άπό
κοντά καί χαίρεσαι τήν άθωότητα πού
έχει τό πινέλο, τραβηγμένο άπό θεοσεβούμενο χέρι. Αναπαύεται ή ψυχή
σου κοιτώντας τόν άγιο Γιώργη, τόν ά
γιο Δημήτρη, τόν άββά Σισώη, τούς ά
γιους Τεσσαράκοντα στή λίμνη τής Σε
βάστειας. Καλότυχος όποιος έφταξε
νά χαίρεται μέ τέτοια άτεχνα, καταφρονεμένα καί φτωχά έργα!
"Οσα ξωκκλήσια βρίσκουνται γύρω
στό Μαρούσι δλα είναι ζωγραφισμένα
άπό τό ίδιο χέρι. Φαίνεται πώς αύτός
ό άγιογράφος ήτανε ντόπιος άπ' τό
χωριό, καί δούλευε έ κ ε ί τριγύρω, καί
πώς ήτανε παπάς καί λεγότανε Δημήτριος, κ' έχει λίγους άγιους ζωγραφι
σμένους στή χιβάδα τού ιερού. Κοντά
στόν άγιο Διονύσιο τόν Αρεοπαγίτη
είναι γραμμένη τούτη ή έπιγραφή
«1622 χειρ διμιτρίου ίερέος». Λοιπόν
αύτό τό άγιασμένο χέρι έχει ζωγρα
φισμένα δλα έκείνα τά ρημοκκλήσια
τού Μαρουσιοΰ. Αληθινά είπε ό προ
φήτης ' Ησαίάς «Γλώσσαι αί ψελλίζουσαι μαθήσονται λαλεΐν ειρήνην».
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«Τό μ ο ιρ α ίο π ά θ ο ς γ ιά τ ή ν ε ίκ ο ν ιζ ο μ έ ν η
δ έ σ π ο ιν α γ ε ν ν ή θ η κ ε μ έ σ α μ ο υ , ό τ α ν έ ρ γ α ζ ό μ ο υ ν σ τό Λ ο ύ β ρ ο
Ο τ α ν τ ή ν μ ε τ έ φ ε ρ α σ τό δ ω μ ά τ ιό μ ο υ κ α θ ό μ ο υ ν
κ α ί τ ή ν κ ύ τ α ζ α έπ ί ώ ρ ε ς . Τ ή ς μ ιλ ο ύ σ α κ α ί μ ο ύ μ ιλ ο ύ σ ε ...» .
ΡΟΣΦΑΤΟΣ πέθανε στή Φλωρεντία
θεάτων. Οί προτιμήσεις τών άνδρών ήταν
τής ' Ιταλίας, σέ ήλικία 82 έτών, ό κακάπως διαφορετικές. Χάζευαν μπροστά
θηγητής Τζιοβάννι Πότζι, ό όποιος ήταν στά
αυ γυμνά τού Φολί Μπερζέρ, ικανοποιού
θεντία στήν κατάταξη έργων τέχνης. ’ Ο θά
σαν τις έπιθυμίες τους στά νυκτερινά κέντρα
νατός του έφ ερ ε στή μνήμη μας τά γεγονότα
τής Μονμάρτ καί άγόραζαν κάρτ-ποστάλ γιά
πού είχαν άνοστατώοει τήν Ίντερπόλ, τήν
νά έχουν νά δείξουν κάτι στά παιδιά όταν θά
' Ασφάλεια τών Παρισίων καί τήν ' Ιταλική ' Α
γύριζαν πίσω στήν πατρίδα τους.
