01 ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ
θή άπό τήν αρχή ή σκέψις γιά μιά τριά
δα, θά έπρεπε νά ύπάρχουν οί εξής
συνετελεσταί. Πρώτον, ή μεγάλη συμ
πάθεια τού Χριστιανισμού γι' αυτό
τόν τελειότατο άριθμό καί δεύτερον,
δτι δέν ήταν περισσότερα ή λιγώτερα
άπό τρία τά δώρα πού προσφέρθηκαν
άπό τούς μάγους στό Βρέφος. Καί φαί
νεται δτι γι' αύτόν άκριβώς τόν λόγο
πήρε σάρκα στήν Ανατολή, σχεδόν άπό
τήν άρχή, αύτή ή παράδοσις πού άργά ή γρήγορα κυριάρχησε σέ δλο τόν
χριστιανικό κόσμο. Ομως, κοντά σέ
αύτή άναπτύχθηκαν σέ άλλα μέρη τής
Ανατολής διαφορετικές παραδόσεις.
Μερικές άπό αυτές άνεβάζουν τόν άρι
θμό τών μάγων σέ πιό διαφορετικά
ποσά (κάποιες μάλιστα σέ σαράντα), άλ
λες στά πολλαπλάσια τού τρία, δηλαδή
σέ έξη, έννέα καί, πιό συχνά, δώδεκα.
" Οσο γιά τήν Δυτική ' Εκκλησία ύπάρ
χουν οί παλαιές άπεικονίσεις τής Γεννήσεως στις κατακόμβες, πού άνέρχονται σέ ένδεκα. Σέ όλες σχεδόν
οί μάγοι είναι τρεϊς. Δύο όμως άπό
αυτές - μιά τού πρώτου ήμίσεος τού
τρίτου αιώνα, στήν κατακόμβη Πέτρου
καί Μαρκελλίνου καί ή άλλη τού πρώ
του ήμίσεος τού έπομένου αιώνα, στήν
κατακόμβη τής Δομιτιλλας - τούς πα
ρουσιάζουν άντίστοιχα δυό καί τέσ
σερις.
Ξεκινώντας άπό τό ίδιο τό γεγονός
τής μετατροπής τού άριθμοϋ τών μά
γων άπό άπροσδιόριστο σέ προσδιορι
σμένο, προέκυψ ε ή άλλη άπαίτησις. Νά
διακριθή ό ένας μάγος άπό τόν άλ
λο. Σύμφωνα μέ μιά μεταγενέστερη
παράδοση πού διαμορφώθηκε στήν Α
νατολή, οί μάγοι ονομάζονταν Μαγκαλώθ, Γαλκαλώθ καί Σαρακίν. ' Εβραϊκά
ονόματα πού θά ίσοδυναμοϋσαν στά
ελληνικά Ά π έλλιο ς , "Ημερος καί Δαμάσκος. "Ομως ούτε αυτές ούτε
οί άλλες ονομασίες, ξεχασμένες σή
μερα - π.χ. Διονύσιος, Ρουστικός, καί
Ελευθέριος ή άκόμη Άτώρ, Σατώρ
καί Παρατόρας - είχαν τήν τύχη τών
τριών ονομάτων πού δέν ξέρει κανείς
άπό ποιόν έπινοήθηκαν, άλλά καθιε
ρώθηκαν γραπτώς σέ ένα άκόμη μετα
γενέστερο άλεξανδρινό χρονικό, στό
όποιο λέγεται ότι οί μάγοι ονομάζον
ταν Βιθισαρέα, Μελιχιώρ καί Γαθάσπαρ.
Καί όλοι βλέπουν ότι, όπως ό «Γαθά
σπαρ» καί ό «Μελιχιώρ» έγιναν, κατά
συγχώνεσιν, «Γάσπαρ» καί «Μελχιώρ»
έτσι καί ό «Βιθισαρέα» έγινε «Βιθισάρ» καί άργότερα «Βαλτάσαρ».
Ό μ ω ς , οί όνομασίες τού Γάσπαρ,
Μελχιώρ καί Βαλτάσαρ δέν θά έπικρατοϋσαν ίσως καί στήν Δύσι, άν

848

μεταξύ τού τέλους τού ογδόου καί τών
άρχών τού ένάτου αιώνα, δέν είχε ταχθή ύπέρ αύτών ό διάσημος Πατέρας
τής Δυτικής Εκκλησίας Βέδας, ό ό
ποιος γιά νά προβάλη καί αύτός τά τρία
ονόματα , θέλησε νά προσθέση μιά άκριβή περιγραφή τών φυσιογνωμιών καί
τών ένδυμάτων τών μάγων.
Κατά τήν γνώμη του, πρώτος ήταν
ό Μελχιώρ, γέρος, κατάλευκος μέ
γενειάδα καί μαλλιά μακρυά. Δεύτερος
ό Γάσπαρ, νέος, άγένειος, ροδοκόκνινος. Τρίτος ό Βαλτάσαρ, μέ δψι σκου
ρόχρωμη καί σκεπασμένη όλοσδιόλου
μέ γένια. Ή ένδυμασία τους ήταν
συριακή, άπό τά καλύμματα τής κεφα
λής ώς τά ύποδήματα, έστω καί άν δ ιέ
φ ερε ή μιά άπό τήν άλλη κατά τό
σχήμα ή τό χρώμα. Από αύτούς ό πρώ
τος είχε προσφέρει στό Βρέφος τόν
χρυσό. ' Ο δεύτερος τό λιβάνι. Ο τρί
τος τήν σμύρνα. Γιά νά άποδώση στούς
μάμους αύτά τά ιδιαίτερα φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά καί τό ιδιαίτερο σχήμα
τής ένδυμασίας, ό Βέδας συγκέντρωσε
άραγε γραπτώς μιά είκονογραφική
παράδοσι σχηματισμένη ήδη ή, άντίθετα, ή περιγραφή χρησίμευε ώς πρό
τυπο σέ άναπαραστάσεις τών μεταγενε
στέρων χρόνων; Γ ιά τήν άπάντησι
δέν χωρεϊ άμφιβολία, Αρκεί νά δή κα
νείς δυό «Προσκυνήσεις τών Μάγων»,
πού ύπάρχουν στήν Ραβέννα. Ή μιά
άνήκει στόν έκτο αιώνα καί ή άλλη στό
πρώτο ήμισυ τού έβδόμου καί, κατά
συνέπειαν, καί οί δυό πολύ προγενέτερες τού Βέδα. Η πρώτη είκονίζεται
στά μωσαϊκά τού μεσαίου κλιτούς τού
Αγίου ' Απολλινάριου τού Νέου.
Καί ή δεύτερη κοσμεί τήν σαρκοφάγο

τού Έξάρχου Ισαακιου (που πευανε
τό 643) καί βρίσκεται στήν βασιλική
τού
Αγίου Βιταλίου. Οί μάγοι έδώ
είκονίζονται ό πρώτος γέρος γενειοφόρος, ό δεύτερος πολύ νέος καί άγένειος, ό τρίτος άνδρας ώριμος καί μέ
πλούσια γενειάδα.
"Ο μω ς στήν περιγραφή τού Βέδα ύπάρχει ένα νέο φυσιογνωμικό χαρα-

Σ αύτή τή σελίδα έπάνω: Ο Φλωρεντινός
Ζωγράφος Σάντρο Μποντιτσέλι, στήν θαυ
μάσια «προσκύνησι τών Μάγων», φαίνεται
νά έρμηνεύει κατά γράμμα τό ευαγγελικό
χωρίο. Δέν δίνει στους μάγους βασιλικό δια
κριτικό. Κάτω Ή Γέννηοι σέ βυζαντινή εικό
να. Στήν άπέναντι σελίδα Ή προσκύνησι
τών Μάγων. Εικόνα βυζαντινής τεχνοτρο
πίας.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ ΘΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» ΠΕΡΙΜΕΝΟ^

Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ
ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ
Τοϋ κ. Προδρ. I. ' Ιορδανίδη
' Εντεταλμένου ' Υφηγητοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου
' Υφηγητοϋ 'Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας Πανεπ. Αθηνών

Ο ί συμμαχικές άπώλειες σε νεκρούς κατά τή διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου
άνήλθαν σέ 468.784, ενώ οί νεκροί άπό τά τροχαία γιά την ΕΟΚ τώ ν εξ κατά τήν ένδεκαετία 1958-1969 ήσαν 466.426.
Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ τών τροχαίων άτυχημάτων έχει δημιουργήσει σο
βαρές άνησυχίες τόσο σέ κύκλους ει
δικών όπως είναι συγκοινωνιολόγοι
μηχανικοί, γιατροί, ψυλογόχοι, οικονο
μολόγοι, όργανα δημοσίας τάξεως
κ.λ.π. όσο καί στό εύρύτερο κοινό.

Τ

Οί άνησυχίες προέρχονται άπό τό
γεγονός τής συνεχούς καί άνησυχητικής αύξήσεως τών τροχαίων άτυχημάτων τόσο άπό άπόψεως συχνότητος
όσο καί βαρύτητος όπως προκύπτει
άπό τά στοιχεία τοϋ ύπ' άριθ. 1 πίνακα.
1Από τά στοιχεία αύτοΰ τοϋ πίνακα διαφαίνεται «τάσις σταθεροποιήσεως»
20 νεκρών πρός 100.000 κατοίκους.
' Η σχέση αύτή θεωρείται διεθνώς, ύπό
συνθήκες συγκοινωνιακής άναπτύξεως
καί κυκλοφοριακής άγωγής, ώς τό έλάχιστο τίμημα σέ άνθρώπινες ύπάρξεις.
' Από νεώτερα σχετικά στοιχεία προ
κύπτει ότι άπο χρόνο σέ χρόνο ύπάρχει
σταθερή αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών τρο
χαίων πού κυμαίνεται άπό 4,5% γιά τήν
Μεγάλη Βρεταννία μέχρι 9,5% γιά τήν
Δ. Γερμανία. Γιά τή χώρα μας άπό τούς
740 νεκρούς τοϋ 1968 φθάσαμε μετά
άπό μία ένδεκαετία δηλ. τό 1978 στούς
1765 νεκρούς όπως άποδεικνύεται άπό
τούς ύπ' άριθ. II καί III πίνακες.
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' Ιδιαιτέρως τέλος άνησυχητικό είναι
τό θλιβερό προνόμιο ύπεροχής θανά
των πού έχουμε σέ σύγκριση μέ διά
φορες χώρες τής Εύρώπης. Έτσι π.χ.
στήν τελευταία σύνοδο τής ' Επιτροπής
Δημοσίας ' Υγείας τοϋ Συμβουλίου
τής Εύρώπης (Στρασβούργο 1979)
άνακοινώθηκε ότι άνά 100.000 οχή
ματα οί θάνατοι άπό τροχαία άτυχήματα
ήσαν: Μ. Βρεταννία 4 6 ,' Ιταλία 58, ' Ολ
λανδία 64, Γαλλία 90, Βέλγιο 9 1 , ' Ιρλαν
δία 95, καί Ελλάς .... 195.
' Από τά στοιχεία τοϋ ύ π' άριθ. IV πί
νακα άποδεικνύεται ή άλματώδη αύξηση
τοϋ άριθμοϋ τών οχημάτων κατά κατη
γορία καί χρήση κατά τήν τετραετία
1975-1978 στή χώρα μας.
2. Έ πιδημολογία
' Η έπιδημιολογική θεώρηση τοϋ τρο
χαίου άτυχήματος οδηγεί στήν μελέτη
τοϋ τριπτύχου:
- άτομο (οδηγός, πεζός)
- προδιαθεσικό περιβάλλον (κατάσταση
όδοϋ, συνθήκες όδηγήσεως κ.λ.π.)
- προκλητικός παράγων (σχεδίαση οχή
ματος, συντήρηση οχήματος κ.λ.π).
Στήν πραγματικότητα συνυπάρχουν
καί συνεργούν στις περισσότερες
περιπτώσεις καί τά τρία έπιδημιολογικά
στοιχεία μέ άλλοτε άλλο ποσοστό συμ
μετοχής τό καθένα στήν πρόκληση τοϋ

τροχαίου άτυχήματος.
' Ενδιαφέρουσα στό σημείο αϋτό είναι
ή άνάλυση τών αίτιων πού ώδήγησαν
σέ τροχαία άτυχήματα κατά τήν διετία
1977-1978 καί πού άπεικονίζεται στό
ύ π' άρ ιθμ.ν πίνακα μαζύ μέ τά
γενικά άριθμητικά στοιχεία τής ίδιας
διετίας.
3. Έ κταση τοϋ προβλήματος
Από τά δύο θανατηφόρα τροχαία
άτυχήματα τοϋ 1896 φθάσαμε καί ξεπεράσαμε στις μέρες μας τά 200.000
σέ παγκόσμια κλίμακα. Οί άπώλειες
άπό τά στοιχεία είναι σημαντικές καί
σέ σύγκριση άκόμη μέ άπώλειες συνέ
πεια πολεμικών συρράξεων. Έ τ σ ι π.χ.
ένδεικτικά άναφέρουμε ότι οί συμμα
χικές άπώλειες σέ νεκρούς κατά τή
διάρκεια τοϋ Β ’ Παγκοσμίου Πολέμου
άνήλθαν σέ 468.784, ένώ οί νεκροί άπό
τά τροχαία γιά τήν ΕΟΚ τών έξ κατά τήν
ένδεκαετία 1958-1969 ήσαν 466.426.
Οί θάνατοι άπό τροχαία σέ όλες
τις χώρες, άπό άπόψεως συχνότητος,
κατέχουν τήν τετάρτη έως δεκάτη
θέση. Ά π ό τά ύπάρχοντα στοιχεία
γιά τή χώρα μας, όπως προκύπτει
άπό τά δεδομένα τοϋ ύ π' άριθμ.
VI πίνακα, τά τροχαία άποτελοϋν τήν
έβδόμη κατά σειρά αίτια θανάτου.

^ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ «ΚΑΘΑΡΣΗ».

Οί θάνατοι άπο τροχαία σ ' όλες τις χώρες,
άπό άπόψεως συχνότητος, κατέχουν τήν
τετάρτη έως δεκάτη θέσι. Γιάτή χώρα μας τά
τροχαία άποτελοϋν τήν έβδόμη κατά σειρά
αίτια θανάτου.

4. Κατανομές
4.1 Μηνιαία
Τό πρόβλημα είναι δύσκολο νά μ ελε
τηθεί κυρίως στις περιοχος πού ύπάρχουν έντονες καί αιφνίδιες κλιματολογικές μεταβολές. Γενικά τά τροχαία
άτυχήματα είναι ηύξημένα τούς χει
μερινούς μήνες: Δεκέμβριος, Ιανου
άριος, (όμίχλη, χιόνι κ.λ.π.), όπως έπίσης κατά τούς θερινούς: Αύγουστος,
κυρίως σέ περίοδο πού έπικρατεί καύ
σωνας.
' Από τά στοιχεία τού ύπ' άριθ. VII πί
νακα άποδεικνύεται ότι ή μεγίστη συχνότης τών τροχαίων παρατηρεϊται τούς
τελευταίους μήνες ένώ άντίθετα ή έλάχιστη τούς πρώτους μήνες τού χρό
νου.
4.2 ' Ημερήσια
' Από τά στοιχεία τού προηγούμενου
πίνακα προκύπτει ότι ή μεγίστη συχνότης, μέσα στήνέβδομάδα, παρατηρεϊται
τό Σάββατο.
4.3 Ωριαία
' Από τά στοιχεία τού προηγουμένου
πίνακα προκύπτει ότι ή μεγίστη συχνότης, μέσα στό 24ωρο, παρατηρεϊται
μεταξύ 5-6 μ.μ.
4.4 Κ αθ' όμάδες ήλικιών
Από τά στοιχεία τού ύ π' άριθμοϋ
VIII πίνακα άποδεικνύεται ότι ή ομάδα
ήλικιών 15-24 πληρώνει τό ύψηλότερο

τίμημα στόν βωμό τής άσφ άλτου.' Η ίδια
εικόνα δηλ. τής σημαντικής έπιβαρύνσεως τής όμάδος ήλικιών 15-24 παρατηρείται καί στή χώρα μας όπως άποδεικνύεται άπό τά στοιχεία τού ύπ'
άριθμ. IV πίνακα.
Από τά στοιχεία τού ύπ' άριθμ. X
πίνακα άποδεικνύεται ότι γιά τό σύνολο
τών έπισκοπουμένων χωρών, οί θάνατοι
άπό τά τροχαία ύπερβαίνουν σταθερά
καί μάλιστα πολλαπλάσια τούς θανάτους
άπό λοιμώδη νοσήματα, κακοήθη νεο 
πλάσματα καί καρδιαγγειακά νοσήματα
γιά τήν ομάδα ήλικιών 20-24.
Αξίζει έπίσης νά σημειωθεί ότι
στις περισσότερες χώρες οί θάνατοι
άπό τροχαία τών ήλικιών 15-24 άντιστοιχοϋν σέ 60-68% τού συνόλου τών
θανάτων άπό άτυχήματα.' Η διαπίστωση
αύτή έρμηνεύεται άπό τό γεγονός ότι
στήν σύγχρονη έποχή οί άνθρωποι γί
νονται ή προσπαθούν νά γίνουν «μηχα
νοκίνητοι» σέ μικρότερη ήλικία σέ σύ
γκριση μέ προηγούμενες έποχές. Α
ποδεικτικό στοιχείο αύτής τής έρμηνείας είναι π.χ. καί ή παρατήρηση ότι
άπό τούς προσερχομένους γιά άπόκτηση διπλώματος όδηγήσεως οί περισσό
τεροι είναι νέοι. "Ετσι άπό στατιστικά
στοιχεία τής Γαλλίας γιά τό 1968 προ
κύπτει ότι άπ ' αύτούς πού ζήτησαν δί

πλωμα τά τρία τέταρτα τών άνδρών καί
τό ένα τρίτο τών γυναικών ήσαν ήλικίας
κάτω τών 21 έτών.
Είδικώτερα ώς πρός τήν ήλικία τών
οδηγών άπό προσαρμοσμένα στά διανυθέντα μίλια στοιχεία τού Εθνικού
Συμβουλίου Ασφαλείας τών Η.Π. Α 
μερικής προκύπτουν τά άκόλουθα:
4.4.1 Οδηγοί ήλικίας μικροτέρας τών
25 έτών έχουν μεγαλύτερες πιθα
νότητες θανάτου ή τραυματισμού
σέ σύγκριση μέ άλλες όμάδες
ήλικιών. *
4.4.2 Οδηγοί ήλικίας 16-21 έχουν πο
σοστό άτυχημάτων ύπερδιπλάσιο
σέ σύγκριση μέ οδηγούς ήλικίας
38-65.
4.5 Κατά φύλο
Παλαιότερες έρευνες είχαν καταλήξει στήν διατύπωση τής άπόψεως
ότι τά τροχαία άτυχήματα ήσαν λιγώτερα στις γυναίκες σέ σύγκριση μέ άνδρες. Νεώτερες έρευνες έπεσήμαναν
σφάλματα μεθοδολογίας στις προηγηθεΐσες έρευνες όπως π.χ.
- διαφορική έκθεση σέ άτυχηματογόνους παράγοντες
- διανυθεϊσες άποστάσεις (σχέση 1:10)
- άριθμό οδηγών κατά φύλο (σχέση 1:3)
κ.λ.π.
Σήμερα δέν μπορούμε μέ βεβαιό939

ΤΡΟ ΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ
Ή άνημετώπια τού τροχαίου άτυχήματος
είναι έργο πολλαπλών φορέων, πού πρέπει
άρμονικά καί συντονισμένα νά έργαστούν,
χωρίς νά έχουν πολιτικό χαρακτήρα ή έθνικιστική σκοπιμότητα καί χωρίς νά υπάρξουν
τά παραμικρότερα οικονομικά έμπόδια.

τητα νά αποδείξουμε τήν ύπαρξη δια
φοράς έπιπτώσεως τροχαίων ατυχημά
των πού οφείλεται στό φύλο τών ο
δηγών.
' Η θνησιμότης πάντως κατά φύλο
σέ άπόλυτους άριθμούς εμφανίζεται
ύψηλότερη κατά 3,5 φορές στούς άνδρες σέ σύγκριση μέ τις γυναίκες. Είδικώτερα στις Η.Π.Α. σύμφωνα μέ τά
στοιχεία τής περιόδου 1960-1970 ή
άναλογία ήτανε 3:1, ένώ γιά τό έτος
1965 ή άναλογία ήτανε μικρότερη στήν
Αύστραλία δηλ. 4,2:1,8
4.6 Κατά κτηθεΤσα πείρα
Μ ελέτες έπιδημιολογικες προσπά
θησαν νά διερευνήσουν τή σχέση άριθμοϋ άτυχημάτων, άριθμοΰ παραβά
σεων χωρίς άτύχημα καί έμπειρίας όδηγήσεως πλήν όμως μέχρι σήμερα έ 
χουμε άπλές ένδείξεις. Μερικές άπ'
αυτές τις ένδείξεις είναι οί άκόλουθες:
- Στή μέση ηλικία ή σέ άτομα μέ μεγάλη
χρονική έμπειρία όδηγήσεως παρατη
ρούνται περισσότερες παραβάσεις καί
λιγώτερα άτυχήματα.
- Σέ άτομα μεγάλης ηλικίας μέ μικρή
χρονική έμπειρία όδηγήσεως παρατη
ρούνται περισσότερα άτυχήματα καί
λιγώτερες παραβάσεις.
- Σέ άτομα μικρής ηλικίας μέ μικρή
χρονική έμπειρία όδηγήσεως παρατη
ρούνται περισσότερα άτυχήματα καί λιγώτερες παραβάσεις.
- Σέ άτομα μικρής ηλικίας μέ τήν πρό
οδο τού χρόνου όάριθμός τών τροχαίων
παραβάσεων αύξάνει ένώ ό άριθμός
τών άτυχημάτων έλαττώνεται.
- Σέ άτομα μεγάλης ήλικίας δέν παρατηρεϊται διαφοροποίηση σέ σχέση μέ
τήν πρόοδο τού χρόνου.
4.7 Κατά είδος οχήματος
4.7.1 Μοτοσυκλέττες
Υπολογίζεται γενικά άτι οί θάνατοι
άπό μοτοσυκλέττες άντιστοιχούν σέ
ποσοστό γύρω άπό 1,5% τού συνόλου
τών θανάτων άπό τροχαία. Τά θανατη
φόρα άτυχήματα άφοροϋν άτομα ήλικιών 18-40 έτών καί κυρίως άνδρες.
Οί έπιβαίνοντες μοτοσυκλέττας,
οδηγός καί έπιβάτης, έχουν πιθανότητα
δέκα φορές μεγαλύτερη νά σκοτωθούν
σέ τροχαίο άτύχημα σέ σύγκριση μέ
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οδηγούς ή έπιβάτες άλλων όχημάτων.
Αξίζει νά σημειωθούν τρεϊς παρα
τηρήσεις πού προέκυψαν άπό στατιστι
κή άνάλυση:
- Μοτοσυκλεττιστές μέ πείρα μικρό
τερη έξαμήνου έχουν διπλάσια περίπου
άτυχήματα κατά έπιβάτη καί μίλι σέ
σύγκριση μέ άτομα πού έχουν πείρα
μεγαλύτερη ένός έξαμήνου.
- Τά άτυχήματα αύξάνουν όσο αύξάνεται ή ισχύς τού κινητήρος.
- ' Επί χρησιμοποιήσεως ισχυρών κινη
τήρων τά άτυχήματα είναι θανατηφόρα
ή οπωσδήποτε σοβαρά.
4.7.2 Ποδηλάτες
Οί ποδηλάτες άποτελοΰν ομάδα πού
βρίσκεται σέ ύψηλό βαθμό κινδύνου.
' Υπολογίζεται γενικά ότι οί θάνατοι άπό
ποδήλατα άντιστοιχούν σέ ποσοστόν
10:12% τού συνόλου τών θανάτων άπό
τροχαία. Σέ κάθε θάνατο άντιστοιχούν
75 περίπου τραυματίες, άπό τούς ό
ποιους 15 είναι σοβαρά καί βαρειά τραυ
ματίες.
5. Νοσηρότης
Αξιόλογες γύρω άπό τή νοσηρότητα
είναι οί άκόλουθες διαπιστώσεις:
5.1 ' Από διεθνείς άναλογιστικές μ ελέ
τες προκύπτει ότι άπό τούς τραυματι
ζόμενους κατά τή διάρκεια τροχαίων
άτυχημάτων γύρω στό 40% έχει άνάγκη
άπό νοσοκομειακή περίθαλψη.
5.2 Από στοιχεία τής Αμερικανικής
Ιατρικής ' Ενώσεως (γραφείο οικονο
μικών έρευνών) προκύπτει ότι έπί τριών
έκτακτα είσαγομένων ό ένας είναι θύμα
τροχαίου άτυχήματος.
Ενδιαφέρον
έπίσης παρουσιάζει τό γεγονός ότι

ποσοστό 7:15% άπό τά γενικά έξοδα τών
νοσοκομείων διατίθενται γιά τήν περί
θαλψη άτυχημάτων άπό τροχαία.
5.3 ' Η άναλογική σχέση νεκρών πρός
τραυματίες παρουσιάζει εύρεϊες δια
κυμάνσεις όπως άποδεικνύεται άπό τά
στοιχεία τών ύ π' άριθμ. XI, XII, kai> XIII
pinSkvn.
5.4. Κατά τήν Am erica Medical Associa
tion 7% τών διαθεσίμων κρεβατιών τών
γενικών καί ειδικών νοσοκομείων, πλήν
τών ψυχιατρικών καί σανατορίων διατί
θενται γιά άτυχηματίες άπό τροχαία
άτυχήματα.
5.5 Κατά τήν ίδια πηγή ή μέση διάρκεια
ήμερών νοσηλείας είναι 10,7 μέρες.
5.6 Κατά τήν National Safety Council
τών Η.Π.Α. τά τροχαία προκαλοϋν ζη-
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μιές τής τάξεως τών 5.300.000 δολλαρίων πού άναλύνονται:
$ 1.550.000.000 γιά ήμερομίσθια
$ 1.850.000.000 γιά ύλικές ζημιές
$ 1.750.000.000 γιά δαπάνες άσφαλίσεως
$ 150.000.000 γιά ιατρική περίθαλψη
5.7 Κατά τό ' Υπουργείο Δημοσίας Τά
ξεως τής ' Ιαπωνίας οί ετήσιες ύλικές
ζημιές ύπολογίζονται σέ $ 6.057.000.
6.

Πρόληψη
Τά μέτρα γιά τήν πρόληψη τών τρο
χαίων άτυχημάτων άποτελοϋν μιά δέσμη
πού τά στοιχεία της άπευθύνονται στό
έπιδημιολογικό τρίπτυχο του τροχαίου
άτυχήματος.
Τά μέτρα αύτά άνεξάρτητα άπό τούς
πραγματικούς τους στόχους είναι μέτρα
προσχεδιαστικά δηλ. μέτρα πού πρέπει
νά ληφθοϋν πρό του σχεδιασμοϋ τού αύτοκινήτου, τής χαράξεως τών δρόμων
καί τών άπαιτήσεων τής φιλοσοφίας
τής συγκοινωνιακής άγωγής τών ύποψηφίων οδηγών άλλά καί τών πεζών.
Μερικά άπό τά έπιβαλλόμενα μέτρα,
ένδεικτικά άναφερόμενα, καί χωρίς
φιλοδοξίες ίεραρχήσεως προτεραιοτή
των είναι τά άκόλουθα:
6.1 Οχήματα
6.1.1 Έ ργονομική σχεδίαση οχήματος
άπό άπόψεως βιομετρικών χαρακτηρι
στικών, χωροταξικών έπιταγών, άπαιτήσεων άπό όργανα χειρισμού καί έλέγχου καί γενικώς έργονομικών άνοχών.
Στό σημείο αύτό δηλ. τής έργονομι
κή σχεδιάσεως ένδεικτικά άναφέρονται:
- Μελέτη έσωτερικοϋ χώρου τόσο άπό
άπόψεως χωροταξίας όσο καί άσφα-

λείας.
- έξασφάλιση ικανοποιητικής άνέσεως
- έπιφάνεια καθισμάτων άπό σπογγώ
δες ύλικό
- άφαίρεση διακοσμητικών στοιχείων
άπό τό έσωτερικό καί μάλιστα τών
όξυαίχμων προβολών
- άφαίρεση όξυλήκτων άπολήξεων άπό
τό έξωτερικό τού οχήματος
- ένίσχυση άμαξώματος καί ειδικές
άσφάλειες στις πόρτες
- πρόβλεψη τής έλαχίστης δυνατής
π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς τού έ σ ω τ ε ρ ικ ο ϋ
στήν περίπτωση προσκρούσεως, συγκρούσεως κ.λ.π.
- ύδραυλική κάλυψη συστημάτων άσφαλείας
- δυνατότης άναδιπλώσεως ή βυθίσεως τών προεξερχόντων στοιχείων,
τηλεσκοπικό τιμόνι κ.λ.π.
- ύαλοκαθαριστήρες στό πίσω παρά
θυρο τού αύτοκινήτου
- έφοδιασμός οχήματος μέ φωτεινούς
δείκτες πού έχουν μελετηθεί σωστά
άπό άπόψεως χρώματος, θέσεως, έντάσεως κ.λπ.
- σχεδίαση τροχοπέδης μέ άντιολισθητικές ιδιότητες καί λειτουργική άνεξαρτοποίηση τών τροχών άνά δύο.
- θέσεις προσαρμόσιμες καί έφοδιασμένες μέ κατάλληλα ύποστηρίγματα
γιά τό κεφάλι.
- σχεδιασμός τών διαφόρων οργάνων
έλέγχου καί χειρισμού σέ τρόπο πού νά
έπιτρέπουν τήν εύχερή διαφοροποίηση
καί άσφαλή χρησιμοποίησή τους.
- χρησιμοποίηση ειδικών τζαμιών άσφαλείας καί άντιεκτυφλώσεως
- διασφάλιση τής μεγαλύτερης δυνατής
όρατότητος
- πρόκληση θορύβου ύπό «μεγίστην
φόρτησιν - ισχύ» πού είναι πιό χαμηλός
άπό έπίπεδο ήχητικής στάθμης πού
έχει προκαθοριστεί, άποβολή προϊόν
των έξατμίσεως
στά χαμηλότερα
δυνατά έπίπεδα.
- χρώμα αύτοκινήτου, έξαερισμός έσωτερικοϋ χώρου κ.λ.π.
- ύποχρεωτικός έξωπλισμός μέ ένδεδειγμένες ζώνες άσφαλείας (τρία ση
μεία στηρίξεως, διάταξη διαγώνια καί
έγκάρσια). Στό σημείο αύτό άξίζει
νά άναφερθοϋν τάάκόλουθα:
- 70% τών άτυχημάτων συμβαίνουν μέ
ταχύτητες κάτω τών 60 χιλιομέτρων τήν
ώρα δηλ. σέ ταχύτητες πού είναι
ιδιαίτερα άποτελεσματικές οί ζώνες
άσφαλείας.
- Στή Σουηδία μέ σύνολο 28.000 άτυχη
μάτων πού ένδιέφεραν 37.511 άτομα
(οδηγοί - έπιβάται) διαπιστώθηκε ότι
κανείς δέν τραυματίσθηκε θανάσιμα

μέ ταχύτητες μικρότερες τών 100 χι
λιομέτρων τήν ώρα.
- Μειώνεται σημαντικά ή συχνότητα
τών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ό 
πως έπίσης καί ή συχνότητα «έκτινάξεως» τών άτόμων κατά τήν πρόσ
κρουση ή σύγκρουση. Π ρέπει νά ση
μειω θεί ότι μέ τή έκτίναξη ή πιθανό
τητα θανάτου αύξάνεται κατά έξι φορές
καί γενικότερα 84% τών έκτινασσσομένων πεθαίνουν.
6.1.2 Προληπτική συντήρηση μέ ύποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο.
6.1.3
Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου
συντηρήσεως καί έπισκευών
6.1.4 Γενικά πρέπει νά τηρηθούν οί
κανόνες τής ένεργητικής καί παθητικής
άσφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι λέγοντας ένεργητική άσφάλεια έννοοϋμε τό σύνολο
τών «παραμέτρων» πού βοηθούν νά μήν
συμβεϊ άτύχημα όπως π.χ. έλαστικά,
έπιτάχυνση, άντιολισθητικές άλυσίδες,
διπλό κύκλωμα φρένων, άποσβεστήρες
κραδασμών κ.λ.π. Ή παθητική άσφά
λε ια περιλαμβάνει τό σύνολο τών «πα
ραμέτρων» πού έμποδίζουν ή περιορί
ζουν τήν σοβαρότητα τού τραυματι
σμού όταν γίνει τό άτύχημα όπως
π.χ. κατασκευή άμαξώματος, ζώνες
άσφαλείας, άεροσάκκοι άσφαλείας,
προεκτάσεις καθισμάτων κ.λ.π.
6.2 Δρόμοι
6.2.1 Χάραξη καί κατασκευή οδών μέ
ύψηλά έχέγγυα κυκλοφοριακής άσφα
λείας όπως π.χ. πλήρης όρατότης,
κατάλληλη κλίση, ειδικό ύλικό έπιστρώσεως κ.λ.π.
6.2.2 Σχεδίαση όδών μονής κατευθύνσεως μέ άνισόπεδες διαβάσεις.
6.2.3
Αποκλεισμός προσπελάσεως
αύτοκινητοδρόμων άπό πεζούς.
Σημειώνεται ότι οί αύτοκινητόδρομοι
είναι τρεις έως τέσσαρες φορές λιγώτερο έπικίνδυνοι άπό τούς κλασσικούς
τύπους όδών πλήν όμως πρέπει νά ληφθεΐ ύπ' όψ ει ή προκαλουμένη άποδιοργάνωση τής έγρηγόρσεως καί ή
συνακόλουθη ύπερεκτίμηση τών ικανο
τήτων τού οδηγού.
6.2.4 Αποφυγή μονοτονίας αύτοκινητοδρόμων όπως έπίσης καί άποσπάσεως
τής προσοχής μέ παρασιτικές παρα
στάσεις.
6.2.5 Μελέτη λεπτομερής τής κυκλοφοριακής ίκανότητος τών δρόμων σέ
συνάρτηση μέ τήν σχηματική ροή.
6.2.6 Δημιουργία πεζοδρόμων καί λωρί
δων γιά έλαφρά οχήματα.
6.2.7 Βελτίωση ύφισταμένου οδικού
δικτύου όπως π.χ. διαπλάτυνση όδών,
δημιουργία δρόμων μέ «μαστούς» κ.λ.π.
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6.2.8 Σωστή καί πλήρης σηματοδότηση
όλοκλήρου του οδικού δικτύου.
6.2.9 Αντικατάσταση τού παρεμβαλλομένου κίτρινου μεταξύ πρασίνου καί
έρυθροϋ χρώματος διά φωτεινών άριθμών πού δείχνουν τά έναπομένοντα
δυετερόλεπτα μέχρι νά έμφανισθεϊ τό

σεως μέ πτώση άπό ύψος:
- 20 K m /h άντιστοιχοϋν μέ πτώση άπό
1,6m
- 40

K m /h άντιστοιχοϋν μέ πτώση

άπό 6,3m
- 60 K m /h άντιστοιχοϋν μέ πτώση άπό

14,9m
- 80 K m /h άντιστοιχοϋν μέ πτώση άπό
ερυθρό χρώμα.
25,0m
6.2.10. Χρησιμοποίηση φθορίζοντος
- 100 K m /h άντιστοιχοϋν μέ πτώση άπό
ύλικοϋ γιά τήν έπισήμανση πεζών, δι40,0m.
κύκλων, άναπηρικών άμαξιδίων κ.λπ.
καί φθοριζουσών πλακών γιά τά στοι
Στήν ύπερβολική ταχύτητα τέλος άποχεία κυκλοφορίας τού αύτοκινήτου,
δίδεται ποσοστό γύρω άπό 20% τού συμτά σήματα κυκλοφορίας κ.λ.π.
νόλου τών τροχαίων.
6.2.11 Φωτεινή σήμανση εδάφους σέ
6.2.22. Αύστηρή άστυνόμευση δρόμων
έπικίνδυνα σημεία καί νησίδων άσφαάπό τό έδαφος καί τόν άέρα πράγμα
λείας
πού άπαιτεΐ:
6.2.12 Αντιμετώπιση τών άδυναμιών
- διάθεση τεχνικών μηχανικών μέσων
τών φωτεινών σηματοδοτών όπως είναι
- έξοπλισμό γιά τόν έλεγχο ταχύτητος,
π.χ. άδυναμία ρυθμίσεως στις ώρες
θορύβου κ.λ.π.
αιχμών, άδυναμία άποφυγής άσκόπου
άναμονής σ ' ένα δρόμο δταν στόν
κάθετο δέν ύπάρχουν όχήματα, άδυνα
μία πλήρους συντονισμού μεταξύ σημα
τοδοτών, άδυναμία άπό βλάβη κέντρου
κ.λ.π.
6.2.13 "Εγκαιρη ειδοποίηση γιά τις
μεταβολές κυκλοφορίας.
6.2.14 Απομάκρυνση κινητών έμποΟ ί θάνατοι άπό τροχαία
δίων όπως π.χ. ύλικά οικοδομών.
σέ ό λες τίς χώρες
6.2.15 Απαγόρευση διελεύσεως όριάπό άπόψ εως συχνότητος
σμένων κατηγοριών οχημάτων.
6.2.16
Απαγόρευση φορτοεκφορτώ κατέχουν τήν
σεων, σταθμεύσεως, στάσεις κ.λ.π. σέ
τετάρτη έω ς δεκάτη θέση
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
6.2.14 Αύξομείωση λωρίδων κυκλοφο
ρίας
6.2.15 Τοποθέτηση μεταλλικών δοκών φραγμάτων.
6.2-.16 Τεχνητοί φράκτες γιά τήν κατα
πολέμηση τής θαμπώσεως.
6 .2 .1 7 ' Εγκατάσταση τηλεφωνικών στη
λών άνάγκης.
6.2.18
Εγκατάσταση πινάκων προ
βολής τηλεοράσεως
- αύξηση φορητών άσυρμάτων καί ά6.2.19 Υπέρυθρος άκτινοβολία.
συρματοφόρων οχημάτων
6.2.20 Ηλεκτρική ρύθμιση συγκοινω
- δημιουργία στολίσκου έλικοπτέρων
νιών καί κυκλοφοριακός ύπολογιστής.
κ,λ.π.
6.2.21 ' Επιβολή προκαθορισμένου έλαχίστου καί μεγίστου όρίου ταχύτητος. 6.3 Οδηγοί
6.3.1 Ειδική έκπαίδευση γιατρών γιά τήν
Τό θέμα είναι πολύ μεγάλο καί μερι
χορήγηση άδειας όδηγήσεως. Ιδιαί
κές φορές άντιλεγόμενο. Από στα
τερη μέριμνα πρέπει νά ληφθεΐ γιά ά
τιστικές όμως προκύπτουν οί άκόλουτομα πού πάσχουν άπό έπιληψία, άρτηθες διαπιστώσεις άναφορικά μέ τήν
ριοσκλήρυνση τού έγκεφάλου, νοσή
σχέση ταχύτητος καί ποσοστού θανά
ματα τού μυοκαρδίου, διαθλαστικές
των:
άνωμαλίες, ήμιανοψίες, δισκοπάθειες,
- 75 K m /m ποσοστό θανάτων 1:50
κ.λ.π.
- 85 K m /h ποσοστό θανάτων 1:30
Π ρέπει έπίσης νά δοθεί έμφαση στήν
- 100 K m /h ποσοστό θανάτων 1:15
άνήσυχη έποχή μας, στήν δυσμενή έπί- 115 K m /h ποσοστό θανάτων 1:7
Σημαντικό είναι έπίσης νά σημειωθεί δραση καί άρκετές φορές γενεσιουργό
ή άντιστοιχία άποτελεσμάτων συγκρού- δράση πού έχουν ορισμένα φάρμακα καί
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τό κάπνισμα. Τυπικά παραδείγματα φαρ
μάκων,πού έπιδροϋν στην οδήγηση
είναι π.χ. οί φαινοθειαζίνες, τά άπλά
ήρεμιστικά, τά βαρβιτουρικά, τά άνορεξιογόνα, άντιϊσταμινικά, τά κορτικοειδή
κ.ά. όπως π.χ. άντιδιαβητικά, γαγγλιοπληγικά σέ συνδυασμό μέ οινόπνευμα.
6.3.2 Ειδική έκπαίδευση γιά τούς έκπαιδευτές ύποψηφίων οδηγών όπως
έπίσης καί γιά τούς έξεταστές καί δη
μιουργία κέντρου έπιμορφώσεως όδηγών, έκπαιδευτών καί έξεταστών.
6.3.3 Συστηματική έξέταση πρό τής
προσλήψεως έπαγγελματιών οδηγών
σέ ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ.
όδηγοί λεωφορείων, σχολικών, τουρι
στικών κ.λ.π.
6.3.4 Περιοδική έξέταση τουλάχιστον
κατά πενταετία καί δυνητικά μετά άπό
άτύχημα ή παράβαση ορισμένης βαρύτητος.
6.3.5 Σύνταξη εύλήπτων βιβλίων - οδη
γιών γιά χρήση ύποψηφίων όδηγών.
6.3.6 Συγκοινωνιακή άγωγή σάν ύποχρεωτικό μάθημα στις προβαθμίδες καί
τίς βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως του
λάχιστον μέχρι καί τής μέσης.
6.3.7 Δημιουργία «ποινικού μητρώου»
όδηγών καί όχημάτων έπί έθνικοϋ έπιπέδου καί έφαρμογή συστήματος «τελειών»ή «βαθμών».
6.3.8. Εφαρμογή πραγματικά κυμαινομένου άσφαλίστρου.
6.3.9 Αύστηρή δίωξη παραβατών μέ τή
διαδικασία αύτοφώρου.
6.3.10 Ενημέρωση τών όδηγών γύρω
άπό τήν άποδεδειγμένη δυσμενή έπίδραση πού έχει ή κόπωση πάνω στήν
ασφαλή οδήγηση.
6.3.11 "Ελεγχος δειγματοληπτικός καί
κατά περίπτωση άτυχήματος ή παραβάσεως τής άλκοολαιμίας.
Τό πρόβλημα γιά πολλές χώρες είναι
πολύ όξύ. "Ετσι π.χ. άπό στοιχεία
τής Παγκοσμίου ' Οργανώσεως ' Υγείας
πού άναφέρονται στό 1977 ή συμμετοχή
τού οινοπνεύματος σάν παράγοντος
εύθύνης έμφ ανίζει τά άκόλουθα ποσο
στά:
- 47% στά θανατηφόρα άτυχήματα
- 25% στά σοβαρά άλλά όχι θανατη
φόρα άτυχήματα.
- 17,5 % στά έλαφρά άτυχήματα καί στά
άτυχήματα μέ ύλικές ζημίες.
- 10-20% στά τροχαία σέ βάρος τών
πεζών.
Στήν χώρα μας, καί εύχομαι νά συνεχισθεΐ, τό οινόπνευμα εύθύνεται γιά
τροχαία άτυχήματα σέ ποσοστό γύρω
στό 2% τών θανατηφόρων άτυχημάτων.
"Α λλες έπίσης σημαντικές γιά τό οινό
πνευμα παρατηρήσεις πού προέρχονται

ΤΡΟ ΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗ Μ ΑΤΑ
άπό μελέτη του Πανεπιστημίου τοΰ
Michigan, πού άναφέρονται σέ 13.000
άτυχήματα τού 1977, είναι οί άκόλουθες:
- ή πιθανότητα γιά πρόκληση άτυχήματος είναι διπλάσια άν στό αίμα υπάρχει
συγκέντρωση O,6g°/00
- ή πιθανότητα είναι 6 ή καί 7 φορές
μεγαλύτερη άν ή άλκοολαιμία έχει
φθάσει τό 1g0/ 00.
- τέλος γιά περιεκτικότητα 1,5g°/oo,
ό κίνδυνος είναι 25 φορές μεγαλύ
τερος.
6.3.12. Καταπολέμηση τού έπικίνδυνου
συναισθήματος συναγωνισμού τών ο
δηγών πού οδηγεί σέ παράλογο άνταγωνισμό καί καλλιέργεια πνεύματος
οδικής εύθύνης καί συνειδήσεως.

Τελειώνοντας θά πρέπει νά ύπογραμμισθεΐ ότι έκατομμύρια οδηγοί όχημάτων όπως καί έκατομμύρια πεζών πού
είναι θύτες καί θύματα τής «τραγωδίας
τής άσφάλτου» περιμένουν τήν λύτρωτική τους «κάθαρση» μέ τήν μορφή
άποφάσεων γιά τήν νομοθετική κατο
χύρωση τοΰ δικαιώματος πού έχουν νά
θεωρούν τούς δρόμους σάν μέσον πού
τούς οδηγεί στις έργασίες, στούς τό
πους ψυχαγωγίας, στά σπίτια τους κ.λ.π.
καί όχι σάν δρόμους πού τούς οδηγούν
στά νοσοκομεία ή τά νεκροταφεία.
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ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΘΑΝΑΤΩΝ Κ Α Ι ΘΑΝ ΑΤΟ Ι ΑΝ Α 100.000 Κ Ά Τ Ο ΙΚ Ο Γ Σ Ε ΙΣ 50 ΧΩΡΑΣ.
Δ ΙΑ Τ Η Ν Τ Ρ ΙΕ Τ ΙΑ Ν 1966—68.
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α

Η Π Ε Ι Ρ Ο

X Ω Ρ A 1

I

Α Τ Γ Χ Η Μ Α Τ Α

ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ΘΑΝΆΤΩΝ
1966

Α Γ Σ Τ Ρ ΙΑ
ΒΕ ΛΓΙΟ Ν
Β Ο Γ Λ ΓΑ ΡΙΑ
Γ Α Λ Λ ΙΑ

2.044
2.294
1.047
12.107
16.618
Γ Ι Ο Π ’Κ Ο ΣΛ Α Β ΙΑ 2.002
1.075
Ε Λ Β Ε Τ ΙΑ
1.298
1.014
ΗΝ. Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν
8.502
ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ
353
ΙΣ Λ Α Ν Δ ΙΑ
26
1 Σ ΙΙΑ Ν ΙΑ
3.672
ΙΤ Α Λ ΙΑ
10.837
24
Ν Ο ΡΒΗ ΓΙΑ
483
Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ
2.617
Ο ΙΠ Ά Ρ ΙΑ
892
ΚΟ ΛΩ ΝΙΑ
2.893
Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ ΙΑ
1.468

1967
2.339
2.440
1.094
13.513
16.951
1.154
1.486
1 .0 6 6

Λ Ο Ι Π Α

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι ΑΝΑ
100.000 χατοιχ.
1968

+

2.399
1.161
14.284
+

+

1.194
1.419
990
6.349
412
11

1966

1967

20,0
21.1
12,7
24,5
27,9
10,1
22.4
21,9
11,8

31.9
25,5
13.2
27,1
28.3

12.9
15,1
11.7
21,4
7.2
13,0
22,4
9,5
9.4
10.2

23.8
24,8
12.2

1968
32,6
+
13,9
28.6
+
+
24.5
23.4
11.2
—
14.2
5.5

1966
3.088
3.854
2.226
22.831
19.438
4.919
1.343
2.229
2.498
13.628
734
73
6.932
11.629
29
1.309
3.227
3.115
10.300
2.662
<3)10.050
2.229
5.021
1.688

100.000 χατοιχ.
1967

14
507
2.820
1.290
3.556
1.635

12.2
13,3
11.4
20,4
7,6
12,9
21,0
8.8
9,1
15,7

1.156
2486
1.051

1.363
+
1.018

21,9
16,1
24,4

24,8
17,4
22.6

23,4
+
21.7

203
2.088
+
52.924
5.522
2.026
156
2.965
167
131
+
269

235
2.207
+
+
5.488
+
180
8.465
170
182
+
297

4,6
22,5
6.7
27,1
27,0
11.1
13,3
6,5
7.5
9.7
15,1
8.6

5,2
23,0
+
26.7
27.1
10,5
9,7
6.5
6,0
9.9
+
8.6

6.8
23.7
+
+
26,5
+
11,0
7,3
6.0
13,3
+
9.1

565
2.248
1.240
60.522
6.064
6.010
382
17.219
799
383
604
737

60.245
6.074
6.367
406
17.595
808
365
+
605

148
635

+
2.123

14,4
6.0

14,7
6.9

+
22,7

159
6.051

227
6.333

ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ
17.979
17.492
ΙΣ Ρ Α Η Λ
251
311
206
Κ Ε 'Γ Λ Α Ν Η
178
ΣΙΓ Κ Α Π Ο ΓΡ Η
260
223
Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΝ Α Ι
518
1.002
ΦΟΡΜΟΖΑ
1.065
1.276
Χ Ο Ν Γ Κ - ΚΟΓΚ
248
236
Α Φ Ρ Ι Κ Η
Η .Α .Δ .
24
42
Μ Α Γ Ρ ΙΤ Α Ν ΙΑ
72
68
NOT/Α Φ Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Η
+
Ε ΝΩ ΣΙΣ
2.283
Ω Κ Ε Α Ν Ι Α
Α Γ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ
3.266
3.335
Ν. Ζ Η Λ Α Ν Δ ΙΑ
567
620

+
323
+
295
+
1.561
304

18,2
10,8
1.8
13,6
1.5
8.3
6.6

17,4
13,2
1.6
11.4
2,9
9.6
6.2

+
13,4
+
14.8

24.568
454
3.180
291
7.024
4.124
695

24.277
586
3.260
302
3.045
4.264
626

41
70

+
9.5

+
8.8

6.310
160

6.055
171

28,3
21.1

28.2
22,7

1.378
Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ ΙΑ 2.296
Φ ΙΝ Λ Α Ν Δ ΙΑ
1.133
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
Α Γ . Δ Ο Μ ΙΝ ΙΚ Ο Σ
171
ΒΕΝΕΖΟ ΓΕΛΑ
1.984
ΓΟ ΓΑΤΕ Μ ΑΛ Α
305
Η .ΙΙ.Α .
53.041
Κ ΑΝΑΔΑΣ
5.410
ΚΟΛΟΜ ΒΙΑ
2.073
Κ Ο Σ Τ Α Ρ ΙΚ Α
198
Μ ΕΞΙΚΟΝ
2.851
Ο ΓΡΑΓΟ ΓΑΗ
206
ΠΑΝΑΜ ΑΣ
118
ΙΙΟ Ρ Τ Ο - Ρ ΙΚ Ο
403
ΣΑ ΛΒ Α ΔΟ Ρ
261
Τ Ρ ΙΝ ΙΤ Α Ν Τ
Μ ΠΑΓΚΟ
143
Χ ΙΛ Η
524

+

+
4,4
13,3
22,2
12,6
11,0
1.2

11,5
7.7
+
8.9

+
3.456
548

1.860
28,7
19,9

2.971
.
863

1968

1966

3.083
3.324
2.136
22.707
22.359
19.980
10.796(3)
+
25,1
1.134
1.151
2.164
2.162
37,7
2.305
12.923
10.265
739
758
67
86
7.373
21,5
11.890
21,9
44
43
1.402
1.356
3.269
3.289
3.287
3.481
30,6
11.221
11.530
2.934
2.422
28,5
10.397
10.786
52,5
2.164
5.137
1.699
1.651
36.4

8.179
373
30
3.816
11.473
23
492
2.816
968
3.002
1.526

+.
+

A Τ Γ X Η Μ Α Τ A

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ

+

696
2.535

+
3.269
820

1967

1968

22,2

32,2
31,2
53,7

54,7

2.266
+
6.005
+
466
18.474
902
340

27,1
30,9
30,3
32,3
25,7
39,0
29,1
31,4

30,4
29,8
33,1
25,6
38,5
29,0
27,5

710

24,3

19.2

21,7

1.944

68,9

69,3

20,8

+
934
+
273

24,8
19,6
27.8
15,2
21,0
32,1
18,6

24,8
27,9
15,4
8,8
32,1
16.3

33,0
14,3

27,7
30,0

25,8
38,2

+
4.446
563
14.369(4)
176

28,5
39,1
24.8

38.8
13,7

+

+
3.044
916

25,7
31,8

+ Μή διαθέσιμα α τοιχ«Ια διά τό άναφβρόμ>νον έτος.
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Πρόσωπα παθόντα είς Αδικά τροχαία άτυχήματα: 1968-1975
P e r s o n a I n j u r e d I n r o a d t r a f f i c a c c i d e n t s : 1968 -1975

Έτος -Year

Σύνολον
παθόντων
προσώπων
Total
of
injured
persons

Έ λαΕλα
Βαρέως
Βαρέως φρώς
’Ελα
Βαρέως
φρβς
τραυμα- τραυματραυμα- τραύματραυμαφρώς
τΐαι
τΐαι
τραυμα- Σύνολον Νεκροί
τίαι
Νεκροί
Σύνολον
τίαι
τίαι
τΐαι
Serious
Dead Serious Slight
Dead Serious Slight- Total
Total
Slightly
ly
ly
ly
ly
iy
injured injured
injured injured
injured injured

Νεκροί
Dead

20.116
22.761
25.719
25.801
25.590
25.266
22 546
23.301

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Λοιπή Χώρα
Rest of Greece

Περιφέρεια Πρωτευούσης
Greater Athens

Σύνολον Χώρας
Greece, total

2.353
2.739
2.910
2.705
2.761
2.689
2 575
2.885

740
803
931
943
968
1.057
943
1.060

181
207
238
222
202
264
223
239

10 664
11 345
12 848
12 570
11.996
11.663
10.408
10,095

17 023
19.919
21.878
22.153
21.861
21 520
19 028
19.356

832
993
1.267
1.220
1.294
1 315
1.312
1 422

9 651
10.145
11 343
11 128
10 500
10 084
8 873
8.434

9.452
11 416
12 871
13.231
13 594
13.603
12 138
13 206

1.521
1.746
1 643
1.485
1.467
1.374
1.263
1.463

559
596
693
721
766
793
720
821

7.372
9.074
10.535
11.025
11.861
11.436
10.155
10.922
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'Οδικά

τ ρ ο χ α ία ά τ υ χ ή μ α τ α Ο ) κ α ί π α θ ό ν τ α π ρ ό σ ω π α —

R o a d ·tr a ffic

a c c id e n t s Ο ) a n d

in ju r e d

th e re fro m

Παβ6ντ«ς — Injured

•Ατυχήματα — Accident»
Έ τος χαΐ μήνας
Year and month

p e rs o n s

Τραυματίες—Wounded

Σύνολο

Μέ νεκρούς

Μ* τραυ
ματίες μόνο

Σύνολο

Νεκροί

Total

Dead

Wounded

Total

Dead

Βαρέως

’ Ελαφρώς

Seriously

Slightly

ΕΤΝΟΛΟ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ - GREECE. TO TAL
lf7 f

........................................

16 006

939

16.070

23 236

1 9 7 6 ιΧ Ι1

.........................................

1 263

89

1 .1 6 4

1 .7 7 8

106

1977: V
VI
V II
V III
IX
X
XI
X II

................... - ..................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................

1.485
1.310
1.688
1.674
1 494
1 602
1 361

88
78
107
112
102
106
83

1.397
1.432
1 581
1.562
1 392
1 496
1 278

2.142
2.087
2.534
2.577
2.159
2 321
2 057

1 .2 6 6

79

1 .1 7 7

1 .8 3 1

’Από αύτούς—Thereof:
Πεζοί—Pedestrians.....................
'Οδηγοί— Drivers .......................
'Επιβάτες—Passengers ................

487
738
606

3.006

1.063
(

19.167

280

1 .3 9 3

95
89
128
127
118
124
96

294
286
363
372
311
330
272

1.753
1.712
2.043
2.078
1 730
1.867
1 689

69

269

1 .4 8 3

34
30
25

100
98
61

353
610
520

Π ΕΡΙΦ Ε ΡΕΙΑ ΠΡΩ ΤΕΤΟ ΤΣΗ Σ—G R E A T E R ATHENS
1976

........................................
X I I

.........................................

1977:V
VI
V II
V III
IX
X
XI

.........................................
.........................................
.........................................
.......................................
........................................
.....................................
........................................
........................................

1976:

X II

8 086

7.154

9.773

204

1.463

606

22

683

80 3

23

162

62 8

668
705
659
621
659
817
670

20
17
19
20
19
21
19

648
688
640
601
640
796
651

22
17
19
23
21
23
20

149
135
135
128
143
171
132

722
762
747
673
729
917
769

636

17

61 9

17

134

681

7.346

192

893
914
901
824
893
1.111
921
832

’Από βύτούς—Thereof :
Πεζοί—Pedestrians.....................
’ Οδηγοί— Drivers
.....................
‘ Επιβάτες—Passengers ................

274
332
226

8
5
4

76
42
16

190
285
206
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Πίν. V I

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΕΚ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΓΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΓΛΟΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΠΙ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

Αύστραλία 36,7
Γαλλία
30,7
Γερμανία Δ. 39,3
23,0
Δανία
32,2
Ελβετία
34,4
1Ι.Π.Α.
’Ιαπωνία 12,4
27,4
’Ιταλία
Καναδάς
30,9
Κεϋλάνη
4,2
Κολομβία
13,0
Βρεταννία 17,2
Νορβηγία
12,1
'Ολλανδία 21,7
Σουηδία
20,5
Φινλανδία 17,9

Ά ρ ρ ε ν ε ς
0— 1 1—4 5—14 15—24 25—44 45— 64
39,1
4,0
15,5
9,8
37,7
71,1
40,9
37,1
38,8
1,9
6,1
7,1
14,0
13,1
59,2
41,0
38,6
1,0
26,0
13,7
33,2
17,2
9,0
0,5
15,4
12,2
45,2
37,1
0,4
30,8
11,2
10,5
64,8
38,3
35,8
8,2
13,2
5,3
12,2
14,5
18,1
1,0
7,5
8,3
33,0
30,7
35,8
1,0
32,4
32,6
17,5
16,4
47,7
4,1
3,7
7,9
0,2
0,9
5,1
1,9
18,6
19,2
6,5
7,8 14,3
1,7
14,8
15,0
8,8
7,5
30,6
8,8
—
12,0
12,3
10,4
17,6
9,8
28,5
12,2
11,5
19,0
20,0
0,7
—
34,2
15,5
21,2
10,9
8,9
22,1
10,1
22,2
18,8
1,3
12,6

65+
67,2
38,5
65,1
56,2
62,0
59,8
21,6
47,3
55,6
18,2
22,5
37,1
17,3
57,4
42,1
32,2

10,1
7,1
8,3
6,6
7,6
1,2
3,3
4,8
10,3
1,1
3,5
5,5
3,2
6,0
5,6
5,2

θ ή λ ε ι ς
0—1 1—4 5— 14 15—24 25— 44
6,3
5,5 10,9
5,1 10,1
6,4
7,8
3,9
3,8
2,1
5,2
7,7
6,8
0,6 10,1
2,7
4,2
0,5
7,6
5,1
5,0
5,8
5,7
0,5 10,2
9,5
5,3 14,7
8,7
7,0
2,4
1,8
1,7
0,9
9,4
3,6
3,1
4,3
0,5
3,1
7,2
8,7 11,5
4,1 12,2
0,6
0.2
0,7
0,8
0,4
2,6
2,2
3,1
1,4
4,1
2,4
4,5
3,3
0,9
6,1
3,4
1,5
—
4,4
7,4
5,2
3,7
8,6
0,5
6,1
7,8
3,1
6,3
0,4
4,9
2,8
4,2
5,6
7,2
0,5

45— 64 65+
11,3 27,8
8,5 11,0
7,3 21,8
8,2 19,3
8,6 16,5
13,1 22,2
9,6
4,4
5,9 13,7
11,1 21,1
9,7
2,6
6,0 10,7
4,8 16,6
5,0
2,5
6,6 11,1
5,8 10,3
5,0 13,7

Π ΙΝ Α :
ΔΡΛΣΤΗΡ10ΤΗΤ0Σ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

ΑΘΗΝΟΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

1975

1976

1975

1976

1975

1976

1975

1976

1975

1976

4.879

4.621

1.061

1.126

375

376

68

65

6.383

6.188

- 3 ,0 5

633

902

220

376

218

335

41

25

1.112

1.638

47,30

200.021
19.673

347.077
25.953

29.470
5.250

44.749
4.683

8.976
1.715

15.390
5.237

850
1.065

1.940
1.664

239.317
27.703

409.156
37.537

70,96
35,49

225.206

378.553

36.001

50.934

11.284

21.338

2.024

3.694

274.515

454.519

65,57

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
α. θανατηφόρα
β. Σοβαρή
γ. Ελαφρό

159
741
4.208

143
828
3.852

38
368
709

32
390
736

11
39
327

10
60
306

2
13
51

1
8
51

210
1.161
5.295

186
1.286
4.945

-1 1 ,4 2
10,76
-1 2 ,2 7

Σύν ολ ον

5.108.

4.823

1.115

1.158

377

376

66

60

6 666

6.417

- 3 ,7 3

11.059

11.521

4.251

4.014

862

1.146

215

217

16.397

16.898

3,05

170
873
5.792

152
943
5.240

41
435
1.018

33
429
1.067

12
46
437

10
62
421

2
15
64

1
8
60

225
1.328
7.311

196
1.442
6.788

- 12,88
8,58
- 7 ,1 5

6.794

6.335

1.494

1.529

495

493

81

69

8.864

8.426

- 4 ,9 4

37.427

24.781

494

816

646

1.012

127

191

38.694

26.800

- 30,73

2.259

219

638

975

619

1.090

139

197

3.655

2.481

-3 2 ,1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ
1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
α. Ποινικού Κώδικος
Πλημμελήματα
β. Κ.Ο.Κ. κλπ.
(1) Πλημμελήματα
(2) Πταίσματα
- Μηνύσεις
- Συστήσεις
Σύν ο λο ν

δ. ΎλικαΙ ζημίαι
3. ΠΑΘΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
α. θανόντα
β. Σοβαρ. τραυματισθέντα
γ. Έλαφρ. τραυματισθέντα
Σύν ο λο ν
ΔΙ0ΙΚΗΤΙΚΑΙ Π0ΙΝΑΙ
α. Άφαιρεθεϊσαι δδειαι
κυκλοφ. όχημήταιν
β. Αφαιρεθεϊσαι δδειαι
Ικανότητος όδηγού

%

Πίν. V ' Εκθ. όρων 1978 σελ. 60 & 61
Πίν. V
ΑΡΙΘΜΟΣ Θ Α Ν Α Τ Ω Ν
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΓΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ 27 ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ
X ΩΡ A I

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ
19 5 0
1966

1 9 5 Ο& 1 9 6 6

ΜΗΝΙΑΙΑ
Μεγίστη
Ελάχιστη

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Μεγίστη

ΕΓΡΩΠΗ
ΑΓΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟΝ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΙΟΠ’ΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΓΞΕΜΒΟΓΡΓΟΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΓΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΟΓΗΔΙΑ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
Η.Π.Α.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Α Σ ΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΓΡΗ
Ω Κ Ε Α Ν ΙΑ
ΑΓΣΤΡΑΛΙΑ
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ
2.
3.
4.
5.

889
721
3.354
12.071(3)
429(3)
363
797
—
5.012
213
1.250(3)
5.281(3)
51
133
1.021
487(3)
1.499(3)
388
595
888(3)
375
33.863
2.270
4.202
114

1.876
ΟΚΤΩΒΡ.
1.392 (2) ΔΕΚ.
12.150(2) ΔΕΚ.
16.864
ΔΕΚ.
2.145
ΟΚΤΩΒΡ.
1.010
Α1Τ.
1.301
ΝΟΕΜΒΡ.
825
ΙΟΓΛ.
7.985
ΔΕΚ.
382
ΣΕ1ΙΤ.
2.802 (3) ΑΪΤ.
8.904
—
82
ΦΕΒΡ.
446
ΣΕΠΤ. (4)
2.612
ΟΚΤΩΒΡ.
761
ΑΪΤ./ΟΚΤ.
2.741
ΟΚΤΩΒΡ.
1.030
ΑΠ’ .
1.313
ΟΚΤΩΒΡ.
1.7Q2
ΑΠ’.
1.098
ΑΪΤ.

ΙΑΝ.
ΣΑΒ.
ΦΕΒΡ.
ΚΓΡ.
ΦΕΒΡ.
ΣΑΒΒ.
ΦΕΒΡ.
ΠΑΡ.
ΙΑΝ.
ΣΑΒΒ.
ΦΕΒΡ.
ΠΑΡ.
ΙΑΝ/ΦΕΒΡ. ΣΑΒΒ.
_
ΦΕΒΡ.
ΜAPT.
ΣΑΒΒ.
ΜΑΡΤ/ΙΟΓΝ. ΚΓΡ.
ΦΕΒΡ.
ΚΓΡ.

_

_

ΕΙΚΟΣ/ΩΡΟΓ
Μεγίστη

5— 6 μ.μ.
5— 6 μ.μ.
6— 7 μ.μ.
2 —3 μ.μ.
4- —5 μ.μ.
5— 6 μ.μ.
11
11
7— 8 μ.μ.

ΙΟΓΛ/ΔΕΚ. ΚΓΡ.
ΑΙΙΡΙΛ. (4)
ΣΑΒΒ.
ΙΑΝ.
ΣΑΒΒ.
ΙΑΝ.
ΣΑΒΒ.
ΦΕΒΡ.
ΣΑΒΒ.
ΙΑΝ.
ΠΑΡ.
_
ΦΕΒΡ.
_
ΙΑΝ.
ΦΕΒΡ.
ΣΑΒΒ.

4 —5 μ.μ.

48.050(2) ΛΕΚ.
5.262
ΑΠ’ .

ΦΕΒΡ.
ΙΑΝ.

ΣΑΒΒ.

4—5 μ.μ.

13.904
255

ΦΕΒΡ.
ΟΚΤ.

ΣΑΒΒ.
ΣΑΒΒ.

5— 6 μ.μ.
5—6 μ.μ.

ΦΕΒΡ.
ΜAPT.

ΣΑΒΒ. (5)
ΣΑΒΒ.

ΑΓΓ.
ΙΟΓΛ.

1.839
3.242
ΑΠΡ.
232
549
ΜΑΤ/ΟΚΤ
ε!ς δεδομένα τοϋ 1965 ή 1966.

Στοιχεία τοΟ 1965.
Στοιχεία τοΟ 1954.
Στοιχεία Αποκλειστικούς θανατηφόρων ατυχημάτων.
Σττοιχεΐα άναφερόμενα εις θανόντας ή άτυχηματίας.

6— 7 μ.μ.
4—5 μ.μ.
5— 6 μ.μ.
5 —6 μ.μ.
3— μ.μ.
7— 3 μ.μ.
4— 6 μ.μ.

4—6 (5) μ.μ,
5— 6 μ.μ.

1977 1978Σύγκρ.%

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Φ Ε Β /ΡΙΟ Σ
Μ Α Ρ ΤΙΟ Σ
Α Π ΡΙΛ ΙΟ Σ
Μ Α ΙΟ Σ
ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ
ΙΟΥΛΙΟ Σ
ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Σ
ΣΕ Π /Β Ρ ΙΟ Σ
Ο Κ ΤΩ ΒΡΙΟ Σ

496 551
11,08
557 498 — 10,59
498
586
17,67
451
555
23,05
539 551
2,22
600 660
10
590 600
1,69
543 540
— 0,55
620
588
— 5,16
710 645
— 9,15
596 667
11,91
585
640
9,40
4,36
6.785 7.081

Ν Ο Ε Μ Β ΡΙΟ Σ
Δ ΕΚ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ
ΣΥΝ Ο ΛΟ

1977 1978Σύγκρ %
622 699
712 665
672
780
583 699
689
772
782
865
787
776
711
691
784
797
959 843
819 863
748 857
8.868 9.307

ΣΥΝ Ο ΛΟ

Αίτια άδικων

12,37
-6 ,6 0
16,07
19,89
12,04

ατυχημάτων

ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟ ΣΤΟΥΣ
1977
ΟΔΗΓΟΥΣ
797
Υπέρβαση όρίου ταχύτητας
Μή όδήγηοη στό άκρο δεξιό
30
Τής όδού
Παραβίαση τών σημάνσεων,
φωτεινών σημάτων-σημάτων
797
τροχονόμων
Παραβίαση προτεραιότητος γε
2340
νικά
Μή τήρηση άποστάσεως άσφα447
λείας
93
Αντικανονικό προσπέρασμα
280
Αντικανονικοί έλιγμοί-στροφή
Αντικανονική στάθμευση-'Αντι61
κανονική έκκίνηση άπό στάθμ.
Οδήγηση μέ έπήρεια οινοπνευ
38
ματωδών ποτών
Κίνηση όντίθετα ατό ρεύμα κυ
103
κλοφορίας
Έ λλειψ η ή άντικανονική χρήση
2
φώτων
Είχε έπιβάτες περισσοτέρους
τών θέσεων πού είχαν καθορι-

1978
697
19

847

.

ο

*

Motor vehicles Ια drailallorl'l. by catstary sap use

Κατηγορία xal χρήση

830
69
12
547

February

1977·

1978

ΣΥΝ Ο Λ Ο Χ Ω Ρ Α Σ — Ο REECE, T O T A L

737 229

638 743

990 027

861 101

1 018 123

650 053

7 α . 130

894 912

770 063

922 473

..........................

438 553

509.452

618.848

526.634

639.618

Δ. X ..........................
- I . X ...........................

24.578
413.975

24.639
484.813

24.678
594 170

24.642
500 992

24.731
614.887

13.352

13.869

14.580

13.972

14 640

9.542
3.810

9.802
4.067

10.204
4.376

9.862
4.110

10.228
4.412

............................

198 148

224 809

261.484

230.476

268.216

I. X .........................

24.386
173.762

24.437
200.372

24.508
236.976

24.446
206.030

24.552
243 663

87.176

90 613

95.115

91.018

95 650

22.801

67.677
22.936

72 046
23 069

68.067
22.951

72.540
2 3.110

17.405
5.396

17.460
5.476

17.526
5 543

17.461
5.490

17 544
5 566

'Ε η ιβ α τη γ ά

12

2
26
12

Φεβρουάριος
1977·

1976*

1975

3
29
9

Φ ο ρ τη γ ά

64

Π Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙΑ Π Ρ Ω Τ Ε Τ Ο Τ Σ Η Σ - G R E A T E R

452
52

62
711
20

480 779

423 641

330 401

373.921

438 384

382 869

449 857

’Ε η ι β α τ η γ ά ......................

271.271

309.514

367.189

317.678

377 533

Δ. X ..........................
I. X ...........................

10.965
260.306

11.007
298.507

11.049
356.140

11.008
306.570

366.435

Λ ιω φ ο ρ τ ια .......................

6 .34 6

6 .58 0

6 .96 2

6 634

6 990

- Δ . X ..........................
I. X ...........................

3.564
2.782

3.656
2.924

3.843
3.119

3.679
2.955

3.853
3.137

.........................

5 2.784

57.827

64.233

68.657

65 334

Δ. X ..........................

6.772
46.012

6.780
51.047

6.825
57.408

6.784
51 .873

6.861
58.473

Φ ορτη γ ά

9
3
—
19

492 478

414 520

1. Αύτοαίνητα

77

ATHENS

369 625

Σύνολο όχημΑτων

11.098

39 224

40 599

42 395

40 772

42 6 2 *

‘ Ε η ιβ α τη γ ίς Ι . Χ . ...............
Φ ορτη γ ές
.......................

29.947
9 .277

3 1.250
9 .34 9

33.024
9.371

31.416
9 .356

33 236
9 385

Δ. X ..........................

7.024
2.253

7.059
2.290

7.063
2 308

7.060
2 296

7.064
2.321

2. Μοτοσυαλέτις

2578
ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟ ΣΤΟ
ΟΧΗΜΑ
1977 1978
Βλάβη ή έλαττωματικότης του
24
21
συστήματος τροχοπεδήσεως
Βλάβη ή έλαττωματικότης τού
5
—
συστήματος όδηγήσεως
Βλάβη ή έλαττωματικότης τρο
7
2
χών ή έλαστικών
2
—
Έ λλειψ η ή άντικανονικά φώτα
Ολίσβησε μετά τήν τροχοπέ
5
9
δηση
Ολίσθησε τό όχημα πριν τρο
8
5
χοπεδήσει
4
5
"Αλλα αίτια

478
96
340
54
52
108
7

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

V θάνατοι κατά αιτίά — Deaths by cause

Σύνολο (τους
Y e a rs total

ΑΙτΙες θανάτων
(Ευνεπτυγμίνη Διεθνής
‘ Ονοματολογία 1965)

ΧύνοΧ·

231
128

2. Μοτοσικλέτες

4,95

ε κ

50. ΛΟτοκίνητα καί μοιοσυκλίτεί *ού ΡρΙακονιαι <πήν κυκλοφορία!’ ι, καώ κατηγορία καί Kpfpm

ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΕΖΟΥΣ
Παραβίασε σηματοδότη ή σήμα
86
τροχονόμου
Εβάδιζε στό όδόστρωμα έξω
272
τής διαβάσεως
Εβάδιζε διαγώνια στό όδό
34
στρωμα
Εβάδιζε μεταξύ όχημάτων πού
72
έκινοϋντο
Έτήρει άναποφάσιστη κατεύ
45
θυνση
Διέσχιζε άπερίσκεπτα τόν δρό791
μο
Έπαιζε ή έργαζόταν στόν δρδ8
μο
Ελαττωμένη Ικανότητα άπό μέ
5
θη ή ναρκωτικά
"Ετρεχε πίσω άπό όχημα πού
—
έκινεϊτο
2
Ή ταν ξαπλωμένος στό δρόμο
14
"Αλλα αϊτια

10,61
— 1,39
— 2,81
1,65
— 12,09
5,37
14,57

σ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠ ΙΚ Ο ΙΝΩ Ν ΙΕΣ

14

I. Αύτοκίνητα

ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟ ΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Ανέβαινε ή κατέβαινε σέ δχημα πού έκινεϊτο
Καθόταν σέ.έξέχον σημείο τού
όχήματος ή μέ τρόπο άντικανονικό
Πτώση άπό όχημα
"Αλλα αίτια

a

Στατιστική

I V

Σύνολο όχημΑτων

Παθόντες άπό τροχαία
άτυχήματα
ΜΗΝΕΣ
ΙΑ Ν /Ρ ΙΟ Σ
Φ Ε Β /ΡΙΟ Σ
Μ Α Ρ ΤΙΟ Σ
Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ
Μ Α ΙΟ Σ
ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ
ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ
Α ΥΓΟ ΥΣΤΟ Σ
ΣΕ Π /Β Ρ ΙΟ Σ
Ο Κ ΤΩ Β Ρ ΙΟ Σ
Ν Ο Ε Μ Β ΡΙΟ Σ
Δ ΕΚ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ

Πιν.

1

—
στεί
Παράλειψη σήματος όλλαγής
17
πορείας
Απόσπαση τής προσοχής τού
194
όδηγοϋ
138
Στέρηση άδειας ίκανότητος
Έ λλειψ η άντιδράσεως ή έ•707
σφαλμένη άντίδραση
62
Οδήγηση πρός τά όπισθεν
3
Ύπερκόπωση-ϋπνος-άδιαθεσία
573
"Αλλα αίτια

Τροχαία άτυχήματα 1977-1978

..........................................