στυνομία πρό πολλών έτών. Γιατί αυτός ήταν
Αλλά γιά όλους τούς τουρίστες, άνδρες
έκείνος πού έλυσε τό πλέον μυστηριώ
καί γυναίκες, ύπήρχε ένα «πρέπει». Καί αύτό
δ ες καί τό πλέον αισθηματικό έγκλημα όλων
ήταν ή έπίσκεψις τού περκρήμου μουσείου
τών αιώνων, τό έγκλημα τής κλοπής τής
τέχνης, τού Λούβρου, μέ τούς μυθώδεις
Μόνα Λίζα άπό τό Λούβρο. Τά γεγονότα πού
θησαυρούς του. Καί μέσα στό Μουσείο, έ προκύπτουν άπό τούς κπρινισμένους φακεϊνο πού συνεκέντρωσε τή μεγαλύτερη
κέλλους τής ’ Ασφαλείας τών Παρισίων, είναι
προσοχή τών έπισκεπτών ήταν καί ή «Μόνα
τόσο ζωντανά, ώστε φαίνεται ότι ή καταπλη
Λίζα». Ο Λεονάρδο Ντύ Βίντσι, ή διασημόκτική αύτή ύπόθεσις τού Λούβρου σά νά συ
τερη μεγαλοφυΤα τής ιταλικής Αναγεν
νέβηκε μόλις χθές.
νήσεως, είχε ζωγραφήσει τή Μόνα Λίζα τό
Πριν 50 χρόνια, τό Παρίσι δέν ήταν καί
έτος 1505. ’ Υποτίθεται ότι τό πρότυπο
πολύ διαφορετικό άπό τό σημερινό. Τότε
τού πορτραίτου ήταν ή σύζυγος ένός φίλου
όπως καί τώρα, είχε τόν Πύργο τού "Αϊφελ,
του, τού Ντέ Τζιοκόντο. Τό έργο παριστάνει
τόν μεγαλοπρεπή Ναό τής Σάρλ - Κέρ, τόν
τή νεαρή οικοδέσποινα νά φορή ένα βέλο
καθεδρικό Ναό τής Νότρ Ντάμ, τά βιβλιοπω
πάνω άπό τά μαύρα μαλλιά της, μέ τά χέρια
λεία κατά μήκος τού Σηκουάνα - καί... κορί
σταυρωμένα καί νά χαμογελά. Τό αινιγματι
τσια, κορίτσια, κορίτσια. Τότε όπως καί τώρα,
κό αύτό χαμόγελο τής Μόνος Λίζα ήταν
όμάδες άπό τουρίστες κατέκλυζαν τήν
έκεϊνο πού έκανε τόν πίνακα διάσημο άνά
μεγαλοπρεπή Γαλλική πρωτεύουσα σάν τά
τούς αιώνες, περισσότερο άκόμα καί άπό
μελίσσια πού μαζεύονται στό τριφύλλι. Οι
τήν έξαιρετική τέχνη τού συνόλου τού πορ
περισσότεροι άπό τούς τουρίστες ήταν
τραίτου. Τί άρά γε νά έσκέπτετο; Γιατί χαμο
' Αμερικανοί. Οί έπισκέπτριες σπαταλοϋοαν
γελούσε;
τόν περισσότερο χρόνο καί τά περισσότερα
Κριτικοί καί σπουδαστές έδωσαν χίλιες
χρήματα στά σαλόνια τής μόδας, στις όπε
δυό έξηγήσεις. Ή έρωτηματική έκφρασίς
ρες καί στήν έπίσκεψι τών συνήθων άξιοτης ένέπνευσε ποιητάς καί συνθέτας. Λ έ 
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γεται ότι πολλοί άνθρωποι αύτοκτόνησαν
γιατί γιά πολλές ώρες κοιτούσαν τήν εικόνα
προσπαθώντας εις μάτην νά μαντεύσουν τί
άκριβώς είχε στό μυαλό της ή Μόνα. Ό
Φραγκίσκος ό Γ τής Γαλλίας, κατεγοήτεύθη
τόσο πολύ άπό τό χαμόγελο τής Μόνα, ώστε
πλήρωσε πάνω άπό 4.000 χρυσές κορώνες
γιά τό έργο, παίρνοντάς το έτσι άπό τήν ' Ιτα
λία. Αλλά άξιζε τόν κόπο. Ή Μόνα Λίζα
έγινε έ ξ ίσου μεγάλο έθνικό σύμβολο τής
Γαλλίας όπως οί Βερσαλλίες. Τό 1911 ή άξια
τού έργου έκτιμήθηκε εις τό ποοόν τών
1.000.000 δολλαρίων.
Πριν 50 χρόνια, όπως καί σήμερα, τό έργο
τού Λεονάρδο Ντά Βίντσι, τραβούσε σάν μα
γνήτης τά πλήθη πού κατέκλυζαν τό Λού
βρο. “Ολοι όμως οί προσερχόμενοι γιά νά
θαυμάσουν τό έργο δέν ήταν τουρίστες.
Σχεδόν κάθε μέρα ήταν έκ ε ί ένας καχεκτικός, κακοντυμένος καί μέ λυπημένη έκφρα
ση άνθρωπος, τού όποιου τό στριμμένο μου
στάκι, ό σκούφος καί ή φτωχή έξωτερική έμφάνιοις μαρτυρούσαν ότι ήταν καλλιτέχνης.
' Ο μικροκαμωμένος αύτός άνθρωπος
ήκούετο πολλές φορές νά μουρμουρίζη:
«Οί ξ έ ν α είναι κουτοί. Δ έν μπορούν νά τήν
έκτιμήσουν. Δ έν έχουν τήν ικανότητα νά τήν
καταλάβουν. Ώ , Μόνα! Μόνα Λίζα, μόνο γιά
μένα χαμογελάς». Συγχρόνως έρριχνε πύ
ρινες ματιές πρός τούς καλοντυμένους άνθρώπους γύρω του. Καμμιά φορά κανένας
έπισκέπτης κατέφευγε σ' ένα φύλακα τού
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Μουσείου καί παρεπονεΐτο γιά τήν άποτρόπαιη έμφάνισι τού άνθρώπου αύτοϋ. «" Α,
μάλιστα», άπαντοΰσε ό φύλακας. «Είναι
ένας τύπος. ' Αλλά τόν ξέρουμε γιατί έργαζόταν έδώ. Δέν πειράζει κανένα, σάς τό έγγυώμαι». Τά μέλη τής διοικήσεως τού Λού
βρου δέν μπορούσαν νά ύποπτευθοΰν τό
σχέδιο πού κατεστρώνετο μέσα στό μυαλό
τού άνθρώπου αύτοϋ πού όλο μουρμούριζε.
Τό σχέδιο ν ' άρπάξη τή Μόνα Λίζα γιά νά τήν
έχη άποκλειστικώς γιά τόν έαστόν του καί
μόνο.
Τήν Τρίτη, 22 Αύγούστου 1911, ό Ζάκ
Πουπαρντέν, ένας άρχιφύλακας τής φρου
ράς τού Μουσείου, άνάλαβε πρωΤ - πρωί τήν
ύπηρεσία του. Τήν προηγούμενη νύχτα τήν
είχε περάσει μέ κάτι χορεύτριες στά Μπίστρος καί είχε πιή λίγο παραπάνω. Κρατών
τας τό κεφάλι του πού τού πονοϋσε, ό άρχι
φύλακας Πουπαρντέν άρχισε τό κανονικό
του δρομολόγιο έπιθεωρήσεως πού έκανε
κάθε πρωΤ πριν ν' άνοίξουν οί πόρτες τού
Λούβρου γιά τούς έπισκέπτες. ' Αφού διαβε
βαιώθηκε δτι τά πάντα ήταν στή θέση τους
στά σαλόνια τού πρώτου όρόφου, άρχισε ν'
άνεβαίνη γιά τόν δεύτερο όροφο. "Οταν ό
Πουπαρντέν έφθασεν έκεί, προχώρησε μέ
σα στό μεγάλο ψηλοτάβανο Σαλόν Καρρέ.