Β Ι.

Χολέρα

Β3.

Ιίακτηριδιακή δυσεντερία καί
βωοη

Β ύ.

Φυματίωση τού άναπνευοτικοϋ ουστή-

Βϋ.

Φυματίωση άλλων μορφών καί υπολείμ
ματα

Β7.
118.

Διφθερίτιδα

ΒΙΟ.

Οστρακιά καί συνάχι άπό οτρεπτοκόκκους

Ίαν.-Δεχ.
Jan.- Dec.

Δεχήμ.
Dec.

1977

1975

1976

•0 18»

•1 «74

1 856

—

—

—

Φεβ.
Keb.

Ιον.
Jan.

1978

>2 895
—

• 083

7 027

—

—

άμυφά-

—

7

286

227

16

220

21
JO

27

159

171

10

191

18

16

Β19.
Β30.

6

I

14

)
22
I 170

Κακοήθη νεοπλάοματα χαΐ νεοπλάσματα
τού λεμφικού καί τού αίμοποιητιχοϋ
Ιστού
Καλοήθη καί άχαθόριοτα νεοπλάσματα

021.
Β22.

Ζαχαροδιαβήτης
Άβιταμινώσεις καί άλλες στερητικής νό-

U23.
U24.
U25.
B2C.
Β27.
Β28.
1129.
1130.
Β31.
1132.
Β33.
Β34.
Β35.
Β36.
Η37.
Β38.
Ι>39.
Β40.
Β41.

‘ Αναιμίες ..............................................
Μηνιγγίτιδα
Ό ϊύ ς ρευματικός πυρετός
Χρόνιες ρευματικής καρδιακή; νόσοι
Μορφής ύπερτάοεως (ύπήρταση)
Ισχαιμία τού μυοκαρδίου
Ά λ λες καρδιακής νόσοι
‘ Κγχεφαλοαγγειαχή; νόσοι
Γ ρ Ιπ π η ................................................
Πνευμονία..............................
Βρογχίτιδα, έμφύοημα καί άσθμα
Πεπτικό Ιλκο;
Σκωληκοειδίτιδα
‘ Κντερική απόφραξη καί κήλη
Κίρρωση τού ήπατος . . . . .
ΝεφρΙτΙδοί καί νίφρωση ·.
Υπερτροφία τού προστάτη ..
Άμβλωση
‘Κπιπλοχής τής χυήσεως. τού τοκετού καί
τής λοχείας. Τοκετός χωρίς ήπιπλοχής

I
8
6
13

341
090
267
275

I
8
3
14

312
874
940
159

I 268
8 922
6 413
14 490

5

760

797

I 075

932

··

282
80

27
141
I 016
661
I 368
42
201

'

37
119
95

108
13

Β43.

Διαμαρτίες (άνωμαλίε;) τής (σωμα
τικής) διαπλάσεως
Κακώσεις κάτι, τόν τοκετό, δυστοκία καί
άλλες άνοξαιμιχής καί ϋποξαιμιχής
καταστάσεις
Β44. Ά λ λες αΐτίες περιγεννητιχής θνησιμότητας
Β45. Συμπτώματα καί καταστάσεις πού Λίν
περιγράφονται μή σαφήνεια
1148. “Ολες οΐ άλλες αΐτίες θανάτων
ΒΚ47. Τροχαία άτυχήματα
ΒΚ48. Ατυχήματα άλλης φύσει·»;
ΒΚ49. Αυτοκτονίες καί κακώσεις άπό αυτο
κτονίες
ΒΕ&Ο. “Αλλα ήξωτεριχά αίτια

23

II
I

1142.

•
16

33

Β11. Λοιμώξεις οπό μηνιγγιτιδοχόχχους
Β12. ‘ Οξεία πολιομυελίτιδα .........................
Β13. Κΰλογιά ..............................................
BU.
Ιλαρά ..................................................
Β15. ‘ ΚξανΟτ,ματιχός τύφος χαΐ ριχχετοιώαεις
Β1(». Έ λ ο ν ο ο ία ..............................................
Β17. Ιύφιλη χαΐ ύπολείμματα σύφιλης
HIM. “Αλλες λοιμώδεις χαΐ παραθετικής νόσοι

778

26

28

823
8 338

6 890
1 527
2 316

6 95ο
1 644
2 472
257

7 137
1 765
2 552

951

Ί·.

714
107
210
13

Μ„
»Η

179

Πρόκειται για “ Κλληνα μετανάστη οτή Γκαμπόν, ύ όποιος άπεβίωπε
οτήν ‘ Κλλάδα.
Πρόκειται γιά "Ελληνες μετανάστες στό Λάγος τής Νιγηρίας, οΙ όποίοι
άπεβίωσαν οτήν ‘ Ελλάδα.
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Πίν. VII Ά σ τ . Χρ. (1973) σελ. 42
Πίν.

V II

Χώραι

θάνατοι άνά 100.000 άτομα ήλικών 20—24.

Λοιμ. &
Φοματ.
παραοιτικά

Αύστραλία
Αύστρία
Βέλγιον
Γαλλία
Γερμανία
Άανία
'Ελβετία
Η.Π.Α.
Καναδάς
Μ. Βρεταννία
Ν. Ζηλανδία
'Ολλανδία
Σουηδία

1,9
7,1
4,4
6,0
4,5
0,7
2.4
2,8
1,8
3,3
3,0
1,7
2,7

11,8
11,4
11,6
11,3
10,5
10,9
17,1
11,6
7,8
10,8
9,0
13,2
13,5

ΚΟΙΤΑ ΜΗΤΡ0Π0ΥΛ0Υ

Τροχαία
Τροχαία

Καχ.
Καρό)καί
νβοπλ)τα
Νόσοι

0,3
4,3
2,7
3,9
3,2
—
1,8
1,8
1,2
2,2
1,5
0,7
2,3

ΟΙ ΤΣΑΝΤΑΚΗΔΕΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑΝΕ!

11,3
6,1
4,8
6,0
6,4
5,5
4,7
10,1
6,7
8,0
6,0
3,5
7,7

82,6
102,2
47,4
40,7
77,9
36,3
60,0
72,5
56,0
38,6
54,0
28,5
28,4

Πηγή: ΙΙ.Ο.Γ. 1961

Πίν. VIII Ά σ τ . Χρ. (1973) σελ. 42
Π ίν ν ίΙ ίΑ ρ ιθ μ ό ς νεκρών, τραυματιών καί τραυματιών άνά
νεκρόν δτους 1969. Διά τάς Χώρας τής Ε.Ο.Κ.

ΑΡΙ ΘΜΟΣ
X SI Ρ A I
Ε.Ο.Κ.
(1969)

Τραυματίαι
ΝεκρώV Τραυματιών

ΛΟΓΞΚΜΒΟΓΡΓΟΝ
ΓΑΛΛΙΑ (1968)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΒΕΛΓΙΟΝ
ΣΓΝΟΛΟΝ

110
14.274
3.075
9.891
16.646
1.430
46.426

άνά ν

2.065
312.398
67.599
230.809
472.387
100.673
1.185.931

19
22
22
24
28
70
26

ΠΗΓΗ: Στατιστική ’ Ατυχημάτων καί 'Οδικής Κυκλοφορίας
έν Εύρώπη Ο.Η.Ε. 1970.

1ίν. IX ’ Εθν. Δραστηριότης
1976 σελ. 80
Πίν. IX ’Αριθμός νεκρών - τραυματιών καί τραυματιών άνά
νεκρόν Ιτους 1969, δι* 11 Χώρας

Α Ρ Ι ΘΜΟΣ
ΧΩΡΑ
νεκρών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

ΤΓΝΗΣΙΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΧΙΛΗ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ (1968)
ΑΓΣΤΡΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΙΣΡΑΗΛ
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ

332
3.059
1.448
148
3.951
5.318
2.065
611
439
7.383
18.289

τραυματιών
4.083
43.213
24.037
2.630
80.612
173.901
70.144
21.897
17.048
345.811
967.000

Τραυματιών
άνά νεκρόν
12
14
16
17
20
33
34
36
39
47
53

ΠΗΓΗ: Prevention routifcre Internationale No 7 1971.

Ίίν. XI Ά σ τ . Χρ. (1973) σελ. 41
Πίναξ XI. Σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν άνεξαρτήτως ήλικίας
’Αριθμός
’ Αριθμός νεκρών
Κατηγορία όδηγοΟ βαρέως τραυματιών
ΜοτοουκλετισταΙ
14
15
ΠοδηλατισταΙ
'Οδηγοί αύτοκινήτων
13

’ Αριθμός
’Αριθμός νεκρών
έλαφρώς τραυματιών
36
61
44

ίν. X Ά σ τ υ ν . Χρ. (1973) σελ. 41
ΙΙίν.

X

Σχέσις τραυματιών άνά νεκρόν τής δμάδος ήλικιών
20 — 29

’ Αριθμός
δαρέως τραυματιών
’ Αριθμός νεκρών
ΜοτοουκλετισταΙ
15
ΠοδηλατισταΙ
23
'Οδηγοί αύτοκινήτων
15

Κατηγορία όδηγοΟ

Άριβμός
έλαφρών τραυματιών
’Αριθμός νεκρών
39
107
49
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01 ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ

κτηριστικό, πού δέν έπαναλαμβάνεται
(ττήν προγενέστερη εικονογραφία καί
είναι ή «σκουρόχρωμη» δψις, πού άποδίδεται στόν τρίτο μάγο. Γιατί όμως;
Προφανώς γιατί ό Βέδας ήταν άκριβώς
ό πρώτος πού φαντάστηκε τούς μάγους
ώς άντιπροσώπους τών τριών χωρών
τού άρχαίου κόσμου: Εύρώπης, Ασίας
καί Αφρικής. Αλλά άκριβώς, έπειδή
ήταν νέο έκεϊνο τό ιδιαίτερο φυσιογνω
μικό χαρακτηριστικό, δέν είχε τόσο κα
λή τύχη στήν εικονογραφία. Μεταξύ
τού τέλους τοϋ δεκάτου τετάρτου καί
τών άρχών τού έπομένου αιώνα, ό Λορέντσο Μόνακο, ζωγραφίζοντας τήν
«Προσκύνησι τών Μάγων», πού φυ
λάσσεται στήν «Γκαλλερία Ούφφίτσι»
τής Φλωρεντίας, άν καί πρόσθεσε στήν
συνοδεία τών μάγων ένα μελαχροινό μέ
σγουρά μαλλιά, δέν τόλμησε νά χρωματίαη μαύρο τό πρόσωπο κανενός
άπό αύτούς. Πρέπει νά φθάσωμε στό
δεύτερο ήμισυ τού δεκάτου πέμπτου
αιώνα γιά νά άρχίση νά γίνεται ή λίγοπολύ μαύρη δψις τοϋ Βαλτάσαρ, ένα
φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό άρκετά
συχνό στις άπεικονίσεις τής Γεννήσεως
καί άκόμη στόν δέκατο έκτο αιώνα, γιά
νά περάση όριστικά ή έθνική διάκρισις
τών μάγων στις άπεικονίσεις τής Γεν
νήσεως.
Ενα τελευταίο ζήτημα. Πώς καί πότε
οί μάγοι άπό είδωλολάτρες ιερείς μετα
μορφώθηκαν σέ έστεμμένους βασιλείς;
Πώς; Είναι εύκολο νά τό πούμε. ' Ερευ
νώντας τήν Παλαιά Διαθήκη σέ συν
δυασμό μέ τήν Καινή, μένομε έκπληκτοι

κυρίως άπό κάποια όμοιότητα μεταξύ
σια δώρα. Ποιόν τέλος πάντων - διερωτής διηγήσεως πού άναφέρεται στήν
τάται κανείς - θά έπρεπε νά προσκυνή
έπίσκεψι τής βασίλισσας τοϋ Σαβά στόν
σουν, σέ ποιόν νά προσφέρουν αύτά τά
Σολομώντα καί έκείνης τοϋ Ματθαίου,
δώρα άν όχι, όπως θά διηγηθή άργόπού σχετίζεται μέ τήν προσκύνησι τών
τερα ό Ματθαίος, στόν μικρό Ιησού;
μάγων. Βέβαια άνάμεσα στήν μιά άφήΚαί ποιοι τά προσφέρουν τέλος πάντων
Υησι καί στήν άλλη, οί άνομοιότητες
άν όχι έκεϊνοι πού ό ίδιος ό Ματθαίος
ξεπερνούν κατά πολύ τις όμοιότητες.
όνομάζει «μάγους»; Αλήθεια, άρκεί
Η βασίλισσα φεύγει άπό τήν μακρυνή
νά διαβάση κανείς όλόκληρα τά χωρία
της χώρα, γιατί τήν τράβηξε ή φήμη
τοϋ ' Ησαΐα καί τών ψαλμών γιά
τής σοφίας τοϋ Σολομώντος. Έ χ ε ιπ ρ ό νά άντιληφθή πόσο αύθαίρετο είναι
θεσι νά τόν δοκιμάση βάζοντάς του
αύτό τό συμπέρασμα πού, έν τούτοις,
δύσκολα αινίγματα. Μ ένει γοητευμένη
ύπήρξε αύτό πού είπαμε: ότι οί μάγοι,
άπό τήν έτοιμότητα μέ τήν όποια
έκτός άπό μάγοι μέ τήν στενή έννοια,
ό γιός τοϋ Δαυίδ τά λύνει. Δείχνει έπίείναι πραγματικοί βασιλείς, πού ήλθαν
σης μεγάλο θαυμασμό γιά τήν μεγαλο
νά προσευχηθούν γονατιστοί καί νά
πρέπεια, τήν έπίδειξι καί ταυτόχρονα γιά
καταθέσουν τά στέμματά τους μπρο
τήν πειθαρχία καί τήν τάξι πού κυριαρ
στά στόν νεογέννητο ιδρυτή τοϋ Χρι
χούν στόν οίκο καί στό βασίλειο έκείνου
στιανισμού καί πρώτοι άνάμεσα σέ
πού τήν φιλοξενεί. ' Αλλά όλα αύτά δέν
όλους τούς βασιλείς τής γής, ότι άπό
έχουν καμμιά σχέσι καί κάποτε έρχονται
τόν Χριστό πηγάζει όχι μόνο κάθε
σέ πλήρη άντίθεσι μέ τό γεγονός, ότι
πνευματική δύναμις, άλλά καί όποιαδήμερικοί ιερείς κάποιας είδωλολατρικής
ποτε κοσμική έξουσία.
θρησκείας έρχονται νά προσκυνήσουν
Σχετικά μέ τόν χρόνο κατά τόν ό
ένα Βρέφος πού γεννήθηκε σέ ένα
ποιο συνετελέσθη αύτή ή μεταμόρφωπεριβάλλον διαπνεόμενο άκριβώς άπό
σις, ύπενθυμίζεται προπαντός ότι, στις
τήν άντίθεσι, άπό τήν έπίδειξι καί τήν
παλαιότερες άπεικονίσεις τών μάγων,
μεγαλοπρέπεια. "Ομως ή βασίλισσα καί
μόνιμο κάλυμμα τής κεφαλής τους είναι
οί μάγοι πραγματοποιούν ένα μακρινό
φρυγικός σκούφος, πού τόσους αιώνες
ταξίδι. ' Εκείνοι προσφέρουν στό Βρέ
άργότερα, έγινε στή Γαλλία σύμβολο
φος χρυσό, λιβάνι καί σμύρνα. Αύτή
τοϋ άντιμοναρχισμοϋ. Μετά άπό αύτά
είχε ήδη δωρήσει στόν Σολομώντα έκαπού είπαμε, άπόπειρες νά περιβληθή
τόν είκοσι χρυσά τάλαντα, πολύτιμα
μέ στέμμα ό γϋρος τοϋ σκούφου, πού
πετράδια, άρώματα, έπομένως λιβάνι,
προαναφέραμε, άρχισαν νά παρατη
άν όχι καί σμύρνα. Καί μετά, σέ ένα διά
ρούνται στήν βυζαντινή εικονογραφία
λογο πού άναφέρεται σχεδόν μέ τίς
ήδη άπό τόν όγδοο καί ίσως τόν έβδομο
ίδιες λέξεις άπό τόν Ματθαίο καί τόν
αιώνα. Αλλά ή πρώτη γνωστή άπεικόΛουκά, δέν μνημονεύει μήπως ό ίδιος
νισις, στήν όποια παριστάνονται οί μά
ό Ιησούς (όχι όμως μιλώντας γιά τήν
γοι ώς πραγματικοί βασιλείς, δ έν είναι
Γέννησί Του), άκριβώς τήν βασίλισσα
παλαιότερη άπό τόν δωδέκατο αιώνα.
τοϋ Σαβά καί τόν Σολομώντα προ
'Α λλο ι καλλιτέχνες, μάλιστα στήν άκμή
σθέτοντας ότι είναι έπάνω καί άπό
τής Αναγεννήσεως, δέν δίστασαν νά
τόν βασιλέα τοϋ Ισραήλ; Συμπεραίνει,
παραστήσουν τούς μάγους όχι μόνο
λοιπόν, κανείς, ότι στό έπεισόδιο τής
χωρίς φρυγικό σκούφο, άλλά καί σαρίκι,
βασίλισσας τοϋ Σαβά συμβολίζεται ήδη
βασιλικό στέμμα, ή άλλο έξωτερικό ιε
ή μέλλουσα έπίσκεψις τών μάγων στόν
ρατικό καί βασιλικό διακριτικό. Σέ ένα
μικρό Ιησού. Από έκεϊ προέρχεται
περίφημο πίνακα πού έχει ζωγραφήσει
ή συνήθεια, πού γίνεται εικονογραφία
ό Λεονάρντο Ντά Βίντσι καί φυλάσσεται
τοϋ Μεσαίωνα, νά βάζουν σέ άντιπαράστήν «Γκαλλερία Ούφφίτσι», δέν είκοθεσι τούς μάγους πού προσκυνούν τό
νίζεται κανένα κάλυμμα. Ή δ η , πριν άπό
Θείο Βρέφος τής Βηθλεέμ καί τήν βασί
έκεϊνον καί άπό άλλους ,ό Σάντρο Μποτλισσα τοϋ Σαβά πού έρχεται στόν
τιτσέλλι στήν έξίσου περίφημη «ΠροΣολομώντα.
σκύνησι τών μάγων», πού φυλάσσεται
Αύτό, όμως, δέν θά άρκοϋσε νά καί αύτή στήν Φλωρεντία, στήν Πινα
μεταμορφώση κανείς τούς μάγους σέ
κοθήκη «Ούφφίτσι», είχε καταργήσει
βασιλείς, άν συγχρόνως δέν σταθή κάθε είδους κάλυμμα τής κεφαλής καί
σέ δυό βιβλικά χωρία τοϋ Ησαΐα καί,
κάθε διακριτικό, έφόσον θέλησε νά
άκόμη πιθανώτατα, σέ άλλα δυό τών δώση σέ αύτό τόν θαυμάσιο πίνακα,
ψαλμών, στά όποια γίνεται μεταξύ άλ ούτε λίγο ούτε πολύ, μιά σειρά προ
λων λόγος γιά όλους τούς βασιλείς σωπογραφιών (τόν Κόσιμο τόν Πρεσβύτής γής πού θά έρχωνται νά προσκυνή τερο, τόν Ιωάννη, τόν Λαυρέντιο, τόν
σουν τόν Κύριο καί νά τοϋ φέρουν πλού- Σ υ ν έ χ ε ια στή σ ε λ . 884
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ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΑ
ΣΩΜ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τού κ. *Αναστ. Μπάλκου 'Υ πουργού Δημ. Τάξεως
Συμπληρώθηκαν ήδη πέντε χρόνια άπό τήν αποκατάσταση τής
Δημοκρατίας στόν τόπο μας. Μέ τήν ευκαιρία αύτή γίνεται έδώ μιά
θεώρηση τών όσων έπιτεύχθηκαν στόν τομέα τής Δημοσίας Τά
ξεως καί τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Στόν τομέα αύτό, πού πιστεύω πώς είναι άπό τούς σημαντικό
τερους γιά τή Χώρα καί τή Δημοκρατία, ή Κυβέρνησις έχει μιά άπό
τις έντυπωσιακότερες έπιτυχίες. Γιατί όχι μόνο πέτυχε, καί μέ τά
Σώματα Ασφαλείας, τήν έδραίωση τής πεποιθήσεως πώς ή Δημο
κρατία θά ζήσει μετά τήν 7ετία, άλλά έπίσης γιατί άπεθάρρυνε μέ
αύτά όσους τυχόν είχαν κατά νοϋ νά δημιουργήσουν συνθήκες
άνατροπής της - σ' όποια πλευρά κι άν άνήκαν αύτοί.
' Ο γράφων έζησε άπό κοντά όλη αύτή τήν προσπάθεια, μαζί
δέ μέ τήν Κυβέρνηση ή σάν μέλος της, έζησε όλα τά σχετικά προ
βλήματα καί τις τεράστιες προσπάθειες γιά: α) Τήν έπανασύνδεση
τών σχέσεων τών Σ.Α. μέ τό κοινό καί β) τήνέπιβολή τής Δημόσιας
Τάξεως στή Χώρα πού, στις πρώτες μέρες, έδινε μερικές φορές
τήν έντύπωση άναρχούμενης - γιατί όλοι βέβαια θυμούμαστε με
ρικές έφιαλτικές στιγμές ταραχών στήν ' Αθήνα καί στήν ύπαιθρο
τό 1974-76.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Οί παραπάνω, λοιπόν, δυό βασικές έπιδιώξεις άποτέλεσαν καί
τούς πόλους όλων τών σχετικών μέ τά Σ.Α. προσπαθειών κατά τήν
πρώτη έκείνη περίοδο.' Η δυσκολία στήν πρώτη έπιδίωξη έγκειτο
στό ότι ή 7ετία κατάφερε νά έκθέσει τά Σ.Α. έτσι, ώστε νά παρουσιασθεϊ: α. ' Απροθυμία κατατάξεως στά Σώματα, β. Σάν συνέπειά
της μιά έπικίνδυνη πτώση τής δυνάμεώς τους. γ. Σάν παρεπόμενο
πάλι τού προηγούμενου, σοβαρότατες δυσχέρειες στήν άσκηση
τής άστυνομεύσεως καίτέλοςδ. Ό λ ' αύτάέπέφεραν μιάκάποια
πτώση στό ήθικό τών άνδρών, μέ έπιπτώσεις στήν άποτελεσματικότητα τής έπιβολής τού Νόμου.
Τά παραπάνω, συνδυαζόμενα μέ τις έντυπώσεις πού δημιουργήθηκαν γιά κινδύνους τής Δημοκρατίας (έντυπώσεις πού έξεπήγαζαν άπό τις ποικίλες «μαχητικές» έκδηλώσεις έκείνης τής
έποχής, άλλά καί άπό τή γνωστή κινδυνολογία) όλ' αύτά μαζί,
έπηρέαζαν άμεσα καί τά Σ.Α., καθώς καί τις προσπάθειες γιά τή
βελτίωσή τους.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ
Φυσικά, οί προσπάθειες έπιλύσεως τών προβλημάτων δέν
σταμάτησαν καί κάτω άπό τήν στιβαρά ήγεσία τού Προέδρου τής
Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή, έγινε καί άπό τις τρεις, μετά τήν
μεταπολίτευση, Κυβερνήσεις ό,τι ήταν δυνατό γιά νά βελτιωθεί
ή εικόνα έκείνη. Οί σχετικές δέ ένέργειες θά μπορούσαν νά διαχωρισθοϋν σέ δυό γενικές κατηγορίες: α. Σ' ένέργειες πρός καί
μέοα στά Σ.Α. καί β. Σ' ένέργειες πρός τό Κοινό χάριν τών Σ.Α.
Στις πρώτες άπ' αύτές περιλαμβάνονταν: α. Οί προσπάθειες
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γιά τήν άναδιοργάνωση τών Σωμάτων ώστε νά καταστούν ικανά νά
άντιμετωπίσουν τυχόν μεθοδευμένες «κινητοποιήσεις», πού θά
μπορούσαν, ύπό δυσμενείς συγκυρίες, άκόμη καί νά άνατρέψουν
τή Δημοκρατία. Σ' αύτές δέ τις προσπάθειες περιλαμβάνεται ή
οργάνωση τών διαφόρων ειδικών Μονάδων καί ό έφοδιασμός τους
μέ ειδικό ύλικό, κατά τά πρότυπα τών δυτικών δημοκρατικών Χω
ρών. β. Η βελτίωση καί ό έκσυγχρονισμός τής έκπαιδεύσεως μέ
τά ίδια πρότυπα, γ .' Η βελτίωση τής πειθαρχίας πού άλλωστε, ήταν
άρκετά ικανοποιητική δ. ' Η δημοκρατικοποίηση τών Σ.Α. χάριν τής
όποιας λειτούργησαν ειδικές σχολές, ένώ ειδικά μαθήματα ένετάχθησαν στις λειτουργούσες κι έτσι τά Σώματα πέτυχαν, σ' έλάχιστο χρόνο, νά ξεπεράσουν τή μομφή τής 7ετίας καί νά βελτιώ
σουν τή συμπεριφορά τών άνδρών τους. ε. Μ' όλ' αύτά καί παράλ
ληλα πρός αύτά, έπιζητήθηκε καί έπετεύχθηκε έξύψωση τού ηθι
κού τών άνδρών.
' Από τήν όλη μεριά μέ: α. Ειδικά σεμινάρια στά όποια μιλούσαν
στούς άστυνομικούς καί συζητούσαν μαζί τους, διακεκριμένα
πρόσωπα τού δημοσίου βίου, όλων τών παρατάξεων, β Διαφωτιστικές άνακοινώσεις στόν τύπο, γ. Συζητήσεις στή Βουλή, δ. Συμ
μετοχή τών Σ.Α. σέ κοινωνικά έργα (αιμοδοσίες, διασώσεις άσθενών, άντιμετώπιση θεομηνιών κ.τ.τ.) μ όλ' αύτά, άποκαταστάθηκαν βαθμιαία, σέ ικανοποιητικό βαθμό, οί σχέσεις τών Σωμάτων
μέ τό Κοινό καί έπήλθε ή άμοιβαία έμπιστοσύνη.
Σ αύτό συνέβαλε βέβαια καί ή έκκαθάριση πού έγινε στά Σ.Α.
καί ή όποια πραγματοποιήθηκε συνετά καί προοδευτικά είτε μέ
σου τής Δικαιοσύνης όπου ύπήρχαν άποδείξεις γιά παράνομες
πράξεις - είτε μέ διοικητικά μέτρα. Στό τομέα, αύτό, τής «άπο
χουντοποιήσεως» κάθε κριτική πού έξακολουθεΐ νά γίνεται θά
πρέπει νά θεωρείται σάν ύπερβολική.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Σ.Α.
Σειρά αιτημάτων τών Σ.Α. σχετικών πρός: α. Τή δικαίωση τών
διωχθέντων έπί δικτατορίας β. Τήν έπαγγελματική έξέλιξη τών
στελεχών καί άνδρών καί τέλος, γ. Οικονομικές τους τακτοποιή
σεις, βρήκαν τή λύση τους, μέ προσωπική έπέμβαση τού Πρωθυ
πουργού κ. Καραμανλή, συνέβαλε δέ καί αύτό στήν έξύψωση τού
ήθικοΰ.
Παρατίθενται παρακάτω, ένδεικτικά, οί κυριώτεροι σχετικοί
Νόμοι άρμοδιότητος τού Υ.Δ.Τ., τής περιόδου 1974-79 μέ τό πε
ριεχόμενο τού καθ' ένός:
α. Μέ τά Νομοθετήματα: Ν.Δ. 119/1974, 198/1974, Ν. 14/
1975, Ν. 81/75 καί Ν. 488/1976 ρυθμίστηκε ή άποκατάσταση τών
διωχθέντων.
β. Μέ τόΝ.Δ. 121/25-10-1974 καταργήθηκαν οί Σχολές Υπε
νωμοταρχών, ' Υπαρχιφυλάκων κα ί' Υπαρχιπυροσβεστών καί ίδρύ-

θηκαν oi Σχολές ' Ενωμοταρχών, ' Αρχιφυλάκων καί ' Αρχιπυροσβεστών, τό δέ όριο ήλικίας γιά τή Σχολή ' Αξιωματικών ορίστηκε
τό 35ον έτος, αντί τού 26ου πού είχε θεσπίσει τό δικτατορικό Ν.Δ.
1348/1973.
γ. Μέ τό Ν.Δ. 142/1.11.74 υπολογίσθηκε αύξημένος στό δι
πλάσιο ό χρόνος μιας πενταετίας, άν διανύθηκε σε' ορισμένες
υπηρεσίες τών Σωμάτων ' Ασφαλείας.
δ. Μέ τόΝ.Δ 146/8.11.1974 μειώθηκε κατά 3 έτη ό χρόνος γιά
τήν προαγωγή τών Ενωμοταρχών, Αρχιφυλάκων καί Άρχιπυροσβεστών (άπό 12 χρόνια παραμονής στό βαθμό έγινε 9), έπίσης δέ καθορίσθηκε πώς ή προαγωγή τών Χωροφυλάκων, ' Αστυ
φυλάκων καί Πυροσβεστών, ατούς δύο έπόμενους βαθμούς, θά
γίνεται στά 22 καί 25 έτη ύπηρεσίας, άντιστοίχως ένώ μέχρι τότε,
οι προαγωγές γίνονταν τουλάχιστον τρία χρόνια άργότερα, ή κάθε
μία.
ε. Μέ τόν Ν. 488/1976 έξασφαλίσθηκε ή προαγωγή κατά ένα
άκόμη βαθμό όλων τών ' Υπαξιωματικών πού έξέρχονται τής ' Υ
πηρεσίας γιά λόγους ύγείας ή καταλαμβάνονται άπό τό όριο ήλι
κίας. Έτσι οί Χωροφύλακες, Αστυφύλακες καί Πυροσβέστες
συνταξιοδοτοΰνται μέ τις άποδοχές τού τρίτου στήν ιεραρχία
βαθμού.
στ. Μέ τόν Ν 671/1977 μειώθηκε σημαντικά ό χρόνος προ
αγωγής τών Αξιωματικών. " Ετσι τώρα είναι βέβαιο πώς οί άξιωματικοί τών Σωμάτων ' Ασφαλείας θά προάγονται στό βαθμό τού
Ταγ/ρχη, Αστυνόμου Α ', τάξεως καί Έπιπυραγοϋ, όταν συμ
πληρώσουν 15 χρόνια άξιωματικοϋ, άνεξαρτήτως ύπάρξεως ή
όχι κενών οργανικών θέσεων. Μέ τόν ίδιο Νόμο καθιερώθηκε καί ή
κατά ένα βαθμό προαγωγή τών άξιωματικών πού έξέρχονται τής
Υπηρεσίας λόγω όρίου ήλικίας.
ζ. Μέ τόν Ν.772/1978 ό χρόνος τής προαγωγής τών Χωρο
φυλάκων, Αστυφυλάκων καί Πυροσβεστών στούς δύο έπομένους βαθμούς μειώθηκε κατά 4 καί 3 χρόνια άντιστοίχως, δηλαδή
πρώτη προαγωγή γίνεται στά 18 χρόνια (άντί τών 22) καί ή δεύτερη
στά 22 χρόνια (άντί τών 25). Μέ τόν ίδιο νόμο ταχτοποιήθηκε η
μακρά έκκρεμότητα σέ βάρος ώρισμένης κατηγορίας Πυροσβε
στών.
η. Μέ τόν Ν. 988/1979, πού ψηφίσθηκε πρόσφατα άπό τή Βου
λή, καθιερώθηκαν μισθολογικές διαβαθμίσεις καί γιά τούς Αξιω
ματικούς μέχρι τού βαθμού τού Άντ/ρχη, προβλέφθηκε δέ ότι
γιά τήν ύπαγωγή τών ' Ανθυπασπιστών, Ανθυπαστυνόμων καί Πυ
ρονόμων στις μισθολογικές διαβαθμίσειτοϋ Ν.Δ. 445/1974 λαμβάνεται ύπ' όψιν καί προσμετράται ό χρόνος τού Υπαξιωματικοΰ.
θ. Μέ τό Ν.Δ. 427/1979 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων
τού άπό 22.3.1958 διατάγματος περί κυρώσεως τού Κανονισμού
Υπηρεσίας Χωροφυλακής «μειώθηκε τό ώράριο έργασίας τού
μάχιμου προσωπικού Χωροφυλακής άπό οκτώ (8) σέ έξ (6) ώρες
τό 24ωρο καί μέχρι 44 ώρες τήν έβδομάδα. ' Επίσης μειώθηκε
κατά μία (1) ώρα ήμερησίως τό ώράριο τών οδηγών δικύκλων Τρο
χαίας (άπό 6 ώρες τήν ήμέρα έγινε πέντε (5) ώρες τήν ήμέρα καί
μέχρι 37 ώρες τήν έβδομάδα).
ι. Μέ τό Ν.Δ. 834/1979 (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 241/1979) «περί τροπο
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τού άπό 9-12-1948/21-1-1949 Β.Δ
«περί Κανονισμού ' Εσωτερικής ' Υπηρεσίας τού Πυροσβεστικού
Σώματος -» μειώθηκε καί τό ώράριο έργασίας τού μάχιμου προσω
πικού τού Πυροσβεστικού Σώματος κατά τά παραπάνω πού θεσπί
σθηκαν γιά τό μάχιμο προσωπικόν τής Χωροφυλακής.
' Εξ άλλου, όπως άνακοινώθηκε ήδη, παρά τις σοβαρές οικονο
μικές δυσχέρειες πού άντιμετωπίζει ό Κόσμος ολόκληρος καί ή
Χώρα μας, ικανοποιείται μέ τόν προϋπολογισμό τού 1980 μέ
προσωπική έντολή τού Πρωθυπουργού, παλαιό αίτημα τών Σ.Α.
γιά τήν καθιέρωση ειδικού έπιδόματος λόγω: α. Υπερωριών β.
Νυκτερινής έργασίας καί γ. Έργασίας κατά τις Αργίες. Έτσι,
μέσα στά πλαίσια τών οικονομικών δυνατοτήτων τής πατρίδος μας,
καί χάριν στήν στοργή τού Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή γιά τά
Σ.Α. έπιλύονται παλιές οικονομικές έκκρεμότητες καί οί άνδρες
τών Σ.Α. θά μπορούν νά έπιδίδονται στά άστυνομικά έργα τους,
άπερίσπαστοιάπό τά οικονομικά τους προβλήματα.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
' Η έντυπωσιακή βελτίωση, πού μέ τά παραπάνω μέτρα, έπήλθε

στά Σ.Α., δέν έπετεύχθηκε βέβαια χωρίς δυσχέρειες. Στις δυσχέ
ρειες καί άντιδράσεις πού συναντήθηκαν συγκαταλέγονται: α . ' Η
άμέσως μετά τή μεταπολίτευση, άδικη σέ πολλές περιπτώσεις,
ύποβολή μηνύσεων κατ όργάνων τών Σωμάτων Ασφαλείας γιά
άνύπαρκτα άδικήματα. β. Ο συνεχιζόμενος μέχρι καί σήμερα
θόρυβος γιά δήθεν μή πλήρη «άποχουντοποίηση», γ. ' Η συνεχιζομένη έμφάνιση (καί σέ μερικούς τομείς αύξηση) τού κοινού έγκλήματος. δ. Οί άντιπολιτευτικές άντιδράσεις κατά μερικών Σ/Ν
πού θά ήταν έποικοδομητικά τής βελτιώσεως τών Σωμάτων ε. Οί
οικονομικές δυσχέρειες πού: (1) ’ Αποστερούν τά Σ.Α. άπό μερι
κά πολύτιμα - άλλά καί πανάκριβα - σύγχρονα ύλικά, γιά τή διεύ
ρυνση έκμοντερνισμό τών δραστηριοτήτων τους, πρός περιορι
σμό τού έγκλήματος καί (2) Δέν έπέτρεψαν γιά μακρό χρόνο τήν
ικανοποίηση τών οικονομικών αιτημάτων τών στελεχών καί άνδρών
πού λόγω τών προσωπικών οικονομικών προβλημάτων τους, περιεσπόντο άπό τήν όλοκληρωτική άπασχόλησή τους στά άστυνομι
κά έργα καί άλλα ύπηρεσιακά τους καθήκοντα.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Παρά τις παραπάνω δυσχέρειες καί άντιδράσεις, οί έπιτυχίες
τών Σ.Α. στό πολιτικό καί στό κοινό έγκλημα ήταν έντυπωσιακές
καί δέν άμφισβητούνται πλέον άπό κανένα. Π.χ. στό πολιτικό έγ
κλημα, άπό τις 12 ομάδες βομβιστών - έκτελεστών πού ύπήρχαν
άρχικά, άπέμειναν μόνον δύο, ένώ ή έφιαλτική εικόνα τών μαχη
τικών συγκεντρώσεων καί πορειών τού 1974-76 έχει κατά πολύ άλλάξει. ' Επιτευχθείσης σέ μεγάλο βαθμό τής άναχαιτίσεως τής
καταστάσεως αύτής, τό βάρος τού άστυνομικοϋ δυναμικού ρίχτη
κε στό κοινό έγκλημα όπου, έπίσης, ύπήρξαν τελευταία άξιόλογες έπιτυχίες. Π.χ. περιορίστηκαν οί «καμικάζι», οί «τσαντύκηδες», οί «ριφιφίδες» κ.λ.π., άνευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες
ναρκωτικών καί συνελήφθηκαν οί διακινητές τους, διαλευκάνθησαν πολλές περιπτώσεις σκοτεινών έγκλημάτων καί τέθηκε ύπό
ικανοποιητικό έλεγχο τό κυκλοφοριακό, άντιμετωπίστηκαν έπιτυχώς μεγάλες πυρκαϊές σέ άστικές περιοχές καί δόθηκε άποτελεσματική συνδρομή στήν κατάσβεση πυρκαϊών δασών. Παράλ
ληλα συνέβαλαν καί τά Σ.Α. στήν έπιβολή, μέ άστυνομικές μεθο
δεύσεις, τών ποικίλων μέτρων λιτότητος καί έξοικονομήσεως
ένεργείας πού άποφάσισε ή Κυβέρνηση, λόγω τής κρίσεως στά
καύσιμα.
Απ' τήν άλλη μεριά ή έμφάνιση, ή πειθαρχία καί ή συμπερι
φορά τών οργάνων τής Τάξεως έχουν, σέ έντυπωσιακό βαθμό,
βελτιωθεί, ή δέ είσοδος τελευταία τών γυναικών στά Σώματα
τούς προσέδωσε χαρακτηριστικό στοιχείο πολιτισμού καίέξευρωπαϊσμοΰ. Είναι δέ τόσο έπιτυχής, ή πρώτη αύτή έμφάνισή τους
πού άποφασίστηκε ή έπέκταση καί μονιμοποίηση τού θεσμού, μέ
αύξηση τής άναλογίας τους πρός τούς άνδρες άπό 2%, πού είναι
σήμερα, σέ 4-7% γιά τήν Αστυν. Πόλεων καί τή Χωρ/κή άντιστοίχως, μέ παράλληλη ρύθμιση τών προβλημάτων τής έξελίξεώς
τους.
ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Φυσικά, τά πάντα δέν έχουν άκόμη τακτοποιηθή. 1Απομένουν
πολλά νά γίνουν τόσο στούς τομείς τής όργανώσεως τής προμή
θειας ύλικοϋ, τής έκπαιδεύσεως, όσο τέλος στις σχέσεις μέ τό
Κοινό. Ογκοϋνται έξ άλλου - καί πρέπει νά έπιλυθοϋν - τά ποι
κίλα προβλήματα τής τροχαίας, τού τουρισμού, τής μολύνσεως τού περιβάλλοντος, τής παράνομης οίκοδομήσεως καί
άγορανομικά, τών ήθών, τής χαρτοπαιξίας, τών ταραχών στά γήπε
δα καί πολλά άλλα.
Τά κυριότερα όμως καί πού έπηρεάζουν ιδιαίτερα τήν Δημόσια
Τάξη καί πού γι' αύτό άφέθηκαν νά μνημονευθοϋν τελευταία,
είναι:
α. ' Ο έλεγχος τών ναρκωτικών καί
β. Η είσοδος οπλισμού, στή χώρα πού καί τά δύο άναμφισβήτητα
θά άμβλυνθούν μέ τήν ψήφιση τού Σ/Ν γιά τούς άστυνομικούς
σκύλους, πού χρησιμοποιούνται σχεδόν σ' όλα τά μέρη τού Κό
σμου - Δυτικά καί ' Ανατολικά.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Γιά όλα τά παραπάνω συνεχίζονται άμείωτες οί Κυβερνητικές
προσπάθειες γιά νά βρεθούν λύσεις. Βάσει δέ τών μέχρι στιγμής
έπιτευγμάτων, πιστεύουμε πώς οί λύσεις καί τών ύπόλοιπων προ
βλημάτων καί όσων τυχόν άλλων θά άνακύψουν στό μέλλον καί θά
βρεθούν άλλά καί πώς αύτό θά γίνει πολύ σύντομα.
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ΟΤΑΝ Η ΤΙΜΗ ΚΡΙΝΟΤΑΝ
Μ Ε ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

Ο Μεσαίωνας, μέ τά ίπποτικά του έθιμα, τήν τρα
γούδησε. Ο Διαφωτισμός
τήν κριτικάρησε. Ο 18ος
αιώνας τήν κωδικοποίησε.
' Ο εικοστός τήν κατήργησε.
ΤΗΝ Μ Ι ΚΗ φαντασία ή έννοια
τής μονομαχίας κανονικά συν
δέεται πάντοτε μέ τήν εικόνα δύο
προσώπων πού άντιμετωπίζει τό ένα τό
άλλο μέ τό ξίφος ή άκόμα χειρότερα
μέ τή σπάθα. Πράγματι αύτά στάθηκαν
τά «κατ' έξοχήν» όπλα πού χρησιμο
ποιήθηκαν στις μονομαχίες γιά λόγους
τιμής. 'Α λλά, στήν μακρά ιστορία
τής μονομαχίας δέν ήταν καί τά μόνα.
Τό πνεύμα τής ίπποτικής μονομα
χίας ξεκινούσε, πράγματι, άπό μιάν
αύστηρά κωδικοποίησι τού πρός χρήσιν
όργάνου προκειμένου νά ξεπλυθή ή
ντροπή, πραγματική ή ύποτιθέμενη,
στήν όποια είχε πέσει κανείς θύμα.
" Αν άπό τό δεύτερο ήμισυ του ΙΣ Τ ' αίώνος καί έντεϋθεν, τό ξίφος άποβαίνει τό
προτιμώτερο όπλο πρός λύσι τών δια
φορών τιμής, αύτό συμβαίνει γιά δυό
άλληλένδετους λόγους: ό πρώτος
είναι πώς τό ξίφος είχε καταστή ένα
άπαραίτητο άξεσουάρ τού εύγενούς
καί ό δεύτερος λόγος είναι ότι σ ' έκεϊνα
τά χρόνια άκμάζει ή άσκησι τής μονομα
χίας άκριβώς μέ ξίφος.
Στις άρχές τού ΙΖ' αί. άρχίζουν
νά πραγματοποιούνται συναντήσεις στό
πεδίο τής μονομαχίας πού γίνονται καί
μέ πιστόλι. Τό πιστόλι, ήδη στά τέλη τού
προηγουμένου αίώνος ήταν ένα όπλο
δοκιμασμένο καί άπό τεχνική άποψι άπο-
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τελεσματικό. Σέ διαστάσεις μάλλον
σημαντικές (μάκρος μέχρι ογδόντα ενενήντα εκατοστά) είχε κάνει τις δοκι
μές του στά πεδία τών μαχών στά χέρια
τών στρατιωτών τού ιππικού τών νέων
έθνικών στρατών τού ΙΣΤ' αίώνος.
Σ ' αύτές τις πρώτες δεκαετίες τού
ΙΖ' αίώνος, τό πιστόλι, κάπως άλαφρωμένο καί τελειοποιημένο στούς
μηχανισμούς γομώσεως, διαδίδεται,
μπορεί νά πή κανείς, σέ όλα τά επ ί
πεδα, βγαίνοντας άπό τόν στρατιωτικό
χώρο μέ τόν οποίο γιά πολύ καιρό ήταν
συνδεδεμένο. Μέ άπλές τσακμακό
πετρες ή μέ πιό περίπλοκους μηχανι
σμούς, πότε συντρόφευε τόν ταξιδιώ
τη πού δέν έννοούσε ν ' άφήση νά τόν
ληστέψουν χωρίς νά άμυνθή, τόν έρωτευμένο στίς κλεφτές έπισκέψεις στήν
έρωμένη του, τήν καθώς πρέπει κυρία
πού ήθελε νά προάσπιση τήν άρετή της.
Καί ή άσκησι τής σκοποβολής μέ πι
στόλι, είτε σέ στάσι άκινησίας, είτε έπάνω σέ άλογο, λαμβάνει θά μπορούσαμε
νά πούμε τόν χαρακτήρα τού σπόρ.
Καμμία έκπληξι, συνεπώς, άν σ ' εκείνα
τά χρόνια τό πιστόλι άρχίζη νά χρησιμοποιήται καί σάν όπλο ίπποτικών συγ
κρούσεων. Έ ξ άλλου, είναι ή έποχή
κατά τήν όποια ή μονομαχία άποβαίνει
μιά άληθινή καί πραγματική μανία. Κάθε
πρόφασι ήταν άρκετή προκειμένου νά
χτυπηθούν καί έπί τού πεδίου έλύοντο
γυναικοδουλειές, έμπορικές διαφορές
ή καί ζητήματα άπλώς προσωπικού κύ
ρους. ' Αξίζει νά σημειωθή ότι ήδη κατά
τόν προηγούμενο αιώνα είχαν σημειωθή
ρεκόρ κάπως άξιοζήλευτα. Μόνο στό
Παρίσι, στά 1751, ήταν ούτε λίγο ούτε
πολύ χίλιοι διακόσιοι οί εύγενείς πού
άφησαν τήν τελευταία τους πνοή στό
Πρέ ώ Κλέρ, τήν τοποθεσία τής πρωτευούσης πού έπί δεκαετίες παρέμεινε
ή πιό πολυσύχναστη ά π ' αύτούς πού
ήθελαν νά μονομαχήσουν μέ τήνήσυχία
τους.
"Εναντι τών σφαγών αύτών είχε
καταστή άναγκαία ή παρέμβασι τών άρχών πού σ ' ολόκληρη τήν Εύρώπη είχαν
έξαγγείλει αύστηρότατους νόμους
περιορισμούς, γιά νά πούμε τήν άλήθεια

μέ μικρή έπιτυχία. Οί έν λόγω νόμοι
έγιναν άκόμη πιό σκληροί κατά τόν ΙΖ'
αιώνα, άλλά ή κατάστασι δέν βελτιώ
θηκε. Στή Γαλλία, ένας άπό τούς πιό
λυσσαλέους διώκτες τών μονομάχων
στάθηκε ό καρδινάλιος Ρισελιέ, μόνο
πού κι αύτός στά νειάτα του δέν παρέλειψ ε νά μονομαχήση. Μέ τή στάσι πού
κράτησε είχε σχέσι, έκτός άπό τήν άπο
ψ ι ότι τό Κράτος ήταν ό μόνος κριτής
καί άρχηγός τού νόμου, καί τό γεγονός
ότι ό άδελφός του, μέ τόν όποιον τόν
συνέδεε μιά βαθειά άγάπη καί μιά με
γάλη πνευματική συγγένεια, είχε σκοτωθή σέ μονομαχία τόν Ιούνιο τού
1619.
' Ο Ρισελιέ όμως έχασε πολύ άπό τόν
φανατισμό του, όταν τά κοσμικά χρονικά

ΙΜίς X|H»VOII^
του Παρισιού άνέφεραν τήν εϊδησι ότι
γιά τόν εύγενή καρδινάλιο είχαν χτυπηθή ή θεία του, ή μαρκησία Ντί Νέσλ
καί ή κοντέσσα Ντί Πολινιάκ. ' Ερωτική
μονομαχία, συνεπώς πού έκλεισε μέ τόν
τραυματισμό (ένα γδάρσιμο στήν πλά
τη) τής μαρκησίας Ντί Νέσλ. Μονομαχία
πού δέν θά άξιζε νά τήν άναφέρουμε
έδώ άν δέν είχε γίνει μέ πιστόλι, όπλο
στό οποίο ή κοντέσσα Ντί Πολινιάκ ήσκεϊτο καθημερινά.
Δέν είναι βέβαια μ ' αύτό τό γεγο
νός πού τό πιστόλι κάνει τήν είσοδο του
στήν ιστορία τών ίπποτικών συγκρού
σεων: άλλά είναι αύτό άκριβώς τό έπεισόδιο, δεμένο μέ τις δύο εύγενείς κυ
ρίες, πού μαρτυρεί ότι τό πιστόλι ήταν
ήδη ένα όπλο τής μόδας.

' Εξ άλλου, στό Παρίσι, γιά πιστόλια είχε
γίνει λόγος καί χρόνια πρίν, όταν, στις
24 Απριλίου 1617, ό Κοντσίνι, ό εύνοούμενος τής βασιλίσσης μητρός, είχε
φονευθή στό ίδιο τό παλάτι άπό μιάν ο 
μάδα αύλικών πιστών τού βασιλέως, ά
κριβώς μέ πιστολιές. Οί συνωμότες,
πράγματι, είχαν προτιμήσει άπό τό ξί
φος καί τό στιλέτο τά βαριά τους όπλα
τού ιππικού, ικανά νά τρυπήσουν μιά
πανοπλία άπό άπόστασι είκοσι βημάτων.
Κάποια πιστολιά ά π ' αύτά τά όπλα έκα
νε σμπαράλια τό κρανίο τού Κοντσίνι,
θέτοντας τέρμα στίς έπεμβάσεις τής
βασιλίσσης μητρός στά ζητήματα τού
βασιλείου.
Π ρέπει νά φθάσωμεν στά μέσα τού
αίώνος, όμως, γιά νά πληροφορηθοϋμε

γιά μιά μονομαχία μέ πιστόλι πού, χάρι
στή σημασία τών προσώπων πού πήραν
μέρος, μπορεί νά θεωρηθή μοναδική
στή χρήσι αύτοϋ τού όπλου στίς
ίπποτικές διενέξεις. Οί μονομάχοι ήταν
πράγματι, οί δούκες Ντί Νεμούρ καί
Ντί Μπωφόρ, καί οί δυό άντίπαλοι γεν
ναίοι. ' Αφορμή γιά τήν μονομαχία ήταν
ένα θέμα προτεραιότητος στό συμβού
λιο πού έπρεπε νά δημιουργηθή στό
Παρίσι έν όψ ει μιας γενικής είρηνεύσεως μεταξύ τών άρχηγών τών δια
φόρων φατριών. Πράγματι, όπως θυ
μάται ό Φρανσουά ντέ λά Ροσεφουκώ,
ή πραγματική αιτία τής συγκρούσεως
πρέπει νά άναζητηθή σέ μιάν ύπόθεσι
πού έχει σχέσι μέ γυναίκες καθώς καί
στήν παλιά έχθρα πού προϋπήρχε άνάμεσα στούς δύο δούκες. ' Η συνάντησι
έλαβε χώρα στίς 30 Αύγούστου 1652,
καί όπως συνηθιζόταν τότε, έλαβαν
μέρος καί οί οκτώ μάρτυρες (τέσσερις
άπό τήν κάθε πλευρά). ' Ο δούκας Ντί
Νεμούρ έμεινε στόν τόπο χτυπημένος
άπό τρεις σφαίρες· ό δούκας Ντί Μπω
φόρ, πληγωμένος, συνήλθε ύστερα άπό
μακρά άνάρρωσι. Καί οί όκτώ μάρτυρες
τραυματίσθηκαν, καί δυό ά π ' αύτούς
πέθαναν τήν έπομένη.
Ή είδησεογραφία τής έποχής δέν
άναφέρει τόν τύπο τού πιστολιού πού
χρησιμοποίησαν οί μονομάχοι. ' Από τις
πολλές πιστολιές πού έπεσαν πρέπει
κανείς νά ύποθέση ότι ό καθένας είχε
στή διάθεσί του δύο πιστόλια, σύμφω
να μέ τήν στρατιωτική συνήθεια πού
ήθελε κρεμασμένα στόν ώμο ένα ζευ
γάρι πιστόλια. Τά πιστόλια αύτά, στά
μέσα τού ΙΖ' αί. δέν ήταν καί πολύ
διαφορετικά άπό τά ισχυρά μεγάλα
πιστόλια, τού ιππικού πού έτοποθετοϋν
το, στίς θήκες, στά πλάμπ τής σέλλας.
Οί οπλοποιοί, ήδη άπό τήν έποχή
τού Τριακονταετούς Πολέμου, είχαν
είδικευθή στήν κατασκευή διπλών κον
τών πυροβόλων όπλων πού ξεκινούσαν
άπό τόν πιό άπλό τύπο γιά χρήσι άποκλειστικώς στρατιωτική, ώς τόν πιό
πλούσια διακοσμημένο καί μέ περισσή
φροντίδα καί έπιμέλεια κατασκευασμέ
νων γιά τούς πιό άπαιτητικούς καί πλού-

Αριστερά: Ο Δούκας τού Ούέλλιγκτων καί ό κόρης τού Γοϋίνκελσων αέ μονομαχία στις
21 Απριλίου 1829. Δεξιά κάτω: Ένα ζεύγος πιστολών Αγγλικής κατασκευής, πού χρη σιμοποιούντο καί σέ μονομαχίες στις άρχές τού 19 αιώνα. Λειτουργούσαν μέ προκαταρτικό
γέμισμα καί γ ι ' αυτό, άνάμεσα ατά άξεαουάρ διακρίνονται μιά μικρή μποτίλια μέ πυρίτιδα, ό
γεμιστήρας καί τό σφυράκι.

σιους πελάτες. Πάντα στό δεύτερο ήμισυ τού ΙΖ' αίώνος χρησιμοποιήθηκε
ένας τύπος, λεγόμενος «μοντέρνος»,
καί ήταν ό πιό πολυκατασκευασμένος
άπό τούς όπολοποιούς γιά περισσότερο
άπό έναν αιώνα. ’ Ελαφρός, μέ καλή λει
τουργία, άπό μηχανική άποψι πολύ άπλός, ό μοντέρνος αύτός τύπος, άν τό
όπλο ήταν γεμισμένο προσεκτικά καί ή
τσακμακόπετρα καινούργια, σπάνια δέν
έκπυρσοκροτοϋσε: αύτό έξηγεϊ τή διάδοσί του καί τήν άντοχή του στό χρόνο,
έστω καί άν ύπήρχαν άλλοι τύποι, όλοι
βασισμένοι πάνω στήν ίδια άρχή, ήταν
πάντως σέ χρήσι ό ισπανικός τύπος, ό
λεγόμενος «ά λά μικελέττα) ή, ό «σνάπχανς» πού ήταν μάλλον διαδεδομένος
στήν κεντρική ' Ιταλία, προπάντων στήν
Τοσκάνη.
' Η μόδα τής μονομαχίας άρχισε νά
σβήνη στό δεύτερο ήμισυ τού ΙΖ' αίώ
νος καί σχεδόν καθ' όλον τόν ΙΗ' αι
ώνα, άν καί σ ' αύτόν άκριβώς τόν τελευταϊον αιώνα άρχισαν νά έμφανίζωνται οί πρώτοι ίπποτικοί κανόνες πού
προσπαθούσαν νά διακανονήσουν, άκόμη καί έπί τή βάσει τών δικαιωμάτων τής
περιοχής, τις διενέξεις μεταξύ τών εύγενών. Στόν ΙΗ' αιώνα έμφανίσθηκαν
καί οί πρώτοι κριτικοί τού έθίμου τής
μονομαχίας πού τό χαρακτήριζαν σάν
παράλογο καί βάρβαρο, καί, κατά συνέ
πεια, άνάξιο τών άνθρώπων τής έποχής τών Φώτων. Κι όμως είναι άκριβώς
στό δεύτερο ήμισυ τού ΙΗ' αίώνος
πού έπιβάλλεται οριστικά ή μονομαχία
μέ πιστόλι, κι αύτό συμβαίνει σέ χώρες
όπου ή τέχνη τής σκοποβολής δέν στά
θηκε ποτέ ιδιαίτερα άξιόλογη στήν ' Αγ
γλία καί στις ' Ηνωμένες Πολιτείες. Τήν
ίδια έποχή, πιθανώς, άκριβώς έπειδή
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γίνεται τής μόδας ή μονομαχία μέ πι τελευταίες δεκαετίας τού ΙΗ' αίώνος
στόλι, άρχίζουν νά κατασκευάζωνται ή μονομαχία μέ πιστόλι είχε μιά κάποια
διάδοσι. Καί τά όπλα τά κατασκευα
«σέτ» πιστολών γιά μονομαχία.
"Οπως είναι γνωστό, ό ΙΖ' αιώνας σμένα άπό τούς Γάλλους γιά τόν σκοπόν
ήταν ό αιώνας τών ταξιδιωτών. Εύγε- αύτό δέν ήταν κατώτερα άπό τά άντίνεΐς καί άνθρωποι πού τούς τραβούσε ή στοιχα άγγλικά.
Τά πιστόλια μονομαχίας τά χαρα
περιπέτεια έπαιρναν τούς δρόμους τής
Εύρώπης μέ σκοπό, τή διασκέδασι καί κτήριζαν, έκτός άπό μιάν ιδιαίτερη κατα
σκευή, τό σχήμα, ή ισορροπία, ή έλλειτήν πνευματική καλλιέργεια, ή άπλώς
καί μόνο γιατί άγαποϋσαν τήν περιπέ ψι διακοσμητικών στοιχείων πού θά
τεια. ' Αλλά τό ταξίδι ήταν πάντα έπικίν- μπορούσαν κατά κάποιον τρόπο νά βλά
δυνο, ιδιαίτερα κάποιοι δρόμοι πού ήσαν ψουν μέ άκατάλληλους ιριδισμούς τήν
κρησφύγετο τών ληστών πού ήσαν άδί- άκρίβεια τής βολής. Ό σ ο γιά τό σχήμα,
βλέπουμε πώς ή λαβή πού έπί ένα σχε
στακτοι. Καί έτσι κάνουν τήν έμφάνισή
τους σύνολα πιστολών γιά χρήσι τών δόν αιώνα ήταν χαρακτηριστική τού πι
στολιού (άπό τά μέσα τού ΙΖ' αί. ώς τά
ταξιδιωτών. Ή τ α ν τοποθετημένα άνά
μέσα τού ΙΗ ’ ) χάνει τήν μεγέθυνσι στό
ζεύγη σέ κομψές κασσετίνες, μέ όλα
τά άπαραίτητα άξεσουάρ. Δέν ήσαν άκρο καί γίνεται πιό καμπυλωτή, σέ
πολύ διαφορετικώτερα άπ ' αύτά τά πι τρόπον ώστε, άδράχνοντας τό όπλο, ό
στόλια τής μονομαχίας πού, καθώς έ  δείκτης τεντωμένος πρός τά έμπρός
βρισκόταν φυσικά παράλληλα πρός τήν
πρεπε νά είναι, όπλα άκριβείας ήσαν
κάννη. Ταυτόχρονα, ήταν φροντισμένη
ιδιαίτερα φροντισμένα καί κατάλληλα
μέ ιδιαίτερη προσοχή ή ισορροπία τού
γιά σκόπευσι άπό μιά μέση άπόστασι.
όπλου τή στιγμή τής σκοποβολής:
Γύρω στά μέσα τού ΙΗ ' αίώνος παρα
σηκώνοντας τόν βραχίονα γιά τή βολή,
κολουθούμε κι ένα γεγονός μεγάλης
τό πιστόλι έπρεπε φυσικά νά σκοπεύση,
σημασίας στήν ιστορία τών πυροβόλων
χωρίς νά «μπαλαντζάρη» ή κάννη ούτε
όπλων. Δημιουργεϊται μιά βιοτεχνία
πρός τά έπάνω (ύψηλή βολή), ούτε
όπλων πολύ ύψηλής ποιότητος στή
πρός τά κάτω (χαμηλή βολή). Οί ίπποτιΜεγάλη Βρεταννία. Τά άγγλικά όπλα
κοί κώδικες, πού ήδη άπό τότε άρχισαν
ξεχώριζαν χάρις στήν τεχνική τελειότη
νά διαπραγματεύωνται τή μονομαχία μέ
τα, χάρις στήν καλή λειτουργία τής
πιστόλι, έπέβαλλαν, πράγματι, οί δυό
γραμμής, χάρις στά ούσιαστικά τους
άντίπαλοι, σέ θέσι άντιμέτωποι ό ένας
προσόντα, πού όφείλονταν στήν άπόρπρός τόν άλλον, μέ τόν οπλισμένο βρα
ριψι τών διακοσμητικών μοτίβων πού
χίονα τεταμένο κατά μήκος τού γοφού,
κατά κανόνα διακοσμούσαν τά όπλα
νά ύψώσουν ταυτόχρονα τό όπλο μέ
τής ήπειρωτικής παραγωγής, άπό τή
τό παράγγελμα καί νά πυροβολήσουν
Γαλλία ώς τή Γερμανία, άπό τήν ' Ισπα
χωρίς νά σκοπεύσουν. Ή τ α ν , συνεπώς,
νία ώς τήν ' Ιταλία. Δέν μάς προκαλεί,
βασικό ή γραμμή σκοπεύσεως νά βρι
συνεπώς, έκπληξι, άν μεταξύ τών πρώ
σκόταν άκριβώς στήν προέκτασι τού
των κατασκευαστών πιστολώ ν μονομα
βραχίονος καί ή ισορροπία τού όπλου
χίας σέ κασσετίνες, συναντούμε άκρι
νά έμπόδιζε σφάλματα σκοπεύσεως.
βώς τούς "Αγγλους, τά όπλα τών ό 
Φυσικά, στήν άκρίβεια τής βολής έπαι
ποιων είχαν ήδη γενικά χαρακτηριστικά
ζε βασικό ρόλο ή ίκανότης τού βάλλονπού τά καθιστούσαν ιδιαίτερα κατάλ
τος, πού άν ήταν καλά γυμνασμένος,
ληλα γιά σκοποβολή. Ό λ ο ι οί μεγάλοι
σπάνια άστοχοϋσε.
"Αγγλοι οπλοποιοί τών τελευταίων
Ενώ τά άγγλικά πιστόλια μονομα
δ εκα ετώ ν τού αίώνος θέτουν τήν ύπογραφή τους σέ σύνολα πιστολώ ν μονο χίας ήταν μέ λεία κάννη, τά γαλλικά γε
νικώς ήταν μέ κάννη αύλακωτή. Μ ολο
μαχίας άρίστης κατασκευής: Βόγκντον,
νότι είναι πρωτοφανές ότι αύτά τά τε
Μόρτιμερ, Έ γ κ , Νόκ, ΤούΙγκ, ο ίά δ ε λ λευταία ήσαν κατά κανόνα πιό άκριφοί Μάντον. Σ ' αύτούς τούς τελευ
βή άπό έκεΐνα πού προέρχονταν πέρα
ταίους, μεταξύ τών άλλων, όφείλουμε
άπό τή Μάγχη, είναι γεγονός ότι ένα
τά καλύτερα όπλα μέ τσακμακόπετρα
πιστόλι τεχνικώς τέλειο, όπως τό άγγλιπού κατασκευάσθηκαν ποτέ.
κό, άν ήταν καλά γεμισμένο μέ τή σωστή
"Εξ άλλου, καί στή Γαλλία, στις

δόσι μπαρουτιού κι ένα βόλι τελείου δια
μετρήματος, δέν ήταν κατώτερο σέ άκρίβεια άπό ένα γαλλικό αύλακωτό
πιστόλι.
Ή τέλεια λειτουργία τού όπλου
ελεγχόταν συνήθως άπό τούς μάρτυ
ρες, οί όποιοι άνελάμβαναν επίσης τό
γέμισμα. Ή τ α ν , κατά συνέπεια, σημαν
τικό οί τελευταίοι αύτοί νά ήσαν έ μ 
πειροι στά όπλα ώστε νά άποφεύγωνται
τόσο τό στόμωμα όσο καί οί έκρήξεις
τού όπλου.
Διαδεδομένη στό δεύτερο ήμισυ
τού ΙΗ' αίώνος, ή μονομαχία μέ πιστόλι
γίνεται μπορεί νά πή κανείς τής μόδας
κατά τόν ΙΘ' αιώνα, όταν παρατηρήται
μιά άληθινή καί πραγματική άποχαλίνωσι τού φαινομένου στις διαφορές τιμής.
Στή Γαλλία, μοιάζει νά γυρίζουμε πίσω
στό ΙΖ' αιώνα. Βοναπαρτιστές καί βασιλόφρονες χτυπιόντουσαν μέ μιά συχνό
τητα πού θά τήν δικαιολογούσε μόνο
τό γεγονός άν ήσαν παρανοϊκοί, μόνο
πού σπάνια οί μονομαχίες άπέβαιναν
θανάσιμες. Στήν Ιταλία τά πράγματα
δέν ήσαν σέ καλύτερη κατάστασι. Α 
ξίζει νά σημειωθή ότι άκριβώς χάρις στις
καινούργιες ιδέες πού άναπήδησαν άπό
τή δίνη τής Γαλλικής ' Επαναστάσεως
αύξήθηκαν οί φωνές πού ύψώθηκαν
ένάντια στή μονομαχία. Ή «βάρβα
ρη» όμως συνήθεια είχε ριζώσει γιά
καλά στήν έθιμική ζωή ώστε δέν ήσαν
άρκετά κάποια βιβλία γιά νά τήν έξοστρακίσουν. Απεναντίας, κατέληγε νά
συμπαρασύρη ώς καί αύτούς πού είχαν
ταχθή ύπέρ τής καταργήσεώς της. Ό
βαρώνος Περρόντε ντί Σάν Μαρτίνο
είχε μόλις τυπώσει μιά έκκλησι κατά
τής μονομαχίας, όταν έμαθε πώς κά
ποιος γνωστός του, πού τόν είχαν χα
στουκίσει, δέν είχε δεχθή νά μονομαχήση καί τού έκοψε τήν καλημέρα. Ή 
ταν γύρω στά 1830.
Στά 1829, στις 21 Α πριλίο υ , μιά έντυπωσιακή εϊδησι έκανε τόν γύρο τής
Εύρώπης: ό δούκας τού Ούέλλινγκτον,
διαπρεπής "Αγγλοςπολιτικόςέκπρόσωπος ένός λαού πού άντιμαχόταν τήν
μονομαχία είχε μονομαχήσει μέ πιστόλι
μέ τόν Λόρδο Γουΐνκελσυ. Ή ιστορία
αύτής τής μονομαχίας είναι ό,τι πιό έγγλέζικο μπορεί νά φαντασθή κανείς. ' Ο
Λόρδος Γουΐνκελσυ είχε χτυπήσει
σκληρά τόν Ούέλλινγκτον στά τέλη τού
1828 έξ αιτίας τού ότι είχε ύποστηρίξει
τήν κυβέρνησι στήν ψήφισι ένός νόμου
πού άποσκοπούσε στήν μείωσι τών
κατηγοριών πού βάρυναν στή Μ. Βρεταννία τούς καθολικούς. Ό Ούέλλινγκτον έστειλε τότε ένα προκλητικό
μπιλλιέτο μέ τό όποιον καλοΰσε τό

Λόρδο Γουΐνκελσυ νά «άποδεσμευθή
άπό τήν κατηγορίαν ότι είχε προσβάλει
έναν άνθρωπο πού δέν τόν είχε θίξει».
Ο Γουΐνκελσυ, λοιπόν, βρέθηκε στήν
άνάγκη νά δεχθή μιά πρόκλησι πού προ
ερχόταν άπό μιάν άληθινή καί πραγμα
τική ζωντανή έθνική δόξα. Ή μονο
μαχία στάθηκε άντικείμενο μακροτάτων
διαπραγματεύσεων μεταξύ τών μαρ
τύρων.
' Ο Λόρδος Φάρμονθ, μεταξύ τών άλ
λων, είχε δεχθή νά έκπροσωπήση τόν
Γουΐνκελσυ μόνον άν καί έφ" όσον
αύτόν ό τελευταίος τού έδινε τήν
ύπόσχεσι ότι άν έρχόντουσαν άντιμέτωποι κι έπρεπε οπωσδήποτε νά χτυ
πηθούν, δέν θά έσκόπευε έναντίον τού
δούκα. Γιά νά συντομεύσουμε τή διήγησι, όταν κατήλθαν στό στίβο, ό Ούέλλινγκτον, σάν προσβεβλημένος, πυρο
βόλησε πρώτος, σκοπεύοντας ψηλά
δεξιά έν σχέσει πρός τόν στόχο. Ό
Γουΐνκελσυ, άπό τήν δική του πλευρά,
πυροβόλησε στόν άέρα, καί μετά έτρεξε πρός τό μέρος τού Ούέλλινγκτον
γιά νά τού ζητήση συγγνώμη.
Φυσικά, τό έπεισόδιο ξανάναψε τήν
όργή τών άντιμονομάχων στή Βρεταννία, έτσι πού, καθώς ή κατάστασι έγινε
πιό δύσκολη στή χώρα τους, οί "Αγγλοι
πού ήθελαν νά χτυπηθούν, πήγαιναν
γιά τό σκοπό αύτό πέρα άπό τή Μάγχη,
σέ γαλλικό έδαφος, όπου ήσαν πιό άνεκτικοί στό θέμα αύτό.
Στόν ΙΘ" αιώνα, πολιτικοί καί δημο
σιογράφοι ήσαν άπό τούς πιό «πολυ
συζητημένους» πρωταγωνιστές στις
πολυάριθμες μονομαχίες τής έποχής.
Σπάνια άντιμετώπιζαν ό ένας τόν άλλο

μέ πιστόλι, καί όταν τό έκαναν προσπα
θούσαν νά προκαλέσουν τό μικρότερο
δυνατό κακό.
Ώ ς καί αύτός ό Ά δ ό λ φ ο ς Θήρς,
ό διαπρεπής ιστορικός καί πολιτικός
τής Γαλλίας, πού έμελλε μιά μέρα νά
γίνη πρόεδρος τής δημοκρατίας, μο
λονότι κατά βάθος ήταν πεπεισμένος
ότι ήταν άνοησία νά λύνη κανείς τά ζη
τήματα τιμής μέ τή μονομαχία, πλήρω
σε κι αύτός τό φόρο του στό έθιμο τής
έποχής. Νέος, λίγο πιό μικρός άπό
είκοσι χρόνων, χρειάσθηκε νά
άντιμετωπίση τόν πατέρα μιάς κοπέλλας μέ τήν όποια συνδεόταν αισθημα
τικά στό Αϊξ, τής Προβηγκίας, όπου
σπούδαζε. Κατά τήν μονομαχία μέ πι
στόλι, τό καπέλλο τού Θήρς τό διαπέ
ρασε τό βόλι τού άψίκορου Προβη
γκιανού. Πολλά χρόνια άργότερα, στά
1849, κάλεσε σέ μονομαχία τόν Θήρς ό
άδελφός τού Νίνο Μπίξιο, ό Τζιάκομο
"Αλεσάντρο, φημισμένος δημοσιογρά
φος στό Παρίσι. ' Η μονομαχία έλαβε
άρχή άπό κάποια πολιτική συζήτησι καί
είχε άναίμακτο άποτέλεσμα. Οί κακό
γλωσσοι, ίσως έπειδή ήξεραν γιά τό
περίφημο, τρυπημένο καπέλλο ά π ' τόν
π α ρ ' ολίγο πεθερό κάπου τρεις δεκαε
τίες πριν, παρατήρησαν πώς ό Μπίξιο
είχε κάνει τό λάθος νά πυροβολήσει
στό ύψος ένός άνθρώπου ξεφεύγοντας
έτσι τόν άντίπαλο πού ήταν μάλλον
χαμηλού άναστήματος.
Στά μέσα τού ΙΘ" αίώνος, ή μονομα
χία είχε ήδη κωδικοποιηθή ώς τις
παραμικρές λεπτομέρειες. Κατά συνέ
πεια, ή διαδικασία, τής όποιας ή τελική
φάσι ήταν ή σύγκρουσι, ήταν στήν ούσία
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μηχανική. Μετά τήν πρόκλησι, ή φροντί
δα γιά τήν διατύπωσι τής αίτιας καί ή
μεταφορά της μέ όλες τις συνέπειες
στό πεδίο τής μονομαχίας ήταν έργο
πού τό έμπιστευόντουσαν ατούς μάρ
τυρες, δυό γιά κάθε πλευρά. Η εκλογή
τών όπλων άφηνόταν στή δικαιοδοσία
τού θιγέντος. Τά όπλα, μετά, έπρεπε
νά είναι άπολύτως όμοια γιά νά μή δί
νουν προνόμια σέ κανένα άπό τούς δύο
πρωταγωνιστάς. "Ο σο ήταν δυνατό
προσπαθούσαν νά άποφεύγουν σέ μο
νομαχία μέ πιστόλι όπλα μέ αύλακωτή
κάννη, γιά νά μειώνουν τις πιθανότητες
θανάσιμων βολών. Γύρω στά μέσα τού
ΙΘ ' αίώνος, έξ άλλου, τά πιστόλια άκολούθησαν τήν τενχνική έξέλιξι τών και
ρών. Πάντα γεμισμένα άπό τήν άρχή,
είχαν ώστόσο ένα σύστημα έναύσματος
πιό σίγουρο άπό έκεϊνο μέ τήντσακμακόπετρα: τό σύστημα κρούσεως ή,
«ά λαμινέλλο». Ό λύκος χτυπούσε πά
νω σ ' ένα χάλκινο καπελλάκι περα
σμένο πάνω στό «κρικάκι», ένα μικρό
κυλινδρίσκο κωνικό διάτρητο κατά μή
κος, ή όπή τού όποιου έπικοινωνοϋσε.
μέ τόν θάλαμο έκρήξεως τής κάννης.
'Ε πειδή ή βάσις τού χάλκινου μικρού
πώματος ήταν καλυμμένη μ ' ένα στρώ
μα έκρηκτικής ύλης, τή στιγμή πού
ό λύκος τό πίεζε πάνω στό κρικάκι, ή
φωτιά πού ξεπηδούσε διερχόταν μέσα
άπό τήν όπή ως τό μπαρούτι, προκαλώντας τόν πυροβολισμό.
Ή κωδικοποίησι τών κανόνων πού
ρύθμιζαν τή μονομαχία έδιναν στούς
μάρτυρες πού έπέβλεπαν στό γέμισμα
τών πυροβόλων όπλων τήν δυνατότητα
νά παρέμβουν σέ τρόπον ώστε ή σύγκρουσι νά άποβή έστω καί σχετικά μό
νον άναίμακτη. Αύτό ήταν δυνατόν
γεμίζοντας τά πιστόλια μέ μιάν άναλογία
μπαρούτης μεγαλύτερη άπό τό κανονι
κό ή βάζοντας μέσα βόλια κακού δια
μετρήματος. Σέ τέτοιες περιπτώσεις,
άν σημειωνόταν θάνατος, ήταν άπό
καθαρή άτυχία.
' Εξ άλλου ύπήρχαν περιπτώσεις πού
χρησιμοποιούσαν τή μονομαχία σάν εύκαιρία γιά νά ξεσπάσουν τήν άγριότητά τους καί τά κακά τους ένστικτα.
Στις 23 Νοεμβρίου 1873, στό Παρίσι,
συναντήθηκαν στό πεδίο τής μονομα
χίας ό Ρουμάνος πρίγκιπας Νικόλα Γκίκας καί ό " Ελληνας πρίγκηπας Σοϋτσος.
Τήν πρόκλησι γιά μονομαχία γέννησε
τό μίσος πού έτρεφε ό Σοΰτσος γιά τόν
Γκίκα μετά τήν ένέργεια τού τελευταίου
αύτού νά άναλάβη τήν προστασία τής
έξαδέλφης του, Ναταλίας Μαυρογένη,
άπό τις βασαυνότητες τού Σούτσου
πού τήν είχε παντρευτή. Ή μονομαχία
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τι. Κάποια συζήτησι στή λέσχη ήταν ή
είχε θανατηφόρο άπόληξι γιά τόν Γκί
έπίσημη αιτία τής μονομαχίας· φαίνεται
κα πού δέχτηκε τή σφαίρα στήν κάτω
όμως πώς ό Ματσακοράτι προκαλώνκοιλιακή χώρα καί ύπέκυψε τήν έποτας τήν Πιτσάρντι ήθελε νά προάσπι
μένη. Στή δίκη πού άκολούθησε, ένας
ση τήν οίκογεινιακή τιμή. Κ ιάφ οϋάπέβη
άξιωματικός κατέθεσε ότι ό Σοϋτσος
μάταιη κάθε δυνατή συμφιλίωσι, οί δυό
συνήθιζε νά προκαλή μονομαχίες γιά
τους βρέθηκαν άντιμέτωποι σ ' έναν
νά βάζη στοίχημα πώς θά έπληττε τόν
άγρό φυτεμένο μέ λινάρι σέ μιά ιδιόκτη
άντίπαλο σ ' ένα προκαθωρισμένο ση
τη άγροτική περιοχή τού Μάρκο Μιγκέτμείο τού σώματος. Μερικά χρόνια πριν
τι στό Κασελβάτικο. Ή άνειρήνευτη
είχε φρικτά κακοποιήσει, μέ τό συνηθι
διάθεσι τού Ματσακοράτι έκανε ώστε
σμένο σύστημα, ένα συγγενή τής γυ
οί συνθήκες μονομαχίας νά γίνουν
ναίκας του πού τόν είχε προκαλέσει
σκληρότατες: άπόστασι δέκα βημάτων
γιά ένα τίποτε. Οί μάρτυρες τού Γκίκα
καί βολή «κατ' άρέσκειαν» όχι μέ συνή
καί τού Σούτσου γνωρίζοντας τήν ικανό
θη όπλα μονομαχίας, άλλά μέ ρεβόλ
τητα τού ' Ελληνα στήν βολή μέ πιστόλι,
βερ. ' Η μοίρα θέλησε νά βγοΰν τά όπλα
είχαν βάλει διπλή δόσι μπαρουτιού στά
πιστόλια γιά νά λοξοδρομήσουν τά βό τού Ματσακοράτι, πού όπως λέν τά χρο
νικά τής έποχής, ήσαν όπλα άκριβείας.
λια. Γιά κακή τύχη τού Γκίκα ή ένέργεια
' Ο πρώτος καί ό τελευταίος πυροβολι
αύτή χρησιμέυσε μόνο γιά νά δώση με
σμός ήταν έκεΐνος τού Πιτσάρντι πού
γαλύτερη δύναμι στή σφαίρα.
έβαλε στόχο στόν κρόταφο τού άντιΠολιτικοί, δημοσιογράφοι, άριστοκράτες... ' Αλλά χτυπιόντουσαν καί συγ πάλου καί τόν κατακεραύνωσε.
Τό ότι ή μονομαχία άνάμεσα στόν
γραφείς, στρατιωτικοί, δικηγόροι, για
Μαρσακοράτι καί τόν Πιτσάρντι έγινε
τροί, σέ μιάν έξαρσι τών διαφορών γιά
μέ ρεβόλβερ είναι τουλάχιστον περί
λόγους τιμής πού σήμερα φαίνονται
τό λιγώτερο άνόητοι, άν όχι γελοίοι. Βέ εργο. Πράγματι, αύτά τά όπλα, σπανιώτατα έχρησιμοποιοϋντο στήν Εύβαια δέν ήταν καθόλου γελοίος ό λόγος
γιά τόν όποιο χτυπήθηκαν ό καπετά ρώπη. Απεναντίας, στις Ηνωμένες
Πολιτείες σημειωνόταν ένας μεγάλος
νιος τών μπερσαλλιέρων Έντοάρντο
άριθμός μονομαχιών μέ ρεβόλβερ.
Μαντσίνι μέ πιστόλι μέ τόν Τζιουζέππε
'Υπεισέρχεται σ ' αύτό τό θέμα καί ή
Μπεννάτι στό Μιλάνο τό 1875.
Ό Μαντσίνι είχε παντρευτεί τήν
μονομαχία τού Γουέστ πού ένα κάποιο
Έβελίκα Κάττερμόλ, πού έμ ελλε νά
άφηγηματικό έργο καί μιά κάποια μερί
έχη μιά έφήμερη φιλολογική έπιτυχία
δα τής κινηματογραφικής παραγωγής
μέ ποιήματα πού έφερναν τήν ύποτήν έχουν κάνει γνωστές σέ όλους. Οί
γραφή «Κοντέσσα Λάρα». Πράγματι ό
διαφορές πού λύνονται μέ έ ξ χτυπή
ματα στό Γούεστ τί άλλο είναι, πράγματι,
Μαντσίνι δέν μπόρεσε νά παραμείνη
άν όχι μονομαχίες, πού γίνονται έστω
άδιάφορος όταν συνέλαβε τή νεαρά μό
καί μέ τρόπο χωριάτικο; ' Αλλά οί κανο
λις δεκαεπτάχρονη γυναίκα του στήν
νισμοί πού ρύθμιζαν τά ζητήματα τιμής
άγκαλιά τού φίλου Μπεννάτι. Καί πήρε
τής Εύρώπης, δέν έτηροϋντο πράγμα
άφορμή. ' Η μονομαχία έγινε τήν ήμέρα
τι στις ' Ηνωμένες Πολιτείες τής ' Α με
τής Ά ν α λ ή ψ ε ω ς τού 1875, σέ μιά το
ρικής, καί τά πάντα ήσαν δυνατά. Στά
ποθεσία πού λέγεται Μπολάτε, κοντά
1849, ένας Γερμανός κι ένας Ολλαν
στό Μιλάνο. ' Ο Μαντσίνι, πού σύμφωνα
δός τής Νέας ' Υόρκης, κάποιοι όνόματι
μέ τόν κλήρο πού έρριξαν έπρεπε νά
Κάμπερ καί Ντέ Βίσσερ, πού ξεχείλι
πυροβολήση πρώτος, έπληξε τόν Μ πεν
ζαν άπό λεφτά καί πάχος, μονομαχούν
νάτι κατάστηθα. Οί γιατροί πού ήσαν
μέ τόν τρόπο πού σ ' αύτούς φαίνεται
παρόντες κατάλαβαν άμέσως πώς ή
πιό συναρπαστικός. Επάνω σέ δύο
πληγή ήταν θανατηφόρα καί πραγματι
βάρκες, σέ άπόστασι πενήντα μέτρων,
κά ό Μπεννάτι ξεψύχησε στις 8 ' Ιου
μέ μιά καραμπίνα στό χέρι καί άπό τριάν
νίου,
τα βόλια ό καθένας, άρχίζουν νά πυρο
' Η μονομαχία προκάλεσε ένα τρο
βολούν ό ένας έναντίον τού άλλου. ' Ο
μερό σκάνδαλο, άν καί ό θάνατος τού
Ντέ Βίσσερ τρυπά τή βάρκα τού άντιπάΜπεννάτι πέρασε σάν ένα γεγονός πού
λου του πού άρχίζει νά βουλιάζη. Οί
τό προκάλεσε μιά «πνευμονοτραυμαμάρτυρες θά ήθελαν νά παρέμβουν,
τική τομή».
όμως αύτός τούς κρατάει μακριά μέ
Μιά άλλη μονομαχία μέ πιστόλι,
πυροβολισμούς καί στό μεταξύ συνε
πού προκάλεσε πολύ θόρυβο ήταν έχίζει νά βάλη έναντίον τού Κάμπερ
κείνη πού είδε άντιμέτωπους στις
έως ότου έξαντλοΰνται τά πολεμοφό
28 Φεβρουάριου 1869 δυό άριστοδια. Τόν Κάμπερ θά τόν άνασύρουν άπό
κράτες άπό τή Μπολόνιδα τόν μαρκήσιο
τό νερό μέ τό κορμί κόσκινο άπό τά χτυΜατσακοράτι καί τόν μαρκήσιο Πιτσάρν-

πήματα. Δύσκολα θά μπορούσε νά πεκαί μέ τό δεξί πόδι νά καλύπτη τό άριΚατά τήν διάρκεια τού πρώτου παγ
ράση ή τραγική αύτή φάρσα σάν μιά
στερό. Νά κάμπτη λίγο, λοξά, τό άκρο
κοσμίου πολέμου σημειώθηκε μιά ση
κανονική μονομαχία στή Γαλλία ή στήν
τού δεξιού ποδιού γιά νά μπαίνη λοξά
μαντική μείωσι τού άριθμοϋ τών μονο
' Ιταλία.
μέσα έντελώς τό γόνατο. Αύτή ή κίνησι
μαχιών άλλά καί μετά τή διεθνή σύρΓύρω στά τέλη τού αίώνος κι αύτή ή
έχει τό άβαντάζ ότι έκθέτει στήν έχθριραξι ή μόδα δέν έπανεμφανίσθηκε παρά
μανία τών μονομαχιών άρχίζει νά σβήκή βολή τό γοφό, μέρος τού σώματος
πολύ σπάνια. Ξίφη, σπάθες πιστόλια
νη. "Α ν ό έτήσιος μέσος όρος στήν
όχι καίριο καί καλύπτει τό συκώτι, οί
άναπαύτηκαν: άλλα όπλα έτοιμάζονται
' Ιταλία είναι 276 μονομαχίες στή δεκα τραυματισμοί τού όποιου είναι πάντα έπρός δόξαν τής τρέλλας τού άνθρώπου.
ετία μεταξύ 1879 καί 1889, στήν έπό- πικίνδυνοι. Τό οπλισμένο χέρι πρέπει
Στήν έξαφάνισι αύτοϋ τού έθιμου συνέ
μενη δεκαετία ό μέσος δρος κατέρ νά είναι κεκαμμένο, σέ τρόπο ώστε ό
βαλαν όχι λίγο οί κοινωνικοί σεισμοί
χεται σέ 116, καίσέ 65τήν μεθεπομένη.
άγκώνας νά άκουμπά έπάνω στό στήθος
πού άκολούθησαν τόν πρώτο παγκό
Από τις 3513 μονομαχίες πού έγιναν
καί ή γροθιά νά καλύπτη τόν κρόταφο
σμιο πόλεμο. Ό άνθρωπος, ύποχρεωστήν Ιταλία άπό τό 1879 ώς τό 1895,
πού είναι έκτεθειμένος στόν έχθρό. Τό
μένος άπό τή λογική καί τά γεγονό
μόνο 223 έγιναν μέ πιστόλι: περίπου
άριστερό χέρι σέ γραμμή τόξου, μέ τήν
τα, άναθεωροΰσε τις έννοιες τής τι
ένα 7% μόνον. Στήν πραγματικότητα
παλάμη νά άγκαλιάζη τόν άριστερό
μής καί τής άξιοπρέπειας.
ποτέ, τουλάχιστον στήν Εύρώπη, τό πι γοφό». Ο Τζέλλι κλείνει τις συμβου
Σήμερα ή μονομαχία έχει πάρει
στόλι δέν άντικατέστησε τό ξίφος καί λές του μέ μιά προειδοποίησι: « Ή θέάπολύτως τό όνομά της, αύτό πού τής
τή σπάθα. ' Αξίζει πάντως νά θυμηθή κα σις τήν όποια συνιστοΰμε, καθώς δέν
ταιριάζει, χωρίς νά κρύβεται πίσω άπό
νείς δτι στούς ίπποτικούς κώδικες,
είναι πολύ εύκολο νά τήν πάρη κανείς,
προφάσεις καί έπιφάσεις κοινωνικής
πού τυπώθηκαν σέ μεγάλο βαθμό στόν άπαιτεϊ μιά συνεχή άσκησι έχει όμως
ή τακτικής θέσεως: λέγεται, άπλούΙΘ ' αιώνα, ένα κεφάλαιο είναι πάντοτε τό άβαντάζ νά καλύπτη σχεδόν όλοστατα, «διακανονισμός λογαριασμών».
άφιερωμένο στήν περίπτωσι πού οί άντί- κληρωτικά τά καίρια σημεία τού σώμα
Γιά νά μαρτυρούν τις παλιές της «δό
παλοι θά ήθελαν νά λύσουν τή διαφορά τος». Προειδοποίησις άσυνείδητου καί
ξες». άπομένουν τά σέτ τών πιστολιών
τους μέ τό πιστόλι.
τρομερού χιούμορ άν δοκιμάση κανείς
τών όνομαστών βιοτεχνιών κάποιου και
Σήμερα δέν είναι δυνατόν νά διαβά έστω καί γιά μιά φορά νά πάρη τήν παρα
ρού: φιλόδοξη λεία τών συλλογέων
σουμε τούς κανόνες έκείνους
πάνω θέσι: πράγμα, ίσως, δυνατό γιά
παλαιών όπλων, πού είναι έτοιμοι νά
χωρίς νά χαμογελάσουμε, άν όχι νά γε έναν εύλύγιστο άθλητή τού τσίρκου, όχι
μονομαχήσουν μέ τις πιό άγριες προ
λάσουμε, άλλά καμμιά φορά καί νά όμως βέβαια γιά έναν κοινό θνητό, γιατί
κλήσεις μέ χτυπήματα... έκατομμυρίων.
μάς σηκωθή ή τρίχα πώς στάθηκε δυνα έχει σίγουρη τήν άπώλεια τής ζωής του.
ALDO CIMARELLI
τόν νά κωδικοποιηθή πράγματι μιά
δολοφονία.
Τό πιό μακάβριο μέρος άφορά στόν Μιά μονομαχία μέ πιστόλια στό πατροπαράδοτο ευρωπαϊκό στύλ, μέ δύο μάρτυρες σέ κάθε
τρόπο τής σ υ γκρούσ εις: «"Αρθρον
πλευρά. Οί μάρτυρες έπέβλεπανστό γέμισμα τών όπλων καί μπορούσαν νά παρέμβουν
455: Στις συναντήσεις μέ πιστόλι, οί
γιά νά καταστήσουν λιγότερο αιματηρή τή σύγκρουαι.
μονομάχοι δέν βγάζουν τό κοστούμι,
ούτε τό καπέλλο τους- άπαγορεύεται
όμως νά φορούν παλτό».
Καί μιά καί ό λόγος γιά τό ντύσι
μο, ό Τζέλλι δίνει τήν άκόλουθη συμ
βουλή: ό μονομάχος καλά θά κάνη νά
άνασηκώση τό γιακά τού σακκακιοΰ
του γιά νά κρύψη τόν λευκό γιακά
τού ύποκαμίσου πού θά μπορούσε νά
δώση εύδιάκριτο στόχο στόν άντίπαλο!
Στό σημείο D τού άρθρου 457 τό μακά
βριο στοιχείο φθάνει στό κορύφωμα:
«Στόν τραυματισμένο», διαβάζει κα
νείς, «άφήνεται ή δυνατότης νά πυροβολήση πριν ή μετά τήν νοσηλεία, καί
τού έπιτρέπεται νά πυροβολήση όρθιος
ή ξαπλωμένος όπως τόν βολεύει καλύ
τερα' δέν πρέπει όμως νά τόν ύποβαστάζη κανένας, νά κρατά τό όπλο μέ
τό ένα μόνο χέρι, χωρίς νά άκουμπά
πουθενά ούτε τό χέρι ούτε τόν βρα
χίονα». Πλούσιος σέ πρακτικές συμβου
λές πού παρεμβάλλονται στά άρθρα,
ό « Ιπποτικός κώδικας» είναι κι ένα μι
κρό έγχειρίδιο συμπεριφοράς. Ό
Τζέλλι, λοιπόν, συμβουλεύει ώς έξης
τόν μονομάχο: «Νά παιρνη μιά στάσι
προφίλ, μέ τά πόδια έλαφρά κεκαμμένα
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Α ΗΤΑΝ άμέλεια γιά όλους
μας, άφοϋ τό έτος τούτο είναι
άφιερωμένο στό παιδί, νά μήν άσχολτιθοϋμε έστω καί γιά λίγο, μέ τή
διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού παι
διού. Τό άρθρο τούτο δέν άπευθύνεται στόν ειδικόν, γΓ αύτό καί προ
σπάθησα νά άποφύγω τούς δύσκο
λους νομικούς όρους. Στην πραγμα
τικότητα ή διακήρυξη άναφέρει θ έ
ματα χιλιοειπωμένα. Μά γιά νά γρα
φούν σ ' ένα κείμενο διεθνούς χαρα
κτήρα χρειάσθηκαν μελέτες γιά νά
μήν ύπάρξη άντιφωνία μεταξύ τών
άντιπροσώπων τών Κρατών στά ' Η
νωμένα Έ θ νη .
Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς σή
μερα τό παιδί θεωρείται σάν άτομο,
σάν πρόσωπο.
Εδώ καί σαράντα
χρόνια τούτο δέν ήταν φανερό. Τό
1948, όταν ψηφίστηκε ή Παγκόσμια
Δαικήρυξη τών Δικαιωμάτων τού Αν
θρώπου, τό Παιδί αύτό καθ' έαυτό,
είχε λίγη θέση μέσα στις διατάξεις
αύτοΰ τού τόσο σπουδαίου ήθικονομικού κειμένου.
Βέβαια μετά τόν πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο, οί καταστροφές είχαν σάν
άμεσο άποτέλεσμα νά άσχοληθοΰν οί
ύπεύθυνες άρχές μέ τήν άθλιότητα
τού παιδιού. Τό 1924, ή λεγομένη
«Δήλωση τής Γενεύης περί τών δι
καιωμάτων τού παιδοΰ» καθώς καί ή
έπάνοδος στό προσκήνιο τού θεσμού
τής υιοθεσίας, ήσαν δύο χαρακτηρι
στικά σημεία έκείνης τής έποχής.
Τό παιδί όμως παρέμενε μάλλον
άντικείμενον προστασίας καί όχι ύποκείμενον δικαιωμάτων.
Τό 1959 οί άντιπρόσωποι τών Η
νωμένων 1Εθνών διακηρύσσουν ότι
ή «άνθρωπότης οφ είλει νά δώσει στό
παιδί τό καλύτερο τού έαυτοϋ της».
Ή Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού
παιδιού έρχεται νά συμπληρώσει τά
κενά τής Παγκόσμιας Διακηρύξεως
τών Δικαιωμάτων τού
Ανθρώπου.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι καί τά
δύο αύτά κείμενα δέν έχουν ισχύ
νόμου, δέν άναγκάζουν τά δικαστή
ρια. Ή ήθική τους ισχύς είναι όμως
τόσον δυνατή πού χωρίς δυσκολία,
κατά τή γνώμη μου, θά μπορούσε
νά θεωρηθή ότι άντίθετη πρός αύ
τά τά κείμενα διάταξη έσωτερικού
δικαίου είναι άνίσχυρος, ώς άντιβαίνουσα πραγματικά διεθνή δημό
σια τάξη, ώς άντιβαίνουσα διεθνείς
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Τό παιδί πρέπει νά μεγαλώ σει σ ένα πνεύμα κατανοήσεως, ανοχής, φιλίας μεταξύ τών λαών, πα
γκόσμιας ειρήνης καί αδελφ ότητος
άρχές άναγνωρισμένες άπό όλα τά
πολιτισμένα Κράτη.
Εκτός όμως αύτών τών Διακηρύ
ξεων καί άλλα διεθνή κείμενα προ
στατεύουν άμεσα καί έμμεσα τά παι
διά Ή Εύρωπαϊκή Σύμβαση τών Δι
καιωμάτων τού Ανθρώπου, ή περί ήλικίας γάμου καί άλλων συναφών
προβλημάτων σύμβαση τών Η νωμέ
νων Εθνών, συμβάσεις τού Συμβου
λίου τής Εύρώπης... Σέ ορισμένα
κοινωνικά θέματα ή έκπαιδευτικά ή
Συνθήκη τής Ε.Ο.Κ. καί τό παράγωγο Εύρωπαϊκό δίκαιο προστατεύουν
τά παιδιά, όπως ή άπαγόρευση δια
κρίσεων μεταξύ τών τέκνων τών έργαζομένων ύπηκόων τών Κρατών-μελών τής Κοινής
Αγοράς.
Στό έσωτερικό δίκαιο τό Σύνταγμα
καί οί νόμοι άποτελοϋν τήν κύρια πηγή
τών δικαιωμάτων τού παιδιού. Τό άρθρο
21 τού συντάγματος προβλέπει ρητά ότι
« Ή οικογένεια, ώς θεμέλιον τής συντηρήσεως καί προαγωγής τού " Εθνους,
ώς καί ό γάμος, ή μητρότης καί ή παι
δική ήλικία τελούν ύπό τήν προστασίαν
τού Κράτους».
"Α ς δούμε όμως άπό πιό κοντά τό
προΐμιο καί τις άρχές τής Διακηρύξεως.

Είναι γνωστό σέ όλους μας πώς ή
γυναίκα σήμερα έχει σχεδόν όσα δι
καιώματα καί ό άνδρας. ’ Η θέση της
καλυτερεύθηκε, άν σκεφθούμε καλά,
άπό τή στιγμή πού ό άνδρας, πολι
τικός ήγέτης, άντελήφθηκε ότι ή ψήφος
τής γυναίκας θά μπορούσε νά μεταβάλλη τις πολιτικές κατευθύνσεις. Από

τή στιγμή πού ή γυναίκα έγινε ψηφο
φόρος απέκτησε ισχυρά δικαιώματα.
Τό παιδί όμως, όπως καί άλλες ομά
δες παραμελημένων άτόμων - οί φ ρ ε
νοβλαβείς, οι τρόφιμοι των γηροκο
μείων άλλά καί οί άνθρωποι τής τρίτης
ήλικίας γενικώτερα, οί άποφυλακισμένοι κ ο κ - δέν άποτελοϋν ομάδες πολι
τικής πιέσεως καί συνήθως ή πολιτική
άδιαφορεϊ γι' αύτούς.
Εύτυχώς όμως τά πάντα δέν περι
ορίζονται σέ πολιτικές παρατάξεις καί
υπάρχουν άνθρωποι όλων τών πολιτι
κών άποχρώσεων πού θέτουν τήν έπιστήμη τους πέρα καί πιό ψηλά άπό πολι
τικές συζητήσεις καί προσπαθούν νά
χαράξουν γιά τις παραμελημένες κοινωνικο-πολιτικά ομάδες ένα καλύτερο
μέλλον.
" Ετσι τό 1946 ιδρύθηκε στά ' Ηνω
μένα Έ θ νη Ταμείο γιά τή παιδική ήλικία. Πρωταρχικός σκοπός του ήταν νά
βοηθήση τά παιδιά στήν Εύρώπη, θύ
ματα τού πολέμου. Σήμερα τό «Ταμείο
τών Η.Ε. ύπέρ τής παιδικής ήλικίας»
προσφέρει βοήθεια σέ 700 έκατομμύρια παιδιά σέ 120 χώρες. Σάν άντάλλαγμα τό 1965 έλαβε τό Νόμπελ τής
Ειρήνης.
Πριν άπό κάθε κείμενο μεγάλης
σημασίας συνηθίζεται νά προβάλλονται
οί σκοποί ή οί λόγοι γιά τούς όποιους
έψηφίσθηκαν οί διάφορες διατάξεις. Τό
πνεύμα τούτης τής Διακηρύξεως θά τό
βρούμε στό προΐμιο πού έρχεται πριν

άπό τά δέκα άρθρα-άρχές πού συνιστοΰν τήν ούσία. Θεωρούσα ότι στόν
Χάρτη τών ' Ηνωμένων ' Εθνών οί λαοί
έκήρυξαν καί πάλι (βρισκόμαστε στά
τέλη τού δεύτερου παγκόσμιου πολέ
μου) τή πίστη τους στά θεμελιώδη δι
καιώματα τού άνθρώπου καί τήν άξιοπρέπεια τού άτόμου καί ότι είναι άποφασισμένοι νά εύνοήσουν τή κοινωνι
κή πρόοδο καί νά έξασφαλίσουν καλύ
τερες συνθήκες ζωής σέ μιά πιό μεγά
λη έλευθερία.
Θεωρούσα ότι στή Διακήρυξη τών
Δικαιωμάτων τού Ά νθ ρώ π ο υ , τά ' Ηνω
μένα Εθνη διακήρυξαν ότι κάθε άτομο
δικαιούται νά ζητήση τό εύεργέτημα
όλων τών δικαιωμάτων καί τών έλευθεριών πού άναφέρονται χωρίς καμμιά
διάκριση βασιμένη στις πολιτικές άπόψεις, στήν έθνικότηα ή στή κοινωνική
καταγωγή, στή περιουσία, στή γέννηση
ή σέ όποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Θεωρούσα ότι τό παιδί, λόγω τής έλλείψ εως φυσικής καί πνευματικής ώριμότητας, έχει άνάγκη άπό μιά ειδική
προστασία καί άπό ειδικές φροντίδες,
ιδιαίτερα άπό μιά κατάλληλη νομική
προστασία πριν καί μετά τή γέννηση.
Θεωρούσα ότι ή άνθρωπότης οφείλει
νά δώσει στό παιδί τό καλύτερο τού έαυτοΰ της.
Ή Γενική Συνέλευση δημοσιεύει
τή παρούσα Διακήρυξη μέ τό σκοπό
νά έχη τό παιδί μιά εύτυχισμένη παιδι
κή ήλικία καί τό εύεργέτημα, τόσο γιά
τό δικό του συμφέρον όσο καί γιά τό
συμφέρον τής κοινωνίας, τών δικαιωμά
των καί τών έλευθεριών πού άναφαίρονται στή Διακήρυξη. Η Συνέλευση καλεΐ
τούς γονείς, άνδρες καί γυναίκες με
μονωμένα, φιλανθρωπικές οργανώσεις,
τοπικές καί κυβερνητικές άρχές νά
άναγνωρίσουν αύτά τά δικαιώματα καί νά
προσπαθήσουν νά έξασφαλίσουν τό
σεβασμό τους μέ νομοθετικά ή άλλα
μέσα κατ' έφαρμογήν τών έπομένων
άρχών.
Αύτές οί δέκα άρχές, γιά τις όποιες
μιλάει τό προοίμιο δέν είναι άπλώς συ
γκεκριμενοποίηση στό χαρτί άφηρημένων έννοιών. Είναι άρχές πού βρίσκουν
τή πηγή τους στήν έμπειρία τής ζωής,
άρχές θεμελιώδεις πού μάς περιτριγυ
ρίζουν, γνωστές σέ όλους μας έστω
κι άν ποτέδέν σκεφθήκαμε νά τούς δώ
σουμε γραπτή μορφή.
Τό πρώτο άρθρο περιλαμβάνει τή
γενική άρχή σύμφωνα μέ τήν όποια

τό παιδί πρέπει νά χαίρη όλων τών δι
καιωμάτων πού περιέχονται στή Δια
κήρυξη χωρίς καμμιά διάκριση είτε αύτή
έφαρμόζεται στό παιδί είτε στήν οίκογένειά του.
" Ετσι άν γιά μάς ό γάμος είναι δυνα
τόν νά λάβη χώραν, έ φ ' όσον τηρηθούν
οί διατάξεις τού άστικοϋ κώδικα, μεταξύ
μαύρου καί λευκής, τούτο άπαγορεύεται μέχρι σήμερα στή Νότιο Αφρική.
Αύτή ή διάκριση βασίζεται στό χρώμα καί
τή φυλή. Διάκριση μέ βάση τή θρησκεία
υιοθετεί ό δικός μας άστικός κώδικας
όταν άναφέρει ότι «κωλύεται ό γάμος
χριστιανού μ ετ' άλλοθρήσκου». Διά
κριση, μέ βάση τό χρώμα, όσον άφορά
τήν έκπαίδευση, γνωρίζουν άκόμη πολ
λά Κράτη.
Στή δεύτερη άρχή άναφέρεται ότι
τό παιδί πρέπει νά ώφελοΰται μιας ειδι
κής προστασίας καί νά τού δίνονται οί
εύχέρειες καί οί δυνατότητες, είτε μέ
νομοθετικά είτε μέ άλλα μέτρα, ώστε
νά είναι ικανό νά έξελιχθή μέ κανονικό
καί ύγιή τρόπο όσον άφορά τή φυσική,
πνευματική, ήθική καί κοινωνική του
άνάπτυξη, καί μέ τέτοιες προϋποθέσεις
πού νά προστατεύεται ή έλευθερία
καί ή άξιοπρέπειά του. Στή περίπτωση
πού λαμβάνονται προστατευτικοί γιά τό
παιδί νόμοι, τό «άνώτερον συμφέρον
τού παιδιού» πρέπει νάναι τό κύριο μέλημα.
' Ο έλληνικός νόμος περί υιοθεσίας
άναφέρει ότι «έπιτρέπεται αύτη οσάκις
είναι πρός τό συμφέρον τού υιοθετημέ
νου». Εάν δέ πρόκειται γιά υιοθεσία
έλληνόπουλου άπό ξένον τότε «αί υίοθεσίαι έλληνοπαίδων παρ' άλλοδαπών
δίδονται κατά προτίμησιν εις ελληνικός
τό γένος οικογένειας τού έξωτερικοϋ
καί έν έλλείψ ει τοιούτων εις οικογέ
νειας τού θρησκεύματος τού υίοθετουμένου». Προσωπικά θεωρούμε αύτή τή
διάταξη πολύ πετυχημένη.
Τό τρίτο άρθρο ορίζει ότι κάθε παιδί
δικαιούται, άπό τή γέννησή του, νάχη
ένα όνομα καί μιά ιθαγένεια. Τό όνομα
είναι ένα άπό τά στοιχεία τής προσωπικότητος καί έπιτρέπει, κατά κανόνα,
τή διάκριση ένός προσώπου άπό τού άλ
λου. ' Αποκτάται κυρίως διά τής γεννήσεως. ” Αν πρόκειται γιά έξώγαμο, τό τέ
κνο λαμβάνει τό οικογενειακό έπώνυμον τής μητρός. Στή σπανιώτερη περί
πτωση εύρέσεως μωρού συνήθως άγνοεΐται τό όνομά του καί έξ ύποθέσεως τό έπώνυμόν του. Τό άρθρο 19

έξήγησε στόν βασιλέα, ό Θεός του αύτό υπάρχει καί ή άμφισβήτησις
έστειλε ένα άγγελο κάτω στόν λάκ γιά τήν γλώσσα τού πρωτοτύπου.
κο, γιά νά κρατήση κλειστά τά στό Είναι μιά διακωμώδησις τού τρόπου
ματα τών λεόντων. Ηταν θαύμα, άπονομής τής δικαιοσύνης τήν έ 
γιατί οί κατήγοροί του, πού τούς ε ί ποχή έκείνη. Κατά τήν γνώμη τού
χαν βάλει στόν λάκκο μαζί μέ τις γυ συγγραφέως ό τότε τρόπος άπονο
ναίκες καί τά παιδιά τους, είχαν μής τής δικαιοσύνης ήταν άδικος
κατασπαραχθή άπό τά λεοντάρια, καί είχε άνάγκη μεταρρυθμίσεως.
' Η Σωσάννα ήταν ευσεβής καί ώπρίνάκόμη μπή ή πέτρα. Τό περιστα
ραία,
όπως όλες οί ήρωίδες τών
τικό αύτό, τό πιό γνωστό άπό δσα
παραμυθιών.
Οί γονείς της τήν
άναφέρονται στόν Δανιήλ, είναι ένα
είχαν
άναθρέψ
ει μέ αύστηρή προσάπό τά πολλά τής ζωής του. Ο κα
ταχτητής τής Ιουδαίος Ναβουχο- ήλωσι στόν Μωσαϊκό Νόμο. Ή ταν
Η ιστορία τής Σωσάννας δονόσωρ πήρε μερικά παιδιά άπό σύζυγος Ιουδα ίου τής Βαβυλώνος,
έ νέπ νευ σ ε πολλούς μεγά μαζί του στήν Βαβυλώνα, άνάμεσα τού 'Ιω ακείμ, πού ήταν πλούσιος
λους ζωγράφους καί άγαστοάς άλλους αιχμαλώτους, μερικά καί όμορφος. Είχε σπίτι άνετο καί
πήθηκε πολύ άπό τόν βυ παιδιά άπό εύγενική γενιά. Ή σαν ένα θαυμάσιο περιβόλι του έγινε
τόπος τακτικής συναθροίσεως τών
ζαντινό λαό. Π ολλές φο νέοι γεροί, ύγιείς, ώραϊοι καί μορ
Εβραίων τής Βαβυλώνος.
ρ ές έγινε θέμα τού θρη φωμένοι καί θά μπορούσαν νά κατα
Τήν χρονιά που συνέβη ή ιστορία
λάβουν θέσεις στήν Αύλή τής Βασκευτικού θεάτρου.
τής
Σωσσάνας, ή ιουδαϊκή κοινόβυλώνος ώς σύμβουλοι τού Ναβουτης
είχε
όρίσει δυό γέροντες ώς
χοδονόσορος γιά τά ζητήματα τής
κριτάς.
Οί
άνθρωποι αυτοί σύχνα
' Ιουδαίος. ' Ο Δανιήλ ήταν ένα άπό
ζαν
στό
σπίτι
τού Ιωακείμ καί όσοι
αυτούς. ' Ο βασιλεύς τούς κράτησε
ήθελαν
νά
δικάσουν
τίς διαφορές
σέ άπομόνωσι, άλλά διέταξε νά τούς
τους,
έπρεπε
νά
πάνε
έ κ ε ϊ νά τούς
δίνουν φαγητό καί κρασί άπό τό δικό
*Υπό GEORGE BALSAM του τραπέζι. Ό Δανιήλ άποφάσισε βρούν. Κάθε μεσημέρι, όταν πιά
νά μή παραβή τούς νόμους τής πί- ό κόσμος είχε φύγει, ή Σωσσάνα
στεώς του καί νά μή «μιανθή» μέ τό πήγαινε περίπατο. Κάθε μεσημέρι
φαγητό καί τό κρασί τού βασιλέως. οί δύο γέροντες τήν έβλεπαν νά
Ζήτησε άπό τόν φύλακά του ε υ  μπαίνη στό περιβόλι καί κυριεύον
νούχο νά μή τόν «μιάνη». Ευτυχώς, ταν άπό τήν έπιθυμία νά τήν άποό
Θεός «ένέπνευσε στόν άρχι- κτήσουν. Καί οί δυό βασανίζονταν
ΙΣΤΟΡΙΑ τής Σωσάννας καί
ευνοϋχο
εύγενικά αισθήματα καί άπό τόν πόθο, άλλά δέν τό όμολοτών Γερόντων είναι, κατά τήν
οίκτο
γιά
τόν Δανιήλ». Κανόνισε γοϋσαν ό ένας στόν ά λλο . Μιά ήγνώμη πολλών, πλαστή. Γράφηκε,
νά
δίνουν
σέ
αύτόν καί άλλους τρεις μέρα έφυγαν γιά τό μεσημεριανό
λέγουν, περίπου τόν 1ο αιώνα π.Χ.
φαγητό καί ώς συνήθως χώρισαν
καί άπετέλεσε προσθήκη στό Βιβλίο μόνο ψωμί καί νερό. Οί τρεις νέοι
καθένας γιά τό σπίτι του. Μ ερικές
τρέφονταν
μόνο
μέ
αυτά
καί
όχι
τού Δανιήλ. Δ έν είναι βέβαιο άν
στιγμές άργότερα βρέθηκαν πρό
μόνο
μάθαιναν
γρηγορώτερα
άπό
άρχικά είχε γραφή στό έλληνικά ή
σωπο μέ πρόσωπο κι έλαφρά άμήτούς
ά λ λ ο υ ς αιχμαλώτους, άλλά
στό έβραϊκά.
χανοι μπροστά στήν πόρτα τής Σωσ
άπέκτησαν
καί
τό
χάρισμα
τού
προ
"Οποια καί νά είναι ή άρχική του
σάνας. Τότε πιά άναγκάσθηκαν νά
φήτη.
Ό
Δανιήλ
πολλές
(ρορές
πρόθεσις, τό βιβλίο δίνει άλλη μιά
έκμυστηρευθοϋν ό ένας στόν άλ
σώθηκε
άπό
μαρτυρικό
θάνατο
χάρι
ευκαιρία νά έμφανισθή ό Δανιήλ
λο τό μυστικό του καί συμφώνησαν
σάν ήρωας. Ο Δανιήλ είχε έπιζή- στήν ικανότητά του νά έξηγή τά
νά παραμονεύσουν τήν Σωσσάνα,
σει όχι μόνο χάρις στήν έξυπνάδα όνειρα βασιλέων.
γιά νά μπορέσουν κάποια στιγμή
Ή
ιστορία
τής
Σωσσάνας
συνέβη
του, ά λλα κυριολεκτικά μέ τήν χάρι
νά τήν πετύχουν μόνη. Ή μέρ ες
τήν
έποχή
πού
ό
Δανιήλ
βρισκόταν
τού Θεού. Τόν είχαν ρίξει γιά έπτά
πολλές κρύβονταν στό περιβόλι,
στήν
Βαβυλώνα.
Έ
χει
γραφή
πιθα
ήμέρες σέ ένα σκοτεινό λάκκο πειάλλά κάθε φορά ή νεαρή γυναίκα
νόν
άπό
Ιουδαίο
τής
Παλαιστίνης
νασμένων λεόντων, πού είχαν φρά
συνοδευόταν άπό τίς δούλες της,
πού
ζοϋσε
στήν
Αλεξάνδρεια,
γ
ι’
ξει μέ πελώριο όγκόλιθο. "Οπως
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τού νόμου 5097 περί ληξιαρχικών πρά
ξεων όρίζει ότι « Ό ευρών νεογνόν έ κ 
θετον ύποχρεοϋται τό βραδύτερον
μέχρι τής επομένης ημέρας νά προβή
εις δήλωσιν περί τούτου παρά τή άστυνομική άρχή, ήτις ύποχρεοϋται νά χορηγήση εις τόν ληξίαρχον πάσαν πλη
ροφορίαν απαραίτητον διά τήν σύντα
ξιν τής ληξιαρχικής πράξεως».
Στή Γαλλία ή νομοθεσία έπιτρέπει
στην άνύπανδρη μητέρα, πού δέν
θέλει νά άναγνωρίσει τό παιδί της καί
προτιμά νά τό παρατήσει σέ κάποιο
ίδρυμα ή νά τό δώση πρός υιοθεσίαν, νά
μήν έγγράφεται σέ κανένα ληξιαρχικό
βιβλίο τό όνομά της. "Ετσι σ ' αύτά τά
παρατημένα παιδιά δίνεται συνήθως σάν
έπώνυμο ένα όνομα. Ό σ ο ν άφορά τήν
ιθαγένεια ύπάρχουν άτομα τά όποια
έχουν μία ή καί περισσότερες ιθαγέ
νειες, άτομα άνευ, ορισμένης ίθαγένεία ς-μεταξύ τών Τσιγγάνων π.χ. - ή
άπόλιδες, άτομα πού δέν έχουν καμμία
ιθαγένεια. Χωρίς νά άναλύσουμε τό
θέμα τού θρησκευτικού γάμου θά άντλήσουμε τό παράδειγμά μας μέσα άπό
τό θεσμό τοϋ γάμου. Ένας "Ελληνας
παντρεύεται στό Βέλγιο μέ μιά Βελγίδα.
Αποκτά τή βελγική ύπηκοότητα χωρίς
νά χάση τήν έλληνική. Λίγο άργότερα
γεννιέται ένα παιδί. ' Ο γάμος είχε γί
νει θρησκευτικά καί πολιτικά. Κατ' έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ έλληνικοϋ
καί βελγικού δικαίου τό παιδί θεωρείται
Ελληνας καί Βέλγος. Αν τώρα ό ίδιος
Έλληνας είχε παντρευτεί μόνο πολι
τικά καί δέν είχε λάβει τή βελγική ύπη
κοότητα τότε τό παιδί του θά ήταν άπολις τόσο γιά τό Βέλγιο όσο καί γιά
τήν ' Ελλάδα. Είναι ένα άπό τά λεπτά
προβλήματα πού θέτουν οί «χωλοί γά
μοι» καί πού συχνά άγνοοϋν τά προξε
νεία.
' Η τετάρτη άρχή περιέχει τό εύεργέτημα τής κοινωνικής άσφαλίσεως. Τό
παιδί πρέπει νάχη τις δυνατότητες νά
μεγαλώση καί νά άναπτυχθή μέ ύγιή
τρόπο. Γι' αύτό άπαιτεϊται ή έξασφάλιση ύπέρ του καί τής μητέρας του μιάς
ειδικής προστασίας, ιδιαίτερα κατάλ
ληλων φροντίδων πριν καί μετά τή γέν
νηση. Τό παιδί δικαιούται διατροφής,
κατοικίας, έλεύθερες ώρες καί κατάλ
ληλες ιατρικές φροντίδες.
' Η σύγχρονη εύρωπαϊκή οικογένεια
δέν είναι πλέον πολυμελής. ' Η έργαζόμενη γυναίκα δέν έχει τόν άπαιτούμενο
χρόνο ώστε νά δεχθή τή μητρότητα
πολλές φορές. Οί σύγχρονες οικονομι
κές συνθήκες, ή άντιμετώπιση τών ήθικο-κοινωνικών άξιών, έπιδροϋν στήν
άνάπτυξη τού παιδιού. Μιά έπιφανεια-
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7ο παιδί πρέπει νά ώφελούται μιάς ειδικής
προστασίας καί νά τοϋ δίνονται οί δυνατό
τητες ώστε νά είναι ικανό νά έξελιχθεί μέ
κανονικό καί ύγιή τρόπο, όσον άφορά τή φυσι
κή, πνευματική, ήθική καί κοινωνική του άνάπτυξι.

κή μελέτη δέν μπορεί νά μάς δείξη τά
έπί μέρους οικογενειακά δράματα
έκτος ίσως έκείνων πού έφτασαν στό
κατώφλι τής Αστυνομίας. Ο σχημα
τισμός συμμοριών άπό άνηλίκους είναι
ένα κοινωνικό φαινόμενο πού παρουσιά
ζεται σέ κοινωνικές κρίσεις. Στό Β έλ
γιο, χώρος κατ' έξοχήν μή δεκτικός
τέτοιων φαινομένων, παρουσιάσθηκε
σ' ένα άπό τά φτωχότερα μέρη τής
Βαλλονίας μιά τέτοια ομάδα νεαρών
ώστε οί κάτοικοι τής περιοχής αύτής
νά συζητούν γιά τή λήψη δραστικών
ιδιωτικών μέτρων.
Εάν ή διατροφή καί ή στέγη δέν είναι
τό κύριο πρόβλημα τών παιδιών τής Εύρώπης, άντίθετα οί άφρικανικές, άσιατικές καί λατινοαμερικανικές χώρες
γνωρίζουν ένα χρόνιο πρόβλημα ύποσιτισμοϋ. "Αν έμείς ζοϋμε σέ μιά έποχή εύδαιμονίας, άθελα ή έθελημένα
ξεχνάμε τις χιλιάδες πεινασμένα παιδιά,
προϊόντα χρόνια ύποσιτίσεως, φυσικών
καταστροφών καί άνθρωπίνων δικαιω
μάτων. Τά παιδιά τού Βιετνάμ, τής Κα
μπότζης, τής Νικαράγουας, καί πιό
κοντά σέ μάς τά παιδιά τής Κύπρου,
είναι τά πρώτα θύματα πολέμων καί
στρατιωτικών κρίσεων. Οί ξεκληρισμέ
νες οικογένειες τής Νικαράγουας - ή
τύχη τους θά παραμείνη ή ίδια όποιες
μεταβολές καί νά έπέλθουν στήν έσωτερική πολιτική - βρήκαν άσυλο στή
Κόστα Ρίκα καί στις Ό νδ ο ύ ρες . Μά
σύμφωνα μέ ρεπορτάζ τής σοβαρής
βελγικής έφημερίδος LE SOIR (11/12
Μαρτίου 1979) ό τοπικός έρυθρός
σταυρός τής ' Ονδούρας πουλούσε στή
μαύρη άγορά τό καλαμπόκι πού έστελ-

ναν οί διεθνείς οργανισμοί. Μοΰ δίνεται
έτσι ή εύκαιρία γιά μιά σκέψη: Αξίζει
άρα γε οί έρανοι, τά προϊόντα τών διε
θνών οργανισμών, οί φιλανθρωπικές
προσπάθειες τοϋ λαού μας, νά δίνονται
σάν βοήθεια ά π ' εύθείας στις κυβερνή
σεις ώρισμένων χωρών χωρίς καμμιά
έπίβλεψη άπό μέρους τού δωρητοϋ; Εί
ναι ένα πολύ λεπτό θέμα ή άπόστολή,
άφιξη καί μοίρασμα τών τροφών, τών
ένδυμάτων, τών φαρμάκων ά π ' εύθείας
στά πεινασμένα παιδιά καί τις δυστυ
χισμένες μητέρες πού σέρνονται μέχρι
νά πεθάνουν, χωρίς νά μάθουν ποτέ
γιατί ήλθαν στόν κόσμο.
Πέρα άπό τά δικά τους έσωτερικά
προβλήματα ώρισμένες χώρες τοϋ τρί
του κόσμου κληρονόμησαν τά μακρο
πρόθεσμα άποτελέσματα τής άποικιοκρατίας. Οί Εύρωπαΐοι άποικοι έφεραν
μαζί τους τήν ιατρική έπιστήμη, προσεπάθησαν νά άναπτύξουν τή καθαριότη
τα καί καταπολέμησαν μέ έπιτυχία τή
θνησιμότητα. Ό τ α ν έφυγαν όμως, είτε
οίκειοθελώς είτε κατόπιν βίαιων πολιτι
κών μεταβολών, άλλά καί όταν άκόμη
εύρίσκοντο στις άφρικανικές ή άσιατικές χώρες δέν έδωσαν ή άδυνατούσαν
νά δώσουν τά μέσα γιά νά έπιζήσουν
τά παιδιά αύτά. Ό άνθρωπος, όπως
καί σέ πολλούς άλλους τομείς, έπέφ ερε μεταβολή στή φυσική ισορροπία
χωρίς νά έχη τις δυνατότητες νά έλέγ-

Στήν περιπτωαι πού λαμβάνονται προστατευ
τικοί γιά τό παιδί νόμοι, τό «άνώτερο συμ
φέρον τού παιδιού», πρέπει νά είναι τό κύριο
μέλημα.

ξη τά άποτελέσματα αύτής τής μετα
βολής.
' Η διάταξη τής πέμπτης αρχής προ
βλέπει ότι τό παιδί πού φυσικά, κοινωνι
κά ή πνευματικά μειονεκτεϊ πρέπει νά
λάβη τή θεραπεία, τή παιδεία καί τις ε ι
δικές φροντίδες πού άπαιτεϊ ή κατά
σταση του. Τό Βέλγιο είναι μιά πρωτο
πόρα χώρα σ ' ότι άφορά τήν έκπαίδευση τών καθυστερημένων παιδιών. Βαριά
φυσικώς
άνάπηροι παρακολουθούν
μαθήματα σέ πανεπιστημιακές σχολές.
"Ας μού έπιτραπή νά παραθέσω ένα
τραγικό άλλά καί μεγαλειώδες θέαμα
ένός βέλγου φοιτητοϋ νομικής πού κά
θε μέρα τόν κουβαλούσαν δυό συμ
φοιτητές του στό άμφιθέατρο διότι δέν
είχε τή χρήση ούτε τών χειρών του ούτε
τών ποδιών του. Στό διαγώνισμα χρησι
μοποιούσε τή γλώσσα του γιά νά άνοίγη τις σελίδες. ' Αντιλαμβάνεται κανείς
ότι έδώ καί λίγα χρόνια κάτι τέτοιο
ήταν άφάνταστο. Χρειάσθηκε μιά προ
οδευτική μετατροπή τής κοινωνικής
νοοτροπίας. Χρειάσθηκε ή ήρωϊκή άφοσίωση τών γονέων, άλλά καί ή λήψη
νομοθετικών μέτρων, ή συμμετοχή τής
τηλεοράσεως ή τού τύπου. Σήμερα στά
ύπουργεϊα τού Βελγίου, έστω καί
σέ έλάχιστο ποσοστό, διπλωματούχοι
δημόσιοι ύπάλληλοι είναι φυσικά άνάπηροι.
Στή χώρα μας τό άρθρο 21 τού
Συντάγματος προβλέπει ότι τό «Κρά
τος μεριμνά διά τήν ύγείαν τών πολιτών
καί λαμβάνει ειδικά μέτρα διά τήν προ
στασίαν τής νεότητος (...). Πολύτεκνοι
οικογένεια, (...) χήραι καί ορφανά τών
έν πολέμω πεσόντων, ώς καί πάσχοντες

έξ άνιάτου σωματικής ή πνευματικής
νόσου δικαιούνται τής ειδικής φροντίδος τού Κράτους».
Στήν έκτη άρχή οί άντιπρόσωποι τών
Κρατών-μελών διακηρύσσουν ότι τό
παιδί, γιά νά άναπτυχθή ή προσωπικό
τητά του έχει άνάγκη άπό άγάπη καί
κατανόηση. Πρέπει, όσο τούτο είναι
δυνατό, νά μεγαλώση κάτω άπό τήν
προστασία καί τήν εύθύνη τών γονέων
καί οπωσδήποτε σέ μιά άτμόσφαιρα
τρυφερότητας, ήθικής καί ύλικής άσφάλειας. ' Εκτός έξαιρετικών περιπτώ
σεων τό παιδί δέν πρέπει νά άπομακρύνεται άπό τή μητέρα του. ' Η Κοινωνία
καί τά όργανά της οφείλουν νά δίνουν
μιά ιδιαίτερη προσοχή στά ορφανά ή
σ ' αύτά πού δέν έχουν τούς άναγκαίους
πόρους γιά έπιβίωση. Θά ήταν καλό τά
Κράτη νά φροντίσουν νά έπιδοτοϋν
τίς πολύτεκνες οικογένειες.
Τό Δίκαιο δέν έχει τή δύναμη νά
περίκλειση σέ νόμους καί σέ διατάγματα
έννοιες πού δηλώνουν άγάπη καί κατα
νόηση. Κανένας νόμος δέν μπορεί νά
έπιβάλλη άμοιβαία άγάπη μεταξύ γο
νέων καί παιδιών. Δέν πρέπει όμως νά
μάς παραξενεύη άν ή Διακήρυξη άναφ έρει ότι τό παιδί «έχει άνάγκη άπό
άγάπη καί κατανόηση». "Ας μή ξεχνάμε
ότι πρόκειται περισσότερο γιά μιά ήθική παγκόσμια κατευθυντήρια οδηγία
παρά γιά ένα αύστηρά νομικό κείμενο.
Πουθενά δέν προβλέπει κυρώσεις άν
δέν ύπάρχει ή άναγκαία άτμόσφαιρα
τρυφερότητας καί ήθικής άσφάλειας.
' Η άπομάκρυνση τού παιδιού άπό τή
μητέρα είναι κυρίως μέτρο έξαιρετικό.
Σέ περίπτωση διαζυγίου ή έπιμέλεια
τού τέκνου θέτει λεπτά προβλήματα.
Ή σχέση άγάπης μεταξύ συζύγων ή
μεταξύ τους καί τών παιδιών είναι δια
φορετική. Τό συμφέρον τού παιδιού
θεωρείται σάν τό κύριο κριτήριο, άλλά
κάποτε, ίσως πιό συχνά άπό ότι φαντα
ζόμαστε, ή έφαρμογή τού νόμου κόβει
τήν άγάπη στά δύο, άν ποτέ ή άγάπη
μπορεί νά μοιρασθή.
Ανατολίτικη
σολωμόνεια άπόφαση έκφ ράζει τό άρ
θρο 1503 τού άστικού μας κώδικα όταν
προβλέπει ό τ ι«' Εάν τό διαζύγιον άπηγγέλθη ύπαιτιότητι άμφοτέρων τών συ
ζύγων, εις μέν τή μητέρα άνήκει ή έπιμέλεια τής θυγατρός καί τού μή ύπερβάντος τό δέκατον έτος υιού, εις δέ τόν
πατέρα, τού υιού, όστις ύπέρέβη τό
δέκατον έτος».
Σέ χώρες προσωπικής μουσουλμανι
κής καταστάσεως, σέ περιπτώσεις
χωρισμού, τά παιδιά ύπάγονται συνήθως
στήν οικογένεια τού ά ν δ ρ ό ς .' Η μητέρα
έχει έλάχιστες πλέον σχέσεις μέ τά

παιδιά της. Τό ίδιο συμβαίνει καί σέ
ώρισμένες άφρικανικές χώρες όπου τό
παιδί, όμοια μέ τίς άραβικές χώρες,
είναι μονάδα παραγωγικότητος καί συ
νεπώς οικογενειακού πλούτου.
Υπάρχουν καί άλλες περιπτώσεις
πού ή μητέρα δέν μπορεί νά άσχοληθεϊ μέ τά παιδιά της. Ή φτώχεια. Ή
φυλακή. Στό Βέλγιο, οί φυλακές κρα
τούν 6.000 περίπου τροφίμους. Από
αύτούς οί 250 είναι γυναίκες καί έλά 
χιστες μόνον έχουν τή δυνατότητα νά
συζοΰν μέ τά παιδιά τους. Μονάχα οι
φυλακές τού ' Αγίου ' Ανδρέα στή Βρύγη έχουν βρεφονηπιακό σταθμό. Δέν
ύπάρχει αύστηρός κανόνας, ώς πρός
τό όριο ήλικίας, γιά τή συμβίωση τού
παιδιού καί τής φυλακισμένης μητέρας.
Η κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά.
" Ας άφήσουμε γιά λίγο τό νομικό μέρος
τών συζητήσεων καί άς σκεφθοϋμε πώς
άνάμεσα στ' άλλα, πόση χαρά μπορεί νά
δώση τό γέλοιο ένός μωρού καί στις
άλλες, έκτός τής μητέρας του, γριές
τρόφιμες τών φυλακών, πού δέν έχουν
στό βάθος τής καρδιάς τους ξεχάσει τή
μητρότητα, τήν άγάπη. "Εχουμε άρα γε
σκεφθεϊ ότι στή πόλι πού ζούμε μάς
περιτριγυρίζουν άνθρωποι όλων τών ήλικιών; Είναι τόσο φανερό πού μάς θα
μπώνει καί δέν άντιλαμβανόμαστε
πλέον ότι ή άνθρώπινη ισορροπία έξαρτάται άπό αύτή τή συμβίωση διαφόρων
ήλικιών. "Ετσι άν γεμίσουμε μιά πόλη
μέ νέους θά άντιληφθούμε γρήγορα
ότι λείπει τό στοιχείο «γηρατειά» καί ότι
έχει μεταβληθεΐ ή ισορροπία, μέ άποτέλεσμα
ώρισμένες άντικοινωνικές
συμπεριφορές πού δέν συναντιούνται
εύκολα σέ μιά πόλη μέ κλασσική άν
θρώπινη διάρθρωση.
' Η έκλογή - άν τό παιδί πρέπει νά
παραμείνη μέ τήν μητέρα έστω καί στή
φυλακή ή νά άπομακρύνεται άπό αύ
τή ν - είναι ένα πολύ λεπτό θέμα όπου οί
γρήγορες άπαντήσεις είναι συχνά καί
λαθεμένες. Αλλά άς μού έπιτρέπει ό
άναγνώστης μιά άκόμη σκέψη. Μήπως
θάταν ούτοπία, ή συμβίωση δύο παραμελημένων κοινωνικο-πολιτικά όμάδων;
Μήπως θάταν ούτοπία ή συμβίωση, στό
ίδιο μέρος, νεαρών τρόφιμων σωφρονι
στικών φυλακών καί γερόντων πού άργοπεθαίνουν στά φτωχοκομεία;
Η άπομάκρυνση τού παιδιού άπό τή
μητέρα του μπορεί νά έπέλθη μέ βίαιο
«νόμιμο» τρόπο. Πρόκειται γιά τή περί
πτωση πού οί νομικοί άποκαλούν νόμιμη
άπαγωγή (LEGAL KIDNAPPING). Τούτο
είναι κυρίως ή κακή κατάληξη μικτών
γάμων όπου ό άνδρας είναι συνήθως
άραβικής καταγωγής. Κάποτε έπιθυ-
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με! είτε τόν χωρισμό άπό τήν εύρωπαία σύζυγό του εϊτε τήν εγκατάστασή
του στή χώρα του, προσκρούει όμως
στις άρνήσεις τής συζύγου του. Δρα
στικόν μέσον έκβιασμοϋ είναι ή απα
γωγή τού παιδιού άπό τόν πατέρα του
καί ή άναγκαστική του έγκατάσταση
στή πατρική οικογένεια. Αντιλαμβά
νεται εύκολα κανείς τό δρόμο τής μη
τέρας καί τήν άδυναμία τών άστυνομικών ή δικαστικών άρχών. ' Εδώ μόνον
οί πολιτικές πιέσεις τών ύπουργείων
έξωτερικών έχουν κάποια πέραση. Γιά
παράδειγμα στό Βέλγιο έχουν πενήντα
σχηματισθεΐ στό ύπουργεϊο έξωτερι
κών, φάκελλοι γιά έκατό πενήντα παρό
μοιες ύποθέσεις. Τό θέμα αύτό άπασχολεϊ σοβαρά τούς ειδικευμένους μέ
τό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο νομικούς καί
συζητεϊται ή χρησιμότης έπεξεργασίας
μιας διεθνούς συμβάσεως. ' Αλλοιώς ή
ιδιωτική δικαιοσύνη παραμένει τό μόνο
μέσο έπιστροφής τού άπαχθέντος παι
διού.
Ή έβδομη άρχή άφορά τή παιδεία
καί τις έλεύθερες ώρες τού παιδιού.
Τούτο δικαιούται μιάς δωρεάν καί ύποχρεωτικής
έκπαιδεύσεως
τούλάχιστον εις τά κατώτερα έπίπεδα αύτής
Σκοπός αύτής τής έκπαιδεύσεως είναι
ή άνάπτυξη τής γενικής του μόρφω
σης καί νά τού έπιτραπή μέ ίσες τύχες
καί προϋποθέσεις νά έξελιχθούν οί ικα
νότητάς του, ή κρίση του, τό αίσθημα
τών κοινωνικών καί ήθικών εύθυνών καί
νά γίνη ένα χρήσιμο μέλος στή κοινω
νία. Τό παιδί πρέπει νάχει όλες τις
δυνατότητες γιά νά άσχολεϊται μέ τά
παιγνίδια καί ψυχαγωγικές δραστηριό
τητες πού πρέπει νά προσανατολίζον
ται μέ τούς σκοπούς τής έκπαιδεύσεως.
' Η κοινωνία καί οί δημόσιες έξουσίες
οφείλουν νά προσπαθήσουν νά εύνοήσουν τή χρήση αύτοΰ τού δικαιώματος.
Ποιός δέν έχει άκούσει μεταξύ τών
κριτικών πού άπευθύνονται πρός τό
δυτικό πολιτικό σύστημα, ότι ό γυιός
τού έργάτη δέν έχει ίσες προϋποθέσεις
μέ τόν γυιό τού εύπορου έπαγγελματία
ώστε νά φθάσουν καί οί δύο στό Πανε
πιστήμιο; Είναι ένα συνηθισμένο άλλά
καί έθελημένο σφάλμα νά άνάγουμε
τό σοβαρό αύτό πρόβλημα - διότι ϋπάρχουν καί θά ήταν σφάλμα νά τό άγνοοϋμε - στή μοναδική διαφορά πολιτικών
συστημάτων. Ακόμη κι άν δεχθούμε
ότι ένα ώρισμένο κοινωνικο-οίκονομικό
σύστημα θά έξισώση όλους ύλικά, τό
πνεύμα θά παραμένη έλεύθερο καί οί
πνευματικές τάξεις θά καταλάβουν τή
θέση τών ύλικών. Καμμιά ύλική έξίσωση δέν έχει τή δύναμη νά ύποτάξη τις
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δυνατότητες τού πνεύματος, διότι τού
το δημιουργεί πεδιάδες καί λόφους
πού διαφοροποιούν τούς άνθρώπους
πνευματικά. Αύτό δέν σημαίνει ότι δέν
πρέπει νά καλυτερέψουμε τό μέλλον,
ύλικά καί πνευματικά, τών πιό ταλαιπω
ρημένων κοινωνικών τάξεων τόσο γιά
τό δικό τους όφελος όσο καί γιά τό γενικώτερο όφελος τής κοινωνίας μέσα
στήν όποια ζοϋν. Δέν έπιτρέπεται νά
ξεχνάμε ότι στό τρίτο κόσμο χιλιάδες
παιδιά άργοπεθαίνουν ένώ άλλες χιλιά
δες θά παραμείνουν άμόρφωτα είτε λό
γω άνυπαρξίας μιάς στοιχειώδους διδα
σκαλίας, είτε λόγω τών καταστάσεων
πού δημιουργούν οί οικονομικές άνάγκες διαβιώσεως, οί όποιες καλούν τό
παιδί στά έργοστάσια, στις σκαλωσιές
καί τούς άγρούς.
Στήν ' Ελλάδα πρέπει νάμαστε εύτυχείς πού ή άγραμματωσύνη τείνει νά
έξαφανισθή, ένώ παραμένει ένα άπό τό
σοβαρά κοινωνικά θέματα «πρός λύσιν»
τής Τουρκίας. Τό άρθρο 16 τού Συντάγ
ματος έπιβάλλει ύποχρεωτική φοίτηση
έννέα τούλάχιστον έτών ένώ παράλ
ληλα άναφέρει ότι «πάντες οί "Ελλη
νες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας,
καθ' όλας τάς βαθμίδας αύτής, εις τά
κρατικά έκπαιδευτήρια... Τό Κράτος ένισχύει τούς διακρινομένους, ώς καί
τούς δεομένους άρωγής ή ειδικής προ
στασίας σπουδαστάς, άναλόγως πρός
τάς ικανότητας αύτών».
Στήν όγδοη άρχή άναφέρεται ότι τό
παιδί πρέπει σέ όποιαδήποτε περίπτωση
νά είναι μεταξύ τών πρώτων πού νά λαβαίνη προστασία καί βοήθεια.
Οί πόλεμοι, διεθνείς, διμερείς ή έμφύλιοι, είναι ένα συνηθισμένο θέαμα
τού καιρού μας καί παρ' όλες τις κατα
στροφές πού γνώρισε ή άνθρωπότης
τόν 20ον αιώνα οί πόλεμοι δέν έχασαν
ποτέ τά δικαιώματά τους. Τά ' Ηνωμέ
να " Εθνη οί διεθνείς οργανισμοί παρα
κολουθούν άνήμποροι τις κρίσεις πού
ξεσποϋν στό πλανήτη μας. Σ ’ όλες τις
πολεμικές κρίσεις οί γυναίκες καί τά
παιδιά, ό άμαχος πληθυσμός, είναι τό
τραγικό θύμα. Π αρ’ όλη τήν ψυχρή άντικειμενικότητα
τής πολεμολογίας,
σύμφωνα μέ τήν όποια οί πόλεμοι είναι
μέσον φυσικής ισορροπίας στήν άνά
πτυξη τού παγκόσμιου πληθυσμού, δέν
μπορεί κανείς νά δεχτεί εύκολα τις τρα
γωδίες έστω κι άν συμβαίνουν πρός στι
γμήν, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας.
ΓΓ αύτό καί τό διεθνές δίκαιο προσπα
θεί, δσο τό δυνατό, νά προστατέψη τά
γυναικόπαιδα μέ διατάξεις πού θεωρητι
κά άποδέχονται δλα τά πολιτισμένα
Κράτη.

Στήν ένατη άρχή οί άντιπρόσωποι
τών μελών-Κρατών στά Ηνωμένα "Ε
θνη διακηρύσσουν ότι τό παιδί πρέπει
νά προστατεύεται έναντι κάθε τρόπου
άμέλειας, βαναυσότητας καί έκμεταλλεύσεως. Κατ' ούδένα τρόπο δέν πρέ
πει νά είναι θύμα έμπορίου. Τό παιδί
δέν πρέπει νά έργάζεται πριν φθάση
τή κατάλληλη ηλικία. Σέ ούδεμία περί
πτωση δέν πρέπει νά έξαναγκάζεται
ή νά τού έπιτρέπεται νά άσχολήται μέ
έργασία πού βλάπτει τήν ύγεία ή τήν
έκπαίδευσή του ή πού έμποδίζει τή
φυσική, πνευματική καί ηθική άνάπτυξή
του.
' Η βαναυσότητα μέ θύματα τά παιδιά
δέν έχει όρια παρά μόνο τή φαντασία
τού άνθρώπινου μυαλού. Καμμιά κοινω
νία δέν ξέφυγε άπό αύτοΰ τού είδους
έγκληματικότητα. Στήν ' Αγγλία ύπολογίζεται ότι κακοποιούνται κατ' έτος
4.500 παιδιά ένώ 300 ύποκύπτουν στά
μαρτύρια πού τούς έπιβάλλουν συνή
θως οί γονείς τους. Στή Γερμανία κατεδικάσθησαν τόν προηγούμενο χρόνο
1.200 άτομα γιά βαναυσότητα πάνω
σέ παιδιά. Στό Βέλγιο θεωρείται ότι
βασανίζονται άπό τούς γονείς τους
περίπου 3.800 παιδιά κατ' έτος, στόν
Καναδά περίπου 4.800 ένώ στις Η.Π.Α.
ό άριθμός πλησιάζει τις 60.000. Ή
βελγική έφημερίς LIBRE BELGIQUE
(12.7.1979) πού άναφέρει αύτά τά στοι
χεία δίνει τή περιγραφή άγγλου ιατρού
γιά τή προσωπικότητα τού βασανισμέ
νου παιδιού: «Δέν κλαϊνε σχεδόν ποτέ
άλλά άντιδροϋν μέ κραυγές άπογνώσεως σέ όποιαδήποτε άπόπειρα πα
ροχής φροντίδων καί έξέτασης. Δέν
περιμένουν άπό κανένα θαλπωρή.
' Υποπτεύονται τήν όποιαδήποτε φυσι
κή έπαφή καί φοβούνται όταν άκοϋν τό
κλάμα άλλων παιδιών».
Μόλις τό 1962 άρχισε νά χρησιμο
ποιείται ό όρος » τό σύνδρομον τού
κακοποιημένου παιδιού». ' Εδώ ό ρόλος
τής άστυνομίας είναι μεγάλος άν καί οί
δυσκολίες πού παρουσιάζονται είναι
τό ίδιο μεγάλες. Συνήθως ή έπέμβασή
της άρχίζει όταν τό παιδί βρίσκεται στό
κατώφλι τού νοσοκομείου. Πολλές
φορές οί γείτονες άδιαφοροϋν καί φ ο
βούνται τόν «κακοχαρακτηρισμό» άν
καλέσουν τήν άστυνομία.
Στή Γαλλία ή νομοθεσία, άν καί θεω 
ρητικά καλή, είναι πρακτικά άνέφικτη.
Γι' αύτό καί τό Βέλγιο, σέ νομοσχέδιο
πού έτοιμάζεται, προτίμησε τή δη
μιουργία σώματος «ίατρών-έξομολογητών» πού, χωρίς νάναι άστυνομικοί ή
δικαστές, θά μπορούν νά άσχολούνται
μέ τή θεραπεία τών κακοποιημένων

παιδιών ένώ παράλληλα θά ειδοποιούν
τίς ύπεύθυνες κοινωνικές άρχές. Ο
νόμος προβλέπει έπίσης τήν ύποχρέωση γιά όποιαδήποτε πολίτη νά καταγγεί
λει στόν ειδικό ιατρό τής περιοχής
του κάθε βαναυσότητα, μέ θύμα τό παι
δί, πού ύπέπεσε στήν άντίληψή του.
Μιά άπό τίς καλύτερες ένέργειες
πού έλαβον χώρα στήν ' Ελλάδα ύπήρξε
ή πρόσφατη δημιουργία τού ' Ινστιτού
του ' Υγείας τού Παιδιού μέσκοπό τήν
άνάπτυξη τής κοινωνικής παιδιατρικής
καί τήν ιδιαίτερη προσοχή στό θέμα τής
κακοποιήσεως τών παιδιών. Έ πίσης
τό Α ' Πανελλήνιο συνέδριο τών 59 έταιρειών προστασίας άνηλίκων τής χώ
ρας, πού οργάνωσε τό ' Υπουργείο Δι
καιοσύνης, άπό τίς 14 μέχρι τίς 17 τού
περασμένου Μαΐου, διαπίστωσε μεταξύ
άλλων τήν άνάγκη καθιερώσεως τού
θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων, πού
θά έχει εύρύτερες άρμοδιότητες άπό
τά σημερινά καί θά άσχολοΰνται έκτός
άπό τίς ποινικές υποθέσεις κατά τών
άνηλίκων, καί μέ άλλες ύποθέσεις στις
όποιες ό άνήλικος είναι θύμα καθώς
καί μέ ύποθέσεις γενικώτερης νομικής
προστασίας τών άνηλίκων.
Τό παιδί, θύμα ύποπτων έμπορίων,
καταλήγει συχνά στους κακόφημους
δρόμους τών εύρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, άντικείμενο παράνομου έρωτα.
Τό παιδί χρησιμοποιείται έπίσης σάν έμπόρευμα στά πορνογραφικά έργα. Α
μερικανικό δικαστήριο, μέ γνώμονα τά
άμερικανικά κριτήρια περί έλευθερίας,
άπεφάσισε ότι ή άπαγόρευση νά παί
ζουν τά παιδιά σέ πορνογραφικά έργα
πρέπει νά θεωρηθή σάν στοιχείο πού
θίγει τήν έλευθερία τού άτόμου.
Πριν λίγα χρόνια άκόμη ή ' Ελλάδα
άδυνατοϋσε νά λάβη ή νά τηρήση προ
στατευτικά μέτρα γιά τήν έργασία τών
παιδιών. Τελευταία όμως έξεδόθησαν
διαταγές τών ' Αρχηγείων τής ' Αστυνο
μίας καί τής Χωροφυλακής γιά τή συ
στηματική έφαρμογή τής ύπάρχουσας
νομοθεσίας προστασίας τού παιδιού,
όσον άφορά κυρίως στά θέματα έργα
σία άνηλίκων, δημοσίων θεαμάτων, κέν
τρων καί χώρων, έπαιτείας καίάλητείας.
Παράλληλα κατετέθη στή Βουλή τό νο
μοσχέδιο γιά τή κύρωση τής Διεθνούς
Συμβάσεως Εργασίας άριθ. 138 «περί
τού κατωτάτου όρίου ήλικίας εισόδου
εις τήν άπασχόλησιν».
"Αλλοτε βρίσκαμε παιδάκια στάέργοστάσια καί στά βαρειά έπαγγέλματα,
ένώ συγχρόνως σέ κανένα δέν είναι ά
γνωστη ή εικόνα τού μικρού λαχαιοπώλη
ή τού κουλουρατζή πού τείνουν νά
έξαφανισθοϋν όπως έξαφανίζεται σιγά

σιγά καί ή ζητιανιά τών μικρών παιδιών.
Πριν άπό λίγο καιρό οί ύπεύθυνοι
τής ' Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων ζήτησαν άπό τούς άντιπροσώπους τού τρίτου κόσμου νά λάβουν προ
στατευτικά μέτρα γιά τούς άνήλικους
έργάτες τών έργοστασίων. Θάταν εύχής έργον άν ή άπόφαση αύτή τής
Κοινής Αγοράς είχε σάν γνώμονα τό
άνώτερον συμφέρον τού παιδιού καί όχι
ψυχρές άνταγωνιστικές σκοπιμότητες.
Στή δέκατη καί τελευταία άρχή δια
βάζουμε ότι τό παιδί πρέπει νά προστατεύται έναντι τών πράξεων πού
μπορούν νά ώθήσουν στή φυλετική
διάκριση, στή θρησκευτική ή σέ όποια
δήποτε άλλη διάκριση. Πρέπει νά μεγα
λώσει μέσα σ ' ένα πνεύμα κατανόησης,
άνοχής, φιλίας μεταξύ λαών, παγκό
σμιας ειρήνης καί άδελφότητας καί μέ
τό συναίσθημα ότι όφ είλει νά άφιερώση τίς ένέργειες καί τά ταλέντα του
στήν ύπηρεσία τών συνανθρώπων του.
Πρέπει... Μά τί άρα γε μπορώ νά προ
σθέσω άκόμη!