' Η αίθουσα αύτή ήταν περίφημη γιατί έκ εί
μέσα είχε γίνει ή στέψις τού Ναπολέοντος
Γ καί τής Μαρίας ΛουΤζας. ' Επίσης ή αίθου
σα ήταν γνωστή σ' όλο τόν κόσμο άπό τά
άνεκτίμητα έργα τέχνης ίταλών, Ολλαν
δών καί Ισπανών ζωγράφων πού έστέγαζε
- συμπεριλαμβανομένης καί τής Μόνα Λίζα
τού Ντά Βίντσι.
' Ο άρχιφύλακας χασμουριόταν καθώς
περπατούσε καί έρριχνε βιαστικές ματιές
στά άριστουργήματα πού κρεμόταν στούς
τοίχους. Αύτές οί άπηρχαιωμένες ζωγρα
φιές δέν είχαν καμμιά άξια γι' αύτόν. Μερι
κές φορές διερωτάτο γιατί έρχόταν ό κό
σμος νά τις ίδή. Αύτός ό ίδιος ό Πουπαρντέν
προτιμούσε πραγματική σάρκα καί αίμα, σάν
τις χορεύτριες τής προηγούμενης βραδυάς.
Ξαφνικά ό άρχιφύλακας συνήλθε άπό τά όνειροπολήματά του. Στάθηκε καί κοίταξε έπίμονα κατάπληκτος ένα κενό χώρο στό βόρειο
τοίχο. Ή τα ν τό πιό έξέχο ν σημείο τού Σα
λόν Καρρέ καί ύπήρχε έκ ε ί ένα χαμηλό όρειχάλκινο κιγκλίδωμα γιά νά κρατά τούς θαυ
μαστές τών έργων σέ άπόσταση άπό τά πολύ
τιμα έκθέματα τού Λούβρου. Από τή θέση
αύτή έπρεπε νά χαμογελά αινιγματικά ή
Μόνα Λίζα. Ο πίνακας όμως έλλειπεϋ!
« Αδύνατον» μουρμούρισε ό άρχιφύλα
κας «Θ εέ μου, αύτό τό ποτό θά μοΰ στρίψη
τό μυαλό», Γύρισε πίσω, έτριψε τά μάτια του,
στριφογύρισε καί κοίταξε ξανά. Αλλά καί
πάλι ό κενός χώρος ήταν μπροστά του.
«Μά τότε είναι πραγματικότης» είπε μέσα
του ό Πουπαρντέν. «Δέν όνειρεύομαι. ' Η
Μόνα Λίζα έχ ει έξαφανισθή».
' Υστερα άπό πολλούς συλλογισμούς, οί ό
ποιοι καθάρισαν τελείως τό μυαλό του άπό
τούς άτμούς τού ποτού, ό Πουπαρντέν, κα
τέληξε στό μόνο λογικό συμπέρασμα: ό έπίσημος φωτογράφος τού Λούβρου θά έπρεπε
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νά έχη ματακινήσει τό άριστούργημα άπό
τόν τοίχο καί νά τό έχη μεταφέρει στό στούντιό του γιά νά τό φωτογραφίση. ' Ο άρχιφύ
λακας κάλεσε άμέσως ένα ύφιστάμενό του.
«Πήγαινε άμέσως στό φωτογραφείο τού κ.
Μπράουνς καί νά τού πής νά φέρη άμέσως
τή Μόνα Λίζα πίσω στή θέση της» τόν διέ
ταξε. «Σέ λίγο θ ' άνοίξουν οί πόρτες τού
Μουσείου καί οί έπισκέπτες θά άπογοητευθοΰν έάν διαπιστώσουν τήν άπουσία τού
πίνακος».
Πολλές φορές ό φωτογράφος τού Μου
σείου είχε κατεβάσει άπό τή θέση σπουδαία
έργα τέχνης γιά νά τά φωτογραφίση. ' Αλλά
τήν έργασία αύτή τήν έκανε πάντα τήν νύκτα
καί ύπετίθετο ότι πρώτα άπ' όλα οί πίνακες
έπρεπε νά είναι τό πρώί στις θέσεις τους.