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

δ έν έπεθύμησε κάποτε νά τό άφήσουν στή μέση τοϋ δρόμου; Ν ’ άκολουθή περισσότερο άνεύθυνα τό
δρόμο! Στόν καθένα, όταν ή ψυχή
είναι βαρειά καί τό σώμα κουρασμέ
νο, γεννιέται, χωρίς νά τόκαταλάβη,
ή τάσις νά είναι εϋτυχισμένος, δη
λαδή ν ’ άπαλλαγή άπό τόν έαυτό
του.
Ν ' άπαλλαγώ άπό τόν έαυτό
μου, νά βρώ δηλαδή κάποιον πού ν ’
άναλάβη τήν ψυχή κα ί τό σώμα μου,
νά σκέπτεται γιά μένα καί νά μέ
συντηρή. Γιά τή σκέψι, δέν θά
είμαι δύσκολος είναι τόσο βολικό
νά σκέπτωνται άλλοι γιά σένα! Θά
είναι άρκετό νά ψυχαγωγούμαι ό
κινηματογράφος, τό οινόπνευμα
ή ή προπαγάνδα θά τό φροντίζουν.
Γιά τήν τροφή, δέν θά είμαι περισ
σότερο άπαιτητικός, φθάνει νά είναι
έξασφαλισμένη. "Αρτον καί θεά
ματα. "Εχοντάς τα, παραιτούμαι
πολύ εύκολα άπό τήν έλευθερία.
Μάλιστα θά είπώ, ότι παραιτούμαι
ευχαρίστως· πέφτω μέ τά μούτρα
στήν ύποδούλωσι.
★

Ή έλευθερία, όχι άπλώς «ή ε υ 
τυχία», είναι ό πραγματικός μας
σκοπός. Τό νά κάνωμε τόν άνθρωπο
ένα αυτόματο είναι όπως τό σκούριασμα ένός όργανισμοϋ, είναι ή
ούτοπία πού ξαναγεννιέται πάντοτε.
Μ ’ αυτό τό νόημακαί ή όργάνωσις
είναι κατά τού άνθρώπου. "Οχι, άσφαλώς, ότι δέν μπορ εί κα ί δέν όΤοϋ
φ είλει νά τόν βοηθή. Ά λ λ ' έά ν ή
έλευθερία
δέν θά μπορούσε πλέον
JEAN LACROIX
νά ύπάρχη, τό πρόσωπο γρήγορα
ΟΙΟΣ είναι ό σκοπός τοϋ άν- θά άσφυκτιοϋσε. ' Ο άνθρωπος ε ί
θρώπου: ή έλευθερία ή ή ευ ναι έτσι φτιαγμένος πού δέν μπορεί
τυχία; "Οτι είναι δυνατόν νά ϋπάρνά συνεργάζεται σ ’ ένα έργο παρά
χη σύγκρουσις άνάμεσα στά δυο, έλευθέρω ς, άλλως είναι άπών άπό
είναι κάτι πού δ έν τό φαντάζεται τό έργο πού σέ λίγο καταστρέφεται.
καθόλου ή κοινή γνώμη. Καί όμως ή Δ έν είναι άξιο μιάς όμάδος ή ένός
πλέον έπιπολαία παρατήρησις δ εί προσώπου τό ν ’ άναζητή τήν εύτυχνει πόσο ή έλευθερία είναι γιά τόν χία πάνω άπ ’ όλα, άλλά μάλλον τό
άνθρωπο πηγή τών μεγαλυτέρων νά δέχεται καί νά έπιθυμει αυτόν
πόνων. "Ο ν πνευματικώς έλεύθερο τόν πόνο πού συνοδεύει πάντοτε
ό άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει τήν τήν έλευθερία. Διότι πέραν άπό τήν
ευθύνη τοϋ έαυτοϋ του , ότι δηλα ευτυχία τού σκλάβου, πού δέν ύποδή είναι άληθινά ϋπεύθυνος γιά τόν φ έρει μάλιστα άπό τή σκλαβιά του,
έαυτόν του, ύπόλογος.
ϋπάρχει ή χαρά τού ελεύθερου άν
Υ πά ρ χει β α ρ ύ τερ ο φ ο ρ τίο ; θρώπου πού χαίρεται καί γιά τόν
Π οιό άτομο, ποιά όμάς, ποιό έθνος πόνο άκόμη πού τόν έσωσε.

ΕΛΕΥΒΕΡΙΑ
ΜΙ
ΕΥΤΥΧΙΑ
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' Η τρομοκρατική αυτή ομάδα
εχει τήν προέλευσή της στήν
φοιτητική βία, πού εκδηλώ
θηκε τήν περασμένη δεκαετία
στή Δυτική Γερμανία. 'Ό τα ν
αυτή ή βία πέρασε, μαζύ μέ τά
αίτια πού τήν προκάλεσαν οί
«εκφραστές» της συνέχισαν
τόν αγώνα τους μέ τή δικαιο
λογία,
τού συνεχιζομένου
πολέμου στό Βιετνάμ καί μετά
άπό αυτόν μέ τήν ύπόθεση
τού Παλαιστινιακού άγώνα
ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΑΝΤΕΡ

TPOmOKPBTIKEZ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Τ οϋ Ά σ τ υ ν . Α ' κ. I. Γ ια ννο π ο ύ λο υ
ΟΛΛΕΣ είναι οί τρομοκρατικές
οργανώσεις σέ όλο τόν Κόσμο,
πού τήν τελευταία δεκαετία απασχό
λησαν σοβαρά τήν κοινή γνώμη, μέ τήν
τρομοκρατική τους δραστηριότητα.
Στόν Εύρωπαϊκό χώρο ή σπουδαιό
τερη ίσως, είναι ή τρομοκρατική ορ
γάνωση μέ τήν ονομασία ΡΑΦ (Τμήμα
' Ερυθρού Στρατού) ή ’ Ομάδα ΜΠΑΑΝ ΤΕ Ρ -Μ Α I ΝΧΟΦ, όπως είναι περισ
σότερο γνωστή. ’ Η ' Ομάδα αύτή άναπτύχθηκε καί δραστηριοποιήθηκε στήν
Δυτική Γερμανία μετά τό φοιτητικό κί
νημα τής δεκαετίας 1960-1970, πού
πέρασε χωρίς νά έπιτύχει μεγάλες κοι
νωνικές μεταβολές.
Θά προσπαθήσουμε νά δόσουμε μιά
άνάγλυφη εικόνα τής τρομοκρατικής
αύτής όργανώσεως, πού είναι ή πρώτη
οργανωμένη ομάδα Ερυθρών Τρομο
κρατών, ή όποια έφθασε στό σημείο
νά πάρει έκταση ένοπλου κινήματος,
στήν μορφή τών «' Ανταρτών Πόλεων»
στόν χώρο τής Δυτικής Εύρώπης.
' Η τρομοκρατική αύτή ομάδα έχει τήν
προέλασή της στήν φοιτητική βία, πού
έκδηλώθηκε τήν περασμένη δεκαετία
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στήν Δυτική Γερμανία, οί ίδιοι δέ οί ιδρυ
τές της, έδωσαν σέ αύτή τό όνομα
RAF (Pot Arme Fraction).
Ό τα ν όμως αύτή ή βία τελείωσε μα
ζί μέ τά αίτια πού τήν προκάλεσαν οί
έκφραστές αύτής τής βίας συνέχισαν
τόν άγώνα τους μέ τήν δικαιολογία
τού συνεχιζόμενου πολέμου στό Βιετ
νάμ καί μετά άπό αύτόν μέ τήν ύπόθεσιν
τοϋ Παλαιστινιακού άγώνα. Ή ιστορία
άρχισε στά μέσα τοϋ 1960, όταν μιά ο
μάδα διανοουμένων νέων, δημιούργη
σε μιά «Κομμούνα» όπως οί ίδιοι τήν όνόμασαν, μέ σκοπό τήν έξαπόλυση μιάς
άριστερίστικης έκτρατείας, έναντίον
τού κατεστημένου, μέ τήν κριτική καί
τήν διακομώδηση. Ή Κομμούνα αύτή
γρήγορα άπέκτησε νέα μέλη, τά όποια
έγκαταστάθηκανσ' ένα σπίτι στις όχθες
τής Λίμνης Κόχελ, γιά νά ζήσουν κοινοβιακά καί άπό τήν θέση αύτή νά μελε
τήσουν τις δυνατότητες μιάς ένδεχομ έ ν η ς « π ρ ο λ ε τ α ρ ια κ ή ς έ π α ν α σ τ ά σεως» στόν χώρο τής Δυτικής Εύρώ
πης.
Ξεχωριστή θέση μέσα στήν Κομ
μούνα αύτή είχε ό Ρούντι Ντοΰσκε ό

όποιος είχε δραπετεύσει άπό τό ' Ανα
τολικό Βερολίνο, έπειδή δέν ήθελε
νά καταταγεΐ στόν Λαϊκό Στρατό τής
Ανατολικής Γερμανίας. Ό Ρούντι, έγκατέλειψε τήν «Κομμούνα» όταν αύτή
μεταφέρθηκε άργότερα στό Δυτικό
Βερολίνο, γιατί δέν ήθελε νά μοιρά
ζεται μέ τούς άλλους τής όμάδος τήν
Αμερικανίδα φιλενάδα του.
Τά μέλη τής «Κομμούνας» αύτής,
στό Δυτικό Βερολίνο φοιτούσαν ή μάλ
λον ένδιαφέρονταν περισσότερο γιά τά
συνδικαλιστικά προβλήματα τών φοιτη
τών, στό ' Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τού
Δυτ. Βερολίνου. Ή «Κομμούνα» αύτή
ήταν γνωστή σέ όλους τούς φοιτητές
σάν «Κομμούνα 1». Πολύ γρήγορα ό
μως βρέθηκαν μιμητές, όχι τόσο γιά
τήν πολιτική τοποθέτηση τής «Κομμού
νας 1», άλλά γιά τήν κοινοβιακή ζωή,
ή όποια γοήτευε τούς φοιτητές μέ
τήν έλευθερία στις σεξουαλικές σχέ
σεις μεταξύ άνδρών καί γυναικών. Δέν
άργησε όμως νά έμφανισθεΐ στόν φοιτη
τικό κόσμο καί ή «Κομμούνα 2», ή ό
ποια άρχικά έφ ερ ε τό όνομα «Κοινω
νία Ψυχαναλυτική Δραματική ' Ερασιτε-

Ό ήγέτης τών Γερμανών φοιτητών, Ρούντι Ντούτοκε σήμερα, καί δεξιά τό 1968, βγάζον
τας λόγο ατό Βερολίνο.
χνών».
Δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται τό
γεγονός ότι οί φοιτητές, πού γεν
νήθηκαν μετά τόν πόλεμο, θεωρούσαν
ότι ή Πολιτική τοποθέτηση δέν είναι άπλώς καθήκον, αλλά δικαίωμα. Δέν τούς
ένδιέφ ερε ή έπιστροφή στά Πανεπι
στήμια, τών άπολυθέντων, καθηγητών
«σάν ναζιστών», άλλά περισσότερο γιά
τήν συνεχιζομένη μέθοδο διοικήσεως
καί τήν αύστηρότητα τής παραδοσιακής
ιεραρχίας.
Περισσότερη έλευθερία ύπήρχε
στό ' Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τού Δυτ.
Βερολίνου, στό όποιο οί φοιτητές συμ
μετείχαν στό διοικητικό Συμβούλιο,
πράγμα άδιανόητο γιά τά άλλα Πανεπι
στημιακά Ιδρύματα. "Αν καί τά άριστερά κόμματα, μέσα στά Πανεπιστήμια
ήταν μιά άσήμαντη μειοψηφία, δέν έ 
παυαν νά κάνουν αισθητή τήν παρουσία
τους καί νά άκούγεται ή φωνή τους.
Ό τα ν ή έπίθεση τών φοιτητών σέ
μιά διαδήλωση κατά τού τείχους στό
Δυτ. Βερολίνο, έμποδίστηκε άπό τήν
άστυνομία ή ένέργεια αύτή χαρακτηρί
στηκε άπό τουζ φοιτητές σάν άδικαιο-

Τό 1967, μέ τήν άφιξη τού Σάχη τής
Περσίας στήν Δυτ. Γερμανία πολλαπλασιάστηκαν οί διαδηλώσεις δια
λόγητη πράξη. Συνέχισαν όμως νά συ μαρτυρίας τών φοιτητών έναντίον του,
γκεντρώνονται καί άρχισαν μιά πολεμική σέ μιά δέ άπό αύτές, τήν 2 /6 /6 7 σκο
κατά τού πολέμου τού Βιετνάμ, πού τώθηκε άπό τόν άστυνομικό Κάρλ Χάϊνέδινε άφορμές γιά διαδηλώσεις στούς τσ Κούρας, στό Αννόβερο ό φοιτη
άριστερούς φοιτητές. Τό 1966 δόθηκε τής Μπένο Ό νέσοργκ. Μέ τόν θάνατο
μιά άδεια άπό τήν άστυνομία γιά μιά τού φοιτητοϋ αύτοϋ δραστηριοποιήθη
τέτοια διαδήλωση στήν όποια έπεκρά- κε περισσότερο ή έξωκοινοβουλευτησαν μεταξύ τών συνθημάτων τά όνό- τική άντιπολίτευση, ή όποια δημιούρ
ματα τού Χό-Τσί-Μίνχ, Μάο-Τσέ-Τούν- γησε τήν κίνηση «2 ' Ιουνίου» πρός τιμή
γκ καί τού Τσέ-Γκουεβάρα, γιά νά κα- τοϋ φονευθέντος φοιτητοϋ μέ τά
ταλήξει ή διαδήλωση αύτή, στήν δη χαρακτηριστικά μιάς έπαναστατικής
μιουργία έκτρόπων καί στήν σύλληψη ομάδας, κατά τής κρατικής έξουσίας.
ώρισμένων άτόμων.
Τά μέλη τής όργανώσεως αύτής προσεΤήν περίοδο αύτή κάνει τήν έμφά- χώρησαν στήν RAF ή συνεργάστηκαν
νισή του, σάν ύποστηρικτής τών φοιτη μέ αύτή σάν τρομοκράτες καί μπορού
τικών προβλημάτων ό δικηγόρος ΧΟΡ- με νά ύποστηρίξουμε ότι ή κίνηση αύ
ΣΤ ΜΑΛΛΕΡ (θεωρητικός καί ιδρυτής τή άπετέλεσε τήν άρχή τοϋ έπαναάργότερα τής RAF) καί ζητάει άπό τόν στατικοϋ ύποβάθρου στήν μορφή τοϋ
εισαγγελέα τήν δίωξη τών άστυνομικών ένοπλου άγώνα κατά τής κρατικής έ 
γιά παράβαση τοϋ συντάγματος, άφοϋ ξουσίας.
συνέλαβαν άνθρώπους οί όποιοι άσκοΰΌ θάνατος τοϋ Ό νέσ ο ρ γκ έξόρσαν τό δικαίωμα τής δημοσίας διαμαρ γησε πολύ τούς φοιτητές, μιά δέ φοιτή
τυρίας στις διαδηλώσεις πού έγιναν τρια ή μεγάλη τρομοκράτισα άργότερα
στις 10 καί 17 Δεκεμβρίου 1966. Πρέπει ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΝ ΕΝΣΛΙΝ μέσα στά γρα
νά τονισθεϊ ότι στή συγκέντρωση πού φεία τής Έ νώ σεω ς Σοσιαλιστών φοι
έγινε στις 10/12/1966 έξελέγη ό Ροΰντι τητών κατηγορούσε τό κράτος γιά τόν
Ντοϋσκε πρόεδρος τής ένώσεως Σο- «φόνο τοϋ άγωνιστή» λέγοντας ότι
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Ιταλοί τρομοκράτες, σ ' ένα «στιγμιότυπο·*,
άπό τήν τρομοκρατική τους δράσι.

«μόνο τήν γλώσσα τής δύναμης καταλα
βαίνει».
Τόν Δεκέμβριο τού 1967, έγινε μιά
μεγάλη διαδήλωση τών φοιτητών κατά
τού καθεστώτος τής ' Ελλάδος. Τής πο
ρείας ήγήθηκε ό Κλάους Ράϊνερ-Ρόλ,
έκδοτης τού περιοδικού «Κονκρέτ»
καί σύζυγος άργότερα τής «Βασίλισσας
τών τρομοκρατών Ούλρινκε Μάϊνχοφ».
Στις 11.4.68 τραυματίζεται μέ πυρο
βόλο όπλο άπό τόν ψυχοπαθή Γιόζεφ
" Ερβιν Μπάχμαν ό πρόεδρος τής ' Ενώσεως Σοσιαλιστών φοιτητών Ροϋντι
Ντοϋσκε. Μέ άφορμή τόν τραυματισμό
αύτό οί φοιτητές διοργάνωσαν μιά δια
δήλωση στό Μόναχο καί διακήρυξαν ότι
« Από έδώ καί πέρα σκοπεύουμε νά
χρησιμοποιήσουμε τήν βία καί νά άντισταθούμε κατά τών άδικων νόμων».
Αποτέλεσμα τής διαδηλώσεως αύτής
ήταν ό θάνατος ένός δημοσιογράφου
τού ' Ασσοσιέϋτεντ Πρέσα καί ένός φοιτητοϋ. Ακολούθησαν νέες διαδηλώ
σεις έναντίον τών γραφείων τού «Σπρί1Ιταλοί αστυνομικοί όδηγοϋν σέ αστυνομικό
τμήμα τής περιοχής συλληφθέντα τρομο
κράτη.
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γκερ» μέ κάψιμο αύτοκινήτων καί συνελήφθησαν σάν πρωταίτιοι τών έπεισοδίων, ό δικηγόρος Χόρστ Μάλερ καί ή
Ούλρινκε Μάϊνχοφ.
Τό 1969, ένώ οί φοιτητικές διαδη
λώσεις άρχισαν νά ύποχωροϋν, έγιναν
48 βομβιστικές έπιθέσεις έναντίον
«πραγμάτων» τις όποιες ή κυβέρνηση
τής Δυτ. Γερμανίας, άπέδωσε σέ
μεμονωμένα άτομα καί σέ μικρές έξστρεμιστικές ομάδες τής Ν. Αριστε
ρός. Έ τ σ ι άρχισε νά σχηματίζεται
μιά παράνομη μυστική κίνηση άντιστάσεως κατά τού κατεστημένου, μέσα άπό
τούς κόλπους τής «Κομμούνας 1» τά
μέλη τής όποιας χωρίστηκαν άλλα στό
Δυτικό Βερολίνο καί άλλα στό Μόναχο.
' Ο έμπρησμός όμως δύο άπό τά μεγα
λύτερα καταστήματα τής Φραγκφούρτης, τού «Κάουφχοφ» καί τού «Σνάϊντερ» στις 2.4.68, σάν πράξη άντιθέσεως
κατά τής «φρίκης τού καταναλωτισμού»
άποτελεϊ τήν άπαρχή τών τρομοκρατι
κών ένεργειών στή Δυτική Γερμανία.
Δύο ήμέρες μετά τήν ένέργεια
αύτή συνελήφθηκαν σάν ύπαίτιοι τού
έμπρησμοϋ ό Ά ν τ ρ έ α ς Μπάαντερ, ή
Γκούντρουν Έ νσλιν, ό Τορβάλ Πρόλ
καί ό Χόρστ Σοχνλάίν, οί οποίοι ομολό
γησαν ότι ή πράξη των άποτελοϋσε
τήν « Ανώτερη ήθική».
Έ τ σ ι άρχισε ό πόλεμος κατά τήν
τακτική τών «έρυθρών πολέμων» ή έξεγέρσεων, μέ τήν έμφάνιση σάν δυναναμικοΰ καί άποφαστικοϋ τρομοκρά
τη τού ' Αντρέα Μπάαντερ. Οι έμπρηστικές βόμβες ήταν φτιαγμένες άπό
πλαστικά μπουλάκια, γεμάτα βενζίνη,
πού τά πυροδοτούσε ένας μηχανισμός
άπό ξυπνητήρι, τό όποιο έδινε κίνηση
σέ ένα άναπτήρα γιά άέριο καί σ ' ένα
μείγμα φωσφόρου καί χλωριούρου άζώτου. Ή δίκη έγινε στις 13.10.68, Μέ
άρκετά έπεισόδια άπ ' τούς κατηγορου
μένους, οί οποίοι τελικά καταδικάστη
καν σέ φυλάκιση τριών έτών παρά τήν
ύποστήριξή τους άπό έννέα δικηγό
ρους, μεταξύ τών όποιων καί ό Χόρστ
Μάλλερ. Μετά τήν καταδίκη των έκαναν
έφεση καί άφέθηκαν έλεύθεροι.
Ό τ α ν άποφυλακίσθηκαν, ό Αντρέας
Μπάαντερ άρχισε νά ένδιαφέρεται γιά
τά ορφανά παιδιά διαφόρων ιδρυμάτων
καί γρήγορα σχημάτισε γύρω του μιά
ομάδα, άπό τά παιδιά αύτά καί φοιτη
τές πού πήγαιναν στά ορφανοτροφεία
καί παρότρυναν τούς οίκότροφους νά
φύγουν άπό αύτά. Ή ομάδα αύτή
βρίσκει σάν σύμμαχο καί ύποστηρικτή
τήν δημοσιογράφο Ούλρινκε Μάϊνχοφ.
Τά μέλη τής ομάδας αύτής άσχολοϋνται
περισσότερο μέ κλοπές αύτοκινήτων

διασκεδάσεις σέ πολυτελέστατες κα
φετερίες καί άλλες άντικοινωνικές
ένέργειες, μέ τήν δικαιολογία τού άρχηγοϋ τους, «ότι τά παιδιά ήθελαν λίγη
ψυχαγωγία μετά άπό τήν αιχμαλωσία
τους».
' Ο Μπάαντερ καί ή ” Ενσλιν σκορπούν
πολλά χρήματα, τήν έποχή αύτή, τά ό
ποια διάφορες φήμες έλεγαν ότι προέρ
χονται άπό έκβιασμούς ή άπό έκφοβισμούς διαφόρων άτόμων. Μία πολυτε
λέστατη μερσεντές πού άπέκτησε ό
Μπάαντερ τήν άποδίδουν σέ μιά πλού
σια φίλη του.
Ό τ α ν τό άνώτατο δικαστήριο άπέρριψε τήν αίτηση τών καταδικασθέντων
γιά τούς έμπρησμούς στήν Φραγκφούρτη, αύτοί προτίμησαν τήν παρανομία άπό

Στιγμιότυπο άπό τήν κηδεία τριών Ιταλών
άστυνομικών πού σκοτώθηκαν άπό τρομο
κράτες στό Μιλάνο

τήν παράδοσή τους γιά τήν έκτιση τής
ποινής. Έ τ σ ι ένα άπόγευμα τού Δ εκεμ
βρίου άνεχώρησαν μέ πλαστά διαβα
τήρια άπό τό Παρίσι, όπου έζησαν πολυ
τελέστατη ζωή καί άπό έκεϊ στήν Νεάπολι τής Ιταλίας. Ό τ α ν τά χρήματά
τους τελείωσαν μέ ένα κλεμένο αύτοκίνητο έπέστρεψαν στό Δυτικό Βερολίνο
όπου είχε άρχίσει νά σχηματίζεται άπό
τόν Χόρστ Μάλλερ ό πυρήνας μιας όργανώσεως ή όποια άργότερα άπετέλεσε τήν βάση τής RAF. Ό Μπάαντερ
καί οί άλλοι έγιναν δεκτοί άπό τόν Χόρστ
Μάλλερ, ό όποιος στό μεταξύ είχε ιδρύ
σει τήν «Κολλεχτίβα τών Σοσιαλιστών
Δικηγόρων». Στις 2.4.70, συνελήφθη ό
Μπάαντερ σέ ένα μπλόκο τής άστυνομίας, γιατί οδηγούσε μέ πλαστή άδεια,
μέ άποτέλεσμα νά βρεθεί στή φυλακή
Τεγκάλ.
Η ομάδα μέ θεωρητικό άρχηγό τόν
Χόρστ Μάλλερ, σχεδίασε τήν άπόδαση

τού Μπάαντερ, ή όποια τελικά έγινε
στις 14.5.70 άπό τήν βιβλιοθήκη τοϋ Ι
δρύματος Κοινωνικών Μελετών, στό
προάστιο τοϋ Ντιάλεμ μέ τήν βοήθεια
τής Οϋλρινε Μάϊνχοφ, ή όποια άπό τις
πρωινές ώρες βρισκόταν στό άναγνωστήριο τής βιβλιοθήκης μέ τήν δι
καιολογία νά βοηθήσει τόν κρατούμενο
Μπάαντερ στήν συγγραφή ένός βιβλίου
γιά τά άνήλικα παιδιά τών άναμορφωτηρίων. Αμέσως μετά τήν άπόδραση,
ή ομάδα συγκεντρώθηκε σέ ένα σπίτι καί
πήρε τήν άπόφαση γιά τήν ίδρυση τής
RAF, παράλληλα έστειλε μιά έπιστολή
στό Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων
' Ο Ρόλφ Πόλε, άπό τά «μεγάλα κεφάλια» τής
ή όποια έλεγε «Πίστεψαν πραγματικά
διεθνούς άναρχίας. Συνελήφθη στήν Ελ
τά γουρούνια ότι θά άφήναμε τόν σύν
λάδα καί παραδόθηκε στίς Γερμανικές άρτροφο Μπάαντερ νά μείνει στήν φυλα
χές.
κή. Ό ποιος δέν ύπερασπίζεται τόν
έαυτόν του θά πεθάνει. Ά ρχϊσ τε τήν θεαματική αύτή έπειχείρηση, πού πρα
ένοπλη άντίσταση. Δημιουργεϊστε τόν γματοποιήθηκε μεταξύ 9.48 -9 .5 8 ''
' Ερυθρό Στρατό»....
λεπτά τής ώρας τήν 29.9.1970 είχε
Ή RAF (Τμήμα Ερυθρού Στρατού), μεγάλη έπιτυχία καί άπέδωσε στήν ο
άποτελεί κατά τούς ιδρυτές της ένα
μάδα 217.470 μάρκα.
τμήμα τού ένοπλου ' Ερυθρού Στρατού,
Αμέσως ή άστυνομία άρχισε ένα
ό όποιος θά δημιουργηθεϊ όταν θά κατα
μεγάλο κυνηγητό μέ άποτέλεσμα στίς
ληφθεί, σύμφωνα μέ τά σχέδια τών τρο
10.10.70 νά συλλάβει τόν άρχηγό τής
μοκρατών, ή έξουσία. Τό όνομα τής ο ομάδας Χόρστ Μάλλερ στό διαμέρισμα
μάδας σάν «Μπάαντερ-Μάϊνχοφ» είναι
τής τρομοκράτισσας Ίνγκριντ Σούμπερ
συμπτωματικό άπό τά έπίθετα τών
καί τέσσερα άλλα άπό τά σπουδαιό
σπουδαιοτέρων μελών της τού Μπά
τερα μέλη. Ή ομάδα άρχισε άπό δώ
αντερ καί τής Μάϊνχοφ, μετά άπό ένα
καί πέρα νά μένει σέ νοικιασμένα
δημοσίευμα τής έφημερίδας «ΜΠΙΛδιαμερίσματα, τά όποια νοικιάζει μέ
ΝΤΙ» τοϋ Μονάχου, ή όποια άνέγραψε
ψευδώνυμα καί νά χρησιμοποιεί κάθε
μέ μεγάλα γράμματα τήν φράση «' Η
γνωστό πρόσωπο πού συμπαθούσε τόν
συμμορία Μπάαντερ - Μάϊνχοφ, θά
άγώνα της μέσα στόν κύκλο τών άρισυνεχίσει νά δολοφονεί».
στεριστών. Τά μέλη κυκλοφορούν
' Η ομάδα χωρίστηκε σέ δύο τμήμα
μεταμφιεσμένα, χρησιμοποιούν κατά τις
τα καί προμηθεύτηκε πλαστά διαβα
έπικοινωνίες τους, συνθηματικό κώδικα
τήρια. Τό ένα τμήμα μέ τόν Μπάαντερ,
καί παίρνουν κάθε μέτρο προφυλάΜάϊνχοφ καί άλλους έφυγε μέ αύτοξεως. Στή φάση αύτή τής δράσεως ή
κίνητο γιά τήν ' Ιορδανία, τό άλλο μέ τόν
Μάϊνχοφ έρχεταιι σέ έπαφή μέ Παλαι
Χόρστ Μάλλερ έφυγε άεροπορικώς
στινίους καί άγοράζει 23 πιστόλια φάϊρστις 8.6.70 γιά τήν Βηρυττό καί άπό
μπερντσ, τά όποια διανέμει στά μέλη
έκεΐ στήν ' Ιορδανία όπου συναντήθηκαν
όλοι μαζί σέ ένα στρατόπεδο Πα
Ο Ά λλούνι Κοράντο, «στέλεχος» κι αύτός
λαιστινίων Κομμάντος, (μαρξιστικής όρ- τών Ιταλικών τρομοκρατικών ομάδων
γανώσεως) πού ύποστήριζε τήν παγκό
σμια έπανάσταση.
Στίς 9.8.70 τελείωσε ή έκπαίδευσή
τους καί όλοι μαζί μέ ψεύτικα ονόματα
έπέστρεψαν στήν Γερμανία γιά δράση.
Νοίκιασαν διαμερίσματα, προμηθεύτη
καν τά άπαραίτητα μέσα, άπέκτησαν
νέα μέλη καί τήν 1.9.70 άπεφάσισαν
νά ξεκινήσουν τόν άγώνα τους μέ μιά
θεαματική ληστεία τεσσάρων τραπεζών
συγχρόνως. Τό σχέδιο άλλαξε μετά
άπό λίγο, γιατί ή μία Τράπεζα δέν προσφερόταν γιά εύκολη ληστεία καί άποφάσισαν νά ληστέψουν τρεις τράπε
ζες χωρισμένοι σέ τρεις ομάδες. Η

τής ομάδας. Κλέβονται αύτοκίνητα τά ό
ποια χρησιμοποιούνται γιά τήν μετακίνη
ση καί στή συνέχεια διαβατήρια σφρα
γίδες, ταυτότητες άπό τά γραφεία τής
Νομαρχίας τού Νούσταντ καί τού Δη
μαρχείου τής Λάγκ-Γκάαϊνς κοντά στήν
Φρανγκφούρτη. "Ενα άπό τά διαβατή
ρια αύτά βρέθηκαν στά χέρια τοϋ τρο
μοκράτη Κάρλος (Τσακάλι). Τό διαβατή
ριο αύτο, κατασχέθηκε τόν 1Ιούνιο τοϋ
1975 στά χέρια τοϋ τρομοκράτη Βίλφρηντ Μποσέ στόν όποιο τό είχε δώσει
ό Κάρλος γιά νά τό μετεφ έρει σέ ένα
δικό του άνθρωπο. Αύτό άποδεικνύει
τις διασυνδέσεις μεταξύ τών τρομοκρα
τών σέ διεθνή κλίμακα.
' Αργότερα ή ομάδα συγκεντρώθηκε
στήν Φραγκφούρτη καί άρχισε τήν δραστηριότητά της ή όποια άναστάτωσε
κυριολεκτικά τήν δημόσια ζωή μέ τις
βομβιστικές ένέργειες, έμπρησμούς,
δολοφονίες, άπαγωγές, έκβιασμούς
κι ένα σωρό άλλες τρομοκρατικές πρά
ξεις. Διατήρησε έπαφές μέ ξένες τρο
μοκρατικές οργανώσεις καί μέ τούς Π α 
λαιστινίους αύτονομιστές. Τά μέλη της
ζοϋν κοινοβιακή ζωή καί δέν αισθάνον
ται κανένα αίσθημα ένοχής γιά τήν
έλευθερία τοϋ σέξ, πού γίνεται έλεύθερα μπροστά στούς άλλους. Τόν καιρό
αύτό έμφανίστηκε μιά άλλη ομάδα, στήν
Νευροψυχιατρική κλινική τοϋ Πανεπι
στημίου τής Χαϊδελβέργης άπό τόν
δόκτορα Βόλφγκαγκ Χούμπερ ή όποια
άπό τόν Δεκέμβριο τοϋ 1969, άρχισε
μιά έκστρατεία κατά τοϋ κατεστημέ
νου μέ τήν δικαιολογία ότι « Ή κατά
σταση αύτή ήταν δυνατόν νά άλλάξει
μόνο μέ βίαιη έπαναστατική δράση».
' Η οργάνωση αύτή δημιούργησε τήν
κολλεχτίβα τών σοσιαλιστών άσθενών
«SPK» καί τό 1970 δημοσίευσε ένα
μανιφέστο σχετικά μέ τις θέσεις της
στήν παγκόσμια έπανάσταση.
Τήν 12.7.71 στό δελτίο ύ π' άριθ, 51
διαγράφτηκε ή έπικεφαλίδα «S.P.K.»
καί γράφτηκε ή έπικεφαλίδα «RAF».
Στίς 22.7.71 τό «SPK» άνήγγειλε τήν
διάλυσή του καί τήν άντικατάστασή του
άπό τό «I.Z.R.U.» (Κέντρον πληροφο
ριών τού ’ Ερυθρού Λαϊκού Πανεπιστη
μίου, καί μέ ένα δελτίο πού έξέδωσε
ύπεστήριξε τή δημιουργία πυρήνων
άνταρτών πόλεων καί ύπαίθρου.
Ό ταν στά τέλη τοϋ 1971 συνελήφθη
ό Χούμπερ καί ή γυναίκα του τά ύπόλοιπα μέλη τής ομάδας, προσεχώρησαν
στήν RAF καί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο
σάν τρομοκράτες πόλεων. Οί σκοποί
τών τρομοκρατών καταφαίνονται άπό
τά βιβλία πού κυκλοφόρησαν καί τίς
δηλώσεις πού έκαναν. Σ ’ ένα βιβλίο τό
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όποιο κυκλοφόρησαν παράνομα στην
Δυτ. Γερμανία μέ τόν τίτλο «' Αντάρτης
τών πόλεων» γράφουν «' Ο μόνος τρό
πος γιά νά άλλάξει ή κοινωνία είναι ή
βία. Δέν είμαστε άναρχικοί. Είμαστε
κομμουνιστές. Δηλώνουν ότι ό πόλεμος
κατά τού ' Αμερικάνικου ' Ιμπεριαλι
σμού μπορεί νά γίνει παντού. ' Η RAF
είναι ό ύπηρέτης καί φρουρός τών συμ
φερόντων τών εργαζομένων».
Μερικές άπό τις σπουδαιότερες
τρομοκρατικές ένέργειες τής RAF είναι
1. Ή άπαγωγή τού Προέδρου τής χριστιανοδημοκρατικής ένώσεως Δυτ. Β ε
ρολίνου, Πέτερ Λόρεντς τήν 27.2.75.
2. Ή δολοφονία τού Γενικού Εισαγ
γελέα Μπούμπακ καί τών συνοδών του
τήν 7.4.77.
3. Ή έπίθεση έναντίον τής Γερμανι
κής Πρεσβείας στήν Στοκχόλμη τής
Σουηδίας τήν 24.4.75.
4. ' Η άεροπειρατεία μέ τό άδοξο τέ
λος στό άεροδρόμιο ” Εντεμπε τής Ουγ
κάντας.
5. Ή δολοφονία τού διοικητοϋ τής
Τράπεζας Ντρέσντερ, Γιούργεν Πόντο
τήν 30.7.77.
6. Ή άπαγωγή καί δολοφονία τού
Χάνς-Μάρτιν Σλέγιερ καί τών συνοδών
του άστυνομικών τήν 5.9.77.
7. Ή
δολοφονία τού προέδρου
τού δικαστηρίου Ντρέκμαν στό Βερολί
νο τήν 10.11.74.
8. ' Η ληστεία δύο τραπεζών στό Κάσσελ τόν Ιανουάριο τού 1971,.
9. ' Η ληστεία τράπεζας τής Βαυαρίας
στό Λουνβιγκσχάφεν τήν 21.12.71.
10. Ή ληστεία τράπεζας μετά φόνου
άστυνομικού τήν 22.12.71.
11. Ή έκρηξη τριών βομβών στά γρα
φεία τού 'Επιτελείου τών 'Α μερικανι
κών δυνάμεων στή Γερμανία καί ό θάνα
τος ένός άξιωματικοϋ τήν 11.5.72.
12. Ή έκρηξη βομβών στό Αρχηγείο
τής Αστυνομίας τού "Αουγκσμπρουρμπουργκ καί ό τραυματισμός πολλών
άστυνομικών τήν 12.5.72.
13. Ή άνατίναξη ένός αυτοκινήτου
έξω άπό τά γραφεία τής Υπηρεσίας
' Εγκληματικών ' Ερευνών στό Μόναχο
πού είχε σάν συνέπεια τήν καταστρο
φή 60 αύτοκινήτων τήν 12.5.72.
14. Ή έκρηξη βομβών στις τουαλέτες
τών κτιρίων τού συγκροτήματος Σπρίγκερ στό Αμβούργο τήν 19.5.72.
15. Ή έκρηξη βομβών στοάς στρα
τώνες Κάμπελ τής φρουράς τής διοικήσεως τών Αμερικανικών δυνάμεων
στήν Εύρώπη στή Χάϊδελβέργη καί
θάνατο δύο άμερικανικών άξιωματικών
τήν 24.5.72.
Οί τρομοκράτες δέν διστάζουν νά

966

Ένα ακόμα θύμα τών Ερυθρών Ταξιαρχιών,
ένώ δέχεται τίς πρώτες βοήθειες άπό
περαστικούς.

άναλαμβάνουν τήν ευθύνη γιά κάθε
τους πράξη στήν όποια καί δίνουν
μιά χαρακτηριστική ονομασία, πού
συμβολίζει ένα χαρακτηριστικό γεγο
νός τό όποιο έχει σχέση μέ τήν δρά
ση τής ομάδας π.χ. τήν εύθύνη γιά τήν
έκρηξη βόμβας στούς στρατώνες τού
Κέμπελ, άνέλαβε τό «Τμήμα 15 Ιου
λίου τής RAF» πρός τιμή τής τρομοκράτισσας Πέτρα Σέλμ, πού σκοτώθηκε
τήν ήμέρα αύτή άπό άστυνομικούς.
Τήν εύθύνη, γιά τήν δολοφονία τού
Χάνς Σλέγιερ, άνέλαβε ή ομάδα «Κομμάντο Ζήγκφρηντ Χάουζνερ τής RAF»
πρός τιμή τού τρομοκράτη Χάουζνερ
πούπέθανε στή φυλακή. Επίσης τήν
εύθύνη γιά τόν θάνατο τού Εισαγγελέα
Μπούμπακ, άνέλαβε ή ομάδα «Κομμάντο Οϋλριντε Μάϊνχοφ» πρός τιμήν
τής τρομοκράτισσας Μάϊνχοφ, πού
αύτοκτόνησε στις φυλακές Σταμχάϊμ.
' Η άστυνομία στό μεταξύ άρχισε ένα
άγριο κυνηγητό πού είχε σάν άποτέλεσμα τήν σύλληψη πολλών τρομο
κρατών ή τόν θάνατο αύτών, στις ένο 
πλες συγκρούσεις πού άκολούθησαν,
μέ θύματα πολλές φορές καί άστυνομικούς. ' Η Κυβέρνηση άπό τήν πλευρά
της ψήφισε ένααύστηρόάντιτρομοκρατικό νόμο, προκήρυξε άμοιβή 100.000
μάρκων σέ όποιον δώσει όποιαδήποτε
σχετική πληροφορία καί άνείγειρε τίς
περιβόητες φυλακές Σταμχάϊμ στή
Στουτγκάρδη. Μετά άπό όλα αύτά, άρ
χισε μιά δυσφορία στούς κύκλους τών
άριστεριστών, οί όποιοι άρχισαν νά πι
στεύουν ότι ή τρομοκρατική αύτή ομά
δα κάνει ζημιά στόν άριστερισμό. Έτσι
άρχισαν πλέον νά εγκαταλείπονται οί
τρομοκράτες καί άπό τούς συμπα-

θούντες. Δέν είναι άσχετο τό γεγονός
ότι τήν Μάϊνχοφ κατέδωσε στήν Αστυ
νομία ό άριστερός δάσκαλος Φίτ ς Ρούτεβολντ, ό όποιος είχε δεχθεί πρό
θυμα νά τήν φ ιλοξενήσει στό διαμέρι
σμα. ' Επίσης καί τό κοινό, άρχισε πιά νά
πληροφορεί τήν Αστυνομία γιά κάθε
στοιχείο, πού άντιλαμβανόταν. Μέ τέ
τοιες
πληροφορίες
συνελήφθη ή
Γκούντρουν ” Ενσλιν, ό ' Αντρέας Μπάαντερ, ό Κάρλ Ράσπε καί άλλοι τρομο
κράτες.
Μετά τήν σύλληψη τών σπουδαιοτέρων μελών τής RAF, άρχισαν νά έμφανίζονται διάφορες τρομοκρατικές
ομάδες μέ διάφορα ονόματα, σάν συνέ
χεια τής ίδιας προσπάθειας. Η πιό
σπουδαία άπό αύτές ήταν ή «κίνηση τής
2 Ιουνίου», ή όποια άνέλαβε τήν εύ 
θύνη γιά τήν άπαγωγή τού προέδρου
τών χριστιανοδημοκρατών τού Δυτ. Β ε
ρολίνου, Πέτερ Λόρεντς καί άξίωσε τήν
άποφυλάκιση κρατουμένων τρομοκρα
τών.
Μεταξύ τών ύποστηρικτών δικη
γόρων τής RAF ξεχωριστή θέση κατέ
χουν οί: α) Κρίστιαν Στράμπελε, πού
άπεβλήθη άπό τή δίκη τών τρομοκρα
τών, β) Κλάους Κρόϊσαντ, ό όποιος
έφυγε άπό τήν Δυτ. Γερμανία καί συνε
λήφθη στήν Γαλλία άπό τήν όποια παρεδόθη στις γερμανικές άρχές άσφαλείας, γ) Γιόργκ Λάνγκ, πού έγινε παρά
νομος καί καταζητούμενος σέ όλη τήν
Γερμανία, δ) Κούρτ Γκρόνεβαλτν, γιός
έκατομμυριούχου ιδιοκτήτου άκινήτων
καί ε) Σίγκφρηντ Χάαγκ, ό όποιος μπήκε
άργότερα στήν παρανομία, έξεπαιδεύθη σέ στρατόπεδο «άνταρτών πόλεων»
καί τελικά συνελήφθη.
' Η στρατολόγηση νέων μελών μπο
ρούμε νά ύποστηρίξουμε ότι γινόταν
άπό τρεις πηγές κυρίως. Πρώτη πηγή,
ήταν ή ' Επιτροπή κατά τών βασανιστη
ρίων τών πολιτικών κρατουμένων, στήν
Δυτ. Γερμανία μέ έδρα τό Αμβούργο,
πού είχε ιδρυθεί άπό τόν δικηγόρο
Κλάους Κρόϊσαντ. Δεύτερη πηγή, ήταν
οί άντρες καί γυναίκες πού είχαν σχέση
μέ τά γραφεία τών δικηγόρων Κρόϊσαντ
καί Γκρόνεβαλντ. Τρίτη πηγή, ήταν τά
διάφορα στρατόπεδα έκπαιδεύσεως
« Ανταρτών Πόλεων».
Μετά όμως τίς συνεχείς συλλήψεις
τών τρομοκρατών καί τόν θάνατο
τών πρωτεργατών τής RAF άρχισε
νά έκφυλίζεται ή δράση τής ομάδας καί
νά έγκαταλείπεται σιγά-σιγά, γιατί,
παράλληλα καί ό κόσμος πίστεψε ότι ό
άγώνας της, κάθε άλλο, παρά τά συμφέροντά του έξυπηρετοΰσε.
' Η σ υνέχεια στό έπό μενο

ΑΓΝΩΣΤΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

δόξα μαζί τους πού έδραίωνε τήν πί
στη τών άγωνιστών στά μαύρα χρόνια
τής σκλαβιάς, κράτησε άσβεστη τή
φλόγα, τή λαχτάρα τού γένους γιά τή
λευτεριά καί τήν έλληνικότητά του μα
ζεύοντας γύρω τά έλληνόπουλα κάτω
άπό τό τρεμάμενο φώς τού καντηλιού
γιά τήν ά ν ά σ τ α σ η τού γένους. "Α σ
βεστος ό πόθος τού Ρωμιού, νά πώς
Τοΰ Ά ρχιφ .
τόν είδε ό ποιητής... Κάλιο μιά μέρα
κ. Θ. Παπαδοπούλου
στή δική σου αύλή, παρά χιλιάδες στόν
ίσκιο άς είμαι τού ναού σάν παραπεταμένος καλλίτερα παρά νά ζώ σ ' άρματωλών λιμέρια.... δέν ήταν λίγα τά παλληκαρόπουλα πού βρήκαν στέγη καί
ΑΙ ΠΑΛΙ κίνησα νάρθώ, Χριστέ μου,
τροφή στις δύσκολες ώρες τού έλληστήν αύλή σου νά σκύψω στά κα
νισμοΰ.
τώφλια σου τά τρισαγαπημένα, όπου Μένει έκθαμβος ό θεατής μέ τήν
μέ πόθο άχόρταγο τό λαχταρεΤ ή ψυχή
πολυμορφία τής βυζαντινής άρχιτεκτομου.

ϋημηΐρηΐ
Κ

νικής τέχνης, σ τ α υ ρ ε π ί σ τ ε γ ο ς ,
σπάνια είδος. Πανοραματική είναι ή θέα
τοΰ ναού μέ τή μεγαλοπρέπειά του
παρατηρουμένου άπό τό νότιο μέρος.
' Από τή στέγη πετάγονται τόν άνήφορο οί τέσσερις τρούλοι, δυό τετρά
πλευροι καί δυό στρόγγυλοι όκτάπλευροι. ' Η στέγη, πολύπλοκη, σέ άλλο
μέρος ψηλότερη καί σέ άλλο χαμηλό
τερη, άνάλογα μέ τό ύψος τών θόλων
άποτελουμένη άπό 13 μεγαλύτερες καί
14 μικρότερες κεραμοσκεπές πλήν τού
νοτίου τρούλου καί κοιλωμάτων καί
άγιων βημάτων πού είναι σκεπασμένοι
μέ λιθόπλακες, κατάμαυρες καί χορτα
ριασμένες. Ή τοιχοποιία, πετροθεμελιωμένο, φ έρει έξωτερικώς σειρές άπό
όμοιόμορφες τετράγωνες άσβεστό-

Στούς πρόποδες τών Κιμερίων, έ 
χοντας άπλωμένη στά πόδια τήν π ε
διάδα τού Φαναριού, καταπράσινη καίόλόσπαρτη, πηγή πλούτου πού τή δροσίζουν ό 'Αχέροντας ποταμός, γνωστός
σέ όλους άπό τήν άρχαιότητα οάν ό
κατ' έξοχήν ποταμός τού "Αδη, τήν ' Αχερουσία λίμνη όπου οί ψυχές εϋρισκαν
τό δρόμο γιά τόν άλλο κόσμο καί τόν
Κωκκυτό λίγα μέτρα μόνο κοντά του,
βρίσκεται χτισμένο τό μοναστήρι τού
” Αϊ - Δ η μ ή τ ρ η.
' Ορθώνεται έπιβλητικά καί δεσπόζει
σέ όλη τήν περιοχή πού σφίξει άπό πρά
σινο στέκει όλόρθο, άκέραιο, μαστιζό
μενο άπό τούς βοριάδες, τούς δυνα
τούς άγέρηδες καί τίς λαίλαπες, να
νουριζόμενο άπό τά άσματα τά όποια ό
άνεμος έψαλλε γ ι' αύτό στούς σκλη
ρούς βράχους. Ά ντικρ ύ ζ ε ι μέ καμάρι
τά βουνά τού Ιο υ λίο υ , μοιράζεται τή

Μια χαρακτηριστική γενική άποψι του μονα
στηριού τού Αγίου Δημητρίου.
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Ε π ά νω -Ή Σ ω ο ά ννα σ τό λουτρό». Πίνακας τού Βενετα,όνου Ζωγράφου Γ,άκοπα Τ,ντορέττο. (Βιέννη, Μ ουσείο Ιστορίας Τέχνης) Κάτω,·
«βιβλίο τώ ν ώ ρ ώ ν » τού Κοντόσταβλου 'Α ν Ντε Μονμαρανσί

" Η Σωσάννα και 01 Υέροντες», έγχρωμη σελίδα άπό τό

πού δέν τήν άφηναν στιγμή άπό τά
μάτια τους. Μιά ήμέρα είπ ε: « Κά
νει ζέστη. Θέλω νά λουσθώ έδώ.
Φ έρτε μου σαπούνι καί λάδι έλιάς
καί κλείστε τις πόρτες τού περιβο
λιού γιά νά μή μπορή νά μπη κα
νείς».
Μ όλις έφυγαν ο ί δούλες, οι
γέροντες έτρεξαν κοντά στήνΣωσσάνα κα ί τής είπαν: «Κοίτα! Οί πόρ
τες τού κήπου είναι κλειστές. Μάς
καίει ή έπιθυμία γιά σένα. Γίνε δική
μας. "Αν άρνηθής, θά πούμε δτι
ήταν ένας νέος μαζί σου καί γ ι ' αύτό
έδιω ξες τις δούλες σου».
Ή φτωχή Σωσσάνα στέναξε

άπελπισμένη. « Ά ν δεχτώ τήν πρότασί σας ή τιμωρία μου θά είναι θά
νατος», είπε, «καί άν δ έν τό κάνω
πάλι θά είναι θάνατος». Κι όφοϋ
σηκώθηκε μέ άξιοπρέπεια συλλογί
στηκε τόν Θεό της καί είπ ε: «Δέν
θά τό κάνω αύτό». Κ αί άφησε μ ε 
γάλη κραυγή άγωνίας. Οί γέροντες
έβαλαν καί έκεϊνοι τις φωνές καί έ 
τρεξαν νά άνοίξουν τήν πόρτα τού
περιβολιού. "Οταν ο ί άνθρωποι τού
σπιτιού έτρεξαν, οί γέροντες είπαν
τήν ιστορία τους, οί ύπηρέτες
ταράχθηκαν βαθιά. Τήν άλλη ήμέρα
οί γέροντες είπαν μπροστά σέ αύτούς πού συγκεντρώθηκαν στό σπίτι
851
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πετρες πού διαχωρίζονται άπό συνεχείς
όριζόντιες, κάθετες καί πλαγιαστές
λείες γραμμές όπτολίθων, σέ διάφορα
σχήματα πραγματικό κομψοτέχνημα.
Ο Ναός πολύ παλαιό χτισμένος, άναφέρεται περί τό 1204-1350 έπί Μιχαήλ
Δεσπότη τής ' Ηπείρου, σώζεται σέ άριστη κατάσταση άν καί έχει παραμεληθή πολύ, άποτελεί πόλο έλξεως
πολλών πιστών. Παρεκκλήσι, δύο χιλιομέτρα περίπου μακρύά άπό τό χωριό
Κυψέλη πού άριθμεϊ χίλιους κατοίκους,
γνωστότατο στήν περιοχή γιά τήν έργατικότητα καί τήν πρόοδο, λειτουργεΐται
άνήμερα στή γιορτή του καί δέν είναι
λίγοι αύτοί πού άνεβαίνουν σ τ ό μ ο ν οσ τ ή ρ ι τους.
' Η είσοδος τού ναού είναι άπό τή δυ
τική πλευρά. Εσωτερικά ό ναός δέν
έχει κομψότητα καί έμφάνιση όπως έξωτερικώς. Διαιρείται σέ τέσσερα
μέρη, νάρθηκα (πρόναο) καί τρία κλιτή
πού χωρίζονται μέ μεσότοιχους. Ο
νάρθηκας είναι μιά στοά πού άπλώνεται
άπό τή μιά ώς τήν άλλη πλευρά καί έχει
μήκος 11 μ. καί πλάτος 2.80 μ., συνδέει
τό βόρειο μέ τό νότιο κλιτός, είναι
δέ χωρισμένα τά κλίτη μεταξύ τους μέ

«ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ’ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔ

Λ I Alt ΙΟ Υ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η
ΑΝΤ. ΔΕΛΩΝΗ
Δ/ντή κ. Ε. Ζωγράφου

ΔΙΑΒΙΟΥ Εκπαίδευση (long life
education ή permaneut educa
tion) άποτελεί, στούς καιρούς μας καί
σέ παγκόσμια κλίμακα, μιά νέα άντίληψη «καί πλαίσιο προσαρμογής κι άναμόρφωσης τών ' Εκπαιδευτικών Συ
στημάτων». Παραδόξως, στήν Χώρα
μας, πέρα άπό τις άτομικές προσπά
θειες έλάχιστων άνθρώπων, τό θέμα
παραμένει άγνωστο γιά τό πλατύ κοινό,
καί, τελείως περίεργα, δέν έχει προ
βληματίσει καί τούς άνθρώπους έκείνους πού θά κληθούν νά ύλοποιήσουν
τό νέο αύτό Σύστημα, δηλαδή τούς
' Εκπαιδευτικούς.
Τό ' Υπουργείο Παιδείας πού χειρί
Τά τελευταία χρόνια έξεδήλωσε
ένδιαφέρον ή άρχαιολογική ύπηρεσία ζεται τό θέμα, εΐν' άλήθεια, πώς τό
άλλά ήταν τόσο λίγο, εύτυχώς όμως παρακολουθεί μέ ζήλο καί μάλιστα σέ
γιατί στήν προσπάθειά τους οί κάτοικοι πρόσφατα Συνέδρια στήν Τσεχοσλοβα
νά τόν συντηρήσουν θά τόν κατέστρε κία κ α ί ' Ιταλία (Μάης, 1979) ό Έλληνας
άντιπρόσωπος παρουσίασε ολοκληρω
φαν άλλοιώνοντάς τον.
μένο Σχέδιο άπό 12 Αρχές πού έντυΦεύγοντας ό προσκυνητής, μαγε πωσίασε καί προβλημάτισε τούς Συν
μένος άπό τήν τόση ομορφιά τού μονα έδρους. Στήν Χώρα μας υπάρχει, λοι
στηριού, πικραμένος όμως άπό τήν έ- πόν, μιά θεωρητική ύποδομή γιά τήν
γκατάλειψη, γεμάτος έρωτηματικά, Διαβίου Εκπαίδευση.
κάνει μόνο μιάν εύχή πού είναι κοινός
Τό άρθρο αύτό έχει άμεσο στόχο
πόθος: νά άποχτήσει ζωή τό μοναστήρι νά ένημερώσει τό πλατύ κοινό καί νά
καί νά άποτελέσει Φ ά ρ ο πραγματικό κινήσει καί άλλους παιδευτικούς, μορ
στήν άκρως ύλιστική έποχή μας, στήρι φωτικούς, πολιτικούς φορείς σέ γόνιμο
γμα καί έδραίωμα τών πιστών τού Φανα προβληματισμό.
ριού πού άριθμεϊ σήμερα περί τά πενή
★
ντα χωριά, παραγωγικότατα. "Ας εύ' Η σκέψη τών Κλασσικών είχε συλχηθοϋμε νάρθει γρήγορα ή μέρα.

άσβεστόλιθους σάν νά άποτελοΰν ξ ε 
χωριστούς ναούς όπου μπορούν νά γί
νουν ξεχωριστές ίεροτελεστεΐες. Από
τόν νάρθηκα μπαίνοντας στό μεσαίο κλι
τός, τό μεγαλύτερο, πού είναι ό κύριος
ναός μένει έκθαμβος ό έπισκέπτης άντικρύζοντας τό τέμπλο, λιθόχτιστο, άγιογραφημένο, τούς θόλους μέ σπά
νιες άγιογραφίες πού διατηρούνται
άκόμη παρ ' δλη τή φθορά πού έχουν
ύποστεϊ άπό τήν ύγρασία, τήν έλλειψη
φροντίδας πού μοιάζει μέ έγκατάλειψη,
σημείο, τών καιρών μας καί αύτό, τού
κατά τά άλλα ύπέροχου πολιτισμού μας!
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Η

λάβει τήν άξια, τή σημασία καί τούς
στόχους τής Διαβίου
Εκπαίδευσης.
Στούς «Νόμους» (644b) ό Πλάτωνας
συλλαμβάνει τήν διαρκή καί συνεχή
προσπάθεια τού άνθρώπου γιά αύτομόρφωση κι έπιμόρφωση («Διαβίου παι
δεία») κι έπανέρχεται στήν «Πολι
τεία» του γιά νά τήν προσδιορίσει σάν
κατάσταση πού πρέπει νά διακρίνει
τούς ήγέτες («πρώτης τή τάξει»).
Μιά άλλη άποψη ύποστηρίζει οτι ό Δη-

VlENOZ»

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οί κεντρικές
έννοιες καί τό φιλοσοφικό ύπόβαθρο
τής Διαβίου Εκπαίδευσης βρίσκεται
στήν Κλασσική
Ελληνική Φιλοσοφία
κι ότι ή σαφέστερη έκφραση τής
Εκπαίδευσης είναι ή ρήση τοϋ Αρι
στοτέλη πού λέει: «Φύσις, έθος, λό
γος». ' Η ρήση αύτή περιχαρακώνει τά
τρία στοιχεία τής λειτουργικότητας πού
διακρίνει τήν Εκπαίδευση «τίς ψυχοπνευματικές δυνάμεις τοϋ άνθρώπου
(ΦΥΣΗ), τήν προσπάθεια πού καταβάλ
λει γιά τήν άπόκτηση όρισμένης γνώσεως (ΕΘΟΣ) καί τό άποτέλεσμα, δηλα
δή τήν καθαρή δημιουργία» (ΛΟΓΟΣ),
τήν Παιδεία.
Αναγκαίο είναι δώ νά άντιδιαστείλουμε τίς έννοιες «Διαβίου ' Εκπαίδευ
ση» καί «Διαβίου Παιδεία», γιατί μέ τόν
όρο
Εκπαίδευση, έννοοϋμε κυρίως
δ ι α δ ι κ α σ ί α , ένώ μέ τόν όρο Παιδεία
έννοοϋμε προπάντων ά π ο τ έ λ ε σ μ α .
Οί έννοιες δέν είναι ταυτόσημες.
★

' Ο άνθρωπος, ασχέτως ηλικίας, έχει τήν ιδιό
τητα νά άναζητά τή γνώσι, νά έπιδιώκει τή
διδασκαλία καί τή μάθησι. ' Η γνώσι δέν μπο
ρ ε ί νά είναι στατική, μά άπό τή φύσι της δυνα
μική. Ο άνθρωπος γιά νά όλοκληρωθεί
σέ «όντως δν» πρέπει νά ικανοποιήσει τις
έμφυτες άνάγκες του γιά κοινωνικότητα.

,

μόκριτος είχε όριοθετήσει τήν Διαβίου
παιδεία καί τήν είχε χωρίσει σέ τρία έπίπεδα: α) τήν άπόκτηση δεξιοτήτων, β)
τήν άπόκτηση αρετής, γ) τήν άπόκτη
ση γνώσεων. Κι άλλοι άρχαϊοι στοχα
στές είχαν ύποστηρίξει ότι ό άνθρωπος
πρέπει νά έπιδιώκει τή μόρφωσή του,
σέ όλη του τή ζωή, (Σόλωνας: «γηράσ κ ω δ ' άεί πολλά διδασκόμενος», Αρι
στοτέλης: « Ο άνθρωπος φύσει τοϋ
είδέναι ορέγεται», Σωκράτης: « Εν
οίδα ότι ούδέν οϊδα», Πλάτωνας: «Γηράσκων άεί πολλά διδάσκεσθαι έθέλω»).
Ό λ ε ς αύτές οί ρήσεις φανερώνουν
τήν ιδιότητα πού έχει ό άνθρωπος ν ’
άναζητά τή γνώση, νά έπιδιώκει τή διδασκαλία καί τή μάθηση, ότι ή γνώση δέν
μπορεί νά ναι στατική, μά άπό τήν
φύση της δυναμική κι ότι ό άνθρωπος
γιά νά ολοκληρωθεί σέ «όντως δν» πρέ
πει νά ικανοποιήσει τις έμφυτες άνά
γκες του γιά κοινωνικότητα ( ' Αριστοτέ
λης: «άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον»)
καί γνώσεις.

Γιατί όμως γίνεται τόσος λόγος γιά
τήν Διαβίου Εκπαίδευση; Γιατί «άνασύρθηκε ά π ' τό οικουμενικό πνευματι
κό όπλοστάσιο», σά μιά λύση τών έκπαιδευτικών άναγκών τοϋ σύγχρονου άν
θρώπου; "Αν δεχτούμε ότι, γενικά, ή
Παιδεία άποτελεϊ, σήμερα ιδιαίτερα,
τήν ούσιαστικότερη οικονομική έπένδυση γιά ένα Κράτος, τότε έπιβάλλεται νά τή δοϋμε στή διαλεκτική της σχέ
ση μέ ορισμένα στοιχεία πού καθορί
ζουν τήν ταυτότητα τής έποχής μας.
- ' Υπάρχει μιά τρομακτική έκρηξη γνώ
σεων (στήν " Ελλάδα τό φαινόμενο αύτό
συνδέθηκε δυστυχώς, μέ μιά πολύ ά
σχημη μορφή έγκυκλοπαιδισμοϋ ή
παραπαιδείας).
- ' Ο σπουδαστικός πληθυσμός διογκώ
θηκε μέ μιά ταχύτητα, άντιστρόφως
άνάλογη, τών έκπαιδευτικών συνθηκών
μέ συνέπεια μιά άλυσίδα έπιφαινομένων
στήν λειτουργικότητα όλων τών βαθμι
δών τής "Εκπαίδευσης.
- Οί γενικότερες άνάγκες τοϋ άνθρώ
που σημείωσαν μιά τρομακτική διόγκω
ση, ιδιαίτερα σέ τομείς εύπαθεϊς, όπως
ή "Εθνική μας 'Ασφάλεια, Οικονομία,
Διοίκηση, γεγονός πού όδήγησε σέ
άλυσιδωτές έκρήξεις άναγκών καί σ '
άλλους τομείς, πού καλείται ή "Εκπαί
δευση, κυρίως, νά καλύψει.
"Επρεπε, λοιπόν, ή παιδεία σάν φαι
νόμενο νά έξετασθεΤ κάτω άπό νέο πρί
σμα. " Ιδιαίτερα μετά τόν Β ' Παγκόσμιο
Πόλεμο, τό θέμα έξετάστηκε κάτω άπό
ένα φάσμα νέων άπόψεων γιά τόν άν
θρωπο καί γιά τίς συμμετοχικές κοινω

νίες.
' Η " Επιτροπή Edgar-Faure, άφοϋ
έξέτασε τά Εκπαιδευτικά Συστήματα
καί άκουσε εισηγήσεις πολλών ένδιαφερομένων Κρατών, πρότεινε 11 θ έ
σεις - Προτάσεις, όπου μεταξύ άλλων
παραδέχεται ότι « Ή ιδέα τής Διαβίου
' Εκπαιδεύσεως είναι ό άκρογωνιαϊος
λίθος τής κοινωνίας τής μάθησης», καί
προτείνει τό σύστημα αύτό «σάν τήν
βασική έννοια τής μελλοντικής έκπαιδευτικής πολιτικής στίς άνεπτυγμένες κι άναπτυσσόμενες χώρες».
"Ανάμεσα στ" άξιοσημείωτα πού
περιέχουν αύτές οί Θέσεις-Προτάσεις
είναι κι αύτά:
- Χρειάζεται μιά άνακατανομή τής δι
δασκαλίας στόν χώρο καί τό χρόνο.
- ' Η έκπαίδευση πρέπει νά πάρει τίς
άναλογίες ένός άληθινά μαζικού κινή
ματος.
- Κάθε άτομο πρέπει νά διαλέγει τό
δρόμο του σ" ένα πιό εύκίνητο πλαί
σιο, χωρίς νά ύποχρεώνεται νά παραιτεΐται ά π ' τήν χρησιμοποίηση τών έκπαιδευτικών ύπηρεσιών γιά τή ζωή του,
άν έγκαταλείψει τό σύστημα.
- Η Διαβίου " Εκπαίδευση πρέπει, βαθ
μιαία, νά καταστεί προσιτή σ’ όλα τά
κοινωνικά στρώματα.
- Οί άκαμπτες διακρίσεις σέ διάφορες
τύπους διδασκαλίας, όπως γενικό,
έπιστημονικό, τεχνικό, έπαγγελματικό, πρέπει νά καταργηθοΰν καί ή
"Εκπαίδευση, άπό τή στοιχειώδη καί
τή μέση, πρέπει ταυτόχρονα νά γίνει
θεωρητική, τεχνολογική, πρακτική,
χειρωνακτική.
- Πρέπει νά γίνουν προσπάθειες γιά νά
γεφυρωθεϊ τό χάσμα άνάμεσα στό
μέσα στό Σχολείο καί στήν "Επιχεί
ρηση, ιδιωτική ή κρατική, έτσι ώστε
καί οί δυό μορφές αύτές δραστηριό
τητας, νά γίνουν μορφές παραγωγι
κές.
- Οί προσβάσεις στά διάφορα έπαγγέλματα δέν θά πρέπει νά γίνεται μέ βά
ση, μόνο, στήν τυπική σχολική γνώση,
άλλά μέ συνδυασμό καί συνεκτίμηση τών ικανοτήτων καί τής έφεσης
κάθε άτόμου γιά ένα έπάγγελμα, κι
ότι οί έξετάσεις θά πρέπει νά λει
τουργούν ώς μέσα σύγκρισης τών δ ε
ξιοτήτων πού άποκτήθηκαν σέ ποι
κίλες συνθήκες.
"Ανακαλύπτουμε άρα τελείως νέα
στοιχεία στήν Διαβίου " Εκπαίδευση καί
τό κυριότερο μπορούμε νά τής άποδώσουμε μιά καθολικότητα αιτημάτων, μιά
παγκοσμιότητα καί μιά σύνολη άντιμετώπιση τών άναγκών τοϋ "Ανθρώπου,

άκόμα ότι ή εκπαίδευση καί μάθηση,
πρέπει νά απλώνεται σ ' όλη τή ζωή
τοϋ ανθρώπου, νά περιλαμβάνει όλες
τις δεξιότητες κι όλους τούς κλάδους
τής γνώσης, νά χρησιμοποιεί κάθε δυνα
τό μέσο καί νά δίνει σ ' όλους ϊσ ε ς ε υ 
κ α ιρ ίε ς γιά πλήρη άνάπτυξη τής προ
σωπικότητας κι έπαγγελαματικό προσα
νατολισμό ή μόρφωση.

Ή διά βίου έκπαίδευσι αργά ή γρήγορα
θά εφαρμοστεί καί στήν Ελλάδα, άφοϋ μάλι
στα ή χώρα μας πρωτοπορεί ειδικά στήν θεω
ρητική θεμελίωσι αυτού τού συστήματος.

άντίστοιχη μέ τις σύγχρονες συνθήκες
ζωής.
Στόν πρόσφατο καιρό ή UNESCO
(26 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου, 19η
Σύνοδος, στό Ναϊρόμπι, 1976), θεώ
ρησε ότι ή ' Εκπαίδευση «είναι άναπόσπαστη άπό τή Δημοκρατία καί τήν
κατάργηση τών προνομίων» (τά γνωστά
«στεγανά» πού ύπάρχουν καί σήμερα,
ιδιαίτερα στή Μέση Παιδεία), κι άκόμα
δέχτηκε ότι «γιά τήν πλήρη άνάπτυξη
τής άνθρώπινης προσωπικότητας ή ' Εκ
παίδευση πρέπει ν ' άντιμετωπιστεί σέ
μιά σφαιρική βάση καί ώς μιά έ φ ' όρου
ζωής διαδικασία».
"Ας σηματοδοτήσουμε όμως τό θέμα
μας κι άς δούμε τί ε ίν α ι ή «Διαβίου
' Εκπαίδευση»: ' Ο όρος αύτός δηλώνει
ένα χωρίς όρια σχήμα πού άποβλέπει
στό νά άναμορφώσει τό ύπάρχον έκπαιδευτικό σύστημα καί νά άναπτύξει ολό
κληρο τό έκπαιδευτικό δυναμικό πού
είναι έξω άπ' αύτό.
Προϋποθέτει ότι άνδρες καί γυναί
κες είναι ισότιμοι φορείς τής έκπαίδευσής τους (ένεργοϋν μέ διπλή ιδιό
τητα καί σά μαθητές καί σά δάσκαλοι
στούς σπουδαστές τους). Προϋποθέτει
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Σήμερα ή Εκπαίδευση παρέχεται
μέσα στά Σχολεία μ ' ένα τρόπο συ
στηματικό, βέβαια, άλλά καί διακοπτό
μενο κι ώς ένα σημείο μή έλεγχόμενο,
γιατί λογής παράγοντες παίζουν ρόλο
παρεμβατικό.
Η Διαβίου ' Εκπαίδευση σάν φυσικό
φαινόμενο έχει, περισσότερο άπό κά
θε άλλο έκπαιδευτικό σύστημα, μιάν
άρρηκτη ένότητα, γιατί: δίνει ένα ολο
κληρωμένο μοντέλο πορείας πρός τήν
μόρφωση κι έπιμόρφωση' ταυτίζεται,
άκολουθεΐ, συμπορεύεται καί προάγει
τή ζωή: παρουσιάζει μιά ιδιομορφία
σέ κάθε στάδιο τής ζωής λαβαίνοντας
ύπόψη, πρωταρχικά, τά διαφέροντα,
τίς άνάγκες, τις κλίσεις, τήν πείρα του
άνθρώπου· παίρνει ύπόψη τίς έμφυτες
ιδιότητες τού άνθρώπου νά μαθαίνει,
νά διδάσκεται καί νά διδάσκει, νά νιώθει
ύπεύθυνος γιά τήν πρόοδό του καί νά
έπιδιώκει τή μόρφωση κι έπιμόρφωσή
του.
Σάν κοινωνικό φαινόμενο ή Διαβίου
' Εκπαίδευση έπικαλύπτει τό «δίπτυχο:

"Ατομο-Κοινωνία», άνταποκρίνεται μέ
συνέπεια στήν άντίστιξη: Μ αθητής-Διδάσκαλος (στό κοινωνικό σύνολο ό κα
θένας διδάσκεται καί διδάσκει, δέχε
ται έπιδράσεις κι έπιδρά), κι άκόμα λα
βαίνει ύπόψη ότι ή 'Εκπαίδευση είναι
φαινόμενο δυναμικό, έξελισσόμενο,
έλαστικό, όπως άλλωστε καί ή ζωή, καί
κοινωνικοποιεί.
' Αναφορικά μέ τά άλλα έκπαιδευτικό
συστήματα, ή σύγκριση φανερώνει τήν
Διαβίου ' Εκπαίδευση άναμφισβήτητα
καλύτερο σύστημα, γιατί: καλύπτει
όλες τίς ήλικίες τού άνθρώπου, (βρεφαγωγή, νηπιαγωγή, παιδαγωγή, έφηβαγωγή,
ένηλικαγωγή,
μεσηλικαγωγή,
γερονταγωγή), ταυτίζεται μέ τή ζωή
σ ' όλο τό μήκος της καί τίς μορφές
της, έχει στή διάθεσή της όλους τούς
τύπους τών σχολείων, όλες τίς μεθό
δους διδασκαλίας καί όλα τά μέσα πού δέν τά διαθέτουν στό σύνολό τους
τ' άλλα συστήματα, καί έφαρμόζει μέ
πληρότητα τήν έκπαιδευτικήν άντίληψη: καθένας μαθητής καί δάσκαλος.
★
Τά σημαντικότερα αύτήν τήν έποχή,
σέ παγκόσμια κλίμακα, έφαρμοσμένα
στάδια τής Διαβίου ' Εκπαίδευσης είναι
ή Νηπιαγωγή (γνωστή καί σάν Προσχολική ' Αγωγή) καί ή ' Ενηλικαγωγή (γνω
στή καί σάν Έπιμόρφωση Ενηλίκων
πού παρέχεται άπό τά γνωστά Κέντρα
' Επιμορφώσεως ' Ενηλίκων, βλέπε άρ
θρο μου στό ΒΗΜΑ, 25.101978).

Ή ύλοποίηση του Συστήματος αύτοΰ, πού οί θεωρητικές του βάσεις
έχουν κιόλας τεθεί, μελετώνται άπό
τις Κυβερνήσεις όλων τών Χωρών καί
προωθοοϋνται, προϋποθέτει πλαίσια
Αρχών, Κανόνων καί στόχων, μεθόδων
μεθόδευση καί προσπαθειών, ά ν απ ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό έκπαιδευτικ ώ ν ά ν τ ι λ ή ψ ε ω ν καίέκπόνηση
νέων Προγραμμάτων γιά τήν Εκπαί
δευση τού Ανθρώπου, όχι μόνο στά
γνωστά στάδια (Δ η μ ο τική -Μ έσ η -' Ανω τέρα- Ανωτάτη), μά Προγράμματα
πού νά καλύπτουν τίς παιδευτικές
άνάγκες τού άνθρώπου σ ' όλη τή διάρ
κεια τής ζωής του.
' Η Διαβίου ' Εκπαίδευση άργά ή γρή
γορα θά έφαρμοσθεί καί στήν ' Ελλάδα,
άφοϋ μάλιστα ή Χώρα μας πρωτοπορεί
ειδικά στήν θεωρητική θελεμίωση τού
Συστήματος. Φυσικά, χρειάζεται καί ή
άνάλογη ύποδομή. Χρειάζεται ή ένημέρωση τού έπιστημονικοϋ κόσμου καί
τής κοινής γνώμης.
Γιά τούς έπιστήμονες θά πρότεινα
Σεμινάρια γιά έπιτελικά, έποπτικά
καί διοικητικά στελέχη, προκειμένου
νά γνωρίσουν σέ βάθος τό Σύστημα

τής Διαβίου ' Εκπαιδεύσεως γιά νά μπο
ρέσουν, στή συνέχεια, νά χαράξουν
κατευθυντήριες γραμμές δράσης. Γιά
τά έκπαιδευτικά στελέχη τής βάσης
(καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, κ.ά.)
θά πρότεινα Συνέδρια, Σεμινάρια,
Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις, Συζητή
σεις καί τήν Ίδρυση μιας Σχολής πού
νά έκπαιδεύει νέα στελέχη, γιατί όλοι
αύτοί θά άναλάβουν νά ύλοποιήσουν
τά στάδια τής Διαβίου Εκπαίδευσης.
Υπάρχει, βέβαια κι ή Κοινή Γνώ
μη.
Ο
Ημερήσιος καί Περιοδικός
Τύπος, τό Ραδιόφωνο κι ή Τηλεόραση
θά πρέπει νά άναλάβουν τή σωστή
ένημέρωση, μακριά όμως άπό όποιαδήποτε διασύνδεση μέ πολιτικές τοπο
θετήσεις, γιατί τό Σύστημα αύτό, μελ
λοντικά, θά χρησιμοποιηθεί ά π ' όλες τίς
Χώρες (Δυτικές, Ανατολικές, 'Α δ έ 
σμευτες ή όποιες άλλες) κι άρα δέν
έχει σχέση μέ πολιτική.
' Η Διαβίου ' Εκπαίδευση είναι σήμερα
μιά κίνηση διεθνής, ένα αίτημα καθολικό
πού έχει υιοθετηθεί, θεωρητικά, άπό
διεθνείς κοινότητες σάν ένιαίο σύνολο.
«Οί "Ελληνες, πού ή φιλοσοφία είναι

κληρονομιά τους καί φωλιάζει στις ψ υ
χές τους καί διέπει τίς σκέψεις τους,
είναι οί άρμοδιότεροι καί καταλ
ληλότεροι γιά νά τήν άναζωογονήσουν,
νά τήν έρμηνεύσουν καί νά συμβάλ
λουν ούσιαστικά στή διάδοση καί τήν ύλοποίησή της στά πέρατα του κόσμου»,
είπε ξένος, πανεπιστημιακός καθη
γητής στόν " Ελληνα έκπρόσωπο. Αύτό
σημαίνει πολλά. Μάς παρουσιάζεται
μιά εύκαιρία νά πάρουμε τήν πρωτοπορεία σ ' ένα παιδευτικό γεγονός κι
άλλη μιά φορά νά διδάξουμε. Αρκεί,
βέβαια, νά προβληματιστούμε, όλοι
μας, σ ' αύτή τή νέα, παγκόσμια προ
σπάθεια γιά άναμόρφωση τού Εκπαι
δευτικού Συστήματος. Είναι, σίγουρα,
μέσα στις δυνατότητές μας. Θετικό
στοιχείο είναι ότι ή ήγεσία τού ' Υπουρ
γείου Παιδείας ένθαρρύνει συνεχώς
καί προωθεί κάθε προσπάθεια πού
έχει στόχο τήν Διαβίου ' Εκπαίδευ
ση. Ά ς έ λ π ίσ ο υ μ ε δ τ ικ α ίτ α ά λ λ α ά ρ μ ό δια Υπουργεία (Προεδρίας, Συντονι
σμού, Οικονομικών κ.ά.) θά ένισχύσουν
καί θά ύλοποιήσουν τό στόχο τούτο,
τώρα μάλιστα πού ή Χώρα μας είναι
Μέλος τής Ε.Ο.Κ.
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ΤΟ ΑΠΟ ΤΡΟ Π ΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜ Α

ΜΑΓΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΡΙΟΣΚΥΛΑ ΚΑΙ ΠΗΔΗΜΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΡΑ ΦΙΔΙΑ

Κάτι πού γινόταν πάντοτε όπως συνηθίζεται καί σήμερα
' Η διάδοσις τών μεθόδων άμβλώσεως σέ δλες τίς τάξεις - ακόμη καί στό εσωτερικό τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου ανάγκασε τόν αύτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρο νά έπέμβη επίσημα γιά νά έξασφαλίση στρατιώτες γιά τίς λεγεώνες
του. Στά πρώτα χρόνια τοΰ 3ου αιώνα εφθασαν στό σημείο νά καταδικάζουν σέ ισόβια έξορία τίς γυναίκες πού
παρέβαιναν τόν νόμο. Καί ό ’ Ιουστινιανός διακόσια χρόνια άργότερα καθιέρωσε άλλες ποινές εις βάρος τής μονα
δικής ένοχης, κατά την άποψι τών άνδρών, τής γυναίκας. ’ Ανάμεσα στίς αιτίες όκυρώσεως ένός γάμου πρώτη θέσι
κατείχε ή έκτρωσις.
^ D
ΡΑΣΕ δυό φλυτζάνια ψιλο" D
κοπανισμένη φάβα μέ ξύδι.
"Οταν μισοβράσουν πρόσθεσε μιά ού
γιά άλόη καί άλειψ ε μέ τόν χυλό αύτό
τήν κοιλιά σου», συμβούλευε ό Γαληνός
τίς γυναίκες πού ήθελαν νά διακόψουν
τήν κύησι χωρίς πολλά προβλήματα
τόν 2ο αιώνα μ.Χ. "Α ν ή έπέμβασις
ήταν έπείγουσα ή άν γινόταν καλοκαίρι,
πρότεινε ένα έπίθεμα φτιαγμένο μέ
δυόμισυ σύκα βουτηγμένα σέ νίτρο.
' Ο συνάδελφός του Σορανός, γυναι
κολόγος τής μόδας στήν Ρώμη τήν ε 
ποχή τοΰ Τραϊανού, πρόσθετε στίς πα
τροπαράδοτες συμβουλές καί στήν τε
χνική τών μηχανικών μέσων ένα πλήθος
άπό συνταγές, καταπλάσματα, ροφή
ματα, καί τό περίφημο άφέψημα άπό
πετροσέλινο πού χρησιμοποιείται άκόμη καί σήμερα. Πρόκειται γιά μιά κληρο
νομιά αιώνων όπως τό άρχαιότατο άντίδοτο τού Ινδού γιατρού Ό ρβ α νοϋ,
πού είχε συνθέσεις έναν άπίστευτο
κατάλογο άπό άμβλωτικά φάρμακα.
"Ο ποιος ήθελε νά συνδιάση «τό τερ
πνόν μετά τού ώφελίμου», μπορούσε
νά έχη καλά άποτελέσματα είτε ποτί
ζοντας τήν γυναίκα μέ κρασί τής Χίου,
είτε άλείφοντας τά άνδρικά όργανα
πριν άπό τήν έπαφή μέ παρασκευάσμα
τα άπό διάφορα φυτά.
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Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Κατάστημα φαρμακοποιού τής έποχής τού Αύγουστου. 'Ανάγλυφο . Οι φαρμακοποιοί-βοτανολόγοι πωλούααν
έτοιμες τις πιό παράξενες και έξεζητημένες συνταγές γιά άμβλωσι. ' Επάνω: θάνατος κατά τόν τοκετό. Από έπιτύμβια στήλη τού 6ου π X
αιώνα που φυλάσσεται στό Εθνικό Μουσείο Αθηνών. Οι άρχαίοι κρατούσαν πάντα άρνητική στάσι άπέναντι στήν άμβλωσι Τήν θεωρούσαν
άνθρωποκτονία.

' Ο φανερός κυνισμός τών λιγοστών
αύτών παραδειγμάτων προσφέρει μιά
χαρακτηριστική εικόνα τής τραγικής
έξαπλώσεως τής άμβλώσεως στήν άρχαιότητα, παρά τήν επίμονη καί έπίσημα
δεδηλωμένη άντίδρασι τής ιατρικής έπιστήμης, τουλάχιστον τής έποχής τού
Ιπποκράτη, τόν 5ο - 4ο αιώνα π.Χ.
Αλλά καί πολύ νωρίτερα βρίσκομε μαρ
τυρίες τής έξελίξεω ς τής νομικής
πλευράς του φαινομένου καί φυσικά μέ
τήν άρνητική έννοια. Ή άμβλωσις
θεωρήθηκε πάντα άνθρωποκτονία σέ
διαφορετικά όμως έπίπεδα ένοχής καί
ποινής. Γιά πολύ καιρό όμως ή γυναίκα
έθεωρεϊτο άντικείμενο.
Από τό 3.000 - 2.500 π.Χ. στήν Μ ε
σοποταμία ήταν γνωστή μιά σειρά άμβλώσεων όφειλομένων σέ ύπαιτιότητα
τρίτων. Είχαν προκληθή άπό χτυπήματα
ή βίαιες προμελετημένες έπιθέσεις.
Η νομοθεσία τών Σουμερίων προέβλεπε χρηματικές ποινές άνάλογα μέ
τήν σοβαρότητα τής πράξεως. "Ετσι
έγκαινιάσθηκε ή δικονομική άρχή τής
άποζημιώσεως, πού καθιερώθηκε άργότερα σέ όλους τούς διάδοχους πολιτι
σμούς.
Η γυναίκα όμως πού άπέβαλλε έθεωρεΐτο δημόσιο άγαθό προσωρινά
άχρηστευμένο. ' Ο βασιλεύς τής Βαβυλώνος Χαμουραμπί, συνεπής σάν ήγε-

μόνας καί σάν άνδρας, 1800 -1 7 0 0 χρό
νια πρό Χριστού, λογάριαζε μόνο τήν
ζημιά πού πάθαινε τό κράτος έπειδή έ 
χανε μελλοντικούς στρατιώτες καί άγρότες. Καί ό περίφημος Κώδικάς του
θέσπισε μιά άδικια πού διαιωνίζεται
ώς τις ήμέρες μας. Διαφορετικές ήσαν
οί ποινές γιά όποιον συντελούσε νά ύποστή άμβλωσι μιά σκλάβα, μιά άπελεύθερη ή μιά έλεύθερη γυναίκα. Γιά τήν
τελευταία ϊσχυε ό νόμος,,, οφθαλμόν
άντί οφθαλμού. Πενήντα ή περισσότετοι ραβδισμοί στήν κοιλιά τού ύπεύθυνου. Κατά τά άλλα ή έκούσια άμβλωσις
ήταν άγνωστη στό άνθρώπινο, προσω
πικό καί κοινωνικό πεδίο στις πιό προ
ηγμένες κοινωνίες, άν καί όλες οί κυ
βερνήσεις θεωρούσαν καθήκον τους
νά τήν άπαγορεύσουν, όπως στήν Καρχηδόνα, στήν Αθήνα, καί στήν Μασ
σαλία. Χωρίς φυσικά νά ένδιαφερθή
κανείς νά μελετήση ή νά προλάβη τις
αιτίες ή έστω νά θέση πρός έξέτασιν αύτό τό πρόβλημα.
Έ τ σ ι σέ έναν αιγυπτιακό πάπυρο πού
άνακαλύφθηκε πρίν άπό πενήντα χρό
νια διαβάζομε ότι οί ντόπιοι νομοθέτες
«άπαγορεύουν στίς γυναίκες νά διακό
πτουν βίαια τήν κύησι καί έπιβάλλουν
ποινές στίς παραβάτιδες.
Απαγο
ρεύουν έπίσης τήν στείρωσι καί τήν μέ
όποιονδήποτε μέσον παρεμπόδισι τής

συλλήψεως, όρίζουν βραβεία γιά τόν
άνδρα καί τήν γυναίκα πού τεκνοποιούν
ένώ αύξάνουν τήν φορολογία τών άτέκνων». Τά άποτελέσματα όμως δέν
ύπήρξαν άμεσα δεδομένου ότι αύτή
ή έγκύκλιος δέν έπαυε νά κοινοποιήται στούς χωρικούς τού Νείλου έ π ίένα ν
αιώνα τουλάχιστον.
Τελικά οί γυναίκες - κυρίως οί φτω
χές καί οί κοινωνικά κατώτερες (ή έκτεθειμένες) - δέν είχαν πολύ διαφορε
τική τύχη άπό δ,τι σήμερα γιατί καί τότε
καταπιέζονταν άπό ταπεινωτικές συνή
θειες. Καί άν ή άνακάλυψις σέ τά
φους πολλών μικρών βαλσαμωμένων
έμβρύων πλάι στίς μητέρες τους
(τραγουδίστριες καί ιερόδουλες τής "Α 
πω Αίγύπτου πρίν άπό 3.000 χρόνια)
προκάλεσε έντονη έντύπωσι, θά πρέ
πει νά διευκρινήσωμε ότι αύτή ή δημό
σια, μεταχείρισις, πού προδίδει άνθρωπιά καί πολιτισμό, ήταν μιά σπάνια έξαίρεσις. Γενικά ϊσχυον τά λόγια τού
' Ιουβενάλη γιά τίς κοινές γυναίκες τών
κατωτέρων τάξεων πού «είχαν έκτεθειμένους σέ κοινή θέα τούς γυμνούς
τους ώμους» καί σήκωναν τό βάρος τής
μοίρας, προσπαθώντας νά μεγαλώσουν
μέ δυσκολία ένα άνεπιθύμητο παιδί ή
ήσαν άναγκασμένες νά ύποστοϋν μιά
έπικίνδυνη, παράνομη άμβλωσι. Αν
τίθετα οί πλούσιες ή οί εύγενικής κατα-
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γωγής γυναίκες δέν διέτρεχαν κινδύ
νους, γιατί είτε προτιμούσαν τούς εύνούχους καί τούς στείρους άνδρες είτε
κατέφευγαν στήν βοήθεια των γυναι
κολόγων τής μόδας.
Οί τεχνικές μέθοδοι άμβλώσεως
στήν άρχαιότητα δέν διέφεραν πολύ
άπό τις σημερινές καί διαιώνιζαν τήν
διαίρεσι τής κοινωνίας σέ κόστες άν
όχι σέ τάξεις, ξεχωρίζοντας τίς ισχυρές
καί εύκατάστατες δέσποινες άπό τό
πλήθος των κοινών καί τών λαϊκών γυ
ναικών. Στήν τελευταία περίπτωσι,
στήν Δύσι καί στήν Ανατολή, ήσαν
εύρύτατα διαδεδομένα άπλοϊκά καί
χοντροκομμένα τεχνικά μέσα πού χρη
σιμοποιούσαν οί ίδιες οί έγκυες γυναί
κες μέ τήν βοήθεια τής μητέρας ή τής
βάγιας, τής μάγισσας ή στήν καλύτερη
περίπτωση τής μαμής ή κάποιας πρα
κτικής γιάτρισσας.
Σέ τάφους γυναικών βρέθηκαν
χειρουργικά έργαλεΐα διαφόρων ειδών,
ψαλλίδια καί νυστέρια, πού είκονίζονται καί στά άνάγλυφα ή μνημονεύονται
σέ έπιστημονικά καί λογοτεχνικά έργα
τής κλασσικής, τής έλληνιστικής καί τής
ρωμαϊκής έποχής. Έ να άπό τά πιό δια
δεδομένα τέτοιου είδους έργαλεΐα εί
ναι ό «έμβρυοσφάκτης», ή μπρούτζινη
βελόνα, πού ήταν τό βασικό όργανο τών
άνθρωπιστών γιατρών όπως ό ' Ιπποκρά
της ή ό Σορανός. Αύτοί προτιμούσαν
νά σκοτώνουν μέ ένα χτύπημα τό έ μ 
βρυο στήν μήτρα τών πλουσίων πελα
τισσών τους καί νά μήν τό κατασπαρά
ζουν ζωντανό, όπως γινόταν μέ τά
τρομερά κυρτά μαχαίρια καί τούς γάν
τζους. Τήν ίδια τεχνική χρησιμοποιού
σαν στό σπίτι καί οί πιό φτωχές γυναί
κες μέ μυτερές βελόνες ή περόνες.
‘ Υπήρχε, βέβαια, μιά μεγάλη παράδοσις γύρω άπό τούς λεγόμενους «φυ
σικούς» τρόπους άμβλώσεως πού βρί
σκομε καί σέ παραστάσεις άγγείων (μέ
σκηνές άπό τό λαϊκό θέατρο) τής Νο
τίου καί νησιωτικής Ιταλίας. Ταξίδια
μέ δίτροχα άμάξια, πού έτρεχαν μέ
μεγάλη ταχύτητα, σέ άνώμαλους δρό
μους. Έ πανηλημμένα καί βίαια άλμα
τα τήν νύχτα μέ τό καινούργιο φεγγάρι
(ή τήν πανσέληνο κατά τήν άραβική
παράδοσι). Μεταφορά μεγάλου βάρους.
Ψυχρά καί θερμά λουτρά μεγάλης διάρ
κειας.
Δέν ήταν όμως καί τόσο εύκολα τά
πράγματα: είτε γιατί όλες δέν διέθεταν
όχημα, είτε γιατί κινδύνευαν νά δη
μιουργήσουν ύποψίες ατούς γείτονες
ή νά παραβοϋν νόμιμους κανόνες.
Στά δημόσια λουτρά τής Ρώμης καί
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Τοκετός πού είκονίζεται σέ άνάγλυιρο. Βρέ
θηκε στήν Όστια καί είναι στό Μουσείο Αύ
γουστου. στή Ρώμη

τής Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς , λό γο υ
χάριν, άπαγορευόταν ή είσοδος στις
έγκύους γυναίκες.
Έ μ ε ν ε λοιπόν ή πιό άνασφαλής, άλλά καί πιό διακριτική χρήσις τών ιατρικών
παρασκευασμάτων. Έ ν α άπό τά πιό
γνωστά ήταν τά έλληνικά κρασιά, ιδίως
τής Άχαΐας, πού τά χρησιμοποιούσαν
άκόμη καί πριγκίπισσες τής μακρινής
κοιλάδας τού ’ Ινδού ποταμού ή τό άφέψημα φτέρης, πού έχρησιμοποιεΐτο
εύρύτατα σάν άποτελεσματικό άντισυλληπτικό. " Ολα αύτά τά καταπότια καί τά
φάρμακα κυκλοφορούσαν άπό τήν μία
ως τήν άλλη άκρη τού άρχαίου κόσμου.
' Η πείρα τών πρακτικών γιατρών είχε
τελειοποιήσει συνταγές πού μετα
φέρονταν άπό λιμάνι, σέ λιμάνι μέ τίς
ιερόδουλες καί τίς χορεύτριες. Δια
δίδονταν άπό τίς ειδήμονες τής πιό λ ε 
πτής τέχνης τού έρωτα πού οί ήγεμόνες τής έλληνιστικής έποχής καλοϋσαν στήν Πέργαμο ή στήν ' Αλεξάνδρεια
άπό τήν Αίγυπτο, ή οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες στήν Ρώμη. Τήν έποχή τού Τιβερίου ήταν διάσημη ή πολυμήχανη ' Ελληνίδα Έ λεφαντίς, πού πρόσφερε τίς
ύπηρεσίες της καί στήν Αύλή τού αύτοκράτορος. Οί συνταγές ήσαν έκεϊνες
πού είχε συγκεντρώσει ό μεγάλος ' Ιπ
ποκράτης, όποιος όμως, έπισήμως,
καλοϋσε τούς γιατρούς στόν περίφημο
” Ορκο του νά άπαρνηθοϋν κάθε μέθοδο
άμβλώσεως, έπηρεασμένος καί ό ίδιος

άπό τίς σχολές τής Μεσοποταμίας καί
τής Αίγύπτου καί τίς μεθόδους τους.
Οί συνταγές αύτές άρχισαν άπό τίς
πιό άνώδυνες, πού ήταν εύκολο νά
παρασκευασθοϋν στό σπίτι - διουρητι
κά καί καταπλάσματα μέ βάσι λιναρό
σπορο, μολόχα, άπήγανο, κυκλάμινο,
άγριοβιολέττα, άρτεμισία κ.λπ. - γιά
νά καταλήξουν σέ πιό δραστικά καί
πολύπλοκα φάρμακα, πού όμως δέν
προκαλοϋσαν έσωτερικές φλεγμονές ή
βλάβες στό στόμιο τής μήτρας. Έ χ ο 
με μιά μαρτυρία άπό τήν έποχή τού
Διοκλητιανοϋ πού άναφέρει ότι οί Ρω
μαίες δέσποινες διαμαρτύρονταν στόν
Σύρο φαρμακοποιό τους γιατί δέν
μπορούσαν νά βροϋν μερικά βασι
κά συστατικά. ' Η χολή, τού ταύρου, λό
γου χάριν, (πού μέ άλεύρι άπό λούπινα
καί οινόπνευμα, άποτελοϋσε ένα τρο
μερά δραστικό μίγμα) δέν ήταν φυσικά
εύκολο νά βρεθή μέσα στήν πόλι.
Οί φαρμακοποιοί τής έποχής έκείνης έκαναν χρυσές δουλειές στά μαγαζάκια τους. Πλάι στά άθώα μίγματα, γιά
τήν δυσπεψία ή τήν δυσκοιλιότητα, πλάι
στά άρώματα καί τά σκονάκια είχαν
μπουκαλάκια μέ τά πιό έξεζητημένα,
άλλά καί τά πιό οικονομικά ιδιοσκευά
σματα γιά τήν άμβλωσι. Αρκοϋσε μιά
χούφτα χάπια φτιαγμένα άπό σπόρους
μυρτιάς καί άλεσμένα πικρά λούπινα,
σέ ίσα μέρη ή ένα κατάπλασμα άπό 912 γραμμάρια φύλλων άπήγανου, 6 - 8
γραμμάρια μυρτιάς, 6 - 8 γραμμάρια
δάφνης άνακατεμένα μέ κρασί. Οί άναλογίες έξαρτιόνταν άπό τήν άνάπτυξι
τού έμβρύου. Λίγο άκριβώτερο, άλλά
πιό σίγουρο ήταν ένα κατάπλασμα άπό
μυρτιά, κάρδαμο, θειάφι, άψέντι καί
σμύρνα άνακατεμένα μέ λίγο νερό. Γιά
τίς κυρίες τών άνωτέρων τάξεων, ό
πως καί γιά τίς συζύγους τών φαραώ,
οί μεγάλοι γυναικολόγοι έφτιαχναν μίγ
ματα άπό είκοσι ώς τριάντα διαφορετι
κά βότανα, πού ό Γαληνός άπαριθμεΐ
λεπτομερώς στά έργα του.
Αλλά κι αύτό άκόμη τό μέτρο,
όπως γράφουν ό Αριστοφάνης καί ό
’ Απουλήιος, δέν ήταν πάντα άποτελε
σματικό. Τότε κατέφευγαν σέ παρα
ψυχολογικά μέσα, πού άπαγορεύονταν
άπό τό νόμο, τραυματίζοντας τίς έ 
γκυες γυναίκες μέ άγρια σκυλιά (' Εκ
τός άπό αύτά, τό πάντα άκριβολόγο καί
λεπτολόγο Ρωμαϊκό Δίκαιο, προέβλεπε
έπίσης τήν άπαγόρευσι τού τραυματι
σμού άπό άγριόχοιρους, λύκους, άρκοϋδες, πάνθηρες καί λιοντάρια).
' Η άπελπισία έσπρωχνε μερικές γυ
ναίκες νά σκοτώνουν τό παιδί μετά τόν
τοκετό. Κατέφευγαν έπίσης στήν έγκα-

τάλειψι τοϋ νεογεννήτου πού είναι μιά
άλλου είδους άμβλωσις. Τέλος οίδεισιδαίμονες καί προληπτικές χρησιμο
ποιούσαν ξόρκια, καί μάγια πού χά
νονται μέσα στό σκοτάδι τών καιρών.
"Ο λες τις μικρές αύτές φετιχιστικές
πράξεις, πού άκόμη καί σήμερα κάνουν
πολλές μητέρες γιά τήν όμαλή έξέλιξι
τού τοκετού, είναι άπομεινάρια τών
παλιών αύτών δεισιδαιμονιών, ή θετική
πλευρά τους. Συχνά οί διάφοροι τσαρ
λατάνοι έπειθαν τόν λαουτζίκο ότι
άν έκανε μερικά μάγια, σίγουρα θά
έξασφάλιζε τήν έπιτυχία τής άμβλώσεως. Ορκίζονταν, ότι ήσαν άποτελεσματικά ό καπνός τών φαναριών τοϋ
δρόμου, οί στρογγυλές πέτρες, τό δά
γκωμα άπό λυσσασμένο σκυλί, τά ξερα
μένα κεφάλια βατράχων ραμμένα μέσα
σέ σακκουλάκια άπό δέρμα έλαφιοϋ.
Οί μαίες καί οί ιερόδουλες έλεγαν
ότι ήσαν άναμφισβήτητα άποτελεσματικά τά αύγά τοϋ κόρακα (κατά τά λεγό
μενό τους όποια τά έτρωγε άπέβαλλε άπό τό στόμα) καί οί κομμένες όπλές τοϋ πουλαριού. Καί χωρίς άκόμη
νά συμβουλευθοϋν τήν γνώμη τής περί
φημης Ολυμπίας, τής Λαΐδος ή τής
Ελεφαντίδος, οί σκλάβες συζητούσαν
γιά τά καταπληκτικά άποτελέσματα
πού έφ ερνε τό πήδημα έπάνω άπό όχιά
(νεκρή ή ζωντανή) ή τό περπάτημα

έπάνω σέ ρίζες κυκλάμινων. Ποιές
γυναίκες όμως δέχονταν νά κάνουν άμβλωσι; Σχεδόν όλες, όπως φαίνεται.
Ο Ίουβενάλης φαίνεται παραδόξως
νά πιστεύη ότι τό φαινόμενο περιορι
ζόταν μόνο στις πλούσιες καί άρχοντικές γυναίκες τής τάξεως τών συγκλητι
κών καί τών ιππέων. Τό κάνει όμως άπό
έντονα άντιφεμινιστικά αισθήματα γιά
τίς γυναίκες τής Ρώμης πού δέν είχε
τήν εύκαιρία νά γνωρίση καλύτερα.
Παρά τίς διάφορες φήμες μπορούμε
τελικά νά καταλήξουμε στό συμπέρα
σμα ότι τό ποσοστό τών άμβλώσεων
ήταν ύψηλό σέ όλα τά κοινωνικά στρώ
ματα. ' Αλλά γιά όποιον διέθετε χρήμα
τα καί μέσα, τό διάβημα ήταν γρήγορο,
άνετο καί διακριτικό, ένώ γιά τίς άλλες
κατηγορίες ύπήρχε ό κίνδυνος τής κοι
νωνικής κατακραυγής καί τής τιμωρίας.
' Η άμβλωσις στήν άρχαιότητα γινό
ταν σέ παντρεμένες ή άνύπαντρες
σκλάβες ή έλεύθερες, τραγουδίστριες
χορεύτριες καί πόρνες, θυγατέρες μι
κροαστών ύπερβολικά γόνιμες μητέ
ρες. Ό λ ε ς πρόσθετον στήν πείρα τών
χιλιετιών, φαντασία καί κοινό νοΰ. Θύ
μα αύτής τής έπεμβάσεως ήταν ή ά
πορη κοπέλλα πού κατοικούσε σέ ένα
φτωχικό προάστιο τής Ρώμης πού έρωτεύθηκε τόν γιό μιάς καλής οικογένειας
άφέθηκε νά παρασυρθή, άλλά όταν αύ-

τός τήν έγκατέλειψε κατέφυγε στήν
άμβλωσι γιά νά μήν χάση τόν πιθανό
γάμο μέ τόν γείτονα τεχνίτη καί νά μήν
άπελπίση τούς γονείς της. Αλλη περίπτωσις ήταν ή πολύτεκνη μητέρα πού
προσπαθούσε νά λύση δραστικά τό πρό
βλημα τής αύξήσεως τής οικογένειας
της ή νά κρύψη καί νά έξαφανίση τίς
άποδείξεις μιάς έξωσυζυγικής περι
πέτειας.
Υπήρχαν καί άρκετές περιπτώσεις
όπου ύπερίσχυαν προσωπικοί ή έπαγγελματικοί λόγοι: ό Πλούταρχος είχε
άρκετό δίκιο, όταν κατηγορούσε αύστηρά τίς προνομιούχες γυναίκες τής έποχής του πού έκαναν έκτρώσεις γιά νά
διατηρήσουν τήν φρεσκάδα καί τήν ο
μορφιά τους, γιά νά μή διατρέξουν
τόν κίνδυνο ρυτίδων ή παραμορφώ
σεων. "Εδειχνε όμως μεγαλύτερη κατανόησι γιά τίς κοινές γυναίκες: ή χορεύ
τρια, ή τραγουδίστρια, ή έταίρα, ή μου
σικός έπρεπε νά μείνουν γιά πάντα γοη
τευτικές καί εύχάριστες γιά τό άπαιτητικό κοινό. Καί τίποτε δέν ήταν πιό
ένοχλητικό σέ ένα δημόσιο θέαμα άπό
μιά φουσκωμένη κοιλιά, παρατηρεί ό
Ρωμαίος ποιητής Μαρπάλις.
Η διαθεσιμότης τοϋ σώματος, όσο
κι άν αύτό φαίνεται σκληρό ή κυνικό,
ήταν μιά δραματική άναγκαιότης γι'
αύτές τίς κατηγορίες τών έργαζομένων

Μάγισσες πού συνεδριάζουν. Ρωμαϊκό ψηφιδωτό. (Μουσείο Νεαπόλεως). Στόν Ελληνορωμαϊκό κόσμο οι γυναίκες τών κατωτέρων τάξεων
πού ήθελαν νά διακόψουν μιά ανεπιθύμητη κύησι κατέφευγαν πάντοτε στήν τέχνη τών μαγισσών.
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γυναικών (όπως δείχνουν πριν άκδμη
άπό τό 1000 π.Χ. οί πολυάριθμες ταφές
νεογέννητων στήν
Αβυδο). "Α λλω
στε ή χαμηλή κοινωνική τους θέσις δέν
τούς έξασφάλιζε τήν βοήθεια ή τήν
κατανόησι ένός αύτοκράτορα, όπως
τού Δομητιανοϋ πρός τήν άνιψιά του,
Ιουλία, πού άπέκτησε πολλές φορές
παιδί μαζί του καί άλλες τόσες ύποβλήθηκε σέ άμβλωσι, ώσπου ή τελευταία
στάθηκε μοιραία γιά τήν ζωή της.
Οί άρχαϊοι κρατούσαν πάντα άρνητική στάσι άπέναντι στις έπεμβάσεις,
άν καί μόλις τό 600 π.Χ. ή άμβλωσις
ταυτίστηκε μέ άνθρωποκτονία καί ή άποψις αύτή θεμελιώθηκε θεωρητικά άπό
τήν θρησκεία τού Πέρση Ζαρατούστρα.
Καί οί ήθικοφιλοσοφικές συζητήσεις,
πριν άκόμη άπό τις καθαρά έπιστημονικές, έπάνω σ ' αύτό τόν ορισμό καί
τόν συνακόλοθο έγκληματικό χαρα
κτήρα τής άμβλώσεως διατηρήθηκαν
φυσικά, ζωντανές έπί αιώνες στούς κύ
κλους τών πνευματικών άνθρώπων τής
κλασικής καί τής έλληνιστικής έποχής.
Χωρίς ποτέ νά γίνη ό παραμικρός ύπαινιγμός γιά τό κοινωνικό καί άνθρώπινο
πρόβλημα τής γυναίκας, άλλά ούτε καί
γιά τις βλάβες πού ύφίστατο ό όργανισμός της.
"Ο σο γιά τόν κλασικό κόσμο μπορού
με νά μιλήσωμε μόνο γιά έπεμβάσεις
καί περιορισμούς πού έπέβαλλαν οί
νομοθέτες έναντίον τής άμβλώσεως
ή όποια πίστευαν ότι στερούσε άπλώς
έργατικά χέρια άπό τό κράτος καί τίποτε
παραπάνω. Κατά τήν παράδοσι ό Λυ
κούργος (9ος αί. π.Χ.), οί Ρωμαίοι Ρωμύλος καί Νουμάς Πομπήλιος (7ος αί.
π.Χ.), ό Σόλων (7ος - 6ος αί. π.Χ.) καί
όλοι οί άλλοι νομοθέτες τής Μεσο
γειακής Λεκάνης είχαν άπαγορεύσει
τήν άμβλωσι καί είχαν όρίσει ποινές
γιά τούς παραβάτες, μόνο άναφορικά
μέ τήν κατοχή έργαλείων. Ούτε όμως ό
αύτοκράτωρ Αύγουστος, πού τόν συγκινοΰσε ώστόσο άρκετά ή λαϊκή άντίληψις ότι ή άμβλωσις είναι ένα είδος
δολοφονίας, άποφάσισε νά έπέμβη ποινικώς, μένοντας τουλάχιστον πιστός
στήν παγία ρωμαϊκή νομοθετική παράδοσι. Προσπάθησε όμως νά πείση τό
κοινό νά άπορρίψη αύτή τή μέθοδο.
Βοηθήθηκε σ ' αύτό άπό τήν έπίσημη
είδωλολατρική θρησκεία πού άπαγόρευε στό πρόσωπο πού ύπέστη τήν άμ
βλωσι τήν είσοδο στό ναό γιά σαράντα
ήμέρες. Είσήγαγε έπίσης μιά δημογραφική νομοθεσία μέ σκοπό νά κωδικοποιήση ένα είδος οικογενειακού δι
καίου. ’ Ηταν μιά καθαρή προσπάθεια γιά
τήν άναχαίτισι τής έπιδημίας τών άμ976

βλώσεων, άκόμη καί σέ περιβάλλοντα
ύγιή έκ παραδόσεως.
Ή διάδοσις τών μεθόδων άμβλώ
σεως σέ όλες τις τάξεις - άκόμη καί
στό έσωτερικό τού αύτοκρατορικοΰ
οίκου - άνάγκασε τόν αύτοκράτορα
Σεπτίμιο Σεβήρο νά έπέμβη έπίσημα
γιά νά έξασφαλίση στρατιώτες γιά τις
λεγεώ νες του. Στά πρώτα χρόνια
τού 3ου αιώνα έφθασαν στό σημείο νά
καταδικάζουν σέ ισόβια έξορία τις
γυναίκες πού παρέβαιναν τόν νόμο.
Καί ό ' Ιουστινιανός διακόσια χρόνια άργότερα καθιέρωσε άλλες ποινές εις
βάρος τής μοναδικής ένοχης, κατά
τήν άποψι τών άνδρών, τής γυναίκας.
' Ανάμεσα στις αιτίες άκυρώσεως ένός
γάμου πρώτη θέσι κατείχε ή έκτρωση.
Βρισκόμαστε όμως πιά στήν Χριστια
νική έποχή καί οί νέες θεολογικοηθικές άντιλήψεις πού μπολιάστηκαν στήν
ιουδαϊκή καί έλληνική παράδοσι άπαγόρευαν σαφώς τήν άμβλωσι μέ διά
φορες θρησκευτικές καί ήθικές αιτιο
λογίες. Οί αύστηρές θέσεις πού έλα
βαν ή κοσμική καί ή έκκλησιαστική έξουσία (είδωλολατρική καί χριστιανική)
άντηχούσαν σέ μιά εύρύτατα, διαδεδο
μένη ήθική παράδοσι, πού ήταν όμως
άντιφατική καί διφορούμενη. "Ετσι
στήν ' Αποκάλυψι τού Πέτρου, σέ ένα
ιδιόρρυθμο άπόκρυφο κείμενο τού 2ου
αιώνα, οί γυναίκες πού ελευθερώ νον
ταν άπό τόν καρπό μιάς έξωσυζυγικής
σχέσεως ήσαν καταδικασμένες νά βρε
θούν στήν κόλασι μαζί μέ τούς δολοφό
νους, νά τυφλωθούν άπό άγέννητα παι
διά καί νά είναι συνεχώς βουτηγμένες
στό αίμα.
Ή φρικιαστική αύτή εικόνα, χίλια
χρόνια πριν άπό τις ύστερίες τού Μ ε
σαίωνα, είναι παράλληλη μέ τήν τοποθέτησι τών γυναικών, τών αιώνια ύποδουλωμένων, στό π εριθ ώ ριο .' Η ύποκριτική άνδροκρατούμενη κοινωνία τής
έποχής καταδίκαζε άνελέητα τις γυ
ναίκες πού παραδέχονταν ότι ύπέστησαν άμβλωσι. "Α ν ήσαν είδωλολάτρισσες τούς στερούσαν τό καλό τους
όνομα στήν κοινωνία. "Αν ήσαν χριστια
νός άφορίζονταν καί διώχνονταν άπό
τήν έκκλησιαστική κοινότητα.
Στήν προσωπική τραγωδία προσετίθετο έτσι κι ένα κοινωνικό στοιχείο.
Μιά κατάρα, άπό τήν όποια ξέφευγαν
όπως πάντα, οί γυναίκες τών ισχυρών
μέσα στά πολυτελή μέγαρά τους ή στά
μοναστήρια. Οί ταξικές διαφορές διαιώνιζαν καί έκαναν, έτσι βαθύτερες άδικίες καί ύποκρισίες χιλιετιών.
NICOLA CRINTI
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ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ άνοιξε άθόρυβα

τήν πόρτα καί μπήκε μέ, προφύ
λαξη στό δωμάτιο, όπου κοιμότανε ή
μικρή Σόφη.
"Α ναψ ε τό ήλετρικό του φανάρι, κοί
ταξε γύρω του καί ύστερα προχώρησε
στις μύτες τών ποδιών του πρός τό
παιδικό κρεβάτι. Εκεί, έσκυψε πάνω
σ ’ αύτό παρακολούθησε λίγες στιγμές
τήν κανονική άναπνοή τής μικρούλας,
πού ήταν όμορφη σάν κουκλίτσα καί
μετά σβήνοντάς το, βγήκε χωρίς θό
ρυβο πάλι ά π ' τό δωμάτιο.
Λίγο πιό πέρα, σέ άλλο δωμάτιο,
ένας άλλος διαρρήκτης ήτανε σκυμ
μένος μπροστά σ' ένα άνοιχτό συρτάρι.
Στό φώς τού ηλεκτρικού φαναριού του
άστράφτανε τά άσημικά τού σπιτιού.
Ό δεύτερος διαρρήκτης, μόλις άντιλήφθηκε τήν παρουσία τού πρώτου,
τόν κοίταξε μέ ένα έρωτηματικό βλέμ
μα.
‘ Ο άλλος τότε πού ψιθύρισε:
- Μπορούμε νά δουλέψουμε ήσυχα,
Μπάμπη. Ή Μαρία ή καμαριέρα, καλά
μάς τά είπε. Δέν είναι ψυχή στό σπίτι.
Μονάχα τό κοριτσάκι, πού κοιμάται στό
δωμάτιό του.
- Ποιό κοριτσάκι; Απόρησε ό άλ
λος.
- Τό παιδί τού νοικοκύρη! Δέν σοϋ έ
έχω κάνει κουβέντα γ ι’ αύτό;
- "Ο χι, Τώρα τ ’ άκούω... Πόσο χρονών είναι;
- Δέν ξέρω... Θά είναι έφτά στά
όχτώ...
"Εγινε μιά μικρή σιγή. "Υστερα ό
Μπάμπης γκρίνιαζε:
- Τί νά σοϋ πώ, Φάνη, δέν μ ’ άρέσει αύτή ή δουλειά;
- Μά ή πιτσιρίκα κοιμάται!
Ό Μπάμπης κούνησε μέ δυσπιστία
τό κεφάλι του.
- Μπορεί, όμως, νά ξύπνησε... Ψιθύ
ρισε. Ξέρεις, είπα νά δουλέψω άπόψε

,

μαζί σου, γιατί μοΰ ξηγήθηκες δτι δέν
τρέχει τίποτα περί κίνδυνο!
- Μείνε ήσυχος, τόν διαβεβαίωσε
ό Φάνης. "Ολα είναι στήν έντέλεια. ' Η
Μαρία, τό πρόσωπο πού σοϋλεγα, είναι
τώρα έδώ καμαριέρα τρεΤς έβδομάδες.
Καθάρισε τό λοιπόν αύτή γιά όλα «Φάνη μου, μοϋ είπε, πρέπει νά κάνεις τό
«κόλπο» αύριο βράδυ, πού είναι παρα
μονή Χριστουγέννων. Τό άφεντικό μου
είναι χήρος καί θά φάει άπόψε έξω
μέ τούς φίλους του. 'Οπωσδήποτε
θά πάει σέ κανένα ρεβεγιόν καί θά
γυρίσει τά ξημερώματα. ' Εγώ θά κοιμήσω τό παιδί καί ύστερα θ ' άνέβω στό
δωμάτιό μου νά κοιμηθώ. Ελα, λοιπόν,
πριν άπό τά μεσάνυχτα μέ τό φίλο σου
καί δούλεψ ε μέ τήν ήσυχία σου. Τό
πρωί, θά ξεσηκώσω δλη τή γειτονιά
στό πόδι. "Ε, ύστερα ούτε γάτα ούτε
ζημιά».
- Ναι, μά πώς θά γίνει ή μοιρασιά;
- Στά τρία. Νά μή ρίξουμε τή Μαρία!
Τίμια πράματα! Καί τώρα μή καθόμαστε.
Δουλειά! Έ γώ, θά πάω στό δωμάτιο,
στό βάθος. ' Εκεί είναι κάμποσο κοσμή
ματα σ ' ένα συρτάρι. "Οταν τελειώσεις
μέ τά άσημικά, έλα νά μέ βρεις στό
σαλόνι. Πρέπει ν ' άνοίξομε τό χρημα
τοκιβώτιο πού είναι κοντά στό τζάκι!
- Σύμφωνοι.
Οί δυό διαρρήκτες είχαν γεμίσει δύο
βαλίτσες μέ δ,τι πολύτιμο είχαν βρει
στό σπίτι καί μαζεύανε τά διαρρηκτικά
έργαλεία γιά νά φύγουν, όταν ξαφνικά
ό Μπάμπης έσφιξε σπασμωδικά τό χέρι
τού Φάνη;
- "Ακόυσες; Τού είπε;
- Τι; Απόρησε έκεΐνος.
- Κάποιος άνοιξε τήν πόρτα.
- Δρόμο! Ψιθύρισε ό άλλος.
- Στάσου... Τού άπάντησε ό Μπά
μπης καί τόν συγκρότησε.
" Ενα μικρό σωματάκι παρουσιάστηκε
άνέβηκε σέ ένα κάθισμα καί γύρισε τόν
διακόπτη. Τό φώς πλημμύρισε τό δωμά
τιο.
Οί δυό διαρρήκτες τότε είδαν κατά
πληκτοι ένα όμορφο κοριτσάκι μέ άσπρο
νυχτικό νά τούς χαμογελάει μέ μεγάλη
άθωότητα.
- Γιατί δέν άνάψατε τό φώς; τούς
ρώτησε.
- Τί θά κάνουμε τώρα; ψιθύρισε γρή
γορα ό Μπάμπης στόν σύντροφό του.
- Τίποτα... Τού άπάντησε έκεΐνος.
Π ρέπει νά στρίβουμε μέ τρόπο. "Ο τανή
μικρή βάλει τις φωνές, έμεΐς θά είμαστε
μακριά...
' Εν τώ μεταξύ ή Σόφη είχε κατεβεϊ
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άπό τό κάθισμα. Κοίταξε χωρίς έκπληξη
καί χωρίς κανένα φόβο τούς δύο διαρ
ρήκτες.
- Ξέρω... Ξέρω τί εΐσαστε... Τούς
είπε. Είσαστε ύδραυλικοί. "Ηρθατε νά
φτιάξετε τή βρύση τού μπάνιου.
- Ναί... Ναι... Αύτό είμαστε... Ψιθύ
ρισε ό Φάνης. Μά τελειώσαμε καί φ εύ 
γουμε.
- Τελειώσατε; Είπε μέ έκπληξη ή
Σόφη. "Οχι δέν είναι άλήθεια. Ό μπα
μπάς είπε, δτι θά άνοίγατε τό σκέπα
σμα τού τζαμιού. Είναι σιδερένιο καί
βαρύ. ' Ο μπαμπάς δέν μπορούσε νά τό
άνοίξει μόνος του. Μοϋ ύποσχέθηκε
ότι θά έστελνε νά τό άνοίξουν. "Ετσι
ό Αη-Βασίλης θά μπορούσε μεθαύριο
νά μοϋ άφήσει ένα ώραϊο δώρο».
' Ο Μπάμπης τά είχε χάσει κι έπειδή
δέν ήξερε τί νά άπαντήσει, προχώρησε
πρός τήν πόρτα. ' Η Σόφη όμως τόν
έπιασε άπό τό παντελόνι του.
- Σάς παρακαλώ, μή φεύγετε! Τού
είπε. "Α ν δέν σηκώσετε τό σκέπασμα
τού τζακιού, δέν θά έρθει ό ' Αη-Βασί
λης. Ελάτε... Ά ν ο ίξ τ ε τό τζάκι!
' Ο Μπάμπης κοίταξε μέ ένα έρωτηματικό βλέμμα τό Φάνη. Ή Σόφη τότε
έτρεξε κοντά στόν άλλον.
Εσείς, κύριε, έλάτε έσείς νά
σηκώσετε τό σκέπασμα τού τζακιού.
Ο Φάνης έριξε ένα σκυθρωπό βλέμ
μα στό τζάκι τού σαλονιού. "Επειτα
προχώρησε πρός αύτό καί σκύβοντας
έπιασε κι άνοιξε τό σιδερένιο σκέπα
σμά του. Η Σόφη άμέσως χτύπησε τά
χεράκια της άπό χαρά:
- Μπράβο σας! Σάς εύχαριστώ,
φώναξε. Τώρα είμαι σίγουρη, πώς
θάρθει ό Ά η - Βασίλης. Βλέπετε δέν
μπορεί νά περάσει άπό τούς σωλήνες
τού καλοριφέρ! 'Α λήθεια κύριε ύδραυλικέ, πώς σάς λένε; 'Ε μένα μέ λένε
Σόφη.
- "Ακούσε Σόφη, είπε ό Φάνης. Τώ
ρα πρέπει νά γυρίσεις γρήγορα στό
κρεβατάκι σου, γιατί θά κρυώσεις...
Κοιμήσου ήσυχη καί όλα θά πάνε
καλά μέ τόν Ά η - Βασίλη.
- Αλήθεια; Ρώτησε ή μικρή.
- Καί βέβαια! Τής άπάντησε ό διαρ
ρήκτης.
' Η Σόφη έδωσε τό χεράκι της στόν
Φάνη καί ύστερα γύρισε πάλι στό δωμά
τιό της.
"Οταν έμειναν μόνοι οί δυό άντρες,
κοίταξαν ό ένας τόν άλλο μέ ένα περί
εργο βλέμμα.
- Στέγνωσε ό λαιμός μου! Είπε ό
Μπάμπης. Γιά φαντάσου! Τί ιστορία!

Ο Φάνης έσκυψε καί άνοιξε τήν
βαλίτσα.
- Τί γυρεύεις; Τόν ρώτησε ό άλλος.
- Τά δώρα τού "Αη-Βασίλη γιά τήν
πιτσιρίκα... τού άπάντησε ό διαρρήκτης.
- Τρελάθηκες; ψιθύρισε ό Μπά
μπης.
' Ο Φάνης όμως είχε βάλει κι όλα ένα
μικρό κουτί άπό κόκκινο βελούδο, τό
είχε άνοίξει καί είχε πάρει άπό μέσα
ένα δαχτυλίδι άπό πλατίνη μέ ένα με
γάλο διαμάντι.
- Ά σ ε τις σαχλαμάρες! Τού είπε
ό Μπάμπης. Φύλαξε τό δακτυλίδι καί
πάμε νά φύγουμε!...
' Ο Φάνης δέν έδωσε καμιά προσοχή
στά λόγια του. Θαύμασε λίγο τό ώραϊο
κόσμημα, ύστερα τό έβαλε πάλι στή
θέση του κι έκλεισε τό μικρό βελούδινο
κουτί. ” Επειτα, τό άφησε μπροστά στό
τζάκι τού σαλονιού κι έβγαλε άπό μιά
τσέπη τό πακέτο τών τσιγάρων καί μέ
μεγάλη άπάθεια άκούμησε στό μάρ
μαρο τού τζακιού κι έγραψε πάνω στό
χαρτί μερικές λέξεις. Ό τα ν τελείωσε,
μέ ένα ικανοποιημένο ύφος, διάβασε
στόν Μπάμπη:
«Κύριε πατέρα τής Σόφης, έγραφε,
όταν κανείς έχει ένα τόσο χαριτωμένο
κοριτσάκι, πού πιστεύει άκόμα στά
παραμύθια τού Ά η -Β α σ ίλ η δέν τό πα
ρατάει μονάχο του χρονιάρα μέρα καί
νά γυρίζει έξω άπό τό σπίτι, ούτε περι
μένει άπό τούς ξένους νά σηκώνουν τό
σκέπασμα τού τζακιού.
« Έ νας άγνωστος λοιπόν, σκέφθηκε
τό δώρο τής Σόφης, άφοΰ έσείς δέ
τό θυμηθήκατε. ΓΓ αύτό σάς άφήνω
αύτό τό διαμάντι γιά νά τής πάρετε
παιχνίδια».
Ο Μπάμπης έγινε έξαλος άπό τό
θυμό του.
- Δέν είσαι καλά, τού φώναξε. Θ '
άφήσεις τό δακτυλίδι μέ τό διαμάντι;
Εμπρός βάλε το πάλι στή θέση του!
- Εσύ νά κάνεις τή δουλειά σου!
τού άπάντησε ό Φάνης παγερά.
Τότε ό άλλος άρπαξε τίς δύο βαλί
τσες καί προχώρησε πρός τήν πόρτα
γκρινιάζοντας:
- ' Εν τάξει πάμε, άλλά νά ξέρεις, ότι
δέ θά καταφέρεις τίποτα στή ζωή σου!
Θά σέ φάει τό αίσθημα, άδελφάκι μου!
' Ο Φάνης όμως σήκωσε μέ άδιαφορία
τούς ώμους καί άκολούθησε σιωπηλός
τόν σύντροφό του. Ή τ α ν πολύ εύχαριστημένος πού είχε φροντίσει γιά τό Χρι
στουγεννιάτικο δώρο τής μικρής Σόφης.
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τού Ιωακείμ: «Καλέστε τήν Σωσ- ζουν!». Μ έ μεγάλη αύτοπεποίθησι
σάνα». Αυτή παρουσιάστηκε μπρο καί έπιδεξιότητα ό Δανιήλ έξακοστά τους. ' Ηταν γυναίκα μέ σπάνια λούθησε νά έξετάζη τόν μάρτυρα:
όμορφιά. Πυκνό πέπλο σκέπαζε τό «Πήρατε άδικες άποφάσεις κατα
πρόσωπό της. Τότε οί άχρείοι, γιά δικάζοντας τόν άθώο καί άθωώνοννά άπολαύσουν τήν όμορφιά της, ταν τόν ένοχο, άν καί ό Κύριος είπε:
τήν διέταξαν νά βγάλει τό πέπλο. [Δ έν θά θανατώσετε άθώο]». Ό
Οί γονείς της, τά παιδιά της, ό άν- Δανιήλ συνέχισε: «~Αν είδες αύτή
δρας της, οί συγγενείς της, καί όλοι τήν γυναίκα, πές μου, κάτω άπό ποιό
όσοι ήααν στό δωμάτιο τήν είδαν δένδρο τούς είδες μαζί;». «Κάτω
νά κλαίη. Ο ί ά χ ρ ε ίο ι γέροντες άκού- άπό σχϊνο», ήταν ή άπάντησις.
Ο Δανιήλ άνταπάντησε: « Ά γ γ ε 
μπησαν τά λαγνά χέρια τους στό
κεφάλι της καί είπαν τό παραμύθι λος Κυρίου πήρε τήν άπόφασί σου
τους. Τελείωσαν τήν κατάθεσί τους καί θά τήν σχίση ατά δυό». Αφού
μέ τά λόγια: « Ά ν καί τούς πιάσαμε άπομάκρυνε τόν πρώτο, ό Δανιήλ
έ π ' αΰτοφώρω, ό άνδρας μάς ξέ- κάλεσε τόν δεύτερο: «Η όμορφιά
φυγε. Πιάσαμε όμως τήν γυναίκα ήταν ή καταστροφή σου, καί ή λαγ
καί ρωτήσαμε ποιός ήταν. Δ έν νεία διέφ θειρε τήν καρδιά σου»,
θέλησε νά μάς πή. Αυτή είναι ή μαρ είπε. «Τώρα ξέρουμε πώς μεταχειρίσθηκες τίς γυναίκες τού Ισ
τυρία μας».
Δ έν είχαν άποδείξεις, έννοεϊται. ραήλ, τις τρομοκρατούσες γιά νά
Καί όμως, έπειδή ήσαν γέροντες έλθουν μαζί σου. ' Υπάρχει όμως μιά
Ίουδαία πού δέν ύπέκυψ ε στήν
του λαού καί κριταί, ή συνέλευσις
τούς πίστεψε καί καταδίκασε τήν προστυχιά σου. Τώρα, λοιπόν πές
γυναίκα σέ θάνατο μέ λιθοβολισμό. μου, κάτω άπό ποιό δένδρο τούς
συλλάβατε μαζί;» «Κάτω άπό πρί
' Η Σωσσάνα στάθηκε στήνμέση τής
συνελεύσεως χωρίς τό πέπλο της νο». «Πολύ καλά», είπε ό Δανιήλ,
καί φώναξε μέ ταπείνωσι στόν Θεό «αύτό τό ψέμα θά σού στοιχίση
της: « Κ α ι τώρα πρέπει νά πεθάνω, τήν ζωή, γιατί άγγελος Κυρίου
άν καί είμαι άθώα; Σύ ό Θεός, ό αιώ περιμένει νά σέ ρίξη κάτω». Ετσι
νιος, ξέρεις ότι ή μαρτυρία τους άνοίχθηκαν τά μάτια τού λαού πού
έναντίον μου ήταν ψεύτικη». Ο κατάλαβε ότι είχε νά καταδικάσει
Θεός άκουσε τήν δέησι καί ένέ- μιά άθώα καί λίγο έλειψ ε νά τήν
πνευσε τόν εύσεβή νεαρό Δανιήλ θανατώση. Σηκώθηκε όρθιος καί
νά διαμαρτυρηθή. "Οταν ό μελλον άνέπεμψ ε προσευχές πρός τόν
τικός Προφήτης σηκώθηκε καί είπε, Θεό, τόν προστάτη τής άθώας
«Δέν θέλω νά έχω τό αίμα αύτής Οί φωνές του έγιναν φοβερή κραυ
τής γυναίκας στό κεφάλι μου», όλοι γή, κ α θ ώ ς ή συνέλευσις γύρισε
γύρισαν πρός τό μέρος του κατά πρός τούς δυό γέροντες. Τούς
πληκτοι καί άμήχανοι καί δέν ήξεραν μεταχειρίστηκαν όπως όριζε ό Μωτί νά ποϋν. ' Ο Δανιήλ πήρε έπιδει- σαϊκός Ν όμος: όφθαλμόν άντί όκτικά τόν λόγο καί κατηγόρησε τούς φθαλμού καί όδόντα άντί όδόντος
Ισραηλίτες ότι ήσαν τρελλοί νά Καί έτσι, χάρις στόν Δανιήλ, άπο
καταδικάσουν μιά γυναίκα χωρίς νά δείχτηκε ή άθωότης τής Σωσσάνας.
έρευνήσουν γιά τήν άλήθεια. Οί γέροντες θανατώθηκαν μέ λίθο
‘ Εκείνοι μαζεύτηκαν γύρω του καί βόλισμά, ή Σωσσάνα καί ό Ιωακείμ
τού ζήτησαν νά έξετάση τό ζήτημα. έζησαν εύτυχισμένοι γιά πάντα μετά
«Χωρίστε τους καί έπιτρέψτε μου μαζί μέ τούς γονείς τους καί όλους
νά τούς έξετάσω τόν καθένα χωρι τούς συγγενείς τους καί άπό έκείνη
στά, πρόσταζε. Οί άλλοι γέροντες, τήν ήμέρα ό Δανιήλ άπέκτησε δόξα
καταλαβαίνοντας ότι ό Δανιήλ έμπνεόταν άπό τόν Θεό, τόν άφη
σαν νά κάνη τήν άνάκρισί του.
Χώρισαν τούς δυό άνδρες καί ό Δα
νιήλ κάλεσε τόν ένα ά π ' αύτούς.
«Γέρασες στήν άμαρτία», τού είπε,
«οί παλιές σου άμαρτίες ξαναγυρί852
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Μερικοί είπαν ότι
ή ευθανασία είναι
«ένας φόνος, άπό
οίκτο» αλλά ότι εί
ναι μιά πράξη «ηθι
κά άνεύθυνη».
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ΚΑΘΕ άνθρωπος εύχεται νά άπολαύσει μιά παραγωγική, όλο ύγεία
καί μακροημέρευση ζωή καί νά έγκαταλείψ ει τόν κόσμο μέ ένα ταχύ καί ήσυχο
θάνατο. ’ Ελάχιστοι άνθρωποι, βλέ
πουν νά ικανοποιείται ή έπιθυμία τους
αύτή.
Είναι άλήθεια ότι ό μέσος όρος τής
ζωής έχει αύξηθεϊ σημαντικά άπό τήν
άρχή τού αιώνα πού τώρα πλησιάζει στό
τέρμα του. ' Αλλά, οί γέροντες σήμερα
δέν είναι ύγιέστεροι περισσότερο άπό
ότι ήταν οί γονείς τους ή οί παππούδες
τους. ' Απλά, ζοΰν περισσότερο, έπειδή
οί άρρώστιές τους άντιμετωπίζονται
καλύτερα μέ τίς σύγχρονες μεθόδους
τής ιατρικής. Αύτά καί πολλά άλλα
προβλήματα πού βασανίζουν τούς γέ
ροντες άσθενεΐς άνέπτυξε ό καθηγη
τής Χάνς "Αντολφ Κούν, πρόεδρος τής
γερμανικής έταιρίας παθολόγων στήν
έναρκτήριο ομιλία του στό 82ο έτήσιο
συνέδριο τής έταιρίας αύτής στό Βισμπάντεν.
' Ο Καθηγητής Κούν άνεκοίνωσε ότι
κατά τήν διάρκεια τών παρατηρήσεών
του στήν κλινική τού Βύρτσιμπουργκ
τό 41% τών άσθενών του ήλικίας 50
μέχρι 60 χρόνων έπασχαν άπό δύο του
καί φήμηλάχιστον άσθένειες ό καθένας. Τό 60%
Ή ιστορία τής Σωσσάνας ένέ
τών άρρώστων στό νοσοκομείο του είναι
πνεύσε πολλούς μεγάλους ζωγρά πάνω άπό 70 χρόνων καί 78% πάσχουν
φους καί άγαπήθηκε πολύ άπό τόν τουλάχιστον άπό δύο νοσήματα. Τά
βυζαντινό λαό. Π ολλές φορές έγινε στοιχεία αύτά είναι άντιπροσωπευτικά

θέμα τού θρησκευτικού θεάτρου
του.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τού ' Αρχιφ. κ. Γ. Νικολοπουλου
Εις τόν κομμουνισμόν δέν όφίστανται δικαιώματα. Μόνον ύποχρεώσεις
καί τυφλή ύπακοή εις τάς έντολάς τοΰ κόμματος. Άφαιρεΐται πασα αυτο
τέλεια σκέψεως καί δράσεως.
10Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έορτάζεται
παγκοσμίως ώς ήμέρα τών δικαιω
μάτων τοϋ άνθρώπου καί τού πολίτου.
Τούτο, όφείλεται εις τό γεγονός ότι,
έκείνην τήν ήμέραν, κατά τόέτος 1948,
ή Γενική Συνέλευσις τοϋ ΟΗΕ, εις τήν
έν Παρισίοις συνεδρίασί της, έψήφισεν
τήν «Παγκόσμιον Διακήρυξιν τών Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων». Διά τής έν
λόγω διακηρύξεως έγένετο προσπά
θεια νά συνοψισθοϋν όλα τά βασικά
καί άναφαίρετα άνθρώπινα δικαιώματα
εις ένα θεμελιώδες κείμενον, τό όποιον
νά γίνη άποδεκτόν άπό όλας τάς Κυβερ
νήσεις καί νά άρχίση βαθμιαίως έοραρμοζόμενον εις τά σχέσεις τόσον μεταξύ
κρατών όσον καί μεταξύ έκάστου κρά
τους καί τών υπηκόων του.
"Ο πως προκύπτει έκ τοϋ προοιμίου
τής διακηρύξεως, μεταξύ τών σκοπών
ταύτης ήτο ή άποκατάστασις τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας έντός ένός κό
σμου όπου τά άνθρώπινα όντα θά είναι
έλεύθερα νά έκφράζουν άνενδοιάστως
τάς ιδέας των, άπηλλαγμένα τής τρομο
κρατίας καί τής άθλιότητος.
Εις τοϋτο ομοιάζει άπολύτως μέ τήν
Γαλλικήν Διακήρυξιν τών Δικαιωμάτων
τοϋ Ανθρώπου, καίτοι άπέχουν χρονικώς κατά 160 έτη περίπου. Αί δύο
διακηρύξεις έχουν όμως καί έτερον
κοινόν χαρακτηριστικόν. Ή ύπό τοϋ
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ΟΗΕ συνταχθείσα έψηφίσθη όταν δέν
είχεν είσέτι σβύσει ό άπόηχος τών
δραματικών γεγονότων τοϋ πλέον αιμα
τηρού πολέμου τής ' Ιστορίας, ένώ ή
ύπό τής Γαλλικής Συνελεύσεως τοιαύτη
έγκαθιδρύθη έπί τών έρειπίων τής Βαστίλλης, παγκοσμίου συμβόλου τρομο
κρατίας καί άνελευθερίας.
Πολύ πρό τής Γαλλικής Έ παναστάσεως όμως, κατά τάς ζοφερός ήμέρας τοϋ Μεσαίωνος, ό «έλέω Θεού»
βασιλεύς τής Αγγλίας Ιωάννης ύπεχρεώθη ύπό τών Εύγενών νά ύπογράψη
έν έκ τών πλέον θεμελιωδών πολιτικών
κειμένων τήν «Magna Carta Libertatum». Ό Μέγας Χάρτης καθιέρωνε
δύο βασικός άρχάς: Πρώτον, ότι ή έξουσία ένός ήγεμόνος είναι περιωρισμένη' καί δεύτερον ότι τά άνθρώπινα
δικαιώματα είναι σημαντικώτερα άπό
τήν κυριαρχίαν τών ήγεμόνων.
Τό θεσμικό πλαίσιον μεταξύ τών δύο
διακηρύξεων διαφέρει κατά τό ότι, εις
μέν τήν ύπό τής Γαλλικής ' Εθνοσυνελεύσεως ψηφισθείσαν διαφαίνεται ώς
έπί τό πλεϊστον προσπάθεια διασφαλίσεως τών Συνταγματικών κυρίως δι
καιωμάτων τοϋ πολίτου καί τής μορφής
τοϋ πολιτεύματος, ένώ εις τήν ύπό τοϋ
ΟΗΕ, ψηφισθείσαν τοιαύτην, προσδί
δεται οικουμενικός χαρακτήρ καί δή διά
τής συμπληρώσεως μεταγενεστέρους

άρθρου άναφερομένου εις τό περί αύτοδιαθέσεως τών ' Εθνών δικαίωμά των.
' Εντός τών 30 άρθρων τής διακηρύξεως καθορίζονται τά δικαιώματα τοϋ
άνθρώπου ώς άτόμου, ώς μέλος τής
κοινωνίας καί ώς πολίτου. Βεβαίως, τά
περισσότερα άρθρα κρινόμενα ρεαλι
στικούς άποτελοϋν εύχολογίας καί ιδεώ
δη τά όποια τυγχάνουν παραδοχής έκ
μέρους τών έλευθέρω ν άνθρώπων.
Παραβιάσεις τών άνθρωπίνων δι
καιωμάτων διαπράττονται καθ' έκάστην
τόσον έκ μέρους τών ' Ανατολικών όσων
καί τών Δυτικών κρατών, εις εύρείαν
κλίμακα. Πρόσορατον παράδειγμα καταφώρου παραβιάσεως τών ' Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων άπετέλεσεν ή περίπτούσις
τής Κύπρου. Συνεπεία έλλείψ εω ς μέ
σων ή διαθέσεούς πειθαναγκασμού έκ
μέρους τών φορέω ν τής προασπίσεως
των κατά τών ύπευθύνων, ή ήθική
άμβλύτης ένίων έταίρων τοϋ ΟΗΕ, ώς
καί πολιτικοί σκοπιμότηται, συνετέλεσαν εις τό νά άμφισβητηθή ή λυσιτέλεια τοϋ θεσμού. ' Η μή έοραρμογή όμως
τών εις τό κείμενον τής δικηρύξεως διαλαμβανομένων, συνεπεία τών άνωτέρω
έκτεθέντων λόγων, δ έν άγει ύποχρεωτικώς εις τό συμπέρασμα δτιτοϋτο είναι
άπορριπτέον ύπό παντός έλευθέρω ς
σκεπτομένου άτόμου.

Στην απέναντι σελίδα: Ντάνα Νένκοβα. Τσέχα άντικαθεστωτική. Καταδικάστηκε προαφάτως σέ πολυετή φυλάκιση Επάνω: Τό
ζεύγος Κοζλώφ πού διέφυγε προοφάτως
στις Η.Π.Α. Κάτω: Ενας άκόμα Τσέχος
άντικαθεστωτικός πού καταδικάστηκε γιά
τή δράσι του. Ο Βάκλαβ Μπέντα.

Εις τήν διακήρυξιν μεταξύ τών άλ
λων άναφέρεται ότι πάντες οί άνθρωποι
γεννώνται ίσοι, έχουν άδιακρίτως τήν
δυνατότητα τής έλευθέρας άσκήσεως
τής ζωής, τής έλευθερίας καί τής άσφαλείας.
Περαιτέρω καταδικάζεται ό θεσμός
τής δουλείας τά βασανιστήρια καί αί αύθόρμητοι έπεμβάσεις εις τήν ιδιωτικήν
ζωήν τών πολιτών.
'Αναγνωρίζεται τό άσυλον τής κα

τοικίας, τό δικαίωμα τής έλευθέρας
έπιλογής του τόπου έργασίας καί κα
τοικίας καί κατοχυρώνονται αί έλευθερίαι τής θρησκείας, τής σκέψεως
καί τής συνειδήσεως.
Ή
Ελλάς εύθύς έ ξ ' άρχής ύπεστήριξεν τήν διακήρυξιν τήν όποιαν
είσήγαγεν άργότερον διά νόμου ώς έσωτερικόν δίκαιον τής Χώρας. ' Η διακήρυξις έλαβεν άλας τάς ψήφους τών
Κρατών - μελών τού ΟΗΕ, πλήν έλαχίστων. Οί άρνηταί άναφερόμενοι χάριν
τής
Ιστορίας ήσαν: Ή Νοτιοαφρικανική Έ νω σις λόγω τών έφαρμοζομένων φυλετικών διακρίσεων, ή Σαουδική
Αραβία λόγω τής ίσχυούσης έκείσε
δουλείας καί ή Σοβιετική Ένωσις. Ο
λόγος τής μή ύπογραφής ύπό τής ΕΣΣΔ
τού κειμένου τής διακηρύξεως κατά
τόν έκπρόσωπόν της Βυσίνσκυ συνίσταται εις τό ότι, δέν είναι δυνατόν νά διαδίδωνται έλευθέρω ς άπασαι αί ίδέαι,
διότι εις τήν χώραν των οί μόνοι οί όποιοι
θά ήθελαν νά ιδρύσουν άλλον κόμμα,
πλήν τού κομμουνιστικού, είναι οί πρά
κτορες τών ιμπεριαλιστών.
' Εκτοτε καίτοι οί ύπόλοιποι κομμουνι
στικοί χώραι έγένοντο δεκταί ώς μέλη
τού ΟΗΕ, ούδεμία έξαύτώ ν ύπέγραψεν
τήν Δαικήρυξιν τών Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων.

Εις πλεΤστα έκ τών κρατών τών ύπογραψάντων τήν διακήρυξιν άνεστάλησαν, εις περίπτωσιν άπειλής, κατά τό
έθνος, έν όλω ή έν μέρει τά έν λόγω
δικαιώματα. ' Ο κομμουνισμός δέν άναστέλλει όμως λόγω ειδικών συνθηκών,
ώρισμένα δικαιώματα. Ά ρ νεϊτα ι τήν ϋπαρξίν των. Διότι ώς θεωρία καί ώς πράξις ό κομμουνισμός είναι ή πλήρης
καί άπόλυτος άρνησις παντός δικαιώμα
τος. Τό άπέδειξαν έμπράκτως ή δολο
φονία τού Γκόρκυ, αί «αύτοκτονίαι»
τών Μαγιακόφσκι, Γιεσένιν, Φαντέγιεφ.
Αί γνωστοί καταδίκαι τών Συνιάφσκυ,
Ντάλιελ καί χιλιάδων άλλων άντικαθεστωτικών. Ή κατάπνιξις τού κινήμα
τος τών Μαγυάρων τό 1956 καί ή εισ
βολή εις τήν Τσεχοσλοβακίαν τό 1968.
Αί άρθρόαι αιτήσεις παροχής πολιτικού
άσύλου έκ μέρους προσωπικοτήτων
τής Τέχνης καί τών σπόρ - εις τάς ό
ποιας συμπελαμβάνονται.
Οί παγκόσμιοι πρωταθληταί τού καλ
λιτεχνικού πατινάζ "Ολεγκ Προτοπόπωφ καί Λουντμίλα Μπελουσόβα, άμφότεροι μέλη τού Κ.Κ. τής Σ. ' Ενώσεως άποδεικνύουν περιτράνως τήν, μεσοϋντος τού 20ου αίώνος, άνυπαρξίαν καί
τών πλέον στοιχειωδών δικαιωμάτων.
Διότι άς μήν αύταπατώμεθα. Εις τόν
κομμουνισμόν δέν ύφίστανται δικαιώμα
τα. Μόνον ύποχρεώσεις καί τυφλή ύπακοή εις τάς έντολάς τού κόμματος.
' ΑφαιρεΤται πάσα αύτοτέλεια σκέψεως
καί δράσεως.
' Η άντίθεσις τού κομμουνισμού πρός
τήν Διακήρυξιν άπορρέει έκ τού γεγο
νότος ότι ούτος άποτελεϊ τήν πλέον
προκλητικήν άρνησιν τών ' Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Παρά ταύτα, τούτο δέν έμποδίζει
τούς κομμουνιστάς τού Δυτικού κό
σμου, νά έπικαλοϋνται συνεχώς πρός
όφελος των, τά άνωτέρω Δικαιώματα
τά όποια τό καθεστώς των άπορρίπτει
άναφανδόν.
Θέλουν νά άπολαμβάνουν τών δι
καιωμάτων καί προνομίων πού παρέχει
ό Δυτικός τρόπος ζωής διά νά τά χρησι
μοποιήσουν πρός καταστροφήν τού
Δυτικού συστήματος. Μετά δέ τήν κατάκτησιν τής έξουσίας τά άγνοοϋν καί τά
καταπνίγουν. Τούτο συνέβη μέ μαθημα
τικήν άκρίβειαν, όπου είτε βιαίως, είτε
είρηνικώς έπεβλήθησαν. Ας τό έχουν
λοιπόν ύ π' όψιν των οί συνοδοιπόροι
τών κομμουνιστών καί οί άπλοϊκοί όραματισταί ένός ροδίνου μέλλοντος, οί
παρασυρόμενοι άπό τά άπατηλά συνθήματά των περί οίκοδομήσεως ένός
κόσμου ειρήνης, ίσότητος, δικαιοσύ
νης καί έλευθερίας.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
a : ΚΑΙ 0 ΕΠΙΚΙΝΟΥΝΟΕ τοιοττοε
ΝΙΚ. ΚΟΡΦ ΙΑΤΗ
Τ. Εΐσαγγελέως * Εφετών
ΑΤ' ΑΡΧΗΝ παρατηρεΐται, ότι Προσδιορισμός των «όρων»
τούτων δέν άνευρίσκεται έν τώ Ποινικώ Δικαίω ήμών, ώς
άλλωστε, τοιοΰτος δέν ύφίσταται καί εις έτέρας Ποινικός Νο
μοθεσίας (Αίτιολογική Έ κθεση Σχεδίου Πν. Κ. 1929/1933, σελ.
127).
Κατ' άκολουθίαν τήν έννοιαν αυτών, καθ' όσον τούτων γένηται χρήσις έν τώ Ούσιαστικώ καί Δικονομικώ Δικαίω, ήμών (Ποιν.
Κ. 41, 90, 92 κ. ά. Κ. Πν. Δ. 292 κλ), θέλομεν πειραθή, όπως άρυσθώμεν έκ τής Επιστήμης καί δή έκ τής Εγκληματολογίας.

Κ

Καθ έ ξιν έγκληματικότης
Οϋτω καθ' έξιν ' Εγκληματίας νοείται ό ένεκεν έγγενοϋς ή έπικτήτου χαρακτήρος ρέπων πρός τό Έγκλημα καί αδυνατών νά
σωφρονισθή ή, άλλως «ό έχων βαθέως έρριζωμένην τήν πρός τό
έγκλημα ροπήν».
Κατά τό Γερμανικόν ' Ακυρωτικόν ύπό τό Κράτος τής διά του
Νόμου τής 24.11.1933 προστεθείσης εις τόν διά του Νόμου τής
15.5.1871 ψηφισθέντα Γερμανικόν Ποινικόν Κώδικα παρ. 20α «πε
ρί έπικινδύνων καθ' έξιν έγκληματιών», αντίστοιχον τοϋ άρθρου
88-90 ήμετ. Ποιν. Κ., καταργηθείσης δέ διά τοϋ ν. τής 25.6.1969
έπί τή αιτιολογία τής άναπληρώσεως τής Διατάξεως τής παρ. τού
της (20α) διά τών Διατάξεων τών παραγράφων 17 περί «ύποτροπής» καί 42ε περί « Ασφαλιστικής Κρατήσεως» προσδιορίζεται
ό τοιοΰτος «καθ' έξιν έγκληματίας» ώς «ό άνθρωπος, όστις είτε
συνεπεία, ύφισταμένης χαρακτηρολογικής διαθέσεως, είτε διά
τής χρήσεως κτηθείσης έσωτερικής κλίσεως, διέπραξεν έπανειλημμένας Παραβάσεις τοϋ Δικαίου καί ρέπει πρός έπανάληψιν
τούτων».
Τή ' Απόψει ταύτη τοϋ REICHSGERICHT άκολουθοϋσι καί τό
Δικαστήρια τής Ούσίας.