Ποτέ πριν δέν είχε παρατηρηθή μιά τέτοια
άνωμαλία. Θυμωμένος καί άναμμένος ό
Πουπαρντέν βημάτιζε μέσα στό σαλόν καρ
ρέ, όταν ό φύλακας έπέστραψε λαχανια
σμένος άπό τό τρέξιμο μέσα άπό τούς δια
δρόμους.
« Αρχιφύλαξ» είπε ά<*)μαίνων ό φύλα
κας. « Ο κ. Μπράουνς δέν έχει πάρει τή
Μόνα Λίζα. Τήν είχε πάρει γιά νά τήν φωτογραφίση πριν μερικούς μήνες καί μοΰ είπε
ότι δέν τήν ξαναχρειάσθηκε».
-«Μ ά τότε πού είναι;» φώναξε ό Πουπαρ
ντέν.
' Η έρώτησις αύτή βασάνισε τούς άσσους
τής ' Ασφαλείας τών Παρισίων καθώς καί τις
άλλες άστυνομίες τής Εύρώπης έπί δύο χρό
νια. Ή κλοπή τής Μόνα Λίζα άναφέρθη στόν
Πιέρ Γκαλμπρέν πρώτο διευθυντή τού Λού
βρου. Μιά λεπτομερής έρευνα άρχισε άμ έ
σως. ' Εν τφ μεταξύ όλοι οί σκοποί τής βραδυνής φρουράς καί τό προσωπικό καθαριότητος κουβαλήθηκαν άπό τά σπίτια τους πίσω
στό τεράστιο άνάκτορο τής τέχνης. "Υστε
ρα άπό μισή ώρα έρευνα σ' όλες τις γωνίες
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τού κτιρίου, τό άποτέλεσμα ήταν νά βρεθή
ή κορνίζα τής Μόνα Λίζα, άλλά... ό πίνακας
δέν ύπήρχε. Ένας φύλακας βρήκε τή κορνί
ζα, μιά μεγάλη καί βαρειά διακοσμητική έρ 
γασία, κατασκευασμένη άπό μαύρο σκαλιστό
μαόνι. Ο κλέπτης τήν είχε πετάξει μίέσα
σ ' ένα δωματιάκι κάτω άπό τήν κλίμακα κον
τά στό βάθρο πάνω στό όποιον ήταν τό άγαλ
μα τής Αφροδίτης τής Μήλου.
-«Μάλιστα, αύτή είναι ή κορνίζα» είπε ό
διευθυντής Γκαλμπρέν. « Αλλά πού είναι
ό πίνακας;»
-«Είναι σχεδόν φανερό» είπε ό Πουπαρ
ντέν. « Ο κακοήθης αύτός έβγαλε τό πανί
άπό τήν κορνίζα καί τό πέρασε έξω άπό τό
Μουσείο κάτω άπό τή μύτη τών φυλάκων.

κάποιες δυσκολίες καί μερικοί μάλιστα έ 
φεραν ώς μάρτυρες γυναίκες έλευθερίων
ήθών γιά ν ' άποδείξουν ποϋ βρισκόταν κατά
τις προηγούμενες 24 ώρες. Στό τέλος άποδειχθηκςν όλοι άθώοι.
-« Τ ί λ έτε γιά τούς άνθρώπους πού έργάσθηκαν έδώ μέσα;» Ρώτησε ό Χαμάρ τόν
διευθυντή Γκαλμπρέν.
-■ Γ ι' αύτούς όμολογώ ότι δέν έχομε
άρκετά στοιχεία στ' άρχεϊα μας» άπάντησε
ό Γκαλμπρέν, «άλλά θά προσπαθήσω νά βρώ
δ,π μπορώ».

"Ισως νά τό έβαλε κάτω άπό τό έπανωφόρι
του ή νά τό τύλιξε καί νά τό έβαλε μέσα
σέ μιά όμπρέλλα τήν οποία κουβάλησε μαζί
του πρός τόν σκοπό αύτό».
-«Κ ουτέ. ' Η Μόνα Λίζα δέν ήταν ζωγρα
φισμένη πάνω σέ πανί. Ή τα ν ζωγραφισμένη
πάνω σέ ξύλο. Πάνω σέ χοντρό σανίδι ιτα
λικής καρυδιάς πού ήταν άδύνατο νά τυλιχθή
ή νά διπλωθή ή νά χωρέση κάτω άπό τό Παλ
τό», τόν διέκοψε ό διευθυντής.
Ο Γκαλμπρέν έ τ ρ ε ξ ε στό γραφείο τοϋ
προϊσταμένου του Ζάν ' Ομόλ, πρώτου έφόρου τοϋ Λούβρου. Ο ' Ομόλ άπουσίαζε καί
έτσι ό έπιθεωρητής άνέφ ερε τήν καταπλη
κτική είδηση στόν άντικαταστάτη τοϋ έφόρου, Ζώρζ Μπενεντίτ. ' Ο τελευταίος διεβίβασε τήν πληροφορία στήν Ασφάλεια των
Παρισίων.
Σ έ λίγο οί ήσυχοι διάδρομοι τοϋ Μουσείου
άντηχοϋσαν άπό τά βαρειά βήματα τών άστυνομικών, οί όποιοι άρχισαν συστηματικώς
νά έρευνοϋν καί ν' άνακρίνουν. Μεταξύ τών
πρώτων πού άφίχθησαν στό Μουσείο μέ
τούς βοηθούς των ήταν ό άστυνόμος Ρενέ
Λεπίν καί ό Ζάκ Χαμάρ, προϊστάμενος τοϋ
τμήματος άναζητήσεων. ' Ακόμα καί ό μεγά
λος 'Αλφόνσος Μπερτιγιόν, ό πατήρ τής έ πιστημονικής μεθόδου διαπιστώσεως τοϋ
έγκλήματος, ή όποια φ έρ ει τό όνομά του,
ήρθε γιά νά λάβη προσωπικά μέρος στήν έξέτασι. ' Η κλοπή τής Μόνα Λίζα - ή άφαίρεσίς της μάλιστα άπό έκ ε ΐ όπου πράγματι έθεωρεϊτο ώς ένα έθνικό σύμβολο γιά τή
«Μπέλλ Φράνς» - νά ήταν άρά γε ύπόθεσις
έσωτερικοϋ; Αύτή ήταν μιά άπό τις πρώτες
έρωτήσεις πού έτέθησαν στήν άοτυνομία.
Γιά ν' άπαντήσουν σ' αύτή άρχισαν νά έ ξ ε τάζουν καί ν ' άνακρίνουν λεπτομερώς ό
λους τούς φύλακες καί τό προσωπικό συντη ρήσε ως τοϋ Μουσείου. Πολλοί άπέδειξαν άμέσως τό άλλοθι των. "Αλλοι βρήκαν

Σ έ λίγο έπέστρεψε μέ άρκετές κάρτες
στό χέρια του. Οί άστυνομικοί έξέτασαν
όλα τά πρόσωπα πού άναφέρονταν στις κάρ
τε ς . ' Αλλά καί πάλι κατέληξαν σέ πλήρη Απο
τυχία εις τό νά άνακαλύψουν τό πιθανό ύ
ποπτο άτομο. ' Η κλοπή έπρεπε νά έχη διαπραχθή τήν προηγούμενη ήμέρα, δηλαδή
τήν Δευτέρα ή τήν νύκτα τής Δευτέρας.
Οί φύλακες πού ήταν τήν Δευτέρα ύπηρεσία στήν κυρία είσοδο κατά τις ώρες πού
τό Μουσείο ήταν άνοικτό γιά τό κοινό, έδήλωσαν ότι είχαν έκτελέσ ει κι αύτοί προσε
κτικά τό καθήκον τους έρευνώντες όσους
έξήρχοντο άπό τό Μουσείο. Τό κατέβασμα
τής κορνίζας άπό τόν τοίχο καί ή άφαίρεσις
άπ' αύτή τοϋ πίνακος τοϋ Ντά Βίντσι πρέπει
νά άπαίτησε κάποιο χρόνο καί σχετική μο
ναξιά. Σύμφωνα μέ τή λογική πρέπει νά πιστευθή ότι ή κλοπή δαπράχθηκε τή Δευτέρα,
λίγη ώρα μετά τό κλείσιμο τού Μουσείου.