Καθ' έξιν έγκληματικότης είδικώ τερον
1 Είδικώτερον άναφορικώς πρός τήν έννοιαν τοϋ καθ' έξιν
' Εγκληματίου παρατηρητέα τά έξής: Εναι κατ' άρχήνάνευ σημα
σίας έπί τίνος έρείδεται ή Κλίσις πρός τό Έγκλημα. Εναι, περαι
τέρω, άδιάφορον έάν αϋτη έστίν έμφυτος ή ένεκεν οίωνδήποτε
περιστάσεων άπεκτήθη ή έπηυξήθη αϋτη.
2.
Παραιτέρω, «καθ' έξιν Έγκληματίας» δύναταινά ή ό παρ' ω
ή συμφυής αϋτη Κλίσις έπηυξήθη, έστω καί διά τίνος άνυπαιτίου
Παθήσεως (Νοσήματος). Ή ένδογενής αϋτη Κλίσις δύναται νά
έρείδηται καί έν τούτω: ότι ό Δράστης, τυγχάνων άσθενοϋς θελήσεως, άδυνατεί, ένεκεν τής έσωτερικής άβουλίας (άσταθείας) ν'
άντισθή εις τήν πρός τ ό " Εγκλημα Παρόρμησιν, πίπτων, οϋτω, θϋμα
τοϋ έκάστοτε Πειρασμού. Περαιτέρω έτι ό «καθ' έξιν έγκλημα
τίας» δύναται νά ή καί ό ήλαττωμένου Καταλογισμού.
3.
' Επίσης τοιοΰτος δύναται νά ή καί ό άνώριμος άνθρωπος,
παρ' ώ ύφίσταται ή δυνατότης τής έκ τών ύστέρων ώριμάνσεως.
Ομοίως καί ή έπί τής αδυναμίας (Νοσήματος) τοϋ Παιγνίου έ-
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ρειδομένη Κλίσις πρός διάπραξιν ' Απατών δύναται νά δώση τόν
χαρακτηρισμόν τινός ώς «καθ' έξιν έγκληματίου». Αδιάφορος,
περαιτέρω, έστίν ή πρός τήν Πράξιν δοθεΐσα ' Αφορμή έν όσω ό
Δράστης, ένεκεν τής ' Εγκληματικής Διαθέσεως, αντιδρά εις τοιαύτην μόνον «έγκληματικώς» Πράξεις, ών τινων ή Εξωτερική
Αφορμή έστίν ή Ανάγκη, ή ' Αθλιότης, ή Άπόλαυσις τοϋ Οινο
πνεύματος ή άλλως ή Κλίσις πρός τόν Πότον, τό Μίσος ή ή Παραπλάνησις δύνανται, παρά τήν Συνδρομήν τών Περιστάσεων τού
των, όπως ώσιν ή ' Απόρροια τής ' Εγκληματικής Τάσεως ή Ροπής
4. Τέλος «καθ' έξιν έγκληματίας» έστίν, έπίσης όστις ύποκύπτει εις τήν έν αύτώ έμφωλεύουσαν τάσιν πρός τό " Εγκλημα έν
έκείναις ταϊς περιπτώσεσιν, έν αίς εϋρηνται έτεροι Διέξοδοι καί
ύπερνικώσι τήν πρός τό Έγκλημα Παρόρμησιν.
5. Τότε δέ μόνον άποκλείεται ή Εφαρμογή τών περί «καθ'
έξιν Εγκληματιών» Διατάξεων (Γερμ. Ποιν. Κ. 20 α-Έ λλ. Ποιν.
Κ. 88 έπ. κ.λ.π.), έάν ή ' Εξωτερική Περίστασις (ή' Κατάστασις
' Ανάγκης, Μέθη κ.λ.π.) ή α'ι Στιγμιαίοι Παρορμήσεις προεκάλεσαν
τήν Εγκληματικήν Πράξιν. Ήγουν ό «καθ' έξιν έγκληματίας»
ύπερκερανύει τούς ' Ανασχετικούς Φραγμούς οϊτινες είσί χαρα
κτηριστικοί τοϋ «έκ Περιστάσεως» Έγκληματίου.
6. "Αλλαις λέξεσιν ούδεμία άσκεϊ έπίδρασιν ή Αίτια Προελεύσεως, ή Εκδήλωσις καί ή Τάσις τής Κλίσεως. Τό ούσιώδες έστί
μόνον ή τοιαύτη «Κλίσις». Πρόκειται περί μιάς «έρριζωμένης ' Εγ
κληματικής Τάσεως», ήτις καθίσταται, ούτως είπεϊν, «δευτέρα
φύσις» τοϋ Έγκληματίου, έγκειμένη έν τώ ότι είτε αϋτη έξωτερικεύει έν αύτή τήν διαρκή έγκληματικήν έναντι τοϋ Δικαίου
έχθρότητα, είτε ότι ή λίαν παθητική αϋτη Φύσις τού Δράστου, διά
τής έπιρροής τής Κλίσεως, άδρανεΐ καί, καθισταμένη άνίκανος
πρός άντίστασιν, ύποκύπτει εις πάσαν ' Εγκληματικήν Εύκαιρίαν
ή Πειρασμόν.
Ή καθ' έξιν έγκληματικότης συνάγεται, κατά κανόνα, έκ τής
έπανειλημένης, άλλά τούλάχιστον δίς, έστω καί έάν δέν έλαβε
χώραν καταδίκη, έγκληματικής Δραστηριότητος τοϋ αύτού ή δια
φόρου είδους, έξ ής άποδεικνυέται ή έγγενής ή έπίκτητος ροπή
πρός τό ' Εγκληματεΐν τού Προσώπου (Μπουρόπουλος, ' Ερμ. Πν.
Κ. α/ 1959 ύπ' άρθρ. 90 σελ. 230).
' Εν τοσούτω δέν άποκλείεται καί έκ μιάς καί μόνης Πράξεως
νά προκύψη ή τοιαύτη «καθ' έξιν έγκληματικότης», έφ ' όσον έκ
ταύτης διαπιστοϋται, ότι ό Δράστης ήχθη εις τήν τοιαύτην Πρά
ξιν του έκ τής διαληφθείσης έγγενοϋς ή έπικτήτου ήοπής πρός τό
έγκληματεϊν.
Δέον νά διευκρινισθή ένταϋθα, ότι πάς πλειστάκις « Υπότρο
πος» δέν είναι «κατ' άνάγκην» καθ' έξιν έγκληματίας, διότι αί
«έπανειλημμέναι» ύποτροπαί δυνατόν νά όφείλωνται εις έπανειλλημμένας τυχαίας έπιδράσεις ' Εξωτερικών Παραγόντων καί ούχί
εις τήν τραχυτέραν άντικοινωνικήν Διάθεσιν ή εις τό ' Αβελτίωτον τοϋ Δράστου.
Πρός όρθήν διάγνωσιν τής «καθ' έξιν έγκληματικότητος» συ-

νεπώς, δέον νά λαμβάνηται ύπ' δψιν ούχί μόνον τό «έπανειλημμένον» τής Υποτροπής, αλλά καί ή όλη «Ψυχική Προσωπικότης» καί ή «ιδιοσυστασία» τού Δράστου, έκτιμωμένου τοϋ όλου
προγενεστέρου Βίου αυτού καί τοϋ Τρόπου τής Τελέσεως
τών ’ Εγκλημάτων, τό Είδος, ή Βαρύτης καί τά Αίτια αύτών (Γαρδίκας, 1Εγκληματολογία, CIT, σελ. 605, Τούσης - Γεωργίου, αύτόθι
σημ. 3).

’ Επικινδυνότης
1. Επιίνδυνος, περαιτέρω, έστίν ό «καθ' έξιν Εγκλημα
τίας» (καί ήμ. Πν. Κ. 90 παρ. 1), έάν ύφίσταται ώρισμένη «Πιθανότης», έγκειμένη έν τούτω: Ό τι ούτος έν τώ Μέλλοντι θέλει
διαπράξει Εγκλήματα, συνιστώντα ούχί άσήμαντον Διατάραξιν
τής Έννόμου Τάξεως.
2. Τό τοιοΰτον Συμπέρασμα προκύπτει άναμφισβητήτως έκ τής
«προληπτικής Κατευθύνσεως» τοϋ «Σκοπού τοϋ Δικαίου», όπερ,
έν τή Σημαίρ του διαγράφει ένα ' Εγκληματοπολιτικόν Νοητικισμόν.
3. " Εναντι τής 1Αντιλήψεως ταύτης ύποστηρίζεται, δτι ή « 1Επικινδυνότης» ένταϋθα δέν νοείται ύπό τήν «άντικειμενικήν έν
νοιαν». Κατά τήν Ά π ο ψ ιν ταύτην ό «καθ' έξιν έγκληματίας» έ 
στίν έπικίνδυνος, έάν τώ δντι ύφίσταται παρ' αύτώ κατά τόν χρό
νον τής Πράξεως ή «Κλίσις» πρός διάπραξιν σοβαρών ' Εγκλημά
των. Τή τοιαύτη « Υποκειμενική Ά πόψει» συντάσσονται καί έ 
τεροι Συγγραφείς.
4. ' Η Πιθανότης, περαιτέρω, ' Εγκλημάτων δύναται νά προκύπτη έκ τής «συχνότητος» καί τής «άδιακόπτου συνεχείας» τών
μέχρι τοϋδε άξιοποίνων Πράξεων, έκ τής «καθ' ύποτροπήν έγκληματικότητος παρά τάς παρουσιασθείσας εύνοϊκάς πρός ’ Ερ
γασίαν Περιστάσεις, έκ τής «χρησιμοποιήσεως» ιδιαιτέρως έπικινδύνων «Μέσων», έκ τής «άναποτελεσματικότητος» τών κατά
τής ’ Ελευθερίας Ποινών, έκ τής «’ Απερισκεψίας» ή τής « ’ Ελλείψεως Συνέσεως» καί έκ τής « Αντικοινωνικής» Διαθέσεως.
5. Αί περαιτέρω «πιθανοί» Εγκληματικοί Πράξεις τονίζεται
ιδιαιτέρως, δέον νά παρίστανται ώς «ούχί» άσήμαντος μόνον Διατάραξις τής ' Εννόμου Τάξεως. Συνεπώς τών καθ' έκάστην «Νομοτυπικών ' Υποστάσεων» τών Πράξεων τούτων ώς τοιούτων, άλλ'
άκριβώς έτι καί έπί τής σοβαρότητος τών παρά τοϋ Δράστου τού
των άναμενομένων πρός πραγμάτωσιν Εγκλημάτων. Κατ' άκολουθίαν δύνανται καί Εγκλήματα, ήσσονος βαρύτητος, όπως δικαιολογήσωσι τήν έφαρμογήν τών περί τών «καθ' έξιν έγκληματιών» Διατάξεων, έάν αί παρά τοϋ Δράστου άναμενόμεναι πρός
τέλεσιν Πράξεις άνήκωσιν εις τάς βαρυτάτας Περιπτώσεις τοϋ
είδους τούτου τής Εγκληματικής Δραστηριότητος.
6. Ή λεγομένη άσήμαντος Έγκληματικότης, πάντως
δέν δύναται νά θεμελιώση βάσιν πρός έπιβάρυνσιν τής Ποι
νής.
7. Οϋτω αί Κλοπαί άντικειμένων «άσημάντου» ή «εύτελοϋς»
άξίας δέον δπως άποχωρίζωνται.
8. Δέν είναι άπαραίτητον, δπως ή Λεία ή ή έν τοΐς καθ' έκα
στον προξενουμένη βλάβη ή ιδιαιτέρως μεγάλη.
9. Διά τήν Σημαντικότητα δύνανται νά ώσιν «άποφασιστικής»
άξίας, έπίσης καί έτεραι Περιστάστεις. Οϋτω ή χρησιμοποίησις διά
τήν Πράξιν «έπικινδύνων Μέσων». Επουσιώδης Διατάραξις τής
Έννόμου Τάξεως μή έρείδουοα τό Γνώρισμα τής «έπικινδυνότητος» έστίν ένδεχομένως ή ύπό τοϋ Μορφινομανοϋς (Τοξικο
μανούς) έπιχειρουμένη, δστις ένεκεν τής έσωτερικής Κλίσεώς
του, κλέπτει, κατ' έπανάληψιν, πάντοτε όμως μικρός ποσότη
τας Μορφίνης.
Τοΐς Ένοχλητικαΐς μέν, πλήν «ούχί» έπικινδύνοις καθ' έξιν
' Εγκληματίαις δύνανται, περαιτέρω, δπως άνήκωσιν οί ρέποντες
εις τήν έξ άνάγκης κλοπήν, εις τήν έξ άνάγκης άπάτην (άσημάν
του δηλ. άντικειμένου) ή εις τάς Πταισματικάς Παραβάσεις.
Επικίνδυνος δύναται νά ή ό Δράστης ούχί μόνον, όσάκις ούτος
ένεργεϊέξ ισχυρός βουλητικής Δυνάμεως, άλλ' έπίσης καί όσάκις
ή ' Εγκληματική Κλίσις του έρείδεται έπί έγγενοϋς ή έπικτήτου

βουλητικής ' Αδυναμίας ή έπί έλαφράς βουλητικής ' Επιδράσεως.
Επίσης καί ό δεκτικός βελτιώσεως καθ' έξιν ' Εγκληματίας δύναται νά ή «έπικίνδυνος».
Η Ίδιότης τινός ώς «έπικινδύνου καθ' έξιν έγκληματίου»
δέον, δπως προκύπτη έκ τής «Συνόλης» έκτιμήσεως τής Προσωπικότητος αύτοϋ, ή συναγομένη έκ τών προηγουμένων Πράξεων,
ώς καί τής νέας τοιαύτης ού μήν άλλά καί πολύ μάλλον έξ ' Ενερ
γειών καί Γεγονότων έκτός τών Πράξεων τούτων κειμένων, ώς λ.χ.
ή τακτική Συναναστροφή εις ' Εγκληματικούς Κύκλους κ.λ.π.
Από άπόψεως Δράστου ώς ούσιωδέστατα Συμπτώματα τής
τοιαύτης «έπικινδύνου καθ έξιν ' Εγκληματικότητος» δέον νά
λάβη τις ύπ' δψει τά άκόλουθα Χαρακτηριστικά Στοιχεία.
Σοβαρότατον τοιοΰτον έστίν ή Καταγωγή τοϋ Δράστου. Οϋτω
έάν ό Δράστης κατάγηται έξ οικογένειας έν τή όποίς δεσπόζει
ή ψυχοπάθεια, ή κλίσις πρός τόν Πότον ή ή ' Εγκληματικότης, τότε
δύναται τις εικότως νά όμιλό περί κληρονομικής καί άπό «Διαθέ
σεως Εγκληματικότητος».
Από έτέρας άπόψεως σημαντικοί είσίν αί Προϋποθέσεις τής
Άναπτύξεως - Ανατροφής.
Παράνομος Γέννησις, Διάζευξις τών Γονέων, Πρώιμος Απορ
φανισμός, Τάσις πρός Πότον τών Γονέων ή ' Εγκληματικότης τού
των, είσίν ούσιωδέστατοι Συντελεσταί, οϊτινες άσκοϋσι δυσμενή
έπίδρασιν έπί τοϋ Τέκνου. Άντιθέτως αί Οικονομικοί Συνθήκαι
ύφ' άς άνυπτύχθη ό Νέος κέκτηνται, ώς φαίνεται, μικροτέραν
Σπουδαιότητα.
Σπουδαιοτέρας σημασίας έν τή έρεύνη τής Συμπεριφοράς
τοϋ Δράστου έν τή Νεαρά Ηλικίςι έστίν ή άχρι νϋν έγκληματική
αύτοϋ Πολιτεία.
Τό δτι ή Πρόξις έτελέσθη «καθ' ύποτροπήν» όμως μόνον δέν
άρκεΐ δπως αϋτη θεωρηθή ώς άπόρροια Εγκληματικής Ροπής.
Εν τή Πράξει τό «κύριον βάρος» τοποθετείται έπί τοϋ άριθμοϋ
τών προηγουμένων Ποινών. Τούτο έστί λίαν σημαντικόν, άλλ' ούχί
μόνον καί τό άποφασιστικόν.
' Ομοίως ούσιώδης έστίν ή «χρονική κατανομή» τών ' Αξιοποί
νων Πράξεων. Χαρακτηριστική διά τόν «καθ' έξιν κ.λ.π. έγκληματίαν» έστίν ή μεγάλη Σπουδή (ή ταχύτης) έν τή Υποτροπή». Τά
μικρά, έλεύθερα τιμωρίας, Διαλείμματα συνηγορώσιν ύπέρ τής
έκδοχής, δτι δέν πρόκειται περί « Έγκληματίου Καταστάσεως».
Διά τήν άξιολόγησιν τοϋ Εγκληματικού Παρελθόντος, όμως,
δύνανται νά κέκτηνται σημασίαν καί παραγεγραμμέναι Αξιό
ποινοι Πράξεις.
Αποφασιστικόν διά τήν «Προσωπικότητα» Συμπέρασμα έπιτρέπει τό χρονικόν Σημείον (ή ' Αφετηρία) τής ένάρξεως τής ' Εγ
κληματικής Δραστηριότητος. Ή πρώιμος έγκληματικότης έστίν,
ώς έπί τό πολύ, σοβαρόν Σύμπτωμα ' Εγκληματολογικής Καταστάσεως. Επί ταύτης πάντως πρέπει νά έρευνάται, έάν αϋτη έστίν
' Επεισόδιον ή Σύμπτωμα.
Μεγίστην Σπουδαιότητα κέκτηται τό «είδος» τών ' Εγκληματι
κών Πράξεων. Οί κατ' Επάγγελμα Έγκληματίαι είσίν, ώς έπί
τό πλείστον έξειδικευμένοι, κυρίως δέ οί κατά τής Περουσίας τοιοϋτοι. 'Επίσης ό τρόπος τελέσεως έστί παρ' αύτοϊς ό ίδιος, ώς
λ.χ. ή Διάρρηξις Καταστημάτων, ή Βαλαντιοτόμησις. Ή Κλίσις,
όμως, δύναται νά ή καί εύρυτέρα, έκτεινομένη καί εις συγγενή
«έννομα Αγαθά». Επίσης καί έκ τοϋ «Τόπου» τής τελέσεως
τής Πράξεως δύνανται νά συναχθώσι Συμπεράσματα. Οϋτω οί
κατ' έπάγγελμα καί έτεροι Καταστάσεως Έγκληματίαι μεταβάλλουσι συχνάκις τόν τόπον τής Δράσεώς των.
«Σημεϊά Ανασχέσεως» τής Εγκληματικής Συμπεριφοράς
τοϋ Δράστου δύνανται νά προκύψωσιν έκ τής κατά τόν χρόνον τής
Ποινικής ' Ελευθερίας τούτου Κοινωνικής Πολιτείας αύτοϋ. Οϋ
τω Συμπεράσματα ' Ανανίψεως έπιτρέπεται δπως συναχθώσιν έπί
παραδείγματι έκ τοϋ κύκλου τών Προσώπων, μεθ' ών συναναστρέ
φεται ό Δράστης, έκ τών Συνηθειών αύτοϋ άναφορικώς πρός τόν
Πότον, τών Συζυγικών Σχέσεων τούτου, τής χρησιμοποιήσεως
ύπ αύτοϋ τοϋ Ελευθέρου Χρόνου του. Ιδιαιτέρως σημαντική
πρός τοϋτο έστίν ή Σχέσις τοϋ Δράστου πρός τήν Εργασίαν
του.
Διά τήν καθ' δλον έκτίμησιν τής «Προσωπικότητος» τοϋ Δρά-
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στου ένδιαφέροντα είσίν ή ΕύφυΤο καί ό Χαρακτήρ αύτοϋ. Οϋτω ή
«εύφϋΓα» Ύποτρόπου υπολείπεται «κατά πολύ» τής τού τό
πρώτον έγκληματήσαντος. Ουσιώδεις έλλείψεις τής Νοήσεως
καί τής Καταστάσεως τής Κρίσεως δύνανται νά σταθμισθώσιν ώς
«ένδείξεις» τής τού «Έγκληματίου Καταστάσεως».
Από άπόψεως χαρακτήρος. Γνωρίσματα (χαρακτηριστικά) εί
σίν ή «"Ελλειψις Αισθήματος» καί ή «Παγερότης Συναισθήμα
τος», περαιτέρω δέ ή « Αδυναμία θελήσεως» καί ή Αστάθεια.
Σπουδαιότατον καί ιδιαιτέρως σοβαρόν πρός λήψιν ύπ' δψιν ώς
Γνώρισμα τής «Προσωπικότητος» τής τού «Έγκληματίου Κατα
στάσεως» έστί, περαιτέρω, ή Φυγοπονία.
Ο Εξ έπαγγέλματος, έκ φυγοπονίας Εγκληματίας έστίν ό
σπουδαιότατος Τύπος Επικινδύνου καθ' έξιν Έγκληματίου.
' Αντιθέτως ό ' Εγκληματίας κατά τής Περιουσίας ένεκεν ήλαττωμένης Δυνάμεως ' Αντιστάσεως, λίαν σπανίως θεωρείται ώς «καθ'
Έ ξιν Επικίνδυνος Εγκληματίας».
' Από άπόψεως Πράξεων. ' Από τής άπόψεως ταύτης δέον νά
λάβη χώραν «συνολική ' Εκτίμησις» τούτων. Οϋτω δέον, όπως
παρ' έκάστη έπί μέρους Πράξει άποδεικνύηται ύπάρχουσα μία
όμοειδής τήν προέλευσιν «έσωτερική Σχέσις» ταύτης πρός τήν
φυσιογνωμίαν τού Δράστου, ώστε αϋτη νά δύναται νά έμφανίζηται
ώς Προϊόν τής ' Εγκληματικής Ροπής του. Αί τρεις Πράξεις δέον,
όπως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς Γνώρισμα τοϊς τώ Δράστη προσιδιάζουσιν δίδει καί Διαθέσει τής ' Εγκληματικής Ροπής του. Δέον
όπως αύται ώσι τά λεγόμενο Συμπτώματα. Κατ' άκολουθίαν δέν
δύναται, όπως έπαρκέση έκάστη έπί μέρους Πράξις ώς Σύμ
πτωμα διά τήν τελικήν τής Προσωπικότητάς του Κρίσιν. ' Η Διαπίστωσις, δτι έκάστη έπί μέρους Πράξις έστί «Σύμπτωμα» διά τήν
Ροπήν πρός τό " Εγκλημα καί τήν ' Επικινδυνότητα τού Δράστου
δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ τής Διερευνήσεως τών Σχέσεων
μεταξύ τής Προσωπικότητος τού Δράστου καί τής Πράξεως. Δέν
είναι άπαραίτητος, όπως αί άξιόποινοι Πράξεις ώσιν «όμοειδεΐς»
ή κατά τήν «έσωτερικήν πηγήν» των άνήκωσιν εις τό «αύτό
Γένος ή παρουσιάζωσι τήν « αύτήν» Ροπήν. Οϋτω έάν τις κατά τήν
Διαδρομήν του χρόνου διέρχηται άπό τού «ένός» Είδους ' Εγκλή
ματος εις τό «έτερον» τούτο άκριβώς δύναται νά έρείδγται έπί
τής Εγκληματικής Διαθέσεως. Προκειμένου περί «άνομοειδών
Πράξεων» άπαιτεΐται ιδιαιτέρα έπιμέλεια, όπως άποδειχθή, δτι
αύται είσί χαρακτηριστικοί τής ' Εγκληματικής βοπής καί τής ' Επικινδυνότητος τού Δράστου. Έ άν πρόκειται μόνον Πράξεις, αϊτινες έκπηγάζουσιν έξ δλως διαφόρου Είδους Κινούντων Αιτίων
καί Ψυχικών Παραστάσεων, τότε, ή Συνόλη έκτίμησις αύτών μόλις
καί μετά βίας δύνανται νά όδηγήση εις τήν κρίσιν, ότι πρόκειται,
περί «καθ' έξιν Έγκληματίου». Χωρεϊ λίαν μακράν ή Άντίληψις
ότι ή ' Επικινδυνότης συνάγεται «έκ πλειόνων Περιπτώσεων» ' Α
πάτης καί Αίμομειξίας.
' Εν δσω ή «Συνολική ' Εκτίμησις» περιλαμβάνει Πράξεις τελε
σιδίκους κριθείσας δέν δύναται νά έξετασθή έν αύτή τί έλήφθη
ύπ' όψει κατά τάς προηγουμένας Καταδίκας πρός Στάθμισιν έκάστης έξ αύτών καί πώς έκρίθησαν αύται.
Τό Δικαστήριον, όμως, ύπεστηρίχθη έν Γερμανία είναι άρμόδιον καί κατά τήν παρ. 155 έδ 2 τής Γερμ. Ποινικής Δικονομίας,
- όπως, διά τήν τοιαύτην «συνολικήν έκτίμησιν» δημιουργήση
προφανώς διά τής λήψεως ύπ' όψει νέων Αποδείξεων, περαι
τέρω Ερείσματα.
Οΰτω έν Γερμανία έγένετο δεκτόν ότι δύνανται νά ληφθώσιν
ύπ' όψει περαιτέρω Διαπιστώσεις λ.χ. έπί τών ' Εξωτερικών Σχέ
σεων τού ' Υπαιτίου ή έπί τών Εσωτερικών Κινήτρων τούτου, ιδία
δέ έπί τούτου, έάν αί προηγούμενοι Πράξεις έρείδωνται έπί μιας
στερρώς έρριζωμένης Εγκληματικής διαθέσεως ή δύνανται ν'
άναχθώσιν εις τήν ' Ανάγκην, τό όλίσθημα ή τήν Περίστασιν.
Ανεπίτρεπτοι, όμως, έκρίθη αύτόθι, ότι τυγχάνουν αί Διαπι
στώσεις, αί όποΐαι δύνανται ν ' άλλοιώσωσι τήν Πραγματικήν Ει
κόνα, τών προηγουμένων Αποφάσεων. Περαιτέρω άνεπίτρεπτος τυγχάνει ή διάφορος έκτίμησις τής προηγουμένης Πρά
ξεως. Οϋτω τό νϋν κρίνον Δικαστήριον δέν δύναται νά διαπιστώση
«κλοπήν», ένθα τό προηγουμένως δικάσαν (Δικαστήριον) έδέχθη
« Αποδοχήν κ.λ.π. Προϊόντων τού Εγκλήματος».
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' Αποφαστιστικός, κατά τήν κρατούσαν έν Γερμανία έποψιν,
πρός τούτο, ήγουν έάν τις δέον νά θεωρηθή ώς « Επικίνδυνος
καθ’ έξιν Εγκληματίας», έστίν ώς έκ τής «Προληπτικής Απο
στολής», τού Δικαίου, ό χρόνος τής Κυρίας Διαδικασίας. Παρα
τηρήσεις δέχονται ώς άποφασιστικόν τόν χρόνον τής Πράξεως,
διότι ή ίδιότης τού Δράστου ώς « Επικινδύνου καθ' έξιν Έγκλη
ματίου» έστί Τμήμα τής «' Ενοχής» αύτοϋ. Κατόπιν τούτου ό Διαρ
ρήκτης δστις, κατά τήν Πράξιν, κατέστη «τυφλός» καί «χωλός»
δέν είναι πλέον ' Επικίνδυνος. ' Ομοφωνία, πάντως, κρατεί έν τούτω: ότι δέν είναι άποφασιστική ή κατάστασις τού Δράστου κατά τό
τέλος τής ' Εκτίσεως τής Ποινής του, διότι άκριβώς τό ύψος ταύ
της έξαρτάται έκ τού έάν ούτος τυγχάνη «' Επικίνδυνος» καθ' έξιν
Εγκληματίας». Συνεπώς άνευ Σπουδαιότητος έστίν, έάν ή νέα
Ποινή θέλει όδηγήσει τόν Δράστην εις « Υποτροπήν».
' Ορισμένοι προηγούμενοι Καταδίκαι καί ώρισμέναι προηγούμε
νοι Πράξεις δέον, όπως, κατά τήν έφαρμογήν τού Νόμου (Γερμ.
Πν. Κ. 20α - ' Ελλ. Πν. Κ. 90) διά τόν Χαρακτηρισμόν τινός ώς
« Επικινδύνου καθ' έξιν Έγκληματίου» άποχωρίζωνται. Οϋτω
ή έν τώ Ποινικώ Μητρώω έξαλειφθεϊσα Καταδίκη δέον, όπως μή
λαμβάνηται ύπ' όψιν έν τή Εφαρμογή τού Νόμου.
Τή έξαλείψει δέον, όπως έξομοιώται ή κατ' άκολοϋθίαν τής
Παρόδου τής ύπό τού Νόμου προβλεπομένης Προθεσμίας «έξαλειπτική ' Ωριμότης». ' Εξ άλλου δέον, όπως, άποχωρίζωνται, πε
ραιτέρω, Αξιόποινοι Πράξεις αί όποΐαι έμπίμπτουσιν εί ςτήν Πα
ραγραφήν τής ' Υποτροπής (Γερμ. Πν. Κ. 20α ' Ελλ. Πν. Κ. 90,88).
Καταδικαστικαί άποφάσεις Αλλοδαπών Δικαστηρίων πρός
χαρακτηρισμόν τινός ώς έπικινδύνου καθ' έξιν Έγκληματίου έξομοιοΰνται πρός τοιαύτας ' Ημεδαπών, έάν ή τιμωρηθεϊσα Πρά
ξις άποτελή, κατά τό ' Επιχώριον Δίκαιον, Κακούργημα ή έκ Δόλου
άπορρέον Πλημμέλημα (Γερμ. Πν. Κ. 20α - Έλλ. Πν. Κ. 90 παρ.
2, 11 Παράγρ. 1, 2)
' Από άπόψεως «ύποκειμενικοΰ Στοιχείου» δέν άπαιτεΐται όπως
ό Δράστης θεωρή έαυτόν ώς «καθ' έξιν Εγκληματίαν» κ.λ.π.
Πλήν άλλ' όμως έν τή περιπτώσει τής « Επανειλημμένης
' Υποτροπής», ό Δράστης δέον, όπως έχη γνώσιν τής ή τών προη
γουμένων (1,2,3) άμετακλήτων καταδικών αύτοϋ. ' Εφ' όσονσυντρέχωσιν αί Προϋποθέσεις τού Νόμου, δέον όπως διαλαμβάνηται
έν τώ Διατακτικώ τής Άποφάσεως, ότι ό Δράστης καταδικά
ζεται ώς «καθ' έξιν Εγκληματίας». Τοϋτ' αύτό ισχύει καί έάν
ή παραβιασθεΐσα Ποινική Διάταξις διαλαμβάνει «ποινικήν άπειλήν»
βαρυτέραν τής έν τή περί «καθ' έξιν Έγκληματίου» κ.λ.π.
Αί Προϋποθέσεις τής Εφαρμογής τής περί «καθ' έξιν Έγγκληματικότητος» κ.λ.π. Διατάξεως δέον, όπως έκτίθενται διεξοδικώς έν τώ Αίτιολογικώ τής Άποφάσεως. Τό « Αναθεωρητι
κόν Δικαστήριον» δύναται, όπως έν τοϊς καθ' έκαστον έπανελέγξη ταύτας.
' Η ' Απόφασις όσον άφορά τό μέρος αύτής, τό όρών τήν Κατα
δίκην έπί παραβιάσει τής περί «καθ' έξιν ' Επικινδύνου ' Εγκλημα
τικότητας» Διατάξεως (Γερμ. Πν. Κ. 20α - ' Ελλ. Πν. Κ. 90 παρ. 1,
92), δύναται νά προσβληθή αύτοτελώς δΓ ' Ενδίκου Μέσου, άνεξαρτήτως τοΰ περί « Ενοχής» μέρους ταύτης.
' Εάν ή νέα Πράξις, ήτις συνεπάγεται τήν έπαύξησιν τής Ποι
νής ώς έκ τής διαπιστώσεως παρά τώ Δράστη τής Ίδιότητος
αύτοϋ ώς «καθ' έξιν ' Εγκληματίου» έστίν εις βαθμόν ' Απόπειρας
ή Συνέργειας ή μετ' έλαφρυντικών Περιστάσεων, ή τοιαύτη Έ παύξησις λαμβάνει χώραν έντός τών «Πλαισίων» τής ύπό τού Νό
μου έπαπειλουμένης Ποινής.
Έάν, όμως, συντρέχη Περίπτωσις ήλαττωμένης Ίκανότητος
Καταλογισμού (Γερμ. Πν. Κ. 51 - Ελλ. Ποιν. Κ. 36 παρ. 1), αϋτη
λαμβάνεται ύπ' όψει καί διά τήν Έπιμέτρησιν τής Ποινής τής
έπαπειλουμένης εις τήν «καθ' έξιν Εγκληματικότητα» κ.λ.π.
Ή Εφαρμογή τών περί «καθ' έξιν Έγκληματικότητος» κλπ.
Διατάξεων (Γερμ. Πν. Κ. 20α - ' Ελλ. Πν. Κ. 90) δέν έξαρτάται έκ
τής Προτάσεως τής Εισαγγελίας. Αντιθέτως δέον έξ Επαγ
γέλματος νά διαπιστώνται ή Ύπαρξις τών Προϋποθέσεων αύτής,
έάν τούτο άφίησιν, όπως διαφαίνηται τό Πραγματικόν ύλικόν τής
' Υποθέσεως.

ΚΥΡΙΑ Μιμικά τάχει μέ τόν άντρα
της τόν ’ Εράσμιο, πού έννοεϊ νά
μεγαλοπιάνεται ό κύριος καί νά
καλεϊται δήθεν σπουδαίες γνωριμίες
καί στενές σχέσεις μέ πρόσωπα σπου
δαία καί δέν παύει νά τόν συμβουλεύη
- 'Εράσμιε σέ παρακαλώ! Πάφε πιά
αύτές τις βλακείες γιά τις θήθεν σπου
δαίες γνωριμίες σου, γιατί θά γίνουμε
ρεζίλι στό τέλος.
Αλλά ό Εράσμιος δέν έννοεϊ ν ’ άκούση τήν φωνή τής λογικής.
- Γιατί Μιμικά μου; Πειράζω κανένα;
Στό κάτω - κάτω δικαίωμά μου είναι νά
έχω γνωριμίες μέ σπουδαίες προσω
πικότητες. Ψέμματα;
"Αντε νά βρής άκρη μ ’ αύτόν τόν
άνθρωπο, πού θέλει νά παρουσιάζεται
ώς σημαίνον πρόσωπο καί νά άραδιάζει μποϋρδες, όπου σταθή κι όπου βρεθή.
- Μέ συγχωρεϊτε, άλλά πρέπει νά
φύγουμε. Είμαστε, ξέρετε, καλεσμένοι
στήν δεξίωσι τού τάδε ’Εφοπλιστή!...
Κι δχι τίποτα άλλο, πού θάναι κι ό Υ
πουργός Άνορθώσεως καί θέλω νά τού
ζητήσω ένα ρουσφέτι...
Εντυπωσιάζονται οί άκούοντες:
- Γνωρίζετε τόν Υπουργό Άνορθώσεως κύριε Εράσμιε;
- Τόν Βασιλάκη; Αστείο πράγμα!
Στενοί φίλοι άπό παιδιά. Είμαστε μα
ζί καί ατούς προσκόπους! Πάμε Μιμικά,
μήν άργήσουμε! Γειά σας!
- Στό καλό! Στό καλό!
Καί τόν συνοδεύουν ώς τήν έξώπορτα σάν πρόσωπο μέ μεγάλο κύρος
πού συνδέεται μέ Υπουργούς, ’ Εφο
πλιστές καί τραπεζίτες. . .Κιό' Εράσμιος
είναι τότε εύτυχής. Διότι αύτό άκριβώς
έπιδιώκει. Νά τόν περνάνε οί άλλοι γιά
σπουδαίο παράγοντα πού διατηρεί σχέ
σεις μέ προσωπικότητες. Ή Μιμικά
όμως δέν τά σηκώνει αύτά. Είναι μιά άξιοπρεπής κυρία πού άνταριάζεται κάθε
φορά μέ τά τερατώδη ψέμματα τού
συζύγου της καί τοϋ ψέλνει τόν άναβαλλόμενο:
- Τι Υπουργό καί κολοκύθια λές
στούς άνθρώπους χριστιανέ μου; Εί
ναι πράγματα αύτά;
Ο ’Εράσμιος όμως τήν άντιμετωπίζει άτάραχος:
- Μή συγχίζεσαι Μιμικά μου. Στό κά
τω - κάτω άν δέν γνωρίζω σήμερα τόν
’ Υπουργό Ανορθώσεως, μπορεί κάλλιατα νά τόν γνωρίσω αύριο!
- Αύτά είναι άσυναρτησίες πού λές.
Καί οί τερατολογίες δέν μ ’ άρέσουν!
συνεχίζει άκάθεκτη ή Μιμικά.
Αλλά τι τό όφελος; Ο Εράσμιος
συνεχίζει τήν προσφιλή τακτική του.
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
έπι-

ΕΝΑ ΣΗΜΑΙΝΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Τοϋ Σπ. Δεμέναγα

Καί μάλιστα δέν παραλείπει κάθε φορά
νά έπικαλεϊται καί τήν μαρτυρία τής
γυναίκας τού γιά νά γίνεται πιό πιστευ
τός, όταν προβάλη τίς φανταστικές
του σχέσεις μέ σπουδαίες προσωπικό
τητες.
-Π οιός ’ Υπουργός είπατε; ’ Ο τάδε;
Πολύ φίλος μου!
- Σοβαρά;
- Τόν Άντωνάκη θά μού πήτε τώρα;
Χτές τό βράδυ φάγαμε μαζί. "Ε Μιμικά;
Τί νά πή τώρα ή Μιμικά; "Οτι
όλα αύτά πού λέει ό άνδρας της είναι
άσύστολα ψεύδη; Δέν γίνεται, Κι άναγκάζεται μέ μεγάλη δυσφορία νά συγκατανεύση:
- Ναι.. Βέβαια!
Μ ’ αύτά καί μέ τούτα πάντως ό Ε
ράσμιος έχει άποκτήσει τεράστιο κύρος
μέ άποτέλεσμα νά τόν πλευρίζουν διά
φοροι γιά ρουσφέτια. "Οπως τίς άλλες
μέ τόν κύριο Νεκτάριο, πού τόν έπλεύρισε γιά μιά έξυπηρέτησι:
- Μέ συγχωρεϊτε κύριε ’Εράσμιε...
Μήπως γνωρίζετε τόν Διοικητή Τραπέζης Παροχών;
Τί νά πή τώρα ό ’ Εράσμιος, πώς μόνο
τό όνομά του γνωρίζει; Θά έχανε ένα
μέρος τού κύρους του κι αύτό δέν τό
ήθελε μέ κανένα λόγο. ’Απεναντίας
μάλιστα είναι εύκαιρία νά προσθέση
άκόμα μιά φανταστική γνωριμία στίς
τόσες πού διατείνεται πώς έχει.
- Τόν Διοικητή τής Τραπέζης Παρο
χών; Αστείο πράγμα; Τηλεφωνιόμαστε
κάθε μέρα. Περί τίνος πρόκειται κύριε
Νεκτάριε;
Ενθουσιασμένος ό συνομιλητής τού
έξηγεϊ, ότι έχει ζητήσει ένα δάνειο
άπό τήν Τράπεζα καί τόν καθυστερούν.
- Κάντε μου λοιπόν τήν χάρι νά
μιλήσετε στόν φίλο σας τόν Διοικητή
τής Τραπέζης καί θά μέ ύποχρεώσετε...
- Εύχαρίστως άγαπητέ! προθυμο
ποιείται ό ’Εράσμιος. Μιά στιγμή μάλι
στα νά τόν πάρω στό τηλέφωνο.
Καί δέν χάνει καιρό, συμβουλεύεται
δήθεν ένα σημειωματάριο καί παίρνει
τόν άριθμό, ένώ ό άλλος μένει έκστατικός άπό τήν εύρύτητα τών γνωριμιών
τού κυρίου ’Εράσμιου. Ή έκτασίς του
δέ σέ λίγο μεταβάλλεται σέ κατάπλιξι,
καθώς άκούει τόν κύριο Εράσμιο νά
συζητάη μέ άπίστευτη οικειότητα μέ τόν

Διοικητή τής Τραπέζης Παροχών:
- Τί γίνεσαι Δημητράκη; Ναί... Βε
βαίως... Νά ιδωθούμε! Σέ θέλω κι έγώ
γιά ένα ρουσφετάκι, ένός φίλου μου...
Ναί... Ναί! Θά ιδωθούμε στήν δεξίωσι
τής Πρεσβείας!
Τήν ίδια στιγμή άπό τήν άλλη άκρη
τής τηλεφωνικής γραμμής ένας μεσό
κοπος κύριος ωρύεται.
- Ποιό Δημητράκη βρέ ήλίθιε; Δέν
άκούς πού σού λέω; 'Εδώ Βρασίδας
Παπαστούρνος! "Αει στόν κόρακα τρελλάκια!
Καί κατεβάζει μέ δύναμι τό άκουστικό, ένώ ό Εράσμιος συνεχίζει άπτόητος.
- Λοιπόν, όπως είπαμε Δημητράκη!
Θά τά πούμε στήν δεξίωσι τής Πρε
σβείας. Φιλιά στήν γυναίκα σου. Γειά
σου!
Καί κατεβάζει κι αύτός τό άκουστικό
γιά νά στραφή στόν έκπληκτο κύριο
Νεκτάριο:
- ’ Εν τάξει τό θέμα σου φύλτατε! θά
μιλήσω γιά τό δάνειο στόν κύριο Διοι
κητή μεθαύριο στήν δεξίωσι τής Πρε
σβείας!
Καί πριν προλάβει νά τόν εύχαριστήση ό κ. Νεκτάριος καί προχωρήση σέ
λεπτομέρειες γιά τό θέμα του, σηκώ
νεται φουριόζος:
- Εμάς νά μάς συγχωρήσε, θά πηπηγαίνουμε διότι έχω στίς 10 ραντεβού
μέ τόν Υπουργό 'Εθνικής Άποκαταστάσεως. Πάμε Μιμικά!
Καί άναχωρεϊ εύθυτενής, ένώ τά
σχόλια δίνουν καί παίρνουν:
- Βρέ, τί γνωριμίες έχει αύτός
ό άνθρωπος!
- Λύνει καί δένει ό κύριος Ερά
σμιος!
Καί μόνο ή Μιμικά τού ψέλνει τόν
άναβαλλόμενο:
- Τί νά σού πώ χρυσέ μου. Τό θρά
σος σου δέν έχει όρια!
Καί πράγματι στήν προσπάθειά του
νά παρουσιάζεται στούς άλλους ώς ση
μαίνον πρόσωπο μέ τεράστιες γνωρι
μίες σπουδαίων προσωπικοτήτων, ό κύ
ριος Εράσμιος γίνεται άδίστακτος. Τήν
ίδια τακτική τήρησε καί ι ροχτές στό
τσάι τής κυρίας Ζαρωμένου πού άρχισε
πάλι νά μοστράρη τίς σημαίνουσες γνω
ριμίες του:
- Τί προάλλες πού λέτε, πού είμα
στε καλεσμένοι στήν δεξίωσι τού κυ
ρίου Φόντα....
Τό άκροατήριο έμεινε άναυδο. "Ω
στε μέχρις έκεϊ έφθαναν οί γνωριμίες
τού άπίθανου αύτοϋ άνθρώπου;
- Γνωρίζεστε λοιπόν καίμέ τόν κύριο
Φόντα; πετάχτηκε κάποιος.
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- "Αν τόν γνωρίζω; Αστείο πράγμα;
έσπευσε νά άπαντήση μέ ύφος ό ’Ερά
σμιος. Παίζουμε δυό φορές τήν έβδομάδα μπριτζ! Έτσι Μιμικά!
Στριφογύρισε στήν καρέκλα της ή
Μιμικά μέ τήν νέα αύτή φανταστική
γνωριμία τού βλάκα τού άντρα της, άλλά
ατό τέλος τήν κατάπιε κι αύτή τήν «κο
τσάνα»
- Μά... φυσικά!
Αλλά δέν σταμάτησε στόν Φόντα ό
Εράσμιος. Προχώρησε καί περαιτέρω
Καί γυρίζοντας στήν γυναίκα του, προ
σέθεσε:
- Αλήθεια Μιμικά, δέν σέ ρώτησα
μέ πήρε ατό τηλέφωνο ό 'Υπουργός;
- Ποιός ' Υπουργός; ένδιαφέρθηκε
ή κυρία Ζαρωμένου.
- Ο Υπουργός Κατασκευών μαν
τάμ!
Ή κυρία Ζαρωμένου έδειξε νά εντυ
πωσιάστηκε άπό τήν πληροφορία.
- Μπά! Γνωρίζετε λοιπόν τόν κύριο
' Υπουργό;
- Τόν Θανασάκη; Αδελφικοί φίλοι
άπό τό Γυμνάσιο! Προχτές τού είχαμε,
τραπέζι. "Ε Μιμικά!
Αύτή τή φορά ή Μιμικά δέν μίλησε.
Έρριξε μόνο μιά βλοσυρή ματιά στόν
άντρα της ένώ ή οικοδέσποινα έσπευδε
νά συμπληρώση:
- Τότε κύριε Εράσμιε, σάς έτοιμάζω μιά ευχάριστη έκπληξη!
Ζάρωσε τά φρύδια ό Εράσμιος.
Τί έννοούσε δηλαδή ή κυρία Ζαρωμένου
μέ τήν έκπληξι; Δέν πρόλαβε όμως νά
καταλήξη σέ συμπεράσματα, γιατί τήν
ίδια στιγμή έκανε τήν έμφάνισί του στό
σαλόνι ό κύριος ' Υπουργός Κατα
σκευών. Τόν ύποδέχτηκε έγκάρδια ή
οικοδέσποινα. Κι έπειτα άπό τά τυπικά
προσέθεσε:
- Κύριε ' Υπουργέ, είναι άπόψε έδώ
κι ένας φίλος σας! Ό κύριος Ερά
σμιος!
- Ποιός ’ Εράσμιος! έκανε μέ άπορία
ό 'Υπουργός. Δέν ξέρω κανένα Ερά
σμιο!
- Μά πώς; έπέμεινε ή οικοδέσποινα.
Αφού προχτές σάς έκανε τραπέζι.
Εις μάτην όμως άναζητήθηκε ό κύ
ριος Εράσμιος. Γιατί τόν κύριο Υπουρ
γό τόν ήξερε μόνο άπό τις έφημερίδες
καί είχε φροντίσει νά έξαφανιστή τρέ
χοντος άπό τήν πόρτα τής ύπηρεσίας,
άκολουθούμενος άπό τήν Μιμικά, πού
ώρύετο έξαλλη:
- Ρεζίλι γίναμε τρομάρα νά σούρθη
μέ τήν λόξα σου «μπούφο»!
Καί αύτή τήν φορά δέν κρατήθηκε.
Σήκωσε τήν τσάντα καί τήν έφερε στό
κεφάλι του σβουριχτή!
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Τρομοκράται έφ όνευσαν
άστυνομικόν εις Ισ π α ν ία ν
Νέον κρούσμα πολιτικής βίας έσημειώθη εις τήν Ισπανίαν. Έ νο π λο ι οί
όποιοι πιστεύεται ότι είναι Βάσκοι αύτονιμισταί άντάρται, έφόνευσαν ένα
' Ισπανόν άστυνομικόν καί έτραυμάτισαν άλλους δύο, κατά τήν διάρκειαν
έπιθέσεως έναντίον ένός όχήματος
τζιπ τής πολιτοφυλακής «Γκουάρντια
Σιβίλ», εις τό άεροδρόμιον τού Μπιλμπάο, άνεκοίνωσεν ή άστυνομία.
Οί άντάρται έπυροβόλουν πίσω άπό
τούς τοίχους ένός νεκροταφείου τό
όποιον εύρίσκεται άπέναντι άπό τήν
είσοδον τού άεροδρομίου.
Κατά τήν άστυνομία, οί κάλυκες πού εύρέθησαν εις τόν τόπον τής έπιθέσεως
είναι τού ίδιου τύπου μέ αυτούς τούς
όποιους χρησιμοποιεί ή αύτονομιστική
όργάνωσις τών Βάσκων άνταρτών ΕΤΑ.

* Ισόβια γιά βιασμό
τής... γυναίκας του!
Έ ν α ς άνεργος μπάρμαν κρίθηκε έ 
νοχος βιασμού τής γυναίκας του. Πρό
κειται γιά τήν πρώτη τέτοια ύπόθεσι
στήν ιστορία τής Μασσαχουσέττης.
' Ο 33ετής Τζαίημς Κρετιέν άντιμετωπίζει τώρα τό ένδεχόμενο νά καταδικασθή σέ ισόβια δεσμά. Ορκωτό
' Εφετεΐο άποτελούμενο άπό τέσσερις
γυναίκες καί όκτώ άνδρες, συνεδρίασε
έπί πέντε ώρες, πριν καταλήξει σέ αύτή
τήν άπόφασι. ' Ο Κρετιέν ζοϋσε χωρι

στά άπό τήν σύζυγό του Καρμελίνα, άλ
λά δέν ήταν έπίσημα διαζευγμένοι.
Ό είσαγγελεύς ύποστήριξε ότι ό
Κρετιέν εισέβαλε στό διαμέρισμα τής
συζύγου του, στις 8 Φεβρουάριου 1979
καί τήν βίασε. ' Ο Κρετιέν, κρίθηκε έπίσης ένοχος διαρρήξεως πού συνεπά
γεται τουλάχιστον δεκαετή κάθειρξι.
Τό δικαστήριο διέταξε τήν κράτησι
τού Κρετιέν στις φυλακές μέχρι νά
άνακοινωθή ή ποινή πού θά τού έπιβάλη
τό δικαστήριο. «Νομίζω ότι είναι πολύ
σημαντική ή άπόφασι, τόσο νομικώς όσο
καί κοινωνικώς», δήλωσε ό είσαγγελεύς.

Έ ν α ς προδότης πήρε
παράσημο!
“ Ενας Βρεταννός, γερμανικής κατα
γωγής, πού πρόδωσε τήν πατρίδα του
στούς Ρώσους, έτιμήθη μέ τό Ανώ
τατο παράσημο τής Ανατολικής Γερ
μανίας. Πρόκειται γιά τόν Κλάους
Φούκς, τόν γνωστό άτομικόέπιστήμονα,
ό όποιος, λίγο μετά τόν δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο παρέδωσε πολύτιμα μυστι
κά τής άτομικής βόμβας στήν Μόσχα.
' Ο Κλάους παρασημοφορήθηκε μέτό
παράσημο Κάρλ Μάρξ, τήν άνωτάτη
τιμητική διάκρισι τής Ά να το λ. Γερμα
νίας. Τό παράσημο έπεδόθη στόν
Φούκς, άπό τόν ίδιο τόν κ. Χόννεκερ
ήγέτη τής Ανατολ. Γερμανίας καί Γεν.
Γραμματέα τού Ά νατολικογερμανικοϋ
Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ό Κλάους Φούκς, είχε καταδικασθή

τό 1950 άπό βρεταννικό δικαστήριο
σέ 15 ετών καταναγκαστικά έργα μέ
τήν κατηγορία τής κατασκοπίας, άλλ'
άφέθη ελεύθερος, εννέα χρόνια αργό
τερα, τό 1959 καί άπηλάθη στήν Ανατολ. Γερμανία. Σήμερα ό κ. Φούκς,
είναι μέλος τής Κεντρικής ' Επιτροπής
τοϋ Ανατολικογερμανικοϋ κόμματος
καί μέλος τής Ακαδημίας έπιστημών
τοϋ Ανατολικού Βερολίνου.

Μαφιόζοι σκότωσαν
τόν ' Ιταλό δικαστή
Μαφιόζοι ήσαν οί δολοφόνοι τοϋ ' Ι
ταλού δικαστή Τσεζάρε Τερρανόβα
καί τοϋ σωματοφύλακά του, στό Τορινο.
Τήν εύθύνη γιά τήν διπλή δολοφονία
διεκδίκησε καί ή όργάνωσι «"Ορντινε
Νουόβο» (Νέα Τάξι).
Ο Τερρανόβα, 59 έτών, ήταν γνω
στός γιά τό άμείλικτο κυνηγητό του
κατά τής Μαφίας καί ή άστυνομία έχει
άμφιβολίες ώς πρός τήν γνησιότητα
τοϋ τηλεφωνήματος άπό τήν όργάνωσι
«Νέα Τάξι», δεδομένου ότι ή έκτέλεσί του είχε όλα τά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα τών δολοφονιών τής Μα
φίας. Τουλάχιστον δύο ένοπλοι έλα
βαν μέρος στήν έπίθεσι πυροβολώντας

Επάνω δεξιά Τρεις Ιταλοί άστυνομικοί δολο
φονήθηκαν πριν άπό λίγες μέρες στό Μιλάνο
άπό τρομοκράτες πού κατάφεραν νά διαφύ
γουν. Κάτω: Ο Τζέίμς Κρέτιεν, ένώ προσάγεται μέ χειροπέδες στό δικαστήριο. Ό
Κρέτιεν βίασε τή γυναίκα του.

έναντίον τοϋ δικαστή καί τοϋ όδηγοϋ
του ένώ έτοιμαζόντουσαν νά ξεκινή
σουν γιά τό γραφείο του. Οί ένοπλοι
πυροβόλησαν έπανειλλημένα καί άκολούθως διέφυγαν μέ τρία αύτοκίνητα
πού τούς περίμεναν. Τό ένα άπό αύτά
βρέθηκε έγκαταλλειμμένο λίγο πιό
πέρα άπό τόν τόπο τής ένέδρας.
Στό ίδιο σημείο σκότωσαν τόν περα
σμένο
Ιούλιο άγνωστοι τόν Μπόρις
Τζουλιάνο, άρχηγό τής άμέσου έπεμβάσεως τοϋ Παλέρμο, ένώ έπινε τόν
καφέ του σέ ένα μπάρ. Καί τήν έποχή έκείνη ή άστυνομία άνέφερε ότι ό φόνος
είχε τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών
έκτελέσεων τής Μαφίας.
Πρόκειται γιά τόν ένατο δικαστή
πού σκοτώνεται στήν Ιταλία άπό τό
1971 είτε άπό τρομοκράτες ή άπό έγκληματίες κοινού δικαίου συνήθως μαφιόζους.

Οί όμοφυλόφιλοι βγήκαν
άπό τόν κατάλογο
τών παθήσεων!
' Η Σουηδία κατάργησε τήν ομο
φυλοφιλία άπό τόν έπίσημο κατάλογο
τών παθήσεων καί στούς γιατρούς έστάλησαν έγκύκλιοι μέ οδηγίες νά μήν
τήν άναφέρουν πλέον γιά στατιστικούς
σκοπούς.
"Οπως δήλωσε έκπρόσωπος τοϋ έθνικοϋ συμβουλίου ' Υγείας καί κοινω
νικής προνοίας, άφαιρέθησαν έπίσης
άπό τόν κατάλογο καί ό τραβεστισμός,

ό φετιχισμός καί ή παιδοφιλία, μολονότι
ή σουηδική νομοθεσία άπαγορεύειάκόμη τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ένηλίκων καί μικρών παιδιών.
Ό σουηδικός κατάλογος βασίζεται
στόν κατάλογο τής παγκόσμιας όργανώσεως ύγείας, στόν όποιο όμως έξακολουθεϊ νά ύπάρχη ή ομοφυλοφιλία
σάν άρρώστεια. Τώρα όμως, είπε ό
έκπρόσωπος, ή Σουηδία θά δουλέψη γιά
τήν τροποποίησι καί τοϋ καταλόγου
τής παγκόσμιας όργανώσεως ύγείας.

Σκότωσε τόν άντρα τής
ερ ω μένης του μέ ουσία
πού προκαλεϊ καρκίνο
Ο Στήβεν Χάρπερ, 29 χρόνων βοη
θός χημικού έργαστηρίου, κρίθηκε ένο
χος δολοφονίας τοϋ συζύγου τής έρωμένης του καί ένός βρέφους μέ χημική
ούσία πού πιθανώς, προκάλεσε καρκίνο
στά θύματά του. Ό έγκληματίας έπιστήμων άντιμετωπίζει τήν έπιβολή τής
ποινής τοϋ θανάτου άπό τό δικαστήριο,
γιά τόν σατανικό τρόπο άνθρωποκτονίας, πού διανοήθηκε.
Πάντως παθολόγοι πού έξητάσθησαν κατά τή δίκη, τόνισαν ότι τά θύ
ματα, ό ήλικίας 31 έτών Ντούαν Τζόνσον καί ένα βρέφος 18 μηνών, έχα
σαν τήν ζωή τους όχι λόγω καρκίνου,
άλλά λόγω τών τοξικών συνεπειών τής
χημικής ούσίας, πού χρησιμοποίησε
ό Χάρπερ, άφοϋ προηγουμένως τήν
έκλεψ ε άπό τό έργαστήριο όπου έργαζόταν.
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Αριστερά, Τζίβα Νίκη. Δεξιά, Σταματίνα
Αθανασίου. Καί οι δύο συνέστησαν σπείρα
καί « έγδυσαν» διαμερίσματα. Κάτω, Κυριμοπούλου Δέσποινα, ίδιοκτήτρια καταστήματος
τουριστικών ειδών στήν Πλάκα. Μέ δύο Ιτα
λούς « συνεργάστηκε» στή διάθεσι ναρκω
τικών σέ θαμώνες κέντρων τής Πλάκας.
Στήν άπέναντι σελίδα, ό Ράσαι Στέφανο,
ό ένας άπό τούς Ιταλούς τής σπείρας.
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Ν εα ρ ές διαρρήκτριες
Οί 3 «"Αγγελοι τού Τοάρλυ», έφθασαν καί στήν ' Αθήνα, άλλά σάν διαρρήκτριες. Πρόκειται γιά τρεις νεαρές κοπέλλες - άπό τις όποιες ή μία είναι μη
τέρα παιδιού - πού ήδη συνελήφθησαν
καί σχηματίσθηκε εις βάρος τους δικο
γραφία.
Διέπραξαν, όπως άπεδείχθη, σέ διά
στημα 5 μηνών 11 διαρρήξεις άπό τις
όποιες συναπεκόμισαν χρήματα καί
κοσμήματα 1.800.000 δραχμών. Πρό
κειται γιά τίς: Ά νδ ρ ο νίκη σύζυγο Κων
σταντίνου Τζίβα, έτών 19, μητέρα ένός
παιδιού. Σταματίνα σύζυγο σέ διάστασι
Κωνσταντίνου Αθανασίου, έτών 18.
Μαριάνθη Γ. Ψυλλάκη, έτών 18.
Ή Τζίβα μέ τήν Α θανασ ίου συνέ
στησαν σπείρα άπό δμήνου καί άρχισαν
τίς διαρρήξεις. Στήν πολυκατοικία τής
όδού Κέας 37, όπου διαμένει ή Τζίβα,
διέπραξαν τίς δύο πρώτες διαρρήξεις.
"Ανοιγαν διαμερίσματα μέ κατσαβίδια
καί τά «έγδυναν» άπό χρήματα καί
κοσμήματα, φορώντας γάντια γιά νά μή
άφήνουν άποτυπώματα.
Αργότερα
«μύησαν» στήν σπείρα καί τήν Ψυλλάκη,
ή όποια κατηγορεϊται πώς έλαβε μέρος
σέ μία διάρρηξι ώς «τσιλιαδόρος».
Οί τρεις νεαρές διαρρήκτριες έδρα
σαν κυρίως στήν περιοχή τής Κυψέλης
καί τών Πατησίων χρησιμοποιώντας
μεθόδους τών άνδρών «συναδέλφων»
τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρό
καιρού ή Τζίβα «φιλοξένησε» στό δια
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μέρισμά της τόν Θεόδωρο Ά μ ο ρ ίδ η ,
πού διατηρεί κατάστημα ύποδημάτων
στήν όδό ' Αγίας Ζώνης. ' Από τόν φιλοξενούμενό της ή Τζίβα πήρε τά κλειδιά
τού καταστήματος καί, μαζί μέ τήν ' Α
θανασίου, τό διέρρηξαν κ ι' έκλεψαν
18 ζεύγη παπούτσια.

λάκη, κρυμμένα μέσα σέ γλάστρες.

Συνελήφ θησαν 4 άτομα
δΓ έμπόριον ναρκωτικών

Δύο ' Ιταλοί, ένας Νεοζηλανδός
καί μία ' Ελληνίς συνελήφθησαν άπό όρ
γανα τής Γενικής Ασφαλείας Αθη
Οί τρείς γυναίκες - διαρρήκτες δέν
νών διά παράβασιν τού νόμου περί
σεβάσθηκαν ούτε τά σπίτια συγγενών
ναρκωτικών.
τους. ' Η Αθανασίου μάλιστα, πού είχε
Οί Ιταλοί είναι ό Ούμπέρτο Πίρα
τό κλειδί τού σπιτιού τού κουνιάδου της,
24 έτών καί Στέφανο Ρόσσι 21 έτών, ό
πήγε σ ' αύτό, τό άνοιξε κι έκλεψ ε
Νεοζηλανδός ό Ντόναλντ Ρότζερς, 28
10.000 δραχμές, μαζί μέ τήν Τζίβα. Τά έτών καί ή ' Ελληνίς ή Δέσποινα X. Κυριμέλη τής γυναικείας σπείρας θά συνέ
μοπούλου 33 έτών, ίδιοκτήτρια κατα
χιζαν τήν δράσι τους, παρ' ότι είχαν
στήματος τουριστικών ειδών έπί τής όήδη συναποκομίσει χρήματα καί κοσμή
δοϋ Φλέσσα 7 τής Πλάκας.
ματα 1.800.000 δραχμών. ' Αλλά παρε' Ο Πίρα έφ ερε άπό τήν Κωνσταντι
νέβη τό ΙΣΤ' Παράρτημα Ασφαλείας
νούπολη 18 γραμμάρια ήρωΙΥης πού άτής πλατείας Κολιάτσου. Μετά άπό διασταύρωσι σχετικών πληροφοριών καί
έντονη παρακολούθησι, άνδρες τού
Παραρτήματος κατάφεραν νά έντοπίσουν τίς δράστιδες καίνάάποκαλύψ ουν
τήν δράσι τους. Μέρος τών κοσμημάτων
πού έκλεψ ε ή σπείρα βρέθηκε στό σπίτι
τής Τζίβα.
' Η Τζίβα, πραγματικά άδίστακτη, ίσχυρίσθηκε πώς τά κοσμήματα τά έ 
φ ερε στό σπίτι ό σύζυγός της, προ
σπαθώντας νά τόν ένοχοποιήση, καίτοι
αύτός ύπηρετεϊ στόν Στρατό τήν θητεία
του καί δέν έχει καμμιά σχέση μέ τίς
διαρρήξεις.
Τά περισσότερ άπό τά κλεμμένα
κοσμήματα βρέθηκαν στό σπίτι τής Ψυλ

γόραοε άντί 800 δολλαρίων καί άπό αύτά
έπώλησεν όκτώ εις τόν Ρότζερς άντί
40.000 δραχμών, καί πέντε εις τήν Κυριμοπούλου, άντί 25.000 δραχμών.
Οί δύο ' Ιταλοί διέμεναν εις τό ξενο
δοχείου «Μ αίρυ'ς Χάους» τής Πλάκας.
Κατά τήν έρευναν πού έγινε εις τό
δωμάτιόν των εύρέθησαν ποσότης ήρωΙΥης καί μάζα όπίου, ένώ εις μίαν
τσάντα, τού Ρόσσι εύρέθη μικρά ποσό
της χασίς.

Πολυτάλαντοι οί έπτά
«ντεσπεράντος»
Έ πταμελής σπείρα νεαρών κακο
ποιών, πού είχαν διαπράξει σωρεία διαρ
ρήξεων καί κλοπών κι ένα βιασμό, έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική Ασφάλεια
Αθηνών. Πρόκειται γιά τούς ©εοχ.
Ε. Μαλή, 22 έτών άναβάτη στόν ' Ιππό
δρομο, ' Ιωάν. Γ. Νταλή, 21 έτών σταυλίτη στόν 'Ιππόδρομο καί τό Νικ. Ε.
Παπαδάτο, 17 έτών, οί όποιοι καί συνελήφθησαν. Στήν σπείρα είχαν συμ
μετοχή τέσσερα άκόμη άτομα, τά ό
ποια όμως δέν κρατήθηκαν λόγω παρελεύσεως τού αύτοφώρου.
Οί συλληφθέντες πήραν στό αύτοκίΕκαναν 54 κλοπές
νητό τους τήν 30χρονη ' Ελβετίδα Ροϋσέ 5 μή ν ες
σεν Γκροϋντερ, πού τούς έκανε ωτο
Ά
π
ό
τήν
'Ασφ άλεια Αθηνών συστόπ, στήν περιοχή τής Βάρης. Τήν όνελήφθησαν
οί
Γεώργιος Α. Συμεωνάδήγησαν σέ έρημική τοποθεσία, τήν
κης, 33 έτών καί Πολυχρόνης Γ. Πολύ
βίασαν καί τήν παράτησαν γυμνή στό
χρονης, 28 έτών, οί όποιοι είχαν διαδρόμο, άφοϋ τής πήραν 2.000 δρχ.,
πράξει 54 κλοπές σέ διάστημα πέντε
ταξιδιωτικά τσέκ καί 100 έλβετικά
μηνών.
φράγκα. Οί συλληφθέντες ομολόγησαν
Συγκεκριμένα είχαν «κτυπήσει» 28
ότι:
Στις 10 Μαΐου 1979, ό Νταλής, μπή σπίτια, 17 καταστήματα καί 4 αύτοκίνητά. Συγχρόνως συνελήφθησαν καί 9
κε άπό τό φωταγωγό στό ξενοδοχείο
άτομα
πού είχαν άγοράσει μέρος άπό
«Λητώ» τού Πειραιά καί άφήρεσε άπό
τά
κλοπιμαία.
Ά π ό τίς κλοπές οί δύο
δ ω μ ά τιο Α ιγ ύπτια ς κ α λ λ ιτ έ χ ν ιδ ο ς
400.000 δρχ. καί κοσμήματα συνολι κακοποιοί, είχαν άποκομίσει τιμαλφή
300.000 δρχ. καί 30.000 δρχ.
κής άξίας 500.000 δραχμών.
Ο Συμεωνάκης είχε καταδικασθή
Στις 16 Φεβρουάριου 1979, διέρρηξαν τό σπίτι τού Γ. Παπαδάκη, στήν στό παρελθόν σέ δύο χρόνια φυλάκισι
όδό Παλαιολόγου 46, στήν ' Αμφιθέα καί μέ άναστολή γιά τόν ίδιο λόγο.
άφαίρεσαν κοσμήματα άξίας 200.000
' Ο Λάκης, έγδυνε τούς
δρχ.
ά φ ελεϊς
Τέλος, οί συλληφθέντες ομολόγη
σαν ότι ή σπείρα τους έλυμαίνετο τόν
Πολυώνυμος, σεσημασμένος καί έ ' Ιούλιο καί Αύγουστο τις πλάζ τής Γλυ πικίνδυνος άπατεώνας συνελήφθη άπό
φάδας καί Βουλιαγμένης, ά π ' όπου
όργανα τής Γενικής Ασφαλείας Πει
έκλεβαν τιμαλφή καί χρήματα άπό τά
ραιώς. Πρόκειται γιά τόν Λεωνίδα
ρούχα λουομένων.
ή Λάκη Εύθυμίου ή Κοντογεωργίου,
Θά πρέπει νά σημειωθή, ότι ή έξάρέτών 31, κάτοικο Μοσχάτου, γιά σωρεία
θρωσι τής σπείρας έγινε μετά τήν σύλάπατών πού είχε διαπράξει μέ τό πρό
ληψι τού Μαλή. ' Ο τελευταίος, ξόδευε
σχημα τού ήλεκτρολόγου.
μεγάλα ποσά στόν ' Ιππόδρομο, μέ άποΤότε είχε προφυλακισθή γιά τρεις
τέλεσμα νά κινήση τήν περιέργεια τών
μήνες. Μετά τήν άποφυλάκισή του,
άστυνομικών, οί όποιοι μετά άπό συστη στίς άρχές τού 1979, ναυτολογήθηκε
ματική παρακολούθησή δέν άργησαν να
σέ πλοίο μέ τήν ειδικότητα τού μαγεί
τόν συλλάβουν.
ρου, χωρίς νά έχη καμμιά σχέσι μέ τό

έπάγγελμα αύτό, μέ άποτέλεσμα νά
άπολυθή άπό τό πλοίο.
Ό τα ν είδε ότι δέν... τόν σήκωνε ή
θάλασσα άρχισε καί πάλι τό παλιό του
έπάγγελμα στήν ξηρά, δηλαδή τήν διάπραξι άπατών. Ά λ λ α ξ ε τό έπάγγελμά
του καί άπό «ήλεκτρολόγος» έγινε...
μηχανολόγος - έξεταστής τού ' Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών. ' Εμφανίσθηκε σάν
δάσκαλος τής όδηγήσεως καί μάλι
στα μέ ειδική μετεκπαίδευση στήν ' Αγ
γλία. "Ετσι τουλάχιστον έγραφαν τά
κορτάκια του πού έδινε στά ύποψήφια
θύματά του. Σέ ώρισμένους έμφανιζόταν καί ώς κτηματομεσίτης.
Μέ τά προσόντα αύτά ό Εύθυμίου
δραστηριοποιήθηκε στήν περιοχή Π ει
ραιώς - ' Αθηνών. Στά θύματά του ύποψηφίους όδηγούς έμπιστευόταν ότι θά
τούς έκπαίδευε μέ δικό του τρόπο
στήν άνύπαρκτη σχολή του καί ό ίδιος
θά τούς έκρινε στίς έξετάσεις τού
ύπουργείου. Φυσικά ή έπιτυχία ήταν
έξασφαλισμένη. Ή ταρίφα γιά τό δί
πλωμα πού τά θύματα δέν θά έπαιρναν
ποτέ, ήταν 5.000 έως 15.000 δρχ. άνάλογα μέ τήν εύπιστία τους. Ά ν όμως
οί ύποψήφιοι όδηγοί ήθελαν νά άποκτήσουν δίπλωμα χωρίς έξετάσεις, έ 
πρεπε νά πληρώσουν 10.000 έως
25.00 δρχ. Γιά νά γίνη πιστευτός φρόν
τιζε νά έκδίδη τά παράβολα καί τά σχε
τικά τριπλότυπα. Μέ τόν τρόπο όμως
αύτό διηύρυνε τόν κύκλο τών γνωριμιών
του, ένώ συγχρόνως κέρδιζε καιρό
μέχρι νά τσεπώση τά λεφτά άπό τά θύ
ματα καί νά έξαφανισθή. ' Ο άπατεώνας
όμως είχε βρει καί μία άλλη κατηγορία
θυμάτων, τούς άποτυχόντας στίς έξετάσεις γιά τήν άπόκτησι διπλώματος
ίκανότητος οδηγού.
Γι' αύτούς ή ταρίφα ήταν 10.000
έως 20.000 δρχ. ' Η κομπίνα γινόταν ώς
έξής: "Επαιρνε άπό τό ύποψήφιο θύ
μα του πού άποτύγχανε στίς έξετάσεις,
τό δελτίο έκπαιδεύσεως ύποψηφίου όδηγοΰ που καταρτίζει γιά κάθε έκπαιδευόμενο όδηγό τό οικείο έξεταστικό
διαμέρισμα. ' Ακολούθως έκοβε τόάπόκομμα μέ τήν ένδειξι «έπέτυχε»πλαστογραφοΰσε σφραγίδα καί άριθμό
μητρώου, έβαζε καί τό όνομα ένός
ύπαρκτοϋ ύπαλλήλου καί τό παρέδιδε
στόν ύποψήφιο λέγοντάς του ότι
φέρεται πλέον ώς έπιτυχών καί ότι ύ
στερα άπό ένα μήνα θά μπορούσε νά
πήγαινε γιά νά παραλάβη τό δίπλωμά
του.
"Αλλη έπίδοσί του ήταν ή έπέκτασι
τών γνησίων διπλωμάτων άπό τήν α ' καί
β ' ή τή γ ' κατηγορία. ' Η άμοιβή του γιά
τήν δουλειά αύτή ήταν 5.000 έως
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σχεδόν γιά τά περισσότερα νοσοκομεία
καί γιά τις περισσότερες κλινικές πού
υπάρχουν σέ όλη τήν Γερμανία. Μιά μι
κροβιολογική καί άνατομική έρευνα πού
διεξήγαγε ό καθηγητής Νολτένιους στό
Αμβούργο κατέληξε σέ συμπεράσμα
τα, όπως τά ά νέφ ερε στούς συνέδρους
στό Βισμπάντεν, πού έπιβεβαιώνουν
άπόλυτα τις θεωρίες καί τούς ισχυρι
σμούς τού καθηγητοϋ Κούν.
Οι περισσότεροι άπό τούς γέροντες
άρρώστους πάσχουν άπό άρτηριοσκλήρωση καί άπό τις έπιπτώσεις της στά
αιμοφόρα άγγεία, όγκους. Υπεύθυνη
γιά τις πολλές άσθένειες πού προσβάλ
λουν ταυτόχρονα τούς γέροντες είναι ή
ιατρική πρόοδος. Καί τούτο έπειδή στά
παλαιά χρόνια όσοι προσβάλλονταν άπό
σοβαρές άσθένειες πέθαιναν σέ σχετι
κά σύντομο χρονικό διάστημα. ' Η έντατική θεραπεία μέ σύγχρονα μέσα ση
μαίνει ότι ό άνθρωπος μπορεί νά κρα
τηθεί στή ζωή γιά πολύ μακρότερο
χρονικό διάστημα. Πριν άπό τήν άποκάλυψη τών άντιβιοτικών καί τών φαρμά
κων κατά τής φυματιώσεως οί περισ
σότεροι πού είχαν προηγμένη κίρρωση
τού ήπατος πέθαιναν άπό πνευμονία,
άπό δηλητηρίαση τού αίματος ή άπό
φυματίωση. Αλλά, οί γιατροί είναι σή
μερα σέ θέση νά άποφύγουν τις μοι
ραίες αύτές έπιπλοκές. "Ετσι, αύτοί
πού πάσχουν άπό κίρρωση ζοϋν ώσπου

Γιά τήν εύθανασία, προκειμένου περί άνθρώπων γιά τούς όποιους δέν ύπάρχει έλπίδα
σωτηρίας, δέν υπάρχουν σταθεροί κανόνες
καί κανονισμοί, πού μπορεί νά άπαλλάξουν
τό γιατρό άπό τις ευθύνες άποφάαεων τού
είδους αύτοΰ.

είναι άπόλυτα ήθική πράξη νά πάψουν οί
προσπάθειες γιά νά παραταθεί ή ζωή
τού άρρώστου. Αλλά ή άπόφαση αύτή
δέν πρέπει νά καταλήξει στό νά μείνει ό
άρρωστος μόνος καί άβοήθητος στήν
άναπόφευκτη μοίρα του, χωρίς καμιά
ιατρική βοήθεια. Ό καθηγητής Σπόρ
κεν διατύπωσε τήν άποψη ότι πρέπει
νά καταβληθούν «κάθε προσπάθεια καί
κάθε μέσο τής ιατρικής, άλλά καί τής
οικονομικής καί άνθρωπιστικής περί
θαλψης γιά νά βοηθηθεί τό θύμα νά πεθάνει έναν άξιοπρεπή καί άνθρώπινο
θάνατο».

Οί περισσότεροι έπιστήμονες πιστεύουν ότι
προσεκτική φροντίδα, άνακούφισι άπό τούς
πόνους καί συμπάθεια πρός τά αισθήματα
τού άρρωστου είναι οί καλλίτερες ύπηρεσίες, πού μπορεί νά προσφέρει ό ιατρός στόν
θνήσκόντα

νά καταστραφεΐ πέρα γιά πέρα τό ήπαρ
τους. Τά φάρμακα πού χρειάζονται γιά
μιά τέτοια θεραπεία είναι πολλά καί στοι
χίζουν πάρα πολλά. Αλλά σήμερα δέν
ύπολογίζονται τά έξοδα, όταν κινδυ
νεύει μιά άνθρώπινη ύπαρξη. Καί αύτή
είναι ή θέση πού παίρνουν καί ή ιατρική
σάν έπάγγελμα καί οί γιατροί σάν ήθική
ύποχρέωση.

«Φόνος άπό οίκτο»
Αλλά ή θεραπεία τών γέρων άρρώστων παρουσιάζει καί μιά άλλη πτυχή
πού συχνά άναγκάζει τόν γιατρό νά
έχει πολλά καρδιοχτύπια, καθώς σκύ
βει πάνω άπό τόν άρρωστό του. Πώς
μπορεί καί πώς πρέπει νά άντιδράσει
όταν ό άρρωστός τους πού βρίσκεται
σέ προχωρημένο στάδιο καρκίνου, πα
ρουσιάζει μιά θανατηφόρο πνευμονία;
Πρέπει νά έγκαταλείψει τίς προσπάθειές του, νά παρατείνει τήν διαδικα
σία τού θανάτου; Στό έρώτημα αύτό
άπάντησε στό συνέδριο του Βισμπάτεν
ό Ολλανδός καθηγητής τής ιατρικής
ήθικής Πώλ Σπόρκεν πού άνέπτυξε μέ
λεπτομέρειες τά προβλήματα τής εύθανασίας, δηλαδή τής «έκ προμελέτης»
άφαίρεσης τής άνθρώπινης ζωής. Έ πρόβαλε τό έπιχείρημα ότι στήν περί
πτωση τού καρκινοπαθούς πού θά προσ
βληθεί άπό θανατηφόρο πνευμονία

Σχετικά μέ τό θέμα τού «φόνου
άπό οίκτο» ή, όπως συνήθως λέγεται
«εύθανασία» δέν ύπάρχουν σταθεροί
κανόνες καί κανονισμοί πού μπορεί νά
άπαλλάξουν τόν γιατρό άπό τίς εύθϋνες άποφάαεων τού είδους αύτοϋ. Τού
το ισχύει ιδιαίτερα γιά τήν περίπτωση
πού σήμερα είναι γνωστή σέ «έκ προ
μελέτης» εύθανασία, δηλαδή τόν τερ
ματισμό τής άνθρώπινης ζωής μέ πλήρη
συνείδηση. Ή έπιθυμία ενός άρρώ
στου νά πεθάνει, δέν πρέπει νά έρμηνεύεται σάν έγκυρος λόγος γιά εύ 
θανασία, ύπεγράμμισε ό καθηγητής
Σπόρκεν. Θά ήταν κολοσσιαίο σφάλμα
νά ύποθέσουμε ότι ό άρρωστος έπιθυμεί πραγματικά νά τού γίνει ή μοι
ραία ένεση πού θά τού τερματίσει τή
ζωή. «Σέ όλες αύτές τίς περιπτώσεις,
υπογράμμισε ό καθηγητής Σπόρκεν, ή
έπιθυμία αύτή ισοδύναμε! μέ μιά ικεσία
γιά κάποια άνακούφιση άπό τούς πόνους
πού ύπαφέρει ό άσθενής καί πού πι
στεύει ότι τόν οδηγούν πρός τόν θά
νατο».
Σέ διαφορετική τάξη άνήκουν τά
ήθικά προβλήματα, όταν ό άσθενής δέν
άποφασίζει νά έπιταχύνει τό θάνατό του
καί όταν ή άπόφαση αύτή πρέπει νά
ληφ θεί άπό όσους άνήκουν στό περι
βάλλον του. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα,
όταν τό φαινόμενο τού έπερχομένου
θανάτου είναι τόσο άπαίσιο καί τόσο
οδυνηρό, ώστε τό περιβάλλον τού
άσθενοϋς καταλήγει στήν άπόφαση ότι
μιά ένεργός έπέμβαση γιά νά έπιταχυνθεΐ ό θάνατος, θά ώφελήσει περισ
σότερο τόν ίδιο τόν άσθενή. Αλλά
παρ' όλα αύτά ό καθηγητής Σπόρκεν
θεωρεί τήν έπέμβαση αύτή «ήθικά
άνεύθυνη». Πιστεύει ότι προσεκτική
φροντίδα, άνακούφιση άπό τούς πόνους
καί συμπάθεια πρός τά αισθήματα τού
άρρώστου είναι οί καλύτερες ύπηρεσίες πού μπορεί νά προσφέρει ό γιατρός
στόν θνήσκοντα.
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15.000 δρχ. Υστερα από μερικές η
μέρες έπέστρεφε στόν έξαπατηθέντα
τό δίπλωμα σφραγισμένο μέ πλάστη
σφραγίδα άλλά μέ έπικολλημένα τά
χαρτόσημα.
Δέν παρέλειπε όμως νά ικανοποίηση
καί τήν έπιθυμία έκείνω ν πού ήθελαν
νά άποκτήσουν οικόπεδο ή στέγη. Από
αύτούς άποσποϋσε διάφορα χρηματικά
ποσά γιά άνύπαρκτα οικόπεδα καί σπίτια.
Συνολικά άπό τήν δραστηριότητά
του άπεκόμισε 600.000 δρχ. πού κατεσπατάλησε σέ διάφορα νυκτερινά κέν
τρα συνοδευόμενος πάντοτε άπό γυ
ναίκες, στις όποιες έκανε άκριβά
δώρα.

Σπείρα διαρρηκτών
Τετραμελής σπείρα διαρρηκτών
έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική Ασφά
λεια ' Αθηνών. Πρόκειται γιά τήν σπεί
ρα πού άποπειράθηκε νά κλέψη τό
χρηματοκιβώτιο τού πρατηρίου τής «' Υφαντουργικής Ε.Π.Ε.», μέ άριθμό έκατομμυρίων, άλλά τό έγκατέλειψε στόν
δρόμο (Ά χ α ρ ν ώ ν 40) έπειδή έμφανίσθηκε τήν ώρα τής φορτώσεως ένα
ταξί. Τήν σπείρα άποτελοϋν οί Βασί
λειος X. Δράκος, έτών 20, άρτοποιός,
Αθανάσιος Κ. Μπαλοδήμος, έτών 19,
οικοδόμος, Εύάγγελος Β. Παλιανιώτης, έτών 22 καί Παναγιώτης Σ. Μέλιος
έτών 38, άεργος.
Οί Παλιανιώτης καί Μέλιος είχαν
διαρρήξει τό πρατήριο τής «' Υφαντουργικής», άλλά δέν κατάφεραν νά κλέ
ψουν χρήματα γιατί έφυλάσσοντο μέσα
στό χρηματοκιβώτιο. Κατόπιν αύτοϋ,
συνεννοήθηκαν μέ τούς δύο άλλους
νά τούς βοηθήσουν γιά νά κλέψουν τό
χρηματοκιβώτιο καί νά τό μεταφέρουν
σέ έρημική περιοχή γιά νά τό διαρρήξουν.
" Ετσι, ή σπείρα άρχισε νά κλέβη αύτοκίνητα καί νά κινήται μ ' αύτά, άναζητώντας τήν εύκαιρία γιά τήν διάρρηξι.
Οί 4 νεαροί κακοποιοί προσπαθώντας
νά μήν έντοπισθοϋν άπό τήν ' Αστυνο
μία - άν κατεγγέλλετο κλοπή αύτοκινήτου - έκλεψ αν συνολικά 7 αύτοκίνητα.
Τελικά, μέ τό αύτοκίνητο τού ' Ηλία
Ά ντω νόπουλου ύπαλλήλου τής βρεταννικής πρεσβείας, μέ στοιχεία WVK
213 Η, τύπου «Χάμπερ», πού έκλε
ψαν άπό τήν όδό ' Αναγνωστοπούλου
31 στό Κολωνάκι, έφθασαν μπροστά
άπό τό πρατήριο τής «Ύ φαντουργικής». ' Εκεί έσπασαν τό τζάμι, μπήκαν
στό έσωτερικό καί προσπάθησαν νά
μετακινήσουν τό χρηματικιβώτιο. Αλ
λά τούς έπεσε καί έκανε μεγάλο θό
ρυβο. Οί διαρρήκτες φοβήθηκαν πώς
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Βασίλειος Δράκος, έτών 20, άρτοποιός. Μαζί
μέ τόν Αθανάσιο Μπαλοδήμο άποπειράθηκε νά κλέψει τό χρηματοκιβώτιο ύφαντουργικής έταιρείας.

θά γίνουν άντιληπτοί καί έσπευσαν νά
έξαφανισθοϋν. Αργότερα, όμως, έπανήλθαν καί κατάφεραν νά βγάλουν τό
χρηματοκιβώτιο στό δρόμο. Αλλά καί
πάλι στάθηκαν άτυχοι.
Έ νώ προσπαθούσαν νά βάλουν τό
χρηματοκιβώτιο στό αύτοκίνητο, πέρα
σε ένα τ α ξ ί.' Ο οδηγός τούς άντελήφθη
σταμάτησε λίγο πιό κάτω καί έκανε όπι
σθεν. Οί 4 διαρρήκτες φοβήθηκαν έγκατέλειψαν τό χρηματοκιβώτιο στό
δρόμο καί έξαφανίσθηκαν μέ τό κλεμ
μένο αύτοκίνητο.
Μετά τήν καταγγελία τής διαρρήξεως, ή Γενική Ασφάλεια Αθηνών
κατάφερε νά έντοπίση καί νά συλλάβη
τό Δράκο. Από αύτόν «έφθασε» καί
στούς άλλους. Οί Παλιανιώτης καί Μ έ
λιος ομολόγησαν πώς έχουν κάνει 4
άκόμη διαρρήξεις άπό τις όποιες συναπεκόμισαν μικροποσά.
Αύτός ήταν ό λόγος, πού προσπά
θησαν νά κάνουν τήν μεγάλη «μπάζα»
άλλά άπέτυχαν καί συνελήφθησαν.

Τ ρ εις Σικελοί, οί λησταί
τή ς Τραπέζης ε ις τό
Κερατσίνι
Τρεις Σικελοί μαφιόζοι είναι οί λη
σταί τού ύποκαταστήματος τής Ίο ν ι-

κής καί Λαϊκής Τραπέζης τής Ελλά
δος, εις τό Κερατσίνι, άπό τούς όποιους
οί δύο κατώρθωσαν νά διαφύγουν στήν
πατρίδα τους, ένώ ό τρίτος συνελήφθη
άπό τήν Γενικήν Ασφάλεια Πειραιώς.
Μαζί του, συνελήφθη καί ένας "Ελλην,
ό όποιος προσέφ ερε άσυλο στούς λη
στές καί έλαβε μερίδιον άπό τά 5.
714.000 δρχ., πού έκλάπησαν.
Είναι ό Ροζάριο Καβαλάρο, 23 έτών,
άπό τήν Κατάνια τής Σικελίας, σεση
μασμένος στήν πατρίδα του, καί ό Δημ.
Κωστελέτος, 32 έτών, κυβερνήτης
τής θαλαμηγού «Σαμπρίνα», πού είναι
έλλιμενισμένη στήν Γλυφάδα καί άνήκει
στόν Καβαλάρο καί τόν πατέρα του, ό
πως ό ίδιος είπε, κατά τήν διάρκεια
συνεντεύξεως Τύπου, πού έδωσεν ό
διοικητής τής Γενικής
Ασφαλείας
Πειραιώς κ. Ίω ν. Γιαννούλης.
' Ο ληστής Καβαλάρο είναι κλασικός
τύπος μελαχροινοϋ καί λεπτοκαμωμέ
νου ' Ιταλού, ό όποιος όμως, ύποφέρει
άπό άσθμα. 'Ό ταν άντικρύζει τήν «κά
μερα» τής τηλεοράσεως, κρύβει μέ τά
χέρια του τό πρόσωπό του καί άρνεΐται
νά άποκαλυφθή.
«Δέν γνωρίζω τίποτα», ισχυρίζεται.
Καί έπίμονα άρνεΐται νά φωτογρά

φησή
«Νό, νό, νό!», φωνάζει ό ' Ιταλός ληστής
ό όποιος, τελικά, βάζει τά... κλάματα!
- Τό κότερο τίνος είναι;
- Είναι δικό μου καί τού πατέρα μου!
- Τί σημαία έχει;
- Σημαία Μάλτας.
- Οί άλλοι δύο ήταν μαζί σου;
- "Οχι! Οί άλλοι δέν έργάζονται στό
κόττερο. Σχεδιάζαμε, όμως, νά κάναμε
μαζί ένα λαθρεμπόριο τσιγάρων!
Οί δύο ' Ιταλοί πού διέφυγαν μαζί μέ
τά χρήματα, είναι οί Κάρλο Ρίκο, 25 έτών
καί Βιτόριο Σαλβατόρε, 27 έτών καί οί
δύο άπό τή Σικελία, σεσημασμένοι γιά
πολλές έγκληματικές πράξεις.
' Εκείνος πού βοήθησε - άκούσιά του,
βέβαια - νά έντοπισθή ό Καβαλάρο καί
νά άποκαλυφθή ή ταυτότητα καί τών
άλλων δύο «μαφιόζων», είναι ό κυβερ
νήτης τής θαλαμηγού Δημήτριος Κω
στελέτος, 32 χρονών, πού άπό χρόνια
«δούλευε» μέ λαθρεμπορικά «τσιγαράδικα» π λ ο ία .' Εχει καί κάτι καταδίκες εις
βάρος του. Κατοικεί στή Νέα Σμύρνη.
Τά «λαγωνικά» τής ' Ασφαλείας μετά
άπό 45 ήμερών έρευνες, παρακολουθή
σεις καί έξέτασι 90 ύπόπτων κατέλη
ξαν στόν Κωστελέτο. Ή παρακολούθησί του διήρκεσε 15 ήμέρες. Ή ά σ τ υ νομία είχε στρέψει τήν προσοχή της
στήν περιοχή τής Γλυφάδας, όπου
«συχνάζουν» κοττεράκια μέ ύποπτα

πληρώματα. Τό γεγονός ότι οί λησταί
είχαν χρησιμοποιήσει περίστροφα τών
38, τύπου «Κόμπρα» ή «κουτσομούρικα» ότι είχαν διαφύγει μέ ιταλικό αύτοκίνητο «Ώ τομπιάνκι», έστρεψε τις
υποψίες πρός ' Ιταλούς ή Νοτιοαμερικανούς, πού χρησιμοποιούν «Κόμπρες»
περίστροφα. Τελευταία, έχουν φθάσει
στήν Ελλάδα, σάν τουρίστες άρκετοί
Ιταλοί... «λουλούδια», όπως χαρακτη
ριστικά είπε ό κ. Γιαννούλης.
Στή «Σαμπρίνα» έπεσημάνθησαν ό
Κωσταλέτο καί οί τρεις Σικελοί. Μετά
τήν συστηματική παρακολούθηση τού
κυβερνήτη τής «Σαμπρίνας», τά «λα
γωνικά» τόν συνέλαβαν. Έ πηκολούθησε συστηματική άνάκρισι δύο ή
μερων, γιατί ό Κωστελέτος, στήν άρχή,
κρατούσε τό στόμα του κλειστό. ' Αργό
τερα άπεκάλυψε:
«Φοβόμουνα νά μιλήσω». Στήν ' Ιτα
λία οί τρείς «φάγανε» κάποιον πού
μίλησε στήν Αστυνομία. Θά τούς είχα
καταδώσει άπό τήν άρχή». Καί ό Κωστε
λέτος, όταν οί άστυνομικοί τού άνέφεραν ώρισμένα στοιχεία - άλλα ψ εύ
τικα, άλλα άληθινά - δέν μπόρεσε
νά κρατήση περισσότερο τό στόμα του
κλειστό.
«Τούς φιλοξενούσα, κατά καιρούς
στό σπίτι μου, στήν "Ανω Νέα Σμύρνη.
Κάτω έμενα έγώ μέ τήν γυναίκα καί
τό παιδί μου καί στό έπάνω δωμάτιο
έρχονταν άραιά καί πού, οί τρεις
' Ιταλοί. Τούς είχα δώσει καί κλειδί τής
εισόδου. Τήν παραμονή τής Παναγίας,
στις 2.30 τό μεσημέρι, ένώ βρισκό
μουνα στό σπίτι ήλθε μέ τό αύτοκίνητό
του ό Κάρλο Ρίκο, ό όποιος μπήκε
στό σπίτι, λέγοντας: «Ν ' άνέβωπάνω!».
Κρατούσε μιά τσάντα γεμάτη λεφτά καί
τρία περίστροφα πού τά είχε ρίξει μέσα
στήν τσάντα. «Τί συμβαίνει Ρίκο;» έρώτησα, «Σώπα! τά οικονομήσαμε!», μοϋ
είπε.
«Μισή ώρα άργότερα ήλθαν στό σπίτι
μέ ταξί καί ό Καβαλάρο Ροζάριο μέ τόν
Βιτόριο Σαλβατόρε. "Ετρεξαν κι οί δύο
κατ' εύθεΐαν, άπό τήν έσωτερική σκάλα,
στό έπάνω δω μά τιο." Ετρεξα κι έγώ ξωπίσω τους καί μπαίνοντας στό δωμάτιο
άντίκρυσα ένα άπίθανο θέαμα: στό πά
τωμα ήταν σκορπισμένα άμέτρητα χι
λιάρικα! Καί τρία περίστροφα. Τότε
άκούστηκε ά π ' έξω τό κορνάρισμα
ένός περιπολικού τής 'Αστυνομίας.
Οί τρείς Σικελοί άρπάξανε άμέσως τά
«κουτσομούρικα» περίστροφα καί πιάσανε θέσεις στή σκάλα, έτοιμοι νά δώ
σουν μάχη! Εύτυχώς, όμως , τό περι
πολικό έφυγε καί οί ληστές άνέβηκαν,
πάλι, στόν κρυψώνα τους. "Αρχισαν,

άμέσως, τό μέτρημα, άλλά έπειδή βαρέ ρια κα έχοντας άνασηκωμένους τούς
θηκαν νά μετρούν ένα-ένα χαρτονόμι γιακάδες τους.
σμα, τά χώρισαν σέ «μασούρια». Ά φ η 
σαν τά λεφτά καί τά όπλα στό δωμάτιο
«Ρήμαζαν» τά φ αρμακεία
δυό μέρες κι έπειτα ό Ρίκο κι ό Βιτό
γιά νά... ήρεμοϋν!
ριο τά πήραν κι έφυγαν, γιά τήν ' Ιταλία
μέ δικό τους αύτοκίνητο».
' Εξαρθρώθηκε
τριμελής
σπείρα
Ό
Κωστελέτος, έκτος άπό τις
διαρρηκτών φαρμακείων, πού άφαιροϋ200.000 δρχ. πού τού έδωσαν οί λησταί, σαν ναρκωτικά. Συνελήφθησαν όλοι.
πήρε κι ό ίδιος, ένα ποσό... άπροσδι' Επίσης συνελήφθησαν καί τρεις τοξι
ορίστου ύψους, άπό 100 - 300.000 δρχ.
κομανείς. ("Ενα ζευγάρι Ά γ γ λ ω ν κι
Αμέσως μόλις ό Ρίκο έφθασε στή
ένας "Ελληνας άγρότης). "Ο λοι άπεστάλησαν στήν Εισαγγελία.
Σικελία άγόρασε ένα πολυτελές αύτο
κίνητο! Τού Καβαλάρο τό μερίδιο μάλ
Τήν σπείρα τών διαρρηκτών φαρμα
λον έχει φυγαδευθή στήν 'Ιταλία. Ο
κείων άποτελοϋσαν οί Σπΰρος Α. Κοτρέτσος, 24 έτών, ά π ' τήν Καλαμάτα,
ληστής αύτός έπαθε μιά κρίσι άσθμα
τος, μόλις συνελήφθη, μετεφέρθη σέ
Γιώργος I. Κούτσελας, 26 έτών καί Δηνοσοκομείο, άλλά ή κατάστασί του δέν
μήτρης Γ. Νάκος, 20 έτών, άπό τήν
έθεωρήθη έπισφαλής.
Αθήνα. Ο Κοτρέτσος μέ τόν Νάκο
Οί κατηγορίες γιά τόν Κωστελέτο
έκλεψ αν στις άρχές Οκτωβρίου ά π '
είναι ύπόθαλψι καί άποδοχή προϊόντος
τήν Γλυφάδα αύτοκίνητο ΞΑ καί πήγαν
στήν όδό Σ. Βενιζέλου 28 τής ' Ηλιου
έγκλήματος, ένώ γιά τόν Ιταλό, ένο 
πλη ληστεία, όπλοκατοχή, οπλοχρησία,
πόλεως όπου διέρρηξαν τό φαρμακείο
άπειλή κ.ά.
τού Φ. Καλογερόπουλου, γιά νά κλέ
Πάντως, άπό τούς οκτώ ύπαλλήψουν ναρκωτικά. Ά λ λ ά δέν τ ' άνακάλους τής Τραπέζης, ούδείς τόν άναλυψαν καί άποχώρησαν άπρακτοι.
γνωρίζει, γιατί οί λησταί μπήκαν στό
Τήν ίδια νύκτα συνεχίζοντας τήν
ύποκατάστημα φορώντας γυναικείες
δραστηριότητά τους πήγαν στήν όδό
κάλτσες στό πρόσωπο, γάντια στά χέΕθνάρχου Μακαρίου 32 τής Ηλιου
πόλεως καί διέρρηξαν τό φαρμακείο
'Αθανάσιος Μπαλοδήμος, έτών 19, οικο
Χρυσάφη, σπάζοντας τήν πόρτα του
δόμος. Τό δεύτερο «δραστήριο» μέλος τής
μέ τό αύτοκίνητο, πού (οδηγούσε ό
σπείρας Βασιλείου Δράκου.
Νάκος. ' Εκεί, βρήκαν μόνον ήρεμιστικά
τά όποια καί έκλεψαν.
Τήν νύκτα τής 8ης πρός τήν 9η Ο
κτωβρίου, έσπασαν έπίσης τήν βιτρίνα
τού φαρμακείου Κεσίσογλου στήν όδό
Βασ. Σοφίας 61 τής Δάφνης καί έκλε
ψαν σημαντική ποσότητα ναρκωτικών.
Χρήσι ναρκωτικών έκαναν οί Κο
τρέτσος καί Κούτσελας. "Οπως δια
πιστώθηκε, μετά τήν σύλληψι τών τριών
διαρρηκτών, ό Κούτσελας είχε δραπε
τεύσει στις 13 'Οκτωβρίου ένώ μετήγετο άπό τις φυλακές Κορυδαλλού στόν
άνακριτή γιά νά άπολογηθή γιά άλλες
διαρρήξεις φαρμακείων.
Στις άποσκευές του, βρέθηκε κλεμ
μένο διαβατήριο πού άνήκε στόν ' Ιωάν.
Δημητρόπουλο. "Ηταν πλαστογραφημένο, μέ τήν φωτογραφία τού Κούτσελα, ό οποίος έτοιμαζόταν νά διαφύγη στό έξωτερικό.
' Από τήν Γενική ' Ασφάλεια ' Αθηνών
συνελήφθησαν έπίσης ό Λώρενς Τ.
Μάρσντεν, έτών 22, Βρεταννός βιβλιο
δέτης, ή φίλη του Καρίν Τζ. Τήλ, 21
έτών, Βρεταννή καί ό Στέφανος Ν.
' Αργυρόπουλος, έτών 22 γεωργός άπό
τήν Λαμία γιά κατοχή χασίς.
' Ο Μάρσντεν άγόρασε ποσότητα χα
σίς άπό κάποιον άλλοδαπό στήν
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Νάξο, καί στις 19 ' Οκτωβρίου τό έφ ερε
στήν Αθήνα καί πούλησε μέρος του
στήν Τήλ καί τόν Ά ργυρόπουλο.
Στίς άποσκευές τού Βρεταννοϋ
βρέθηκαν 370 γραμμάρια χασίς, στίς
άποσκευές τής Τήλ 10 γραμμάρια καί
στίς άποσκευές τοΰ ' Αργυρόπουλου
68 γραμμάρια.

’ Επικίνδυνα γάλατα
στήν άγορά
Πέντε χιλιάδες κουτιά χαλασμένο
γάλα, έπικίνδυνο γιά τήν δημόσια ύγεία,
άνεκάλυψε καί κατέσχε ή ' Αγορανομία
' Αθηνών. ' Ανήκαν στόν έμπορο τροφί
μων Γεώργιο Φ. Γαβρήλο, ό όποιος
συνελήφθη καί παρεπέμφθη στήν Ει
σαγγελία Αγορανομίας.
Συγκεκριμένα ή ' Αγορανομία ' Αθη
νών είχε πληροφορίες δτι κάποιος
έμπορος διωχέτευε τμηματικά στήν
άγορά χαλασμένο όλλανδικό ζαχα
ρούχο γάλα μάρκας «Τιτί» καίέβαπορέ.
Μετά άπό συστηματική παρακο
λούθησή διαπιστώθηκε πώς ό έμπορος
αύτός ήταν ό Γαβρήλος, πού
διατηρούσε άποθήκη τροφίμων στήν
διασταύρωσι τών όδών Πέτρας καί Παλαμιδίου στόν Κολωνό.
Κατόπιν αύτοϋ άξιωματικοί τής ' Α
γορανομίας έκαναν αιφνιδιαστική έ 
ρευνα στήν άποθήκη του καί έκεϊ βρή
καν:
- 86 χαρτοκιβώτια μέ 4152 κουτιά
ζαχαρούχο γάλα «Τιτί» τών 397 γραμ
μαρίων τό καθένα.
- 20 χαρτοκιβώτια γάλα «έβαπορέ»
μέ 964 κουτιά νάλα.
Ο Γαβρήλος ίσχυρίσθηκε πώς τά
χαλασμένα καί έπικίνδυνα γάλατα τά
είχε «πρός έπιστοφήν». Αλλά οί άστυνομικοί τόν συνέλαβαν έπειδή δέν έ 
γραφε, όπως προβλέπει ό νόμος, δτι
ή ποσότητα ήταν πρός έπιστροφήν, δέν
ήταν χωριστά άπό τις άλλες ποσότητες
γάλακτος καί ή ύπαρξί της δέν είχε
άναφερθή στήν ' Αγορανομία.

204 κιλά άκατάλληλα
κοτόπουλα σέ πρατήριο!
Διακόσια τέσσερα κιλά... βρώμικα
κατεψυγμένα κοτόπουλα κατασχέθη
καν άπό τό πρατήριο κατεψυγμένων
πουλερικών τού Χρ. Καλογερή καί κατα
στράφηκαν άπό όργανα τής ' Αγορανο
μίας.
Τά κοτόπουλα ήταν άκατάλληλα
πρός βρώσι καί βρέθηκαν στήν όδό
Κέννεντυ 6 τού Ρέντη. Ό ιδιοκτήτης
τού πρατηρίου πουλερικών Χρ. Καλογερής καί ό Μιχ. Μαυρομμάτης παρεπέμφθησαν στόν εισαγγελέα Πειραιώς.
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ΗΑΜΕΣΟΣ ΑΡ-ΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΜΉΗ
Σημαντικότερες έπιτυχίες μηνός Α ύγούστου-Σεπτεμβρίου 1979
4.8.79 ώρα 23.00'. ' Υμηττοΰ-Πύρωνος.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί: 1)
ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης τού Γεωργίου έτών 19
καί ΚΡΥΣΤΑΣ Κων/νος τού Νικολάου έτών
19 διότι άφαιρούσαν βενζίνην άπό κλειστόν
πρατήριον.
4.8.79 ώρα 00.24'. Χρ. Σμύρνης-Δερεχάνη. Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό ΣΕΚΙΑΣ Δημήτριος τού ' Ιωάννου έτών 18 όδηγών μοτοποδήλατον τό όποιον είχε άφαιρεσει.
5.8.78 Ωρα 11.07'. Ραιδεστοϋ-Πρεβέζης, Συνελήφθη ό ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κων/νος τού
' Αριστείδου έτών 18 διότι μεθ' έτέρων ατό
μων προέβαινε εις τήν άφαίρεσιν τσαντών.
5.8.79 "Ωρα 01.10'. Ηχους Άμφιθέας.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως, έπιβαίνοντες εις κλαπέντα μοτ/τα οί 1) Κ. Κ.
έτών 13, 2) Κ. Β. έτών 16 καί 3) Κ. Α. έτών

17.
6.8.79 Ώ ρ α 00.15'. Συνελήφθη ό ΙΓΝΑΤ.
Λ. έτών 15 προσπαθών νά άφαιρέση τό ύπ'
άριθμ. ΒΧ 1287 ΙΧΕ αύτ/τον.
6.8.79 Ώ ρα 00.55' Φαιδριάδων 72. Συνε
λήφθη κατόπιν καταδιώξεως 1) Θ.Ε. έτών
16, 2) Ν. Α. έτών 15 διότι είχον άφαιρέση
μοτ/τον.
8.8.79 Ώ ρ α 03.25'. Αμαλίας 56. Συνελή
φθη Ιταλός υπήκοος CADI PIETRO έτών
24 διότι είχεν θραύσει έξωτερική βιτρίνα
του συνδέσμου βιοτεχνών καί άφαιρέσει διά
φορα είδη.
10.8.79 Ώ ρ α 00.38'. Πειραιώς (ΚΑΜ
ΠΑ). Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής έτών 22 δσπς
κατεζητεΐτο υπό τής ΥΓΑ όδηγών κλεμένον
μοτ/τον.
11.8.79 Ώ ρα 13.40'. Συνελήφθησαν
οί CRISTINE MARIA JOSSEF καί DOMES
JAGURU τού WIWERIED, διότι έντός τοΰ
δωματίου των άνευρέθη ποσότης ναρκωτι
κών.
18.8.79 Ώ ρα 02.30' Δοϊράνης-Λυσικράτους. Συνελήφθη ό ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ Βασί
λειος τοΰ Γεωργίου έτών 33 δσπς όδηγοϋσε
ΙΧΕ αύτ/τον μέ μονόν άριθμόν κυκλοφορίας
καί άντί αύτοϋ είχε τοποθετήσει ζυγόν τόν
όποιον είχε άφαιρέσει άπό ήμιφορτηγόν.
24.8.79 Ώ ρα 02.25'. Ποντοηρακλείας
Μ. Ασίας. Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώ
ξεως οί 1) ΑΓΟΡΟΣ Χρήστος τού Εύαγγέλου
έτών 21 καί ΚΟΥΚΟΣ Κων/νος τού Ευαγγέ
λου έτών 21 οϊτινες είχον διαρρήξει ΙΧΕ
αύτ/τον.
25.8.79 "Ωρα 03.00' Κόμβος Ακροπόλεως.
Συνελήφιη ό ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ τού
Παναγιώτου διότι έντός τού αύτ/του του άνευρέθησαν τέσσαρα (4) κυνηγετικά όπλα.
27.8.79 Ώ ρα 03.00 . Θηβών-Σκρά.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τού Διονυσίου έτών
18, διότι μεθ' έτέρου άτόμου διαφυγόντος
τήν σύλληψιν είχον άφαιρέσει άπό κατά
στημα ένα άεροβόλο καί μικρόν χρηματικόν
ποσόν.
8.9.79 Ώ ρα 04.25'. Μάρκου ΜπότσαρηΜηνιάτη. Συνελήφθησαν 1) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Εύάγγελος έτών 18 καί ΣΤΡΟΒΟΡΑΦΤΗΣ
Αναστάσιος τού Παναγιώτου έτών 18, όίτινες είχον άφαιρέσει, μοτ/τα έκ τής περιο
χής τής Πλάκας.
13.9.79 Ώ ρ α 23.27' Αίγέως-Πεισιστράτου. Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω οί 1)
ΑΒΡΑΜΟΣ Νικόλαος τού Χαραλάμπους κα
2) ΜΠΑΔΑΜΠΑΤΗΣ ' Αθανάσιος τού Λουκά
έτών 18, άφαιροΰντες άπό οικοδομήν διά
φορα μηχανήματα.
14.9.79 Συνελήφθη ό ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
τού ΤΖΩΝ έτών 43 άφαιρώντας θύρα όχήματος πρός άντικατάστασιν κατεστραμένης
ίδικής του.
16.9.79 Ώ ρ α 02.45' ' Απ. Παύλου.Συνε
λήφθη ό ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος τοΰ
' Αθανασίου έτών 19 νά παραβιάζει τή θύρα
τού Ιερού Ναού Αγ. Παύλου.
17.9.79 Ώ ρα 23.45' Αλκιμάχου 3. Συ
νελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό Κ. Π. έτών
15, όστις είχε άφαιρέσει τσάντα γυναικός
μέ περιεχόμενο 7.000 δραχμών.
18.9.79 "Ωρα 02.15'. ' Ισμήνης-Θησέως.
Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως οί
ΚΑΝΤΙΦΕΣ Παναγιώτης τού Θεοδώρου έτών
21 καί ΚΟΡΟΖΗΣ Νικόλαος τοΰ Δημητρίου
έτών 18 άφαιροΰντες βενζίνη άπό ΙΧΕ αύτ/
τον.
29.9.79 Ώ ρα 04.25'. Αγ. Μελετίου-Κυψέλης. Συνελήφθη όΓΟΥΤΑΣ Διονύσιος τού
Δημητρίου έτών 23, δστις είχεν διαρρήξει
τό έκείθεν φαρμακεΐον.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1979
' Εκλήθη διά τήν παροχήν βοήθειας εις τό
τηλέφωνο «100» εις 28.901 περιπτώσεις.
Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί στα
θμούς Πρώτων βοηθειών 324 αίφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν
εις 1.056 παθόντας εις τροχαία άτυχήματα.
Παρέσχε βοήθειαν εις 185 άτομα διατελοϋντα έν μέθη.
' Ενήργησε έλεγχον εις 37 Κέντρα τεχνι
κών παιγνίων διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων.
Έ δω σε λύσιν εις 2.958 έπεισόδια μεταξύ
ιδιωτών.
' Επελήφθη εις 1.906 συγκρούσεις μέ ύλικάς ζημίας.
' Ανευρε καί παρέδωσε εις τούς κατόχους
των 54 κλαπέντα όχήματα.

δα τοΰ 40 καί στό αίμα τών παλλικαριών της,
άλλά τιμή καί στό πνεύμα τών κορυφαίων,
πού σάρκωσαν τό νΛημα μιάς άπό τις μεγαλύ
τερες ώρες τοΰ Έθνους μας.

Γράφει ό ’ Αλ. Βασιλείου
Ελένης Ούράνη) (5). « Η 28η Οκτωβρίου
1940». Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών.
Επιμέλεια: Πέτρου Χάρη. (Ά θ ή να ι 1978,
σελ. 608).
Θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίζαμε μέ μιά
φράση, «Τό πνεύμα άγκαλιάζει τή φλόγα»,
έτούτη τή λαμπρή έμπνευση τοΰ Πέτρου
Χάρη - ύστερα άπό τόν όγκώδη τόμο τών
ομιλιών γιά τό Είκοσιένα, πού προηγήθηκε
καί είδε τό φώς τής δημοσιότητας σέ
βιβλίον τό 1977 - νά συνοψίσει καί τούτες
τις πανηγυρικές όμιλίες τών Ακαδημαϊκών
μας γιά τό Έ πος τού 1940, σ' ένα όγκώδη
τόμο: ' Ο Κώστας ' Αμάντος, ό Γιώργος Μπαλής, ό Αριστοτέλης Π. Κούζης, ό Ιωάν.
Καλιτσουνάκης, ό Κων/νος Τριανταφυλλόπουλος, ό Ιωάννης Πολίτης, ό Δημήτριος
Σ. Μπαλάνος ό Χαρ. Χαριτωνίδης, ό Διονύ
σιος Κόκκινος, ό Σωκράτης Β. Κουγέας,
ό Γεώργ. Άθανασιάδης Νόβας, ό Κωνστ.
Ρωμαίος, ό Παναγ. Πουλίτσας, ό ' Ηλίας Βενέζης, ό Δημ. Φωκάς, ό Στρατής Μυριβήλης,
ό ' Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, ό Κώνστ.
Τοάτσος, ό Άμίλκας Σ. 'Αλιβιζάτος, ό Διο
νύσιος Α. Ζακυθινός, ό ' Ερρίκος Σκάσσης,
ό Πέτρος Χάρης, ό Ιωάννης Χαραμής, ό
Μενέλαος Παλλάντιος, ό Γρηγ. Κασιμάτης,
ό Παναγιώτης Ζέππος, ό "Αγγελος Τερζάκης, ό Γεώργ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, ό
Γεώργ. Ε. Μυλωνάς καί ό Γεώργιος Π. Οικο
νόμου, είναι οί έπίσημοι πνευματικοί άνθρω
ποι, πού έπλεξαν τό έγκώμιο τοΰ Έθνους,
περίπου σέ όλες του τις πτυχές καί τις λαμ
πρές έμφανίσεις. Γιατί μέσα στό βιβλίο άναπηδοϋν τό ιστορικό γεγονός, τό δίδαγμα, τό
Έ θνος, ή παλλικαριά, οί πεσόντες, ή έλληνικότητα, τό χρέος, ή Νίκη, τό Δίκαιον,
θάλασσα καί στεριά, ψυχή καί ιδανικά, μνήμε, τό νόημα, ή ούσία, τό ορόσημο, ό σταθ
μός τής νεοελληνικής μας ύπαρξης. Τόέργο
τούτο, έπιτελεΐ έναν ίδιάζοντα πνευματικό
ρόλο, πού τόν χρωστάει άκριβώς στήν σύνθε
ση τής έκδοσής του: Γαλουχεϊ, σέ βάζει
πάνω σέ έλληνικά φτερά καί σέ άνεβάζει στις
κορφές έκεϊνες, πού θά άντικρύσης κατά
πρόσωπο τήν πατρίδα σου. Μοιάζει μέ φόρο
τιμής τοΰ πνεύματος στό έλληνικό αίμα, στή
δάφνη του καί στήν ιστορική στιγμή του.
Καί δέ θά μπορούσε νά γίνει άλλοιώς. Ή
πατρίδα πού έτρεξε στό κάλεσμα τής μεγά
λης στιγμής, τό παληκάρι πού έπεσε στά
βουνά τής Βορείου ' Ηπείρου, τά όπλα πού
φώναξαν τήν πύρινη φωνή τού " Εθνους θέ
λουν καί τόν Παιάνα καί τήν Παραμυθιάκαί
τό πνεύμα, πού άνεβάζει τήν τιμή τους
οέ συμβολικά ύψη. Οί Πανηγυρικοί λόγοι τών
Ακαδημαϊκών μας, φέρουν τό πνευματικό
χρέος στή πρώτη γραμμή. Τιμή στήν ' Ελλά

«ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
Χαρ. Σταμάτη
Ό κ. Χαρ. Σταμάτης, άνώτερος άξιωματικός τής ' Αστυνομίας Πόλεων, είναι συνά
μα ό πιό αύθεντικός πνευματικοί έκπρόσωπος τοΰ Σώματος στόν τομέα τής ιστορίας
πού έχει συσσωρευθεϊ γύρω άπό αύτό τό
Σώμα, τό ιδρυμένο άπό τόν ' Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς καί στόν τομέα τής λογοτεχνι
κής άφήγησης πού άπεικονίζει πιστά, χωρίς
νοθεύσεις καί προεκτάσεις στόν χώρο τής άστυνομικής φαντασίας, τήν πολύτιμη έμπειρία τών άστυνομικών όργάνων στή δύσκολη
καί έπικίνδυνη έξάσκηση τού έπαγγέλματός
τους καί στις σχέσεις τους μέ τόν καθημε
ρινό άνθρωπο ή τόν «πολίτη», καθώς συνη
θίζουμε νά ονομάζουμε τόν άνθρωπο τής
ζωής όταν τόν διαχωρίζουμε άπό τόν «άν
θρωπο - όργανο τής έξουσίας». Γιά λόγους
πολλούς καί ποικίλους, αύτές οί σχέσεις
έχουν έπικίνδυνα «διασκοτιστεΐ» σέ σημείο
πού νά έπιδικιώκεται ή καλλιέργεια στήν
ψυχολογία τού κοινού μιάς ειδικής άντιπάθειας, ή καί μίσους άκόμα, έναντίον τών
Σωμάτων ' Ασφαλείας. Δέν ξέρω άν αύτό τό
μίσος τό άντιμετωπίζουν όλες οί Αστυ
νομίες τού κόσμου, άν καί ύποθέτω πώς τό
ϊΟιο θά συμβαίνει παντού - πρό παντός σή
μερα, πού έπιδιώκεται ή άνατίναξη τών θε
μελίων τού λεγομένου «δυτικού πολιτισμού»,
καί μάλιστα άπό μιά όμάδα τών πιό αύθεντικών έκπροσώπων του. Μόνο, πώς ό βαθμός
αύτής τής άντιπάθειας θά είναι διαφορετι
κός σέ κάθε χώρα. Έ ξ άλλου σέ λαούς
μεσογειακούς, δηλαδή εύέξαπτους, εύμετάβλητους καί κακοπαθιασμένους, όπως
ό δικός μας, είναι φυσικό νά έκδηλώνεται πιό
έντονα - μά καί πιό έπιπόλαια, εύτυχώς αύτή ή άντιπάθεια.
Είμαι βέβαιος πώς θά μετριαστεί πολύ, ή
καί θά έκλείψει, αύτή ή άντιπάθεια σέ όποιον
τύχει νά διαβάσει ή καί νά φυλλομετρήσει
άκόμη, τήν όγκώδη ιστορική καί λογοτε
χνική έργασία τού κ. Χαρ. Σταμάτη, πού
άρχισε μέ τή δημοσίευση τού βασικού έργου
« Ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων (19211971)», συνεχίστηκε μέ τόν τόμο «Παλαιοί
Συγγραφείς καί Αστυνομικός Ορθολογι
σμός» (1978), γιά νά διευρενθεΐ πρός τή
λογοτεχνία μέ τόν πρόσφατο τόμο τών
διηγημάτων «Στόν Κύκλο τού Νόμου».
Αλλά δέν είναι μόνο αύτή ή πνευματική
παραγωγή τού κ. Σταμάτη. ' Η δλη συγγρα
φική του καί πνευματική του δράση, άληθινά άθλητική, καλύπτεται άπό έπτακόσιες
κι έπάνω δημοσιεύσεις σέ διάφορα έντυπα
καί δεκάδες διαλέξεων, διαφωτιστικών, παι
δαγωγικών καί ψυχαγωγικών, όλων άντλημένων άπό τήν έπαγγελματική του δραστη
ριότητα καί έμπειρία. Ά ν γιά τούς περισσό

τερους άνθρώπους τό έπάγγελμα πού έξασκοΰν είναι μόχθος καί άνία, κάποτε καί μαρ
τύριο, γιά όρισμένους - άς τούς όνομάσουμε
αύτούς «προνομιούχους» - τό έπάγγελμά
τους, γίνεται Μούσα. Μούσα έγινε, γιά τόν κ.
Σταμάτη, ή διαβίωσή του μέσα στό Σώμα τής
Αστυνομίας Πόλεων. Μούσα, όχι μέ φτερά,
δηλ. ποιητική άλλά μέ γερά πόδια καί μέ όξύτατη όραση, δηλαδή πεζογρπφική. Αύτό μάς
λένε τά ιδιότυπα άφηγήματα. «Στόν Κύ
κλο τού Νόμου». ' Η ύπόμνηση τής έννοιας
«Νόμος», δείχνει πώς ό κ. Σταμάτης άντιμετωπίζει τά θέματά του μέσα άπό τήν συνεί
δηση πώς ή κυρία άποστολή τής Αστυνο
μίας είναι ή τήρηση τής κοινωνικής τάξης,
πού τή φύση της καί τά όριά της τά διαγράφει
ό Νόμος τής Πολιτείας πού, κατά κανόνα,
πρέπει νά έκφράζει τή βούληση μιάς όλότητας. "Ομως, αύτή ή συνείδηση δέν τόν
έμποδίζει νά πλησιάζει τούς ήρωές του
(κι όταν άκόμα παραβαίνουν τό νόμο) όπως
ένας άνθρωπος - μέ τήν πλήρη σημασία τοΰ
όρου - πλησιάζει τόν άγνωστο διπλανό του:
μέ έμπιστοσύνη, συμπάθεια, εύαισθησία καί
θέληση κατανόησης. Κι αύτό συμβαίνει πο
λύ συχνά στά ' Αστυνομικά Τμήματα (άς μήν
πληροφορούμαστε μόνο τά δυσάρεστα πού
πάντα συνδέονται μέ τις πολιτικές καί ιδεο
λογικές διαμάχες), όπως βλέπουμε, δια
βάζοντας τό διήγημα « Αξέχαστη Κολο
μπίνα».
Τά διηγήματα τού κ. Σταμάτη μέ έκαναν
νά θυμηθώ έναν άπό τούς στίχους τοΰ
Σεφέρη τής «Στροφής»: «Συλλογίστηκε κα
νείς τί ύποφέρει ένας εύαίσθητος φαρμακο
ποιός πού διανυκτερεύει»; Κι άμέσως στή
θέση τού φαρμακοποιού, έβαλα τόν άνθυπαστυνόμο Μπάρκη (βλ. διήγ. «Χριστός
Άνέστη»), Ό εύαίσθητος αύτός άστυνομικός άντιμετώπισε μιά περίπτωση, πού άσφαλώς θά παρουσιάζεται κάθε τόσο στά
κλασικά άστυνομικά χρονικά, δπου «ό κλέ
φτης πάντα είναι ένας κακοποιός πού παρα
βαίνει τό νόμο δηλ. κλέβει, γιά νά έξασφαλίσει μιά άκοπη καλοπέραση».' Ο κλέφτης αύτοϋ τού διηγήματος, σάν ήρωας τών « Ά θ 
λιων» τοΰ Ούγκώ, έκλεψε ένα περιδέραιο
γιά νά «δώσει λίγη χαρά στό σπιτικό
του». Ό Άνθυπαστυνόμος Μπάρκης, πού
σ' αύτόν έλαχε νά φέρουν τόν κλέφτη, πι
στοποιεί τή γνησιότητα τών κινήτρων τού
κλέφτη, συνταράσσεται ή εύαισθησία του
καί άποζημιώνει τόν κλεμένο κοσμημα
τοπώλη μ ' ένα πολύτιμο οικογενειακό του
κειμήλιο, γιά νά μήν καταδιωχθεΐ ό «τίμιος
κλέφτης» (όπως θά έλεγε ό Ντοστογιέφσκι) κι έτσι νά μήν μάθουν τά παιδιά του πώς
έγκλημάτισε ό πατέρας τους. Αύτό είναι τό
μέτρο τής εύαισθησίας καί τής άνθρωπιάς
τών διηγημάτων τού κ. Σταμάτη, πού έπί
πλέον έχουν καί τό θέλγητρο τής άστυνομικής περιπέτειας, όμως τής περιπέτειας πού
βασίζεται σέ αύθεντικά άστυνομικά γεγονό
τα καί όχι στις τυποποιημένες συλλήψεις
τής, συχνότατα, αύθαίρετης φαντασίας τών
λαϊκών «άστυνομικών συγγραφέων», πρό
παντός τών ' Ελλήνων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
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« Δ έν θ υ μ ό μ α σ τ ε τά γε γ ο ν ό τ α
γιά ν ά ά ν α ζ ω π υ ρώ σ ου μ ε τά π ά θ η
ά λλά γιά νά π ρ ο λ ά β ο υ μ ε τ ή ν έ π α ν ά λ η ψ ι τώ ν ίδιω ν λ α θ ώ ν καί νά π α ρ α 
δ ε ιγ μ α τ ισ τ ο ύ μ ε ά π ό τά σω στά...».
Α ύτά ά ν έ φ ε ρ ε μ ετα ξ ύ ά λ λ ω ν ό
ύ π ο υ ρ γ ό ς Δ η μ ο σ ία ς Τ ά ξ ε ω ς κ. Αν.
Μ π ά λ κ ο ς κατά τήν ο μ ιλία το υ στόν
έ ο ρ τ α σ μ ό τής Ε π ετε ίο υ τώ ν Μ α 
χ ώ ν τώ ν Σ ω μ ά τω ν ' Α σ φ α λ ε ία ς κατά
τά κίνη μ α τού Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ 1944,
π ο ύ έ γ ιν ε στό χ ώ ρ ο τού Σ υ ν τ ά γ μ α 
τος Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η μέ
τή ν κ α θ ιε ρ ω μ έ ν η λα μπ ρ ό τη τα :
' Ο κ. Μ π ά λ κ ο ς , στή δ ιά ρ κ ε ια τής
ο μ ιλ ία ς του τό ν ισ ε μ ε τ α ξ ύ τώ ν ά λ 
λ ω ν καί τά ε ξ ή ς :
« Μ ε γ ά λ ο π ρ ο ν ό μ ο ιο γιά μ έ ν α
π ο ύ γιά τρίτη χ ρ ο νιά μ ο ΰ δ ίν ε τ α ι
ή ε ύ κ α ιρ ία νά τιμ ή σ ω στή σ η μ ε ρ ιν ή
έ π έ τ ε ιο το ύ ς ή ρ ω έ ς μ α ς τής μ άχη ς
τού Σ υ ντά γ μ α το ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς
Μ α κρ υ γ ιά ννη .
Ό

Π ε ρ ικ λ ή ς σ τόν έ π ιτ ά φ ιό του

λ έ ε ι π ώ ς .... ε ίν α ι όχ ι μ ό ν ο δ ίκα ιο
ά λ λ ά καί έ π ιβ ε β λ η μ έ ν ο σ έ ε ύ κ α ιρ ίε ς σ άν τή σ η μ ε ρ ιν ή νά ά π ο τ ίσ ω μ ε τόν ό φ ε ιλ ό μ ε ν ο σ το ύ ς ή 
ρ ω έ ς μας φ ό ρ ο τιμής . Γιατί μ έ τήν

ά ν δ ρ ε ία τ ο υ ς μάς π α ρ έ δ ω σ α ν τή
χώ ρα αύτή έ λ ε ύ θ ε ρ η ...» .
Α ύ τ ό λ ο ιπ ό ν κ ά ν ο υ μ ε κ ά θ ε χ ρ ό 
ν ο τ έτο ια μ έ ρ α έ δ ώ .ν Έ κ τ ε λ ο ϋ μ ε
ό π ω ς ά κ ρ ιβ ώ ς μάς δ ίδ α ξ α ν οί π ρ ό 
γ ο ν ο ί μας τό έ π ιβ ε β λ η μ έ ν ο καί ιερ ό
κ α θ ή κ ο ν μας. Δ έ ν θ υ μ ό μ α σ τ ε τά
γ ε γ ο ν ό τ α γιά νά ά ν α ζ ω π υ ρ ώ σ ω μ ε
τά π ά θ η ά λ λ ά γιά ν ά π ρ ο λ ά β ο υ μ ε
τή ν έ π α ν ά λ η ψ ι τώ ν ίδ ιω ν λ α θ ώ ν καί
νά π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ισ θ ο ΰ μ ε
σωστά.

άπό

τά

Γιά έ μ ά ς γ ιο ρ τ έ ς σ άν αύτή ε ίν α ι
ά π λ ώ ς μ ε λ έ τ η τής ιστορίας γιατί...
«... αύ τή π ο ύ ά γ ν ο ο ΰ ν τή ν ιστορία
ε ίν α ι κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν ο ι γιά
ξ α ν α ζ ή σ ο υ ν ...» .

νά

τήν

Θ ά θ υ μ ό μ α σ τ ε λ ο ιπ ό ν τή μάχη
τού Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η - ό π ω ς ά κρ ιβ ώ ς
θ υ μ ό μ α σ τ ε καί το ύ ς ά λ λ ο υ ς μ ε γ ά 
λ ο υ ς σ τ α θ μ ο ύ ς τή ς ιστορίας μας.
Θ ά τή ν θ υ μ ό μ α σ τ ε έ σ α ε ί, γιατί
έτ σ ι π ρ έ π ε ι. Κ αί θά μ ε λ ε τ ο ύ μ ε μέ
ά π έ ρ α ν τ η π ρ ο σ ο χ ή τά τό τε γ ε ν ό μ ε ν α , ά π ό το ύ ς ά ν τ ιπ ά λ ο υ ς . Κ αί θά
β γ ά ζ ο υ μ ε τά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά μας
ά π ό αύτή. Χ ω ρ ίς μ ίσ ος, χω ρ ίς π ά θ η
ά λ λ ά μ έ αϊσθ η σ ι ε ύ θ ύ ν η ς γιά τούτο

τ ό ν τ ό π ο καί μέ σ υ ν ε χ ή έ π α γ ρ ύ π ν η σι γιά ν ά μ ή ν ά φ ή σ ο υ μ ε νά γ ίν ο υ ν
τά ίδ ια λά θ η .
Π ρώ τα ά π ' ό λ α ό μ ω ς θ ά θ υ μ ό 
μα σ τε καί θά τ ιμ ο ύ μ ε το ύ ς ν ε κ ρ ο ύ ς
μας, σ τ ο ύ ς ό π ο ιο υ ς ο φ ε ίλ ο υ μ ε τό 
σα π ο λ λ ά : Τ ό ότι ε ίμ α σ τ ε Δ η μ ο κ ρ α 
τία - π α ρ α γμ α τική Δ η μ ο κρ α τία . Τ ό
ότι ε ίμ α σ τ ε ' Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι - π ρ α γ μ α 
τικά ' Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι. "Α ς ε ίν α ι ή μ ν ή μ η
το υ ς αιώ νια».
Σ τή ν τ ε λ ε τ ή π α ρ έ σ τ η σ α ν ό
Π ρόεδρος

τής

Β ουλής

κ. Π α π α 

κ ω νσ τα ντίνο υ , ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε θ νι
κή ς Ά μ ύ ν η ς κ. Ά β έ ρ ω φ , ό Υ 
π ο υ ρ γ ό ς Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς κ. Σ ταμάτης,
ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Σ υ γ κ ο ιν ω ν ιώ ν κ. Π α π α δ ό γ κ ω ν α ς , 'Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ί, ό Γεν.
Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς Ύ π ο υ ρ γ . Δ η μ ο σ ία ς
Τ ά ξ ε ω ς κ. Σ α ψ ά λ η ς , ό Α ρ χ η γό ς
Εν. Δ υ ν. κ. Ν τά β ο ς, ό Α ρ χ η γό ς
Α ε ρ ο π ο ρ ία ς , ο ί Α ρ χ η γ ο ί τώ ν Σ ω 
μ ά τω ν ' Α σ φ α λ ε ία ς π ο λ λ ο ί μαχηταί,
σ υ γ γ ε ν ε ίς τώ ν π ε σ ό ν τ ω ν καί π λ ή 
θ ο ς κό σ μ ο υ .
' Η σ ε μ ν ή τ ε λ ε τ ή έ κ λ ε ισ ε μέ
κα τ ά θ ε σ η σ τ ε φ ά ν ω ν στό κ ε ν ο τ ά 
φ ιο τώ ν π ε σ ό ν τ ω ν καί μ έ τ ή ν ά ν ά κ ρ ο υ σ η τού 'Ε θ ν ικ ο ύ Ύ μ ν ο υ .
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Π ΑΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜ Α
Σ υνέχεια άπό τή σελ. 881
σουμε ότι έχουν ήδη άναπτυχθεΐ πιό
προηγμένοι πολιτισμοί άπό τό δικό μας
άφοϋ κάλλιστα θά μπορούσαν κάτι τέ
τοιο νά έχει γίνει σέ ένα πλανήτη μέ
μέσο όρο ζωής μεγαλύτερο άπό τόν
δικό μας. Τό έρώτημα όμως πού άνακύπτει είναι πόσοι άραγε άπό τούς πολι
τισμούς αύτούς έχουν τήν ικανότητα νά
πραγματοποιούν διαστρικά ταξίδια.
' Η θεωρία ότι έχουν άναπτυχθεΐ κά
που στό διάστημα καί άλλοι πιό προηγ
μένοι πολιτισμοί φ έρνει στό νοϋ τή σκέ
ψη ότι ένδεχομένως οί πολιτισμοί αύτοί
έχουν συνάψει μιά Γαλαξιακή Πολιτιστι
κή Κοινωνία καί μάς παρακολουθούν
έως ότου διαπιστώσουν ότι άποκτήσαμε
τά προσόντα γιά νά γίνουμε μέλος τής
Κοινωνίας αύτής.
Από τό 1960 οί άστρονόμοι έχουν
κατά καιρούς προσπαθήσει νά έντοπίσουν παρόμοια σήματα, άλλά χωρίς άποτέλεσμα. Τώρα ή ΝΑΣΑ προτίθεται νά
έκπονήσει ένα πρόγραμμα πενταετούς
διάρκειας καί προϋπολογισμού 20 έκατομμυρίων δολλαρίων σέ μιά προσπά
θεια πρός τήν κατεύθυνση αύτή.
Ή έπίγνωση ότι κάπου στό άχανές
ζοΰν καί άλλα όντα θά άποτελοϋσε
ένα τεράστιο όφελος γιά τήν άνθρωπότητα. Αύτομάτως ένα τεράστιο άλμα
πρός μιά παγκόσμια ειρήνη καί συνερ
γασία θά πραγματοποιείτο καί ή χαραυ
γή μιας νέας καλλίτερης ίσως έποχής
γιά όλους τούς άνθρώπους δέν θά ά
ποτελοϋσε ούτοπία.

ΕΘ Ν Ο Μ Α ΡΤΥ ΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥ
Π ΡΙΑ ΚΟ Υ ΕΠΟ ΥΣ
Σ υνέχεια άπό τή σελ. 903
σε τό έθνικό φρόνημα τού λαού. Ό
"Αθως, τό « Α γιώ νυ μ ο ν Ό ρ ο ς » , μπο
ρεί νά διεκδικήση θέσι πρωτοποριακή,
ήγετική. Αλλά καί όλος ό κλήροςάνώτερος καί κατώτερος - πρωτοστά
τησε μέ άξιοθαύμαστη φιλοπατρία.
"Αλλοι έγιναν έθνομάρτυρες, όπως
ό Κορυτσάς Φώτιος Καλπίδης, ό Γρε-
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βενών Αίμιλιανός Λαζαρίδης, ό Μ ελενίκου Κωνσταντίνος Ά σημιάδης, ό
Ελευθερουπόλεως (Παβίου) Γερμα
νός Σακελλαρίδης. "Αλλοι διεδραμάτισαν σημαντικώτατο ρόλο, όπως ό Κα
στοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. "Α λ
λοι κληρικοί άκολουθοΰσαν κι ένέπνεαν τόν στρατό μας κι άλλοι προετοί
μαζαν τήν θριαμβευτική εϊσοδο των εύζώνων μας στά άπελευθερούμενα έδάφη. Δέν πρέπει νά παραβλάψουμε τό
γεγονός, ότι τόν Μάρτιο τού 1979 γινό
ταν, έντελώς τυχαία, ή άποκάλυψι τρι
πλής ύπόγειας κρύπτης (τόπου συνεδριάσεως τών Μακεδονομάχων) κάτω
άπό τό Αγιο Βήμα τού Μητροπολιτικού ναού τής Θεσσαλονίκης, τού άγιου
Γρηγορίου τού Παλαμά.
Τήν ίδια στάσι έτήρησε ή ' Εκκλησία
μας μέ τούς φλογερούς προμάχους της
στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα τού 1914,
πού ήταν «άγών ώραΐος μεταξύ τών
ώραιοτέρων». Ούσιαστική ήταν έπίσης
ή προσφορά της καί στούς άγώνες τής
Ανατολικής Θράκης καί τής μεγαλονήσου Κρήτης, πού π αρ' όλα τά άτέλειωτα χρόνια τής ' Ενετικής καί Τουρ
κικής κυριαρχίας έμεινε 'Ο ρθόδοξη
καί ' Ελληνική καί τελικά έκέρδισε τήν
έλευθερία της.
' Ηγετικός καί καθοδηγητικός ήταν
ό ρόλος τής Εκκλησίας καί γιά τήν
διατήρησι τής έλληνικότητος τής Μι
κρός ' Ασίας, τής όποιας ή έλληνικότητα
καθαγιάστηκε καί μέ τό αίμα έθνομαρτύρων, όπως ό Σμύρνης Χρυσόστομος,
ό «ιστορικός ιεράρχης» πού έμαρτύρησε «γιά τήν Πίστι, γιά τό Γένος».
' Η ίδια πίστι, πού φώτισε μέ τό ιλαρό
καί γλυκύτατο φώς τών ' Ελλήνων άπό
τό 1453 ώς τό 1922, άστραψε καί πάλι
τό 1940-1941 στά Βορειοηπειρωτικό
βουνά, στά όχυρά τής Μακεδονίας
καί στήν λεβεντογέννα Κρήτη καί μάς
έδωσε τό μεγάλο έπος τού 1940-41.
' Αλλά τά γεγονότα αύτά, όπως κι έκείνα
τής τραγικής τετραετίας τού 1946-49,
όπου ή σπονδή αιμάτων τού κλήρου
ήταν μεγάλη, τά ζήσαμε όλοι καί δέν
χρειάζονται ίστόρησι τώρα.
"Ο λες αύτές οί άπίθανες έπαναστάσεις, οί μεγάλες μάχες κι οί σκληροί
πόλεμοι τού Γένους μας δέν ήταν έγχείρημα φόβου ή άτολμης συνωμοτικής
άποπείρας. Ό λ α ήταν συνείδησι, πίστι,
ιεροτελεστία. Γιατί ή θρησκευτική πίστι,
πού καλλιεργεί ή ' Ορθόδοξη ' Εκκλησία
στό πλήρωμά της, προετοιμάζει πάντα
τό ” Εθνος, ώστε νά τού γίνεται ό φόβος

δύναμι, ή τρομοκρατία περιφρόνησι,
τό σκοτάδι φώς, τ ' άνατριχιαστικά μαρ
τύρια αίγλη θρυλικής εύψυχίας.
Χάρις σ ' αύτή τήν καθαρά πνευμα
τική διεργασία καί τά αίματα τών Νεομαρτύρων τό δένδρο τής ' Ελευθερίας
δέν ξεράθηκε ούτε μαράθηκε στήν ' Ελ
λάδα.
Αντίθετα ρίζωσε, φούντωσε,
θέριεψ ε, άπλωσε, σκέπασε τόν έλληνικό χώρο. Κι άπάνω στά κλάδιά του ή
κλεφτουριά κι οί σταυραϊτοί τών
βουνών μας, άπό τό 1453 ώς τό 1949,
άπό τόν Έ βρο ώς τήν Ή π ε ιρ ο , άπό
τήν Πίνδο ώς τόν Ταΰγετο καί τό Ά ρ κάδι, κρέμασαν τά σπαθιά τά καριο
φίλια καί τά όπλα τους κι έσυραν τό
χορό τής νίκης. Οί γενναίοι πολέμαρ
χοι τού Γένους μας έβγαλαν πάντα τή
Λευτεριά ά π ' τά άγιά τους κόκκαλα.
Κι ή Λευτεριά λεβεντόκορμη, δαφνοστόλιστη, σάν «ήλιου φεγγοβολή»·
έχοντας «λάμψιν όλη φλογώδη, χείλος,
μέτωπο, όφθαλμός, φώς στό χέρι, φώς
τό πόδι» μ ' όλα γύρω της φωτεινά
περπάτησε μέ διασκελισμούς άντρειωμένη άπό τόν Έ βρο ώς τήν "Ηπειρο
καί τήν Κρήτη κι όλα τά νησιά μας.
' Από τά ό λ ό ϊ δ ι α άθάνατα ί δ α ν ικ ά πήρε τήν έμπνευσί του καί τό " Επος
τής Κύπρου τού 1955-1959. Δέν προ
σθέτουμε στό ζήτημα τούτο τίποτ' άλλο
γιατί ή μεγάλη αύτή άλήθεια φαίνεται
κ α θ α ρ ά ά π ό τις σ ε λ ί δ ε ς πού
ά κ ο λ ο υ θ ο ϋ ν . Γι' αύτό καί τις παρα
δίδουμε στή νέα γενιά, ιδιαίτερα στούς
έφήβους καί τούς νέους μας, γιά νά
τούς βοηθήσουμε νά συλλάβουν τήν έσωτερικήν όμορφιά καί τό μεγαλείο
όχι μονάχα τού Κυπριακού έπους, άλ
λά καί όλης τής ' Εθνικής μας ' Ιστορίας.
"Ετσι θά βεβαιωθούν άπόλυτα πώς
όσοι καλλιεργούν ένα άθρησκον έλληνισμό άπεργάζονται τόν όλεθρο τής Φυ
λής μας. 'Α κόμη θά πεισθοϋν πώς τό
πνεύμα τού Χριστού - μονάχα αύτό ήταν ό μεγάλος πυροδότης τής Φυλής
μας. Μονάχα αύτό μάς προετοιμάζει
γιά τίς μεγάλες ώρες τής έσωτερικής
ώριμότητος καί μάς χαρίζει τήν πνευμα
τική καί τήν έθνική έλευθερία. Μονά
χα αύτό μπορεί νά μάς τροφοδοτήση καί
σήμερα καί πάντα στις όποιεσδήποτε
έξορμήσεις μας πρός τήν έλευθερία
καί νά μεταβάλη τίς ψυχές μας σ ' άπόρθητους προμαχώνες κι ήφαίστεια. Αύ
τό καί μόνο μπορεί νά μάς γιγαντώση,
ώστε νά γινώμαστε πάντα οί τιμωροί
έκείνω ν πού θέλουν νά μάς άφαιρέσουν
τήν Πίστι καί νά καταλύσουν τήν ' Ελευ
θερία μας.

Ο τρίτος χωρίς νά παύη νά κοιτάζη τις
φωτογραφίες τών ώραίων κοριτσιών τού
περιοδικού άπαντά:
- ' Εγώ... θέλω νά γίνω μεγάλος.
★

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΜΑΚΡΑΙ
ΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ
Κάποιος μπαίνει σ' ένα μπάρ και παραγ
γέλνει ένα ούΤσκυ μέ νερό. Πίνει τό μισό
περίπου καί μετά ρωτάει τόν μπάρμαν:
- Τί έβαλες πρώτο στό ποτήρι, τό ούΤσκυ
ή τό νερό;
- Τό ούΤσκυ, άπαντάει ό μπάρμαν.
- Έ τσι έξηγεϊται γιατί τόση ώρα έπινα
νερό! Κάνει σαρκαστικά ό πελάτης.
★

- Τό ξέρεις πώς μου κοστίζουν άκριβά
τά λοϋσα τής γυναίκας σου;
- Τί πράγμα;
- Ναι. Γιατί θέλει τά ίδια καί ή δική μου.
★

- Μαμά, θέλω νά πάω στό ζωολογικό
κήπο νά δώ τις μαϊμούδες, λέει τό παιδί.
- Πώς σοϋ ήρθε αύτή ή ιδέα, άπορεϊ ή
μητέρα του, τώρα πού ό θειος Φάνης είναι
στό σπίτι;
★

Δέν υπάρχει σήμερα πρόβλημα πώς νά
ζητήσης σ' ένα γεύμα κάποιο μέρος άπό
κοτόπουλο. Στήν Αγγλία, όμως, στά νεανικά
χρόνια τού Ούίνστον Τσώρτσιλ ύπήρχε.
Τόν είχαν προσκαλέσει κάποτε σ' έπίσημο γεύμα καί είπε στήν οικοδέσποινα:
- Μπορώ νά έχω λίγο στήθος παρακαλώ;
Ή οικοδέσποινα προσβλημένη τού είπε:
- Κύριε Τσώρτσιλ, θά'πρεπε νά γνωρί
ζετε ότι σ' αύτή τήν χώρα, λέμε άσπρο
κρέας καί σκούρο κρέας!
Τήν άλλη μέρα, σάν τυπικός Βρεταννός, ό
Τσώρτσιλ δέν παράλειψε νά στείλη ένα
πανέμορφο κιτρινορόδινο τριαντάφυλλο
στήν κυρία, άντί άνθοδέσμης, μ' ένα μπιλιετάκι του άπάνω πού έγραφε:
«Θά χαιρόμουνα πάρα πολύ άν καρφι
τσώνατε τό τριαντάφυλλό μου στό... άσπρο
κρέας σας»!

★
- "Αν οί άνθρωποι συλλογιόντουσαν
λίγο προτού παντρευτούν, θάχαμε πολύ
λιγώτερα διαζύγια.
- Σωστά. Κι άκόμα λιγώτερους γόμους.

★
Τρεϊς πιτσιρίκοι κάθονται έξω άπό τό σχο
λείο καί παίζουν:' Ο ένας μέ τό άεροπλανάκι,
ό δεύτερος μέ ένα αύτοκινητάκι. ' Ο τρίτος
ξεφυλλίζει ένα περιοδικό μέ φωτογραφίες
προκλητικών πίν-άπ-γκέρλς.
- Τί θέλετε νά γίνετε όταν μεγαλώσετε;
τούς ρωτά ένας διαβάτης.
- ' Εγώ, πιλότος, λέει ό πρώτος.
- ' Εγώ σωφέρ, άπαντά ό δεύτερος.

Ο άπόστρατος Βρεταννός συνταγμα
τάρχης έπειδεικνύει σέ κάποιο γνωστό
τά κυνηγετικά του τρόπαια:
- Αύτή έδώ, τού λέει, είναι μιά τίγρις.
Τήν σκότωσα ένα λεπτό μετά πού κατασπά
ραξε τήν γυναίκα μου.
- Αχάριστε. Αύτό ήταν λοιπόν τό εύχαριστώ σου;
★

- "Οχι, είπε αύτή ή κυρία στό γιατρό της,
δέ θά μέ πείσετε. Προτιμώ νά πεθάνω, παρά
νά μοϋ κάνετε έγχείρηση.
- Μά κυρία μου, είπε ψυχρά ό γιατρός,
τό ένα δέν έμποδίζει τό άλλο.
★

- Λοιπόν γιατρέ, ρωτάει μέ άγωνία μιά γυ
ναίκα, πάσχει άπό σοβαρή πάθηση ό άνδρας
μου;
Κι ό γιατρός άφηρημένος.
- Αύτό θά μάς τό δείξει ή αύτοψία, κυρία
μου.

★
Ένας νεαρός δικηγόρος τελειώνει τήν άγόρευσή του.
- Αύτή ή ύπόθεση είναι πολύ λεπτή. Σάς
άφήνω κριτή κύριε πρόεδρε...
Κι ό δικαστής χαμογελώντας.
- ' Η καλωσύνη σας!

★
Οί ’ Αγγλοι μιλούνε μέ θαυμασμό γιά τούς
εύγενικούς τρόπους τών Γάλλων.
"Ενας Βρεταννός πού έπέστρεψε άπό
τό Παρίσι διηγείται αύτό τό χαρακτηριστι
κό συμβάν: Κάποτε ύποφέροντας άπό πονό
δοντο κατέφυγε σ' έναν οδοντογιατρό.
- Κύριε, τού λέει ό ύπηρέτης τού όδοντοϊατρίου, μ' ένα ύφος θλιμμένο, ποιόν θά έχω
τόν πόνο νά άναγγείλω;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. ' Αρχαϊον έπίρρημα μέ τήν σημασίαν τού
«καθ' ολοκληρίαν».
2. Αίτιατ. πληθυντικού άρχαίας άναφορικής
άντωνυμίας.
3. Συνήθης μορφή άναλγητικών φαρμάκων.
4. Ένας Πελοποννήσιος - Σύνδεσμος, έκ
τών ειδικών.
5. ' Εκ τοιαύτης άναπηρίας πάσχουν πολλοί
άνθρωποι (γεν.).
6. Έ χει τήν έννοιαν τού «τουλάχιστον» Διαρρέει τρεις εύρωπαϊκάς χώρας.
7. Είναι άπότοκος τού Πανικού (δημ ).
8. "Αρθρον - Συνήθης κατάληξις γενικής
τρικοκλίτων ούσιαστικών.
9. Συμβαδίζει μέ τήν καλήν ή κακήν ύγείαν Φθόγγος τής μουσικής κλίμακος.
ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Γνωστόν μελόδραμα τού Βέρντι - Πρω
τεύουσα τής Δημοκρατίας τού ' Ιση
μερινού.
2. Ξενικής προελεύσεως γυναικεϊον όνομα Συντομογραφία άριθμοϋ (κυριολ ).
3. Γνωστή άπό τήν δράσιν τών κομμουνι
στών πόλις τής Ε.Σ.Σ.Δ.
4. Καλλιτεχνική διάκρισις πού άπονέμεται
εις τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας - ' Αθηνα
ϊκή σκηνή.
5. Μέ παράνομο γίνονται συνήθως τά αύθαίρετα (δημ.)
6. Συνθετικόν πολλών νοτιοαμερικανικών
τοπωνυμιών - ’ Ητο καί ό ' Ιωάννης Καποδίστριας.
7. Ρήμα μέ τήν σημασίαν τού άντελήφθησαν.
8. Εκφράζει ένδοιασμόν - Εύρεν οίκτρόν
τέλος ύπό τό κομμουνιστικόν καθεστώς.
9. Μέ τό σχήμα του ομοιάζει ό στόμαχος Αναφέρεται εις τήν άδειαν κυκλοφορίας
τού αύτοκινήτου.
Βλάσιος Κων. Τσουραπάς
' Αστυνόμος A '
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ΣΥΝ ΤΟ Μ Α ΑΛΛΑ... Ο ΧΙ ΑΣΗ Μ ΑΝ ΤΑ

νΠΗΡΕΣΜΚΠ ΝΕΠ
Αριστερά: Ό Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Λεμονής, δέχτηκε στό γραφείο του καί συνέ
χαρη τούς αστυφύλακες άθλητές Δημ. Κοκολάκη καί Χαρ. Χολίδη, γιά τή προσφορά τους
στόν Ελληνικό άθλητιομό.
Κάτω: Τήν 29.9.79 έγιναν στό προαύλιο τού Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Πατησίων τάάποκαλυπτήρια τής προτομής τού Μητροπολίτη Κορινθίας Ίωνα Κωνσταντινίδη. Τήν προτομή
πλαισίωσαν μαθηταί τής Σχολής Αστυφυλάκων. Στήν άπέναντι σελίδα: Στιγμιότυπο άπό τήν
άφιξι τού ' Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκου στήν Κέρκυρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗ)
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΗΝ 11Η ΩΡΑ τής 26-9-1979 στό
Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επι
μελητήριο Αθηνών, μέ πρωτοβουλία
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθη
νών πραγματοποιήθηκε συνάντηση ε κ 
προσώπων Τραπεζικών Οργανισμών,
'Υποκαταστημάτων Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου, Κοσμηματοπωλών, Χρυσοχόων, μεγάλων ' Εμπορικών Κατα
στημάτων, κατόχων
Ιδιωτικών Συλ
λογών ειδών μεγάλης άξίας κ.ά., μέ τόν
Διευθυντή τής Αστυνομίας Αθηνών,
γιά συζήτηση καί άνταλλαγή άπόψεων
σχετικά μέ τήν προστασία τών πολιτών
άπό τά άδικήματα κατά τής περιουσίας.

Τ

Στήν άρχή μίλησε ό κ. Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως, ό όποιος μεταξύ τών
άλλων είπε καί τά έξής:
«Κύριοι,
Σάς καλοσωρίζω καί σάς εύχαριστώ πού
άνταποκριθήκατε στήν πρόσκληση τής Α
στυνομικής Διευθύνσεως ' Αθηνών καί ήλθα
τε σήμερα εδώ, άφήνοντας τις δουλειές
σας.
Σάς παρακαλώ·νά πιστεύσετε, πώς ή μι
κρή αύτή θυσία χρόνου πού κάνετε μέ τή
σημερινή έπαφή σας μέ τήν ' Αστυνομία, αξί
ζει τόν κόπο - διά τό δικό σας συμφέρον -,
όπως θά τό άντιληφθήτε, σέ λίγο, κατά
τήν ένημέρωσή σας καί τή συζήτηση πού θά
έπακολουθήση.
Προλογίζοντας τήν ένημέρωση αύτή
θάθελα, αρχικά, νά έξηγήσω πώς τά Σ.Α.,
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τά τελευταία χρόνια, έχουν έπιφορτιστή σέ
ένα πλήθος αποστολών πού δέν ύπήρχαν
παλιότερα.
Αντιμετωπίζουν λοιπόν, μιά
αύξημένη έγκληματικότητα, χωρίς έκ παραλ
λήλου νά έχει αύξηθεΐ, ούσιαστικά, ή δύναμη
τών κλάδων πού άσχολοϋνται μέ τό κοινό
έγκλημα. Π.χ. τά ναρκωτικά, οί θόρυβοι, οί
τσαντάκηδες, οί καμικάζοι, οί περιορισμοί
χάριν έξοικονομήσεως ένεργείας κ.λ.π.
είναι τούλάχιστον στή σημερινή έκταση, σχε
τικά καινούργοι τομείς άστυνομεύσεως πού
άπορροφοϋν δυναμικό τών Σ.Α. σέ βάρος άλ
λων τομέων. Τήν έλλειψη δυνάμεως προσπα
θούμε νά άντιμετωπίσουμε μέ: (1) Βελτίωση
τών μεθόδων άστυνομεύσεως (2) ' Εμπλου
τισμό τών Σ.Α. μέ σύγχρονο τεχνικό έξοπλισμό (3) Καλύτερη έκπαίδευση τών άνδρών (4) ' Εφαρμογή τής μεθόδου τών πολ
λαπλών άποστολών καί τέλος (5) Μέ στενώτερη συνεργασία μεταξύ τών Σ.Α καί Κοινού.
Στήν τελευταία αύτή προσπάθεια, έντάσσεται καί ή σημερινή μας συγκέντρωση,
τό τί δέ άκριβώς βοήθεια ζητάμε άπό τόν
πολίτη θά έξηγηθή έναργέστατα άπό τόν κ.
Αστυν. Δ/ντή Αθηνών, άμέσως έν συνε
χεία.
Αλλες Αστυνομίες, άλλων Χωρών, κά
νουν τήν ίδια προσπάθεια-προαγωγής τής
συνεργασίας μέ τούς πολίτες - μέ άλλα μέσα
π.χ. μέ έκπομπές τού ραδιοφώνου καί τής
τηλεοράσεως, σάν έκεΐνες πού θάχετε ίσως
είδεί: «τούς Παρανόμους», τούς «Ρούκις»
κ.τ.τ. Παρόμοιες ταινίες διαφωτίσεως τού
κοινού δέν είναι εύκολο νά γυρίζονται έδώ,
λόγω τού ύψηλού των κόστους. Πιστεύω
όμως ειλικρινά, πώς ή σημερινή πρωτοβουλία
τής ' Αστυνομίας Πόλεων, όχι μόνον πρωτο
τυπεί έναντι έκείνης τών άλλων Χωρών, άλλά καί ύπερέχει, άφού μ' αύτή, έρχονται
σέ ΑΜΕΣΗ έπαφή μέ τά όργανα τής διώξεως
τού έγκλήματος πρός τούς στόχους τών
έγκληματιών».