-«Μήπως ό κλέπτης βρίσκεται άκόμα
μέσα στό οίκημα;» ύπέθεσε ό άστυνόμος
Λεπίν. «Μήπως, κρύβεται κάπου σέ κανένα
γε ίσωμα τής στέγης μαζί μ έ τήν λεία του ή
κάπου σέ καμμιά σκοτεινή γωνιά τοϋ ύπογείου»;
-* Μ ά κύριε» παρατήρησε ό άρχκρύλακας
Πουπαρντέν, «έχομεν έρευνήσει τά πάντα
άπό κάτω μέχρι πάνω». Έ ν τούτοις ό Λεπίν
έπέμεινε νά έρευνηθή γιά πέμπτη φορά τό
άχανές Μουσείο. Χαμένος όμως ό κόπος.
Όπως έρευνοϋσαν τόν δεύτερο καί πρώ
το όροφο καί προσπαθούσαν νά κάμουν άναπαράστααι τοϋ έγκλήματος, ό Χαμάρ πρό
σ εξε ιδιαιτέρως μιά μικρή σκάλα πού (οδη
γούσε κάτω σέ μιά πόρτα πού άνοιγε πρός
τήν αύλή, στό πίσω μέρος τοϋ κτιρίου. Ή
σκάλα άρχιζε άπό μιά αίθουσα όπου ήταν
έκτεθειμένοι ιταλικοί πίνακες, άκριβώς
παραπλεύρως τοϋ οαλόν καρρέ. Καί δέν ήταν
μακρυά άπό τό δωματιάκι μέσα τό όποιο είχε
βρεθή πεταμένη ή κορνίζα τοϋ πίνακος.
-« 'Α π ' έδώ πρέπει νά έφ υγε ό κλέπτης»
δήλωσα ό Χαμάρ. «Ποϋ είναι ό φύλακας πού
ήταν ύπηρεσία έδώ κάτω σ' αύτή τή σκάλα»;
Κανείς δέν ή ξερ ε. Γιατί στήν πραγματικό
τητα, .δέν έτοποθετείτο φύλακας σ' αύτή τήν
πόρτα.
-« Μ ά κύριε» έτρσύλισε ό Πουπαρντέν,
«αύτή ή μικρή πορτίτσα είμαι βέβαιος πώς
ήταν κλειδωμένη, θ ε έ μου πρέπει νά ήταν
κλειδωμένη».
-«Φοβάμαι ότι πολύ πιθανόν νά κάνης
λάθος άγαπητέ φίλε» άπάντησε ψυχρά ό
Χαμάρ. «Φαίνεται καθαρά ή άμέλεια τοϋ
προσωπικού τοϋ Μουσείου. Μώ άμέλεια

πού έπ έτρεψ ε σ' ένα άλητήριο νά προσβάλη μέ τήν πράξι του τό ' Εθνος».
' Η θεωρία τοϋ προϊσταμένου τής άστυνομίας περί τής έξόδου τοϋ κλέπτου άπεδείχθη
θετική δταν άνακαλύφθηκε ότι τό έσωτερικό
πόμολο τής πόρτας πού ήταν στήν αύλή
έλλειπε - πιθανώς ό δράστης τό έβγαλε γιά
νά άποτρέψη πιθανή καταδίωξή του. "Ενας
φύλακας βρήκε άργότερα τό πόμολο μέσα
θ ' ένα αύλάκι κοντά στήν έξωτερική πόρτα
τής αύλής πού έβγαζε στό δρόμο.
Στό σημείο αύτό ή έρευνα έφτανε στό
άδιέξοδο.