Στή συνέχεια ό Διευθυντής τής Α
στυνομίας Αθηνών, Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΟΣ,
ενημέρωσε τούς παρισταμένους, μέ
κάθε λεπτομέρεια γύρω άπό τήν ύπάρχουσα έγκληματικότητα στήν Πρωτεύ
ουσα (ιδιαίτερα, μείωση ληστειών, μικρή
αύξηση κλοπών), τούς τρόπους δρά
σεων τών κακοποιών, τούς τρόπους
ένεργείας τής Αστυνομίας, καί τήν
άνάγκη συνεργασίας καί λήψεως συν
τονισμένων μέτρων έκ μέρους τής ' Α
στυνομίας καί τών πολιτών, γιά τήν άποτελεσματικώτερη προστασία τών τε
λευταίων άπό τά άδικήματα κατά τής
περιουσίας.
Παρέστησαν ο ί ' Υπουργοί Δημοσίας
Τάξεως καί Δικαιοσύνης κ.κ. Ά νασ τ.
Μπάλκος καί Γεώργ. Σταμάτης, οί Γενι
κοί Γραμματείς τών ίδιων ' Υπουργείων
κ.κ. Κων. Σαψάλης καί Χρ. Δέδες, οί

Αρχηγοί Αστυνομίας Πόλεων, Χωρο
φυλακής, Πυροσβεστικού Σώματος καί
ΥΠ. Ε.Α., ό Προϊστάμενος τού Συντονι
στικού Επιτελείου τού Υπουργείου
Δημοσίας
Τάξεως
Αντιστράτηγος
Βάμβας, οί Α ' . καί Β ' . ' Υπαρχηγοί τής
Αστυνομίας Πόλεων, ' Αντιπροσωπίες
άπό Χωρ/κή καί Πυροσβεστικό Σώμα,
άλλοι επίσημοι καί πλήθος ενδιαφε
ρομένων
εκπροσώπων
Τραπεζικών
' Οργανισμών, ' Υποκαταστημάτων Ταχ.
Ταμιευτηρίου, Μεγάλων
Εμπορικών
Καταστημάτων καί Κοσμηματοπωλών,
κατόχων ιδιωτικών συλλογών ειδών
μεγάλης άξίας κ ά.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡ
ΚΥΡΑ
' Ενεργών έπιθεώρηση τών ' Αστυνομικών
ύπηρεσιών τής ' Ηπείρου ό Υ.Δ.Τ. κ. ΜΠΑΛΚΟΣ Αναστάσιος, συνοδευόμενος άπό τόν
Υπασπιστή του Αστυνόμο Β' κ. ΒΟΤΣΗ
Σωτήριο, έπισκέφθηκε τις άπογευματινές
ώρες τής Παρασκευής 5.10.79, τήν νήσο
Κέρκυρα.
Τόν κ. ' Υπουργό κατά τήν άποβίβασή
του στό παλαιό λιμένα τής πόλεως τήν 17.15
ώρα τής αυτής ήμέρας, μέ περιπολικό πλοιά
ριο τής Λιμενικής Αστυνομίας ύποδέχθηκαν: ό Νομάρχης Κέρκυρας κ. ΡΑΠΤΗΣ ' Α
θανάσιος, ό Δ/ντής
Αστυνομίας Κέρ
κυρας Άστ/κός Δ/ντής Α ' κ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Κων/νος καθώς καί οί Δ/ταί Διοικήσεως Χωρ/κής, Πυροσβεστικής καί Α
γροφυλακής.
Ακολούθως ό κ. Υπουργός κατευθύνθηκε στήν αίθουσα διαλέξεων του Τ' Ά σ τ /
κού Τμήματος Γαρίτσης, άπηύθυνε ομιλία
υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, πρός τά στε
λέχη τών τμημάτων ' Ασφαλείας τής νήσου.
Μετά τό πέρας τής ομιλίας ό κ. ' Υπουρ
γός έκάλεσε τούς κ.κ. Δ/ντές τών ύπηρε
σιών άσφαλείας καί συζήτησε μαζί των ύπηρεσιακά θέματα πού άπασχολοΰν τή
νήσο.
Περί ώρα 21.00 τής αύτής, άπό μέρους
τών προϊσταμένων ύπηρεσιών τών Σ.Α. Κερκύρας παρατέθηκε πρός τιμή τού κ. ' Υπουρ
γού Δεϊπνος στό ξενοδοχείο ARITI, στόν ό
ποιο παρευρέθησαν οί άρχές τής πόλεως,
οί βουλευτές Κερκύρας κ.κ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ
Στέφανος καί ΚΑΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος,
ό ' Υπ/ντής ' Αστυνομίας Κερκύρας ' Αστυν/
κός Δ/ντής Β' κ. ΧΡΙΣΤΙΑΣ Σπυρίδων καί άλ
λοι άξιωματικοί.
Τήν 07.30 ώρα τής έπομένης 6.10.79 ό κ.
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως άναχώρησε
άτμοπλοϊκώς άπό τήν Κέρκυρα γιά νά
συνεχίσει τήν ύπηρεσιακήν του περιοδεία
άνά τήν "Ηπειρο.
Μιχ. Τζιγκουνάκης
Αστυνόμος Β'

Στά γεννητικά του όργανα είχε κρύψει
100.000 δρχ. γιά νά τις εισάγει άπό τό Λιμά
νι Κερκύρας ό FURTUNATO FRANGESCO,
29 έτών, μηχανικός άπό τήν ' Ιταλία, ποσό
πού κατασχέθηκε καί τόν όδήγησε στις φυλα
κές Κερκύρας.
Μέ τή μέθοδο άπασχολήσεως τού κατα
στηματάρχη, άφαίρεσαν χρυσό βραχιόλι
σημαντικής άξίας, άπό τό χρυσοχοείο τής
όδοϋ Ν. Θεοτόκη 87, οί άλλοδαποί BRINATRUR HUBERT-ANTONIUS, 25 έτών, Γερ
μανός φοιτητής καί ό φίλος του LUFFT ΙΝGEBORE-MARION, 27 έτών, Γερμανός
όδοντίατρος, πού οδηγήθηκαν στόν Εισαγ
γελέα.
Τά λεωφορεία είχε γιά ειδικότητα στις
διαρρήξεις του, ό 17ετής Σ.Α άπό τόν Πύρ
γο, πού τά είχε «γυμνώσει» στήν κυριολεξία.
Τή δράση του σταμάτησε, τή νύκτα τής 24
Σεπτεμβρίου ή Ασφάλεια Κερκύρας.
Αποτσίγαρο, μέσα σέ σφραγισμένη φιά
λη μπύρας «AMSTEL», βρήκε ή Αγορανο
μία, κατά τόν έλεγχο πού έκανε στό έστιατόριο τού Χαρτοφύλακα Λεωνίδα, Ά λυπ ίδου 4 καί οί ύπεύθυνοι μηνύθηκαν.
Σέ πλαστική λεκάνη γεμάτη άμμο καί
μέσα στήν άμμο φύλλα άκατέργαστης ιν
δικής καννάβεως, είχε κρύψει στό σπίτι του,
Άναλήψεως 3, ό ΜΠΟΥΖΗΣ Δημήτριος, 22
έτών, ήλεκτρολόγος. Τόν έφοδίαζε, όπως
είπε, ό ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος, άγρότης, άπό τήν "Ανω Λευκίμμη Κερκύρας,
πού όπως διαπιστώθηκε κατείχε καί άπογυμνωμένα κλωνάρια στό σπίτι του. Δύο χρό
νια φυλακή καί 3ετή στέρηση τών πολιτικών
δικαιωμάτων στόν καθένα στοίχισε αύτή ή
συνεργασία.
Ό Δ/ντής τής Αστυνομίας Κερκύρας
κ. Κων/νος ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, κατόπιν προσκλήσεως τού Νομάρχου Πρεβέζης, παρέστη
καί έκπροσώπησε τήν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟ

ΛΕΩΝ στις έορταστικές έκδηλώσεις τού
ΖΑΛΟΓΓΟΥ, τήν 14.10.1979.
Ό Βούλγαρος Υπουργός Τουρισμού κ.
ΕΦΘΙΜΩΦ, έπισκέφθηκε τήν Κέρκυρα, όπου
είχε συνομιλίες μέ τόν " Ελληνα συνάδελφό
του κ. ΛΑΜΠΡΙΑ καί τόν καθηγητή κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ.
Αλλά καί πολλοί άλλοι ξένοι έπίσημοι,
τόν τελευταίο καιρό έπισκέφθηκαν καί παρέμειναν στήν Κέρκυρα, άνάμεσα ατούς ό
ποιους ό Πρίγκηππας τού Λιχτρενστάϊν DO
MINIC (4/8), ό Πρίγκηπας τής Αύστραλίας
LEOPOLD μέ τή σύζυγό του PAOLA (12/8),
ό ' Αρχηγός τής ' Αστυνομίας τής Αύστρα
λίας J.M. DAVIS μέ τή σύζυγό του (23/8),
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
άπό 29 Βουλευτές (21/9), ό Πρέσβυς τής
Μ. Βρεττανίας στήν ' Αθήνα SUTHERLAND
(18/10) κ. ά.
Αναστάσιος Γαστεράτος
' Υπαστυνόμος Α '

ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μία πράξη άνθρώπινη καί χριστιανική ήταν
ή βοήθεια Κυπρίων τού Λονδίνου πρός τόν
νοσηλευθέντα έκεΐ καί άποβιώσαντα άστυφύλακα Γεωργίου Εύθύμιο. ΟίάδελφοίΣπυρ.
καί Ιωσήφ Στυλιανού, συμπαραστάθηκαν
μέ άδελφική άγάπη στόν άείμνηστο συνά
δελφο καί φιλοξένησαν στό σπίτι τους τόσον
αύτόν, όσο καί τούς οικείους του. Οί δύο
άδελφοί, όπως καί οί κ.κ. Δημ. Σαμιώτης,
Βάσος Βάσου, Γεώργ. Σταύρου, Α. Νικολάου
καί Ν. Κ. Κνιτήρης, έκτός άπό τήν πολ
λαπλή βοήθειά τους, παρέστησαν κατά τήν
κηδεία καί κατέθεσαν στεφάνι.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά» τούς εύχαριστοΰν άπό μέρους τής ' Αστυνομίας καί τούς
προβάλλουν σάν παράδειγμα πρός μίμησιν.
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ΤΟΝΚΑΤΗΦΟΡΟTONIUUIQN
Τού Σεβ. Μητροπ. Πειραιώς κ. Καλλινίκου
' Ο ποιος είναι γνήσιος Ελληνας καί γνήσιος χριστιανός, ά ς αναλογισθη τις ε υ 
θ ύ νε ς του. ' Ο ύπνος τών ύγιώς σκεπτομένω ν καί των φιλήσυχων είναι επικινδυ
νος. Ο εχθρός πρό τών πυλώ ν.' Η διάβρωσι τής νεολαίας προχωρεί, μέ σύστημα
καί όργάνω σι.' Η ' Εκκλησία κρούει τόν κώδωνα τού κίνδυνου. Είθε ν ακουσθη η
φωνή τη ς πρίν είναι αργά.
ΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ, μέ φοβερό
πρόβλημα, ζήτησε βοήθεια
άπό τήν 1Εκκλησία. Δέν είναι υλικό
τό πρόβλημά του. Διέθετε άνεσι
οικονομική. Ούτε είχε δυσχέρειες
στό συζυγικό του βίο. Οί σχέσεις
του μέ τή σύζυγό του ήταν αρμο
νικές. Τό πρόβλημά του ήταν τά τρία
τ^υ παιδιά. Ο γυιός του, 20 έτών,
έδώ καί ένα χρόνο έγκατέλειψε τό
πατρικό του σπίτι γιά νά ζήση μό
νος του. Οί πολιτικές του πεποιθή
σεις δέν τοϋ έπέτρεπαν, λέει, νά
μείνη μαζί μέ τούς άντιδραστικούς
έθνικόφρονες γονείς του. Έπειτα
ήθελε έλεύθερο βίο, χωρίς δεσμεύ
σεις καί κανόνες. Τώρα έφυγαν καί
οί δύο του κόρες. ' Η μία 18 καί ή άλ
λη 17 έτών. Θέλουν καί αύτές νά
ζήσουν μόνες, μακριά άπό τήν πα
τρική έπίβλεψι. Τίς έπανέφερε ό
πατέρας διά τής βίας, κάνοντας
χρήσι τοϋ δικαιώματος τής έξουσίας
του έπί τέκνων άνηλίκων. Μά κατάν
τησαν τόν οικογενειακό βίο άβίωτο
μέ τήν καθημερινή άνταρσία τους
καί έφυγαν πάλι γιά νά ζήσουν μό
νες, όπως αύτές θέλουν μέ τούς
πολιτικά όμόφρονές τους. Καί ό
ταλαίπωρος πατέρας, έντιμος καί
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μορφωμένος άνθρωπος, ζητά άπεγνωσμένα βοήθεια.
Τό φαινόμενο τοϋ τραγικού αύτοϋ πατέρα δέν είναι μοναδικό.
Κάθε μέρα φτάνουν στά αύτιά μας
παρόμοιοι σπαραγμοί γονέων.
Τίς προάλλες μάς ίκέτευσε
πονεμένη μητέρα νά σώσουμε τήν
κόρη της πού παρεσύρθη άπό ά
θεες πολιτευόμενες συμμαθήτριές
της καί έγκατέλειψε τό σπίτι γιά

________________
νά έργασθή γιά τό κόμμα. Οί σπαρα
γμοί τών γονέων πού χάνουν τά παι
διά τους, πληθαίνουν συνεχώς καί
περισσότερο. Πολλά παιδιά βλέ
πουν τόν οικογενειακό βίο σάν κατε
στημένο άνυπόφορο. Κυριαρχούν
ται άπό άναρχικές ιδέες. Δέν άνέχονται τήν πατρική κηδεμονία. Έ 
χουν άποβάλει τό σεβασμό. Κρή
μνισαν μέσα τους κάθε είδους αύθεντία, πλήν τής αύτοϋ μεγαλειότητος τού μυαλού των. Νομίζουν ότι
τά ξέρουν όλα. Καί ένώ άπεχθάνονται τούς οδηγούς, όμως δουλικά
ύποτάσσονται στούς διάφορους ιν
στρούχτορες, πού τούς κάνουν
πλύσι έγκεφάλου, καί τούς άφαιροϋν τή φωτεινή δύναμι τής σκέψεως, έπιβάλλοντάς τους τίς δικές
τους ξενοκίνητες πεποιθήσεις καί
τή δική τους άρρωστημένη νοοτρο
πία.
Καί ό κατήφορος πολλών παι
διών συνεχίζεται. Μέχρι πού θά
φθάση;
Στόν κατήφορο αύτό έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες. Μερι
κούς έπιγραμματικά άναφέρουμε.
Πρώτη καί καλλίτερη ή άνατττυχθεΐσα χωρίς Θεό κοινωνία. Τό κύμα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
' Αξιότιμον Κύριον
' Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως
Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,
Αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά εύχαριστήσωμεν διά μέσου Υμών τούς άνδρας τής
Πυροσβεστικής ' Υπηρεσίας ώς καί τούς άξιωματικούς καί άνδρας τής Αστυνομίας
Πόλεων, οϊτινες οί μέν πρώτοι μέ αύτοθυσίαν
κατώρθωσαν νά άποτρέψουν τήν έπέκτασιν
τής πυρκαϊάς, ήν έθεσαν οί κλέπται εις τήν
έπί τής όδοϋ Λεωφόρος ' Ιωνίας 248 (Πατή
σια) οικίαν μας. Οί δέ δεύτεροι κατώρθωσαν
μέ άόκνους προσπάθειας έργαζόμενοι νυχ
θημερόν νά άνακαλύψουν τούς κλέπτας
καί νά μάς άποδοθώσιν τά κλαπέντα παρ'
αύτών κινητά πράγματα μεγάλης άξίας.
' Ιδιαιτέρως διά τόν κ. Μπαφοϋτσον Δημήτριον Αστυνόμον Β' Διοικητήν τού παραρ
τήματος Ασφαλείας ΙΣ Τ δστις μέ τούς ύπ'
αύτού άξ/κούς Παπαδόπουλον ' Αλέκον,
Οίκονομάκον Παύλον καί Τριανταφύλην Δημήτριον, καί τούς άνδρας τού παραρτήματος
' Ασφαλείας συνέτειναν εις τήν ταχεΐαν άνακάλυψιν τούτων καί τήν παραπομπήν των εις
τήν Δικαιοσύνην.
Μετά τιμής
ΓΙΩΤΑ ΛΑΣΚΑΡΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ήθοποιός
ΜΑΡΙΧΕΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΥΚΑ
ήθοποιός
Πρός τόν
Κύριον Α. Μπάλκο
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως
Ενταύθα
Φίλε κ. Υπουργέ,
Μέ τήν εύκαιρία τών δύο μεγάλων έπιτυχιών τής Αστυνομίας καί τής Χωροφυ
λακής, μέ τήν πρόσφατη ανακάλυψη τών
άρχαιοκαπήλων τής Νάξου καί τού «Μου
σείου Λοβέρδου», θά ήθελα νά έκφράσω
τά συγχαρητήρια μου πρός ύμάς καί δΓ
ύμών πρός τά δύο Σώματα Ασφαλείας
γιά τήν τόσο έπιτυχή δράση τους στά
θέματα καταπολεμήσεως τής άρχαιοκαπηλείας.
Αύτό προκύπτει άπό τις άλλεπάλληλες
κατά τόν τελευταίο καιρό έπιτυχίες τών
άρμοδίων άρχών, μέ τήν σύλληψη σειράς
δραστών καί τή διάσωση πολυτίμων έργων τέ
χνης τής κληρονομιάς μας.
Μέ τήν δραστηριοποίηση αύτή, πού τόσο
συντελεί στή νέα συντονισμένη καί πολύ
πλευρη έκστρατεία τού ύπουργείου Πολιτι
σμού καί Επιστημών, φράζεται ό δρόμος
καί περισφίγγεται ό κλοιός στις κάθε μορφής
δραστηριότητες τών άρχαιοκαπήλων, μέ στό
χο νά γίνει δυσπρόσιτος ό έλληνικός χώρος
σπήν άρχαιοκαπηλεία. Πρόκειται γιά έργο
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μεγάλης έθνικής σημασίας καί οί σχετικές
προσπάθειες πρέπει νά ένταχθοϋν στόν πιό
μεγάλο βαθμό.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
καί ιδιαίτερη τιμή
Δ. Νιάνιας

Αξιότιμον κ. Αρχηγόν τής
' Αστυνομίας Πόλεων
Κύριε Αρχηγέ,
Μέ τήν πιό βαθυτάτη μου λύπη, μέ τά μά
τια μου πλημμυρισμένα δάκρυα μέ σφιγμένη
τήν καρδιά μου άπό πόνο, έρχομαι διά τής
παρούσης μου νά εύχαριστήσω έσάς προσωπικώς, διά τήν συμμετοχήν σας στό βαθύτατον πένθος, στή συμφορά πού βρήκε έμένα καί τήν οίκογένειά μου μέ τόν πρόωρο
χαμό τού παιδιού μου, ώς έπίσης καί όλόκληρον τό ' Αστυνομικό Σώμα πού μαζί του θρήνισε τό θάνατον τού παιδιού μου Θύμιου.
Δέν βρίσκω λόγια κ. ' Αρχηγέ γιά νά εύχαριστήσω όλους τούς Άστυν. ύπαλλήλους οί
όποιοι συμμετείχαν είλικρινά στή συμφορά
μου καί μαζί μου πόνεσαν κΓ αύτοί όπως
πόνεσα κι έγώ.
' Ιδιαιτέρως νά μοϋ έπιτρέψετε νά εύχαριστήσω δ ι'.ύ μ ά ς διά τό άμέριστον ένδιαφέρον του, τόν Γεν. Αστυνομικόν Δ/ντήν
Αθηνών κ. Λάον Μιχαήλ, τόν Διοικητήν
τής ' Υποδ. ' Αμέσου Δράσεως κ. ΣΗΦΑΚΗΝ
' Εμμανουήλ, ό όποιος μετά τών ύπαλλήλων
του, συμμετείχε καθ' όλας τάς ήμέρας εις
τήν άγωνίαν τήν ίδικήν μας, μάς συμμερίστη
κε καί πόνεσε είλικρινά, όχι ώς άπλός προϊ
στάμενος, άλλά ώς ένα μέλος τής οικογέ
νειας μας, Ομοίως κ. ' Αρχηγέ έπιτρέψατε
μου νά εύχαριστήσω τόν Διοικητήν τού Γ
Αστυν. Τμήματος Αθηνών κ. ΠΗΛΟΝ Σπυ
ρίδωνα, ό όποιος μέ ειλικρίνεια μέ άγάπη καί
ένδιαφέρον συμμετείχε στή μεγάλη μου
συμφορά Ο καθ' όλας άξιος προϊστάμενος
τής ' Αντιπροσωπείας ' Αστυνόμος κ. Δημουλάς Εύθύμιος διά τών συγκινητικών του φρά
σεων, προέπεμψε τό νεκρό παιδί μου εις τήν
τελευταίαν του κατοικίαν ώς καί ό ' Υπαστυνόμος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στέφανος διά τού
λόγου του συνεκίνησαν βαθύτατα όχι μόνον
τις καρδιές τις δικές μας άλλ' άκόμη καί τού
τελευταίου άνθρώπου πού παρηκολούθησε
τήν κηδείαν. Εγώ κ. Αρχηγέ μπορεί νά
έχασα τό παιδί μου τό Θύμιο.Μέ παρηγορεΐ
όμως τό ότι στήν Αστυνομίαν βρίσκεται
καί ό υιός μου Άνδρέας κι έτσι δέν θά
άποκοπώ ποτέ άπ' αύτό τό ώραίο Σώμα πού
τόσο πολύ άγάπησαν τά παιδιά μου καί μαζί
τους κι έγώ.
Τελειώνοντας καί πάλι θέλω νά άπευθύνω
πρός όλους σας ένα μεγάλο - μεγάλο εύχαριστώ καί ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν μεγάλη σας
συμπαράσταση καί άγάπη τήν όποιαν έπιδείξατε γιά τό παιδί μου.
Σάς χαιρετώ μέ πολλή πολλή άγάπη
καί σεβασμό
Παναγιώτης Εύθυμ. Γεωργίου
Μαραθιά - Εύπαλίου Δωρίδος

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Διά τής παρούσης έπιστολής μου, θέλω
νά συγχαρώ καί νά εύχαριστήσω, τόν Διοικη
τήν τού Ζ' παραρτήματος άσφαλείας κ. Λαμπρόπουλο τόν ' Αστυνόμο κ. Δούκα καί τούς
άνδρες τού τμήματος, γιά τις συντονισμέ
νες ένέργειές τους καί τήν σύλληψη τού
δράστη τής διαρρήξεως τού καταστήματός
μου πού έγινε τήν νύκτα τής 9ης πρός 10ης
' Ιουλίου, καί τής άποδόσεως εις έμέ όλων
τών κλοπιμαίων.
Μετά τιμής
Ξενοφών Μαρούλης
' Ιθάκης 6 Κυψέλη
Πρός τό
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων
' Ενταύθα
' Αξιότιμε Κύριε ' Αρχηγέ,
Συγκινημένη βαθύτατα, διά τις έκδηλώσεις τιμής καί άγάπης πρός τόν λατρευτόν
μου σύζυγον, εύγνωμονοϋσα, σάς εύχαριστώ θερμότατα.
' Η συμπαράστασις αϋτη, εις τό βαρύ πόνο
μου γιά τόν χαμό του, μοϋ δίδει κάποια παρη
γοριά καί τήν δύναμι (όση μοϋ άπόμεινε) ό
πως, παρ' όλον τόν σπαραγμόν μου, συνεχίσω νά προσφέρω τις ύπηρεσίες μου εις τόν
Ό μιλον Φίλοι ' Αστυνομίας ' Αθηνών, πού κι
έκεΐνος περιέβαλε μέ ιδιαίτερη άγάπη.
Νοιώθαμε καίοίδυόμας ύπερήφανοι, πού
ή μοίρα μάς συνέδεσε μέ τούς πιό χρήσι
μους καί εύγενέστερους άνθρώπους.
Μέ άπειρη έκτίμηση
ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ
Πρός τήν
' Αστυνομική Διεύθυνση ' Αθηνών
Σταδίου 10
' Ενταύθα
Μετά άπό συνεννοήσεις μέ τήν ' Εθνική
Πινακοθήκη τής Ούάσιγκτον καί τήν Εθνική
Πινακοθήκη ' Αθηνών, άποφασίστηκε ή μετα
φορά τού έργου «Λαοκόων» τού Γκρέκο στήν
' Εθνική Πινακοθήκη ' Αθηνών, προκειμένου
νά παρουσιασθεϊ στήν "Εκθεση «Μνήμες
καί Αναβιώσεις τού 'Αρχαίου Ελληνικού
Κλασσικού Πνεύματος».
' Η μεταφορά τού έργου θά γίνει στις 20
Σεπτεμβρίου καί έπομένως ή "Εκθεση τού
Μουσείου θά κλείσει δέκα μέρες πριν άπό
τήν ήμερομηνία πού είχαμε προγραμματίσει.
Μέ τό κλείσιμο τής ' Εκθέσεως θά ήθελα
νά σάς έκφάσω τις θερμότερες εύχαριστίες
τού ' Ιδρύματος γιά τις πολύτιμες ύπηρεσίες
πού μάς πρόσφεραν οί ύπάλληλοι τής ' Αστυ
νομίας τόοο κατά τήν μεταφορά καί παραμο
νή τού έργου στό Μουσείο, όσο καί τήν ήμέρα τών έγκαινίων.
Μέ θερμές εύχαριστίες
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
Κύριε Διευθυντά,
' Η Διοίκησις τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟ-

ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, έχουσα ιδίαν
άντίληψιν περί τής πολυτίμου συνδρομής
τής παρισταμένης άστυνομικής δυνάμεως
πρός τήρησιν τής τάξεως έντός καί έκτός
τοΰ γηπέδου ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥ πρό-κατά
καί μετά τήν συνάντησιν τών ' Εθνικών ομά
δων ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣτής
12.9.79 άπεφάσισε κατά τήν συνεδρίασίν
της τής 13.9.79 όπως καί διά τοΰ παρόντος
άπευθύνη τά θερμάς εύχαριστίας της πρός
υμάς καί δι' υμών πρός άπαντα τά έντεταλμένα όργανα, άνεξαρτήτως βαθμού, διά τήν
λίαν πρόθυμον συνεργασίαν πρός τούς έκπροσώπους ήμών, συνεργασία ή όποια άπέφερε τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα τής
έντός άθλητικών πλαισίων διεξαγωγής ένός
τόσον κρίσιμου άγώνος ιός ή προμνηθείσα
συνάντησις.
Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΧΑΡ. ΔΑ Υ Δ
Πρόν τήν
' Αστυνομικήν Διεύθυνση ' Αθηνών
' Ενταύθα
Κύριε Διεθυντά,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ε.Ο. Καλαθοσσφαιρίσεως θεωρεί ύποχρέωσή του νά
συγχαρεί καί νά εύχαριστήσει τόν Διοικητή
του Γ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών,
’ Αστυνόμο κ. Σπύρο Πηλό, καθώς καί όλα τά
Αστυνομικά όργανα τού Τμήματος αύτοϋ,
γιά τήν πολύτιμη προσφορά τους, στήν δι
οργάνωση τών άγώνων τοΰ XXI Βαλκανικού
Πρωταθλήματος Ανδρών.
Χάρη στήν συνέπειά τους, τήν εύσυνειδησία τους καί τήν άφοσίωση στό καθήκον,
τηρήθηκε δλες τις μέρες τών άγώνων, ύποδειγματική τάξη.
' Ιδιαίτερη δέ μνεία πρέπει νά γίνει γιά τόν
Διοικητή, τού Γ Τμήματος ' Αστυνόμο κ. Σπύ
ρο Πηλό, πού παρακολουθούσε άπό κοντά
καί έπαγρυπνοΰσε, γιά τήν όμαλή διεξαγω
γή τών άγώνων καί γενικά τήν τήρηση τής
τάξεως. Χωρίς νά θεωρηθεί ύπερβολή, ή
συμβολή τού κ. Πηλού καί όλων τών άλλων
Αστυνομικών άργάνων, ήταν ούσιαστική,
ώστε νά έπιτύχει άπόλυτα ή διοργάνωση
τού XXI Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ.

Επίσης, Κύριε Διευθυντά, σάς εύχαριστοϋμε θερμά, γιά τήν προσφορά τής Φιλαρ
μονικής τής Αστυνομίας, στήν τελετή λήξεως τού XXI Βαλκανικού Πρωταθλήματος
’ Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΙΩΑΝ. ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ
Πρός τόν
' Αστυνομικόν Δ/ντήν ' Αθηνών
Σταδίου 10
' Ενταύθα
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
' Η «Συναυλία ' Αγάπης» γιά τόν Νίκο Ξυλούρη, πέτυχε άπόλυτα καί μέ τήν δική σας
αύθόρμητη συμπαράσταση.
Στίς 24.9.79 στό γήπεδο Παναθηναϊκού,
δεκάδες χιλιάδες λαού ένωσαν μ' δλους
τούς καλλιτέχνες τις εύχές τους γιά τόν
Νίκο Ξυλούρη.
' Η INTERNATIONAL SHOW ORGANIZA
TION LTD. καί ό ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ έκ
μέρους δλων τών μελών τής Τιμητικής ' Επι
τροπής, θερμά σάς εύχαριστούν γιά τήν άγάπη πού περιβάλατε αύτή τήν άνθρώπινη έκδήλωση.
Γιά τήν τιμητική ' Επιτροπή
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

Πρό τόν
Δ/ντήν Συντάξεως τού Περιοδ.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Αξιότιμε Κύριε,
Στό έγκριτο ' Αστυνομικό Περιοδικό ' Α
στυνομικά Χρονικά μεταξύ άλλων στό τεύχος
518 διάβασα τά όσα ό έξαίρετος φίλος κ.
Κων. Άντωνακέας διαλαμβάνει στό θέμα
μέ τόν τίτλο «' Η πληγή τού Μεντιουμνικοϋ
άγους».
' Επί τού θέματος αύτοϋ παρακαλώ νά μοΰ
έπιτραπεϊ ν ' άναφέρω τά παρακάτω.
Είναι λοιπόν άπόλυτα βέβαιο ότι ή
Παραψυχολογία καί ή έπί τό άκριβέστερο,
έφηρμοσμένη ψυχολογία ε ίν α ι' Επιστήμη καί
πάνω σ' αύτή έχουν ιδρυθεί έδραι διδα

χής στά Πανεπιστήμια τών προηγμένων
Κρατών.
"Ενας άκάματος μϋστις τής Επιστήμης
αύτής ύπήρξε ό άείμνηστος Εύάγγελος Εύαγγελίδης - Τανάγρας, ιατρός Ναύαρχος
τού Πολεμικού Ναυτικού τού όποιου πειρά
ματα παρηκολούθησα μετ' άλλων συναδέλ
φων πρό άρκετών έτών τή συστήσει τότε τού
Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων. Τά όσα δια
λαμβάνει ή 'Επιστήμη αύτή είναι άπόλυτα
ακριβή, άρκεϊ τό διάμεσο [μέντιουμ] νά δια
κατέχεται έκ φύσεως μέ τούς ψυχικάς αύτάς
ικανότητας.
Άτυχώς έχουν ιδρυθεί διάφορες παρα
πλανητικές Εταιρείες, καί πλεΐστοι όσοι
τσαρλατάνοι καί άγύρτες καί έχουν πολλοί
έφοδιασθή μέ ψευτοδιπλώματα καί αύτοδιαφημίζονται ώς διπλωματούχοι χειρομάντεις, καφεμάντεις, χαρτομάντεις, άνεμομάντεις, κρυσταλλομάντεις, καί πάμπολλοι άστρομάντεις, έχουν σπουδάσει άστρολογία καί μάλιστα κάποια στήν όδό Καρπάθου
1 είναι καθηγήτρια άφοϋ διδάσκει τήν άστρολογία. Άτυχώς όμως καί ό ήμερήσιος καί
περιοδικός τύπος διαφημίζει τούς τσαρλα
τάνους αύτούς οί όποιοι συντάσσουν καί
ωροσκόπο. Καί τό Κράτος άτυχώς άνέχετε
τή τραγελαφική αύτή κατάσταση.
Ή Αστρολογία δέν είναι Επιστήμη. "Ηκμασε κατά τόν Μεσαίωνα καί ένας διάσημος
τότε άστρολόγος άγύρτης ό Μιχ. Νοστράδαμος ήσχολεϊτο μέ τή ψευδοεπιστήμη αύτή
γύρω στά 1550 τά κατήργησε δλα ή Αικατερί
νη τών Μεδίκων.
"Εχω παρακολουθήσει διάφορα πειρά
ματα, καί έν ύπηρεσία τότε έζήτησα τήν συν
δρομή ένός μέντιουμ διά τήν έξιχνίαση
άδικήματος καί έπαληθεύθει.
"Οταν ένα διάμεσο είναι ισχυρό είναι εις
θέση μέ ένα άντικείμενο πού έχει στό
χέρι του νά διαπιστώση μέ τή δοίοθησή του
νά διαπιστώση πώς, πού καί πότε έχρησιμοποιήθη αύτό. Παρόμοιες δολέξεις παρηκο
λούθησα κατά τό παρελθόν πού ένήργησε
ή παραψυχο-κοινωνιολογική 'Εταιρεία. Τό
Κράτος ύπεσχέθη δτι θά ληφθοΰν μέτρα
άλλά οί τσαρλατάνοι όργιάζουν.
Μετά πάσης έξαιρέτου τιμής
Α. Π.

ΠΡΑΞΗ ΗΡΩ Ι ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
Κύριε Αρχηγέ,
Εύχαριστοϋντες θερμά τόν Κ ο ν ' Υπαστυνόμον ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΝ, ό όποιος μέ κίνδυνον τής ζωής
του ώρμησε μέσα στους καπνούς καί μάς άπέσπασε άπό τόν βέβαιον θάνατον τής άσφυξίας έξ
αιτίας πυρκαϊάς καί τραυματίστηκε σώζοντας έμάς, τού εύχόμεθα ταχείαν άνάρρωσιν.
Οντως σάν ύπεράνθρωπον οί ο ίκο γ ένειές μας τόν εύγνω μονοϋν γιατί ζοϋμε σήμερα.
' Η Διεύθυνση
τής
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «HELENS CLUB»
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Ένα ακόμα στιγμιότυπο άπό τήν έορτή τού
Α γίου Μ ηνά. Ο Α ντιπρόεδρος τής Κ υβερνήσεω ς κ. Π απακωνσταντίνου κατά τήν άνάκρουσι του Εθνικού "Υμνου.

Στιγμιότυπο άπό τό έσ περ ινό πού έγινε
τό βράδυ τής 10.11.79 στή Μ ητρόπολι
Α θηνώ ν, γιά τήν έορτή τού προστάτου τού
Α στυνομικού Σώματος, Α γίου Μ ηνά

Στιγμιότυπο άπό τήν έορτή τού προστάτη
τής Α στυνομίας Π όλεω ν στήν Α στυνομι
κή Σχολή. Πρό τής είκόνο ς τού Α γίου ό
πρόεδρος τής Βουλής κ. Π απασπύρου, ό
Υπουργός Σ υντονισμού κ. Μ ητσοτάκης,
ό Γενικός Γραμματεύς τού Υ.Δ. Τ. κ. Σαψ άλης
κα ί ό Αρχηγός Α.Π . κ. Λ εμονής.
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Στιγμιότυπο άπό τόν άγιασμό πού έγ ινε στή
Σχολή Αξιω ματικώ ν Αστυνομίας Πόλεων,
μ έ τήν έναρξι τού νέου σχολικού έτους.
Στή φωτογραφία οί Αστυνόμοι S ', πού συμ
μετέχουν στό σεμινάριο έπιμορφώ σεω ς.

Εξαήμερη εκπα ιδευτική καί ψ υ
χαγωγική έκδρομή πραγματοποίησαν οι δό
κιμοι Ύ παστυνόμοι τής ΛΑ έκπαιδευτικής
περιόδου. Τούς δοκίμους συνώ δευοαν ό
διοικητής τής Σχ. Ά σ τυφ . κ. Λαμπαδιάρης,
ό Α στυνόμος κ. Γιολδασέας καί ό ' Υπαστ.
κ. Λάζαρης.

Τις πρω ινές ώ ρες τής 22.11.79, 35 αστυνο
μ ικο ί πήγαν στόν ' Ιπποκράτειο Ν οσοκομείο,
όπου προσέφ εραν εθελο ντικώ ν αίμα.

Στιγμιότυπο άπό τήν έκπα ίδευ σι στήν Ιαπω
νική πάλη τών γυναικώ ν άστυφυλάκων. Εκ
παιδευτής ό γνωστός παλαιστής κ. Ί. Π ούλης.
Τόν διευθυντή ' Αθηνών, Γενικό Αστυνομικό
Δ /ντή κ. Λάο, έπεσ κέφ θησ α ν στό γραφείο
του,όπου καί έλαβαν όδηγίες ο ί νέες άστυφ υλακίνες, πού τοποθετήθηκαν στήν Αστυ
νομική Α ίν ο ι Αθηνών.

■ I
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ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τήν 17.10.79 έκηδεύθη εις Α' Νεκροταφεΐον Αθηνών ό άποθανών έ.σ. Αστυν.
Δ/ντής Β Λουκάκης ’ Εμμανουήλ του Γεωργίου.
Ό έκλιπών έγεννήθη εις Σπηλιά Κισσάνου Χανίων Κρήτης τό έτος 1902. Εις τό
Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 25.11.
1924 ώς άστυφύλαξ. Τήν 14.11.1936 προήχθη εις τόν βαθμόν τού ύπαστυν. Β ', τήν
7.3.1941 εις τόν βαθμόν του ύπαστυν. Α ',
τήν 23.5.1944 εις τόν βαθμόν του Αστυ
νόμου Β ’ , τήν 27.7 1948 εις τόν βαθμόν του
' Αστυνόμου Α ', τήν 29.8.1952 εις τόν βαθ
μόν τού Αστυν. Δ/ντοϋ Β '. Άπεστρατεύθη τήν 29.12.1959 καταληφθείς ύπό τού
όρίου ήλικίας.
Τήν κηδείαν του παρακολούθησαν οί οι
κείοι του, πολλοί έν ένεργεία καί συντόξει
άστυνομικοί ώς καί πολλοί γνωστοί καί φίλοι
του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι' άντιπροσωπείας, ό επικεφαλής τής όποιας κα
τέθεσε έπί τής σορού του στέφανον τιμής
ένεκεν, καί άπεχαιρέτησεν αύτόν διά συγκι
νητικών λόγων.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1931 εις
Βαλύρα Μεσσήνης Μεσσηνίας. Εις τ ό ' Αστυ
νομικόν Σώμα κατετάγη μέ τόν βαθμόν τού
άστυφύλακος τήν 20.12.1953. Εις τόν βαθ
μόν τού ύπαστυνόμου Β ' προήχθη τήν 7.7.
1964, εις τόν βαθμόν τού ύπαστυν. Α' τήν
30.3.1967, εις τόν βαθμόν τού Αστυν. Β'
τήν 28.11.1973 καί εις τόν βαθμόν τού 'Α 
στυν. Α ', τήν 7.7.1979.
Ό έκλιπών ήτο έγγαμος καί πατήρ δύο
άνηλίκων τέκτων. ' Υπηρετούσε ώς τήν
ήμέρα τού θανάτου του εις τό ΚΗ' Αστυ
νομικόν Τμήμα (άεροδρόμιον) ώς διοικητής
αύτοϋ. Πολύ ένωρίς ό χάρος στέρησε τήν
άστυνομίαν άπό ένα έκλεκτόν της άξιωματικόν καί τήν οίκογένειάν του άπό τόν προστά
την της καί όδηγόν. Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί οικείοι του, άστυνομικοί έν
ένεργεία καί συντόξει, Διοικητικοί ύπάλληλοι τού Σώματος, ώς καί πολλοί γνωστοί
καί φίλοι του. Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέ
στη δΤ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής
τής όποιας άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν διά
συγκινητικών λόγων καί κατέθεσε έν συνε
χεία έπί τής σορού του στέφανον, τιμής έ 
νεκεν.

Τήν κηδείαν τού έκλιπόντος παρηκολούθησαν οί οικείοι του, έν ένεργεία καί
συντόξει άστυνομικοί ώς καί πολλοί φίλοι
καί γνωστοί του.
Τό ' Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι' άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνησεν τόν έπικήδειο καί κατέθεσεν έπί
τής σορού του στέφανον, τιμής ένεκεν. Ό
έκλιπών έγεννήθη εις Μυτιλήνην Λέσβου τό
έτος 1911. Τήν 23.11.1934 είσήλθε εις τό
' Αστυνομικόν Σώμα ώς άστυφύλαξ καί τήν
12.1.1956 προήχθη εις τόν βαθμόν τού άνθυπαστυνόμου.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τήν 8.9.79 έκηδεύθη εις τό Νεκροταφεϊον Καλλιθέας ό έ.σ. ύπαστυνόμος Α'
(5173) Κρητικός Δημήτριος. Ό έκλιπών
έγεννήθη τό έτος 1906 εις χωρίον Μέλανες
Νάξου.
Τήν 10.6.1932 κατετάγη εις τήν Αστυ
νομίαν Πόλεων μέ τόν βαθμόν τού άστυφύ
λακος. Τήν 12.4.1944 προήχθη εις άρχιφύλακα, τήν 15.9.1944 εις άνθυπαστυνόμον καί
τήν 22.2.1967 εις ύπαστυνόμον Β '. Ά π ο στρατευθείς τού άπενεμήθη ό βαθμός τού
ύπαστυν. Α ' .
Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν οί οικείοι
του, άστυνομικοί έν ένεργεία καί έν συντάξει ώς καί πολλοί φίλοι του καί γνωστοί. Τό
Σώμα τής ' Αστυνομίας παρέστη δι' άντιπροσωπείας ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε
στέφανον έπί τής σορού του καί έξεφώνησε
τόν έπικήδειον.

ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
Απεβίωσεν προσφάτως καί έκηδεύθη
εις ιδιαιτέραν του πατρίδα Κανάλλια Φθιώ
τιδας ό έ.σ. άνθυπαστυνόμος Δερνίκας
Θωμάς τού Τριανταφύλλου (Α.Μ. 9879).
Ό έκλιπών γεννήθηκε τό έτος 1923 εις
Κανάλλια Φθιώτιδος. Προήχθη εις τόν βα
θμόν τού ύπαρχιφύλακος τήν 9.4.1970, εις
τόν βαθμόν τού άρχιφύλακος τήν 1.8.1973
καί τού άπενεμήθη τήν 28.12.1974 ό βαθμός
τού άνθυπαστυνόμου.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του καί όλοι οί συγχωριανοί του, πού τόν
άγαποϋσαν καί τούς άγαποϋσε.

ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τήν 16ην ώραν τής 4.10.79 έγένετο έκ
του ‘ Ιερού Ναού ' Αγίου Γεωργίου Καλ
λιθέας, ή κηδεία τού αίφνιδίως άποβιώσαντος, έν ένεργεία Αστυνόμου Α ' (14781)
Φειδά Βασιλείου του Στυλιανού, καί έν συσυνεία ή σορός του μετεφέρθη εις Νεκροταφεϊον Καλλιθέας διό ένταφιασμόν.
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ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Τήν 30.8.79 έκηδεύθη έκ τού Ιερού
Ναού τού Νεκροταφείου ' Ηλιουπόλεως ό
τέως άνθυπαστυνόμος (5649) Χατζηγιάννης Άσημάκης.

Τήν 27.8.79 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έκηδεύθη εις ιδιαιτέραν του πατρίδα,
Πύργου Δυροϋ Λακωνίας, ό έν ένεργεία
άρχιφύλαξ (15446) Κατσόρχης Νικόλαος,
τού Σταματίου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Πύργον Δυροϋ
Λακωνίας τό έτος 1930. Εις τό ' Αστυν. Σώμα
κατετάγη τήν 18.5.1955 ώς άστυφύλαξ.

Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν 2.6.1977 καί
εις άρχκρύλακα τήν 12.10.78.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν εκτός
άπό τούς οικείους του καί όλοι οί συγχωρια
νοί του πού τόν αγαπούσαν καί τούς αγα
πούσε.
Αντιπροσωπεία τού Αστυνομικού Σώ
ματος μετέβη εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα
καί παρέστη εις τήν κηδείαν τού έκλιπόντος
συναδέλφου. Ό έπικεφαλής αξιωματικός
Αστυνόμος Β' άπεχαιρέτησε τόννεκρόν
διά συγκινητικών λόγων καί κατέθεσε έπί
τή σοροϋ του στέφανον, τιμής ένεκεν.

ΦΕΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τήν 4.10.79 έκ τού Ιερού Ναού τού
Νεκροταφείου ' Αναστάσεως Πειραιώς έγένετο ή κηδεία τού άποβιώσαντος έ.σ. άρχιφύλακος (3654) Φειδά Αλεξάνδρου τού
Δημητρίου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1906 εις
Βαλύρα Μεσσήνης Μεσσηνίας. Εις τήν Α
στυνομίαν Πόλεων κατετάγη τήν 1.12.1928.
Προήχθη εις τόν βαθμόν τού ύπαρ-κος
τήν 13.7.1944 καί άρχκρύλακος τήν 1.10.
1946. Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί
οικείοι του, οί συγγενείς του καί πολλοί
γνωστοί καί φίλοι του, ώς καί άστυνομικοί
έν ένεργεία καί συντάξει, έξ όλων των βαθ
μών.
Τό ' Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΤ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας άπε
χαιρέτησε τόν νεκρόν διά συγκινητικών
λόγων καί κατέθεσε έπί τής σοροϋ του στέ
φανον, τιμής ένεκεν.

Τό Αστυνομικόν Σώμα δι' άντιπροσωπείας του, κατέθεσε στέφανον έπί τής
σορού του, τιμής ένεκεν καί ό έπικεφα
λής άξιωματικός άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν
διά συγκινητικών λόγων.

ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ
Τήν 5.9.79 έκηδεύθη εις Νεκροταφείον
Αναστάσεως Πειραιώς ό έ.σ. άρχιφύλαξ
(2423) Μπαλούρδος Μερτίκαςτοϋ ' Ιωάννου.
Ό έκλιπών έγεννήθη εις Πόρον Τροιζηνίας τήν 21.3.1901. Εις τό Αστυνομικόν
Σώμα κατετάγη τήν 18.5.1925 μέ τόν βαθμόν
τού άστυφύλακος. Τήν 13.7.1944 προήχθη
εις ύπαρχιφύλακα καί άποστρατευθείς προ
ήχθη εις άρχιφύλακα.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, άστυνομικοί έν ένεργεία καί έν
συντάξει ώς καί πολλοί συγγενείς, γνωστοί
καί φίλοι του.
Τό 'Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΤ
άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας
έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέθεσε έπί
τής σοροϋ του στέφανον, τιμής ένεκεν.

ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 15.9.79 έκ τού Ιερού Ναού τού
Αγίου Παύλου Νέων Σεπολίων έψάλλη ή
νεκρώσιμος άκολουθία τού άποβιώσαντος
τέως άρχιφύλακος (8009) Τσελώνη Χρήστου
τού ' Ιωάννου καί έν συνεχεία ή σορός του
έτάφη εις νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου
Περιστεριού.
Ό έκλιπών έγεννήθη τήν 1.2.1917 εις
Σουληνάριον Κορινθίας. Τήν 17.12.1942
κατετάγη εις τό ' Αστυνομικόν Σώμα μέ τόν
βαθμόν τού άστυφύλακος. Τήν 20.9.55 προ
ήχθη εις ύπαρχιφύλακα καί τήν 8.5.1957 εις
άρχιφύλακα.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί οι
κείοι του, έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί ώς καί πολλοί γνωστοί καί φίλοι του.

Τήν 24.9.79 έκ τού Ιερού Ναού τού
' Αγίου ' Ιωάννου Ταύρου, έψάλλη ή νεκρώ
σιμη άκολουθία τού τέως άρχιφύλακος
(8569) Καλπαξίδη Παντελή τού Δημητρίου
καί έν συνεχεία έτάφη εις τό Γ Νεκρο
ταφείο Νίκαιας Πειραιώς.
Ό έκλιπών έγεννήθη τήν 9.11.1920. Εις
τήν Αστυνομίαν κατετάγη τήν 13.8.1943.
Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν 29.12.1966
καί εις άρχιφύλακα τήν 4.11.1971.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν έκτός
άπό τούς οικείους καί συγγενείς του, πολ
λοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί ώς
καί άρκετοί φίλοι καί γνωστοί του.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΤ άντιπροσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνισε τόν έπικήδειο καί κατέθεσε έπί
τής σορού του στέφανον, τιμής ένεκεν.

Μύλου, έψάλλη ή νεκρώσιμος άκολουθία
τού φονευθέντος εις τροχαίον άτύχημα
ύπαρχιφύλακος έν ένεργεία (17453) Βέρρα
Γρηγορίουτοΰ Άνδρέα.
' Ο φονευθείς συνάδελφος έγεννήθη τήν
1.1.1940 εις Βουπράσια Ηλείας. Εις τήν
Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τήν 4.4.
1960. ΊΗτο έγγαμος καί ύπηρετοϋσε έπί
σειρά έτών εις τό Κέντρον Αλλοδαπών
Αθηνών. Πριν άπό ένα χρόνο άκριβώς
(12.10.78) προήχθη εις τόν βαθμόν τού ύ
παρχιφύλακος. Ό άτυχής συνάδελφος εύρήκε τραγικόν θάνατον μαζί μέ τούς γονείς
του, έντός τού αύτοκινήτου του τό όποιον
ό ίδιος οδηγούσε, έπιστρέφων άπό κηδείαν
συγγενούς του.
Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν έκτός
τών συγγενών, πάρα πολλοί έν ένεργεία
καί συντάξει άστυνομικοί, φίλοι καί γνωστοί
του, ώς καί διοικητικοί ύπάλληλοι τού Σώ
ματος.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δΤ άντιπροσωπείας έξ όλων τών βαθμών, ό έπικεφα
λής τής όποιας, άξιωματικός Αστυνόμος,
άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν διά συγκινητικών
λόγων καί κατέθεσε έπί τής σοροϋ του στέ
φανον, τιμής ένεκεν.
Τά «' Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις τούς
οικείους τών μεταστύντων τήν έξ ύψους
παρηγοριάν εις δέ τούς προσφιλείς νεκρούς
μας, άς είναι έλαφρόν τό χώμα πού τούς
σκέπασε καί ή μνήμη τους αιώνια.

ΒΕΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Τήν 15.30 ώραν τής 12.10.79, έκ τού
' Ιερού Ναού ' Αγίου Εύσταθίου Κόκκινου
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ριών, πού έπικίνδυνα έχουν επηρεά
σει τά παιδιά. Οί διάφορες μαρξι
στικές ιδεολογίες κάνουν θραΰσι
μεταξύ των νέων. “Απειρα, όπως
είναι τά παιδιά, πιάνονται εύκολα
στήν παγίδα. ' Ακοϋνε μεγάλα συν
θήματα καί τά ένστερνίζονται. Τούς
μιλάνε γιά ψεύτικους παραδείσους
καί τά πιστεύουν. Τούς ρίχνουν τά
δηλητήριο τής περιφρονήσεως
στήν ιδέα τής θρησκείας καί τού
Θεού καί παρασύρονται. Περιφρονώντας δέ τό Θεό μέσα τους, περιφρονοΰν καί κάθε μεγάλη άξια. Καί
οδηγούνται, έτσι σ ένα βίο άντάρτικο, άσύδοτο, άσεβή πρός τούς
πάντες καί πρώτα στούς γονείς.
Επειτα οί διαμορφούμενες άντιλήψεις τής ζ ω ή ς .Ή άπολυτοποίησι
τού άνθρωπίνου νοΰ. ' Η ύπερέξαρσι τού έγώ. Η θεοποίησι τού σέξ.
' Η καλλιέργεια τής κακώς νοουμένης έλευθερίας, πού στήν ούσία
είναι ύποδούλωσι στίς ορμές καί τά
άνθρώπινα πάθη. Οί βολές έναντίον
τής οικογένειας καί τής έννοιας
τής πατρίδος, είναι μερικοί άπό
τούς συντελεστές τού σημερινού
κατήφορου πολλών παιδιών.

maau και η ποΛίτικοποιησι τής
νεολαίας δέν έχει μικρότερη εύθύνη. Καί τούτο γιατί άφ' ένός μέν
φεύγει τό μυαλό τών παιδιών άπό τίς
σπουδές τους καί άπορροφώνται
άπό τήν πολιτική, άφ ' έτέρου δέ
γίνονται εύκολα θύματα πολιτικών
συστημάτων ύποπτων, πού ύπονομεύουν τήν έννοια τού έθνους, καλ
λιεργούν τόν ύλισμό καί τήν άθεΐα
καί δημιουργούν γενίτσαρους έ 
τοιμους νά άνατρέψουν τούς πάντας καί τά πάντα.
Καί ή ύπεύθυνη Πολιτεία τί κά
νει; Εν όνόματι τής Δημοκρατίας
έχει άφήσει πλήρη έλευθερία δράσεως σ όλους τούς άνατροπείς καί
καταλυτές τής παιδικής ψυχής, οί
όποιοι δροϋν άνενόχλητοι. ' Ιν
στρούχτορες ξενοκίνητοι, ξενοπληρωμένοι, έλεύθεροι νά δηλητη
ριάζουν τίς ψυχές τών παιδιών μας.
Εντυπα καί βιβλία πού παραμορφώ
νουν καί παραποιούν τήν Ιστορία
μας καί διδάσκουν τόν άθεο κομ
μουνισμό, κυκλοφορϋν άσύδοτα.
Σύλλογοι έκπολιτιστικοί, πού είναι
όργανα ύλιστών καί άθέων, δροϋν
έλεύθεροι έπηρεάζοντας κατα
φατικά τή νοοτροπία τών παιδιών.

Ο ί δια μορφ ούμενες άντιλήψ εις τής ζωής,
όπω ς ή άπολυτοποίησι τού άνθρω πίνου νοΰ,
ή ύπερέξαραι τού έγώ, ή θεοποίησι τού σέξ
καί άλλα, είνα ι μ ερ ικο ί άπό τούς σ υντελε
στές τού σημερινού κατήφορου τών παιδιών.

Η έκκλησία ούτε στήν πολιτική
άνακατεύεται ούτε μισεί κανέναν.
Μισεί όμως τήν άθεΐα τού σημερι
νού κατήφορου τών παιδιών. Καί
όποιο πολιτικό κόμμα έχει σάν ύπόβαθρό του τήν άθεΐα καί τόν ύλισμό,
μόνο του έρχεται σέ άντίθεσι μέ τήν
Εκκλησία. Μόνα τους τά κόμματα
αύτά μισούν τήν ' Εκκλησία καί
μεταδίδουν τό μίσος αύτό στά παι
διά καί στούς νέους, γιά νά τά
ρίψουν έτσι στά δόντια τού άναρχισμοϋ καί τής παντοειδούς κακίας.
Τί θά κάνωμε;
Οποιος είναι γνήσιος "Ελληνας
καί γνήσιος χριστιανός, άς άναλογισθή τίς εύθϋνες του. "Ο ύπνος
τών ύγιώς σκεπτομένων καί τών
φιλησύχων είναι έπικίνδυνος. "Ο
έχθρός πρό τών πυλών. ' Η διάβρωσι τής νεολαίας προχωρεί.
Η " Εκκλησία κρούει τόν κώδωνα
τού κινδύνου. Είθε ν ’ άκουσθή
ή φωνή της πρίν είναι άργά.
Δ ημοσιεύθηκε σ τήν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
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Δ έ ν π ά ε ι νά σ α ι κ ι' ή... Μ άγια Μ ελάγια ... μ π ά ρ μ π α -Β α σ ίλη ;...
...ά σ τ υ ν ο μ ικ έ ς σ υ ν ή θ ε ιε ς !...

Η μ νήμη τού προστάτη τής Α στυνομίας Π όλεω ν Α γίου Μ ηνά γιορτάστηκε καί στήν Πάτρα καί τήν Κ έρκυρα, μ έ δοξολογία
πού έγ ινε στις Μ ητροπόλεις των δύο Πόλεων. Σ τις φ ω τογραφ ίες έπάνω καί κάτω τά στιγμιότυπα άπό τή δοξολογία στόν ιερ ό
Ναό τής Μ ητροπόλεω ς Κ ερκύρας (Σημ. Συν. Η σχετική είδησ εογραφ ια άπό τήν Πάτρα, όπως κα ί ή όμιλία τού Σ εβ. κ.κ Ν ικο
δήμου, πού έλήφ θησαν καθυστερημένα θά δημόσιευθούν στό έπ ό μ ενο τεύχος).

ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ Π Ο ΛΥΣΥ ΖΗ Τ Η Μ ΕΝ Ο Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α

ΟΒΡΚΟΙΑΠΒ ΑΠΟΙΚΕΟΪ «ΥΧΟΑΟΓΜΙ
ΜΙΝΟΜΕΝΟλΟΓΙλΙ UU
ΙΙΥΧΟλΟΠΑΙ
Τοϋ κ. Κ. Κωνσταντινίδου. Καθηγητοϋ
Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
Ο όρκος εις τόν Θ εόν σ χετιζόμενο ς πρός την
πνευματικήν άξίαν καί τό ιδεώ δες τής ά ληθείας ώς
καί τών άλλων εύγενώ ν σκοπών δι' οϋς πραγμα
τοποιείται, άνήκει εις τήν πνευματικήν ύπόστασιν
τοϋ άνθρώπου καί α π ο τελεί βασικόν άνθρωπολογικόν γνώρισμα διακρίνον αυτόν άπό τών ζώων.
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ΣΧΑΤΩΣ άνεκινήθη ζήτημα όρκωμοσίας άποτελέσαν θέμα
δικαστικής κρίσεως καίάποφάσεως.
Προεκλήθη έξ άφορμής άρνήσεως
μάρτυρος νά όρκισθή εις τό δικαστήριον ϊσχυρισθέντος ότι ού μό
νον δέν είναι κατά τόν νόμον υπο
χρεωτικός ό όρκος άλλ ότι μειώ
νει ήθικώς τόν άνθρωπον διότι περι
ορίζει τήν έλευθερίαν του καί ότι
ή «συνείδηοις» καί ή «άξιοπρέπεια »
έκάστου άρκοϋν ώς έχέγγυον άντί
τοϋ όρκου.
Άφήνοντες κατά μέρος τήν νο
μικήν καί τήν θρησκευτικήν πλευράν
προβαίνομεν έν τοϊς κατωτέρω διά
βραχέων εις έξέτασιν του θέματος
άπό άπόψεως ψυχολογίας, φαινο
μενολογίας ώς φιλοσοφικού τρόπου
έξετάσεως καί ψυχοφυσιολογίας.
Ά ναφέρομεν έν άρχή ότι ό όρ
κος άνευρίσκεται ώς ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον εις όλους τούς
λαούς καί όλας τάς έποχάς, ώστε
θά ήδύνατο τις νά ίσχυρισθή ότι άποτελεΐ συμφωνίαν τών λαών (Con
sensus Gentium) καί είδος άρχετύπου έχον τάς ρίζας του εις τό κατά
τήν άναλυτικήν ψυχολογίαν λεγό
μενον συλλογικόν άσυνείδητον. Βά
σει τούτων γίνεται κατανοητή ή ίδιάζουσα σημασία, ήτις άποδίδεται
υπό τών άνθρώπων εις τόν όρκον
κατά τάς διανθρώπινους σχέσεις
αυτών.
' Ο όρκος άποσκοπει εις τρία τινα.
Πρώτον διά νά έπικυρώση τις τήν
άλήθειαν τών λόγων του, δεύτερον
διά νά έπιβεβαιωθή ή ύποχρέωσις
τής έπακριβούς καί πλήρους έκτελέσεως τού οίουδήποτε άναλαμβανομένου έργου καί καθήκοντος
(όρκος τών φοιτητών, τών στρατιω
τικών, όρκος κατά τήν άνάληψιν
ύπηρεσίας τών δημοσίων υπαλλή
λων, τών καθηγητών τών άνωτάτων
σχολών, τών βουλευτών, τών υ
πουργών, ό όρκος τοϋ Ιπποκράτους διά τούς ιατρούς κ.ο.κ.). καί
τρίτον ΐνα μή άποκαλύψη τις μυστι
κόν π.χ. τό έπαγγελματικόν άπόρρητον τών ιατρών, πάλαι τό μυστικόν
τών τελετών τών μυστηρίων, ( Ελευσινίων, Ορφικών, τών Κάβει
ρων κ.τ.λ.) τό μυστικόν τής φιλικής
έταιρείας κ.ο.κ.
Ολωο ιδιαιτέρα σημασία άπο-

Ε

u /ι, y 'i'a iu / u v ', ε ις · t o ορκον
περί τής όλη θείας τών λόγων (ιδίως
ένώπιον τών δικαστηρίων), όστις
πραγματοποιείται παρά τοϊς χριστιανοϊς συμβολικώς διά τής έπιθέσεως
τής χειρός έπ ί τού Ευαγγελίου τό
όποιον έκπροσωπεί τόν Θειον Λό
γον.
Εις άπάσας τάς περιπτώσεις όρ
κου ό άνθρωπος όρκίζεται εις τόν
Θεόν.
Ας σημειωθεί ότι πλήν τού όρ
κου είς τόν Θεόν υπάρχει καί όρκος
εις τόν ίδιον έαυτόν. ' Ο άνθρωπος
όρκίζεται π.χ. είς τήν ζωήν του, είς
τήν υγείαν του, είς τά παιδιά του,
είς τό φώς του, είς τήν τιμήν του
καί ποικίλα άλλα. Ό τοιοϋτος όρ
κος είναι είδος υποκατάστατου
τοϋ είς τόν Θεόν όρκου. Ό κύριος
όμως καί ουσιαστικός όρκος είναι
ό είς τόν Θεόν. Λέγομεν όρκίζομαι
είς τόν Θεόν, μάρτυς μου ό Θεός
«Μάρτυς γάρ μου έστιν ό Θεός»
γράφει ό Παύλος είς τήν πρός Ρω
μαίους έπιστολήν του 1,9. Μά Διά
καί Νή Διά έλεγον οί άρχαϊοι Έλ
ληνες.
o iu o iu i,

ν ς σλεπομεν η ορκωμοσία είναι
άνθρωπίνη έκδήλωσις περιλαμβανομένη είς τόν ήθικόν Κώδικα τής
άνθρωπίνης συμπεριφοράς καί διαν
θρώπινης συνδιαλλαγής καί έπικοινωνίας.
’ Εξετάζοντες τόν όρκον άπό άπόψεως ψυχολογίας δέον νά σημειώ
σωμεν, ότι ό άνθρωπος έκ διαισθήσεως καί αυτογνωσίας τρέφει όνέκαθεν δυσπιστίαν είς τήν ειλικρί
νειαν τών προθέσεων (καί τών πρά
ξεων) καί γενικώς είπεϊν τήνέντιμότητα τών όμοιων του. 'Επίσης έδυσπίστει καί δυσπιστεί ώς πρός τήν
άλήθειαν τών λόγων του. Ή δυσπι
στία ώς πρός τήν άλήθειαν τών
λόγων προκύπτει έκ τού γεγονότος,
ότι ό άνθρωπος έξ ιδιοσυστασίας
καί έγγενούς διαθέσεως έχει τήν
ιδιότητα του ψεύδεσθαι. Μετα
χειρίζεται συνεχώς τό ψεύδος άπό
τής πλέον άθώας μορφής αύτοϋ
π.χ. διά νά άποφύγη άνεπιθύμητον
τινά συνάντησιν μέχρι τής βδελυράς συκοφαντίας.
Ό άνθρωπος έναντι τής άνειλικρινείας ταύτης περί τούς λόγους

Ή άρνηαις τοϋ όρκου έ κ μέρ ου ς πολλώ ν
«προοδευτικώ ν» δ έ ν ά π οτελεϊ πολιτιστική
έξέλιξι, όπως πο λλοί ισχυρίζονται, άλλά,
άντιθέτως, φ α ινόμ ενο όπισθοδρομήσεω ς καί
υποστροφής είς τόν άμοραλισμόν, όστις άποτελεί γνώρισμα τοϋ συγχρόνου άνθρώπου.

τάς προθέσεις καί πράξεις τών ό
μοίων του ή θέλησε νά κατοχυρωθτ
καί έξασφαλισθή διά τής παρεμβο
λής ώς άντιδότου τού όρκου, όστις
άποτελεϊ όμού μετά τών νόμων, τών
θεσμών, τών έθ'ιμων καί τών παρα
δόσεων προστατευτικήν άσπίδα.
Εξ ού καί ή έντολή ού ψευδο
μαρτυρήσεις. Ό όρκος δηλαδή
άσφαλίζει άμοιβαίως τούς άνθρώπους κατά τό δυνατόν ώς πρός τήν
μή πραγματοποίησιν τής ένυπαρχούσης, ώς άνω έλέχθη, τάσεως
πρός άνειλικρίνειαν καί άνεντιμότητα κα θ ’ όσον άλλωστε κατ’ άρχαίαν ρήσιν οί άνθρωποι «είναι έσθλοί μέν γάρ άπλώς, παντοδαπώς
δέ κακοί».
Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας
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Τίς πρω ινές ώ ρες τής 26.11.79 σέ ειδ ική τελετή πού έγινε στή Σ χολή Υπαστυνόμων, ό άρχηγός Α στυνομίας Π όλεω ν κ.
Κ. Λ εμονής συνέχαρη, έ κ μέρους του Σώματος, τά παιδιά τών Αστυνομικώ ν καί Δ ιοικητικώ ν υπαλλήλω ν πού έπέτυχα ν στις
Ανώ τατες κα ί Α νώ τερες Σ χολές κατά τό τρέχον έτος. Π αρέστησαν ό Γενικός Γοαμματεύς τού Υ.Δ. Τ. κ. Σαψ άλης, ό όποιος
καί άπηύθηνε χαιρετισμό, ό Β ' Υπαρχηγός κ. Ψ υχογιός, Γενικοί Α στυνομικοί Δ ιευθυνταί κα ί άλλοι Αξιω ματικοί. Στήν έμπνευσμένη όμιλία του ό κ . Ά ρ χηγό ς έξέφ ρ α σ ετή συγκίνησι καί τήν ύπερηφ άνεια όλω ν τών Αστυνομικώ ν, γιά τήν έπιτυχια τών
παιδιώ ν καί τούς συνέστησε νά συνεχίσουν τούς δεσμούς μ έ τήν Αστυνομία. Σ έ κάθε πα ιδί δόθηκε σάν άναμνηστικό δώ ρο ένα
στυλό Π άρκερ ' Α κολούθησε μικρή δεξίω αι. Στήν κάτω φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν όρκω μοσία τών νέω ν δοκίμω ν Αστυ
φ υλάκω ν τήν 12.11 79, στήν Αστυνομική Σχολή.

' Ο όρκος άναφ ερόμενος εις τήν πνευματι
κήν άξίαν τής άληθείας καί πόσης άλλης διά
τού όρκου άναλαμβανομένης ανή κει εις τάς
άνω τέρας ψ υχικός λειτουργίας Τό ψ εύδος
καί γενικώ ς ή ά νειλικρ ίνεια ώς άπαξία κατα
τάσσεται εις τάς κατωτέρας

εύλόγως δύναται τις νά ίσχυρισθή,
ότι ό όρκος έπιδρά παιδαγωγικός,
διότι καθοδηγεί πρός τήν ειλικρί
νειαν καί τήν έντιμότητα, άποτελεϊ
δέ ταυτοτρόνως τεκμήριον τής ειλι
κρίνειας τού όρκιζομένου. Ούτω
κατέστη θεσμός ένέχων ήθικήν,
θρησκευτικήν, νομικήν, ψυχολογι
κήν καί κοινωνικήν σημασίαν.
Ο όρκος εις τόν Θεόν συνο
δεύεται ύπό ευλαβούς δέους. Φαί
νεται δέ, ότι τό συναίσθημα τού
δέους είς ώρισμένας περιπτώσεις
ύπήρξε συγκλονιστικόν π.χ. κατά
τάς τελετάς τών άρχαίων μυστη
ρίων, ώστε έδέσμευεν μονίμως τόν
μύστην νά μήν άποκαλύψη τό περιεχόμενον τών τελετών. ' Ο όρκος είς
τάς περιπτώσεις ταύτας είχε προσλάβει μυστηριακόν χαρακτήρα καί
διά τούτο περιεβάλλετο ύπό άνεξιχνιάστου σιωπής. Τό αυτό δύναται
νά λεχθή καί διά τόν όρκον τών φιλι
κών. Καί διά τόν σημερινόν τόν όμαλώς διακείμενον άνθρωπον ό όρκος
προκαλεί έπίσης δέος. Διά ταύτα
έχαρακτηρίσαμεν άνωτέρω τόν όρ
κον ώς άρχέτυπον περιεχόμενον
τού συλλογικού άσυνειδήτου.
Εύνόητον, ότι τ ’ άνωτέρω ι
σχύουν διά τόν είς τόν Θεόν όρκον,
όσης ώς κυρίως όρκος έχει άπόλυτον κύρος καί άξίαν. Ο όρκος ό
άναφερόμενος εις τό ίδιον άτομον
δέν θεωρείται έπαρκής καί έγκυ
ρος, διότι ό άνθρωπος εύχερέστερον δύναται νά παραθεωρήση τόν
είς ίδιον έαυτόν όρκον παρά τόν
είς τόν Θεόν.
'Από τής άπόψεως τής φαινο
μενολογίας διαπιστούμεν, ότι ό
όρκος είς τόν Θεόν άποτελεϊ άναφοράν τού άνθρώπου πέρα τού
ίδιου έαυτού είς τόν ύπερυποκειμενικόν ύπεραισθητόν κόσμον τής
ιδεατής πραγματικότητος, (ό κό
σμος τών ιδεών καί πνευματικών
άξιών, ήθικών, καλλιτεχνικών, θρη
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ώς καί τών άλλων εϋγενών σκοπών
δ ι' ούς πραγματοποιείται, άνήκει
είς τήν πνευματικήν ύπόστασιν τού
άνθρώπου καί άποτελεϊ βασικόν άνθρωπολογικόν γνώρισμα διακρίνον
αύτόν άπό τών ζώων.
Άντιθέτως ό όρκος ό άναφερό
μενος είς τόν ίδιον έαυτόν είναι
έκδήλωσις έχουσα τό γνώρισμα τών
συνήθων ψυχολογικών ένεργημάτων τού άνθρώπου καί ώς έκ
τούτου είναι ήσσονος άξιολογήσεως έν σχέσει πρός τόν είς Θεόν.
Ο όρκος έχει τήν αυτήν σημα
σίαν καί είναι τι άνάλογον πρός τήν
προσευχήν. Ή προσευχή παριστά
ώσαύτως άναφοράν είς τήν ύπερυποκειμένην πραγματικότητα τού
υπεραισθητού είς ήν, ώς έλέχθη, ύπάγομεν τό Θειον. Αποτελεί δέ
κατά τήν φιλοσοφίαν τής ύπάρξεως
τήν κατ’ έξοχήν συνάντησιν μετά
τού Θεού.
' Ο όρκος δύναται σύν τοϊς άλλοις
νά έξετασθή άπό τής άπόψεως τής
ψυχοφυσιολογίας.
Ψυχοφυσιολογικώς διακρίνομεν
τάς λεγομένας άνωτέρας καί κατω
τέρας ψυχικός λειτουργίας. Αί άνώτεραι έκπροπωπούν τάς πνευμα
τικός άξίας, αί κατωτέραι τάς ψυχοβιολογικάς. Αί πρώται έπιδρούνάνασκευτικών κ.ο.κ.) τόν όποιον (κό σταλτικώς καί ρυθμίζουν τάς δευσμον) τό έγώ βιοϊ καί θεωρεί ώς τέρας, όταν τούτο κρίνεται άναπραγματικότητα άνεξαρτήτως αυ γκαϊον.
Ως δέ έκ τής παθοψυχολογίας
τού ύπάρχουσαν. Είς ταύτην ό άν
γνωρίζομεν
ή κατάργησις τών άνωθρωπος τοποθετεί τό θειον.
τέρων
ψυχικών
λειτουργιών καί ή
Τό έν λόγω ένέργημα άποτελεϊ
λόγω
ταύτης
έπακολουθούσα
άποφαινόμενον ύπερβατότητος καί
δέσμευσις
τών
κατωτέρων
άποτελεϊ
τρόπον έκφράσεως τού είναι τού
ψυχοπαθολογικόν σύμπτωμα.
άνθρώπου.
Ό όρκος άναφερόμενος είς τήν
' Ο άνθρωπος βιών κατά τόν όρ
πνευματικήν
άξίαν τής άληθείας
κον τήν άναφοράν ταύτην καί ύπερκαί
πόσης
άλλης
διά τού όρκου άνα
βαίνων έαυτόν παύει νά είναι οίος
λαμβανομένης
άνήκει
είς τάς άνω
είναι κα θ ' έαυτόν καί συμμετέχει
τέρας
ψυχικός
λειτουργίας.
Τό
είς έκεϊνο, είς τό όποιον άναψεύδος
καί
γενικώς
ή
άνειλικρίνεια
φέρεται δημιουργημένης ούτω τής
ψυχικής καταστάσεως τής μεταρ- ώς άπαξία κατατάσσεται είς τάς
σιώσεως, κα θ ’ ήν συμφώνως τή κατωτέρας. Αί άνώτεραι ψυχικοί
φιλοσοφική φαινομενολογική θεω λειτουργίαι ώς στοιχεία τής πνευ
ρήσει συντελεϊται ή λεγομένη συ ματικής