Ή
Ασφάλεια τών Παρισίων έκαυχάτο
ότι δ ιέθ ετε τούς καλυτέρους άστυνομικούς
τοϋ κόσμου. Αύτό όμως δέν έλ εγ ε τίποτε
έπί τοϋ προκειμένου. Τά λαγωνικά πού ήταν
διάσημα γιά τις λαμπρές έπιτυχίες τους στή
δίωξη τοϋ έγκλήματος, άκόμα καί στις πιό
σκοτεινές ύποθέσεις, είχαν έλ θει σέ άμηχανία μέ τήν έξαφάνιση τής Μόνα Λίζα. Έ 
ξέτασαν ξανά τό προσωπικό τοϋ Λούβρου.
Κουβάλησαν στό άνακρσικό γραφείο άλα τά
άτομα πού κατά τό παρελθόν είχαν διαπράξε ι κλοπές έργων τέχνης. Τίποτε όμως δέ
βγήκε άπ' όλα αύτά. Ή άστυνομία άρχισε
νά δέχεται τά πυρά, τις κρίσεις καί τά σκώμ
ματα τοϋ Παρισινού τύπου. Επιεικέστερα
τήν άποκαλοϋσαν «άνόητη». "Απειρα σχό
λια έγίνοντο περί τοϋ πώς έξαφανίσθηκε ό
κλέπτης τής Μόνα Λίζα. Γιατί ό άνθρωπος
αύτός νά κλέψη ένα πίνακα παγκοσμίου φή
μης, ό όποιος θά ήταν άδύνατο νά πουληθή;
Μήπως ήταν κανένας φαρσέρ; ' Ισως - έτσι
ύπέθεααν οί έφημερίδες - νά ήταν κανένας
Ανισόρροπος.
Τό περίεργο ήταν δτι κανείς δέν θυμόταν
τόν ύποσπιζόμενο έκεΐνο άνθρωπάκο μέ τό
σκούφο καί τό στριμμένο μουστάκι πού περιεφ έρετο συχνά στό οαλόν καρρέ μουρμουρί
ζοντας μέσα του καθώς παρατηρούσε τούς
ξένους τουρίστες - θαυμαστές τής Μόνα
Λίζα. Κι έτσι ή έρευνα γιά τήν άνακάλυψη τοϋ
δράστου τού διεθνούς ένδιαφέροντος τού
του έγκλήματος κράτησε δύο χρόνια. Στή
Φλωρεντία τής 1Ιταλίας ύπήρχεν ένας έπιχειρηματίας, ό σινιόρ ' Αλφρέντο Γκέρι, πού
ήοχολεϊτο μέ άγοραπωλησίες άρχαιοτήτων
καί έργων τέχνης. Έ β α ζε μικρές άγγελίες
στις έφημερίδες καί έδίδοντο στις κυριώτερ ες πόλεις τής Εύρώπης, μέ τις όποιες
προσκαλοϋοε τούς ένδιαφερομένους νά
έλθουν σ ' έπαφή μαζί του έάν είχαν πίνακες,
άγαλμάτια ή παλιά έπιπλα τά όποια ήθελαν
νά πουλήσουν. Μ έ τόν τρόπο αύτό συνεκέντρωνε πολλά πολύτιμα άντικείμενα τά
όποία έν συνεχεία μεταπωλοϋσε σέ συλλέ
κτες, κερδίζοντας άρκετά χρήματα. Παρ'
δλον δτι ήταν συνηθισμένος άπό έκπλήξεις
στή δουλειά του, έν τούτοις μιά μέρα έλαβε
ένα γράμμα πού τόν έκανε νά πεταχθή όρ
θιος άπό τό κάθισμά του. Τό γράμμα είχε
ταχυδρομηθή άπό τό Παρίσι μέ ήμερομηνία
30 Οκτωβρίου 1913. Ή τα ν γραμμένο σέ
χαρτί πού χρησιμοποιούν οί καλλιτέχνες γιά
σκίτσο. Τό κείμενό του είχε ώς άκολούθως:
Αγαπητέ κ. Γκέρι,
Διάβασα μέ ένδιαφέρον τήν άγγελίαν σας
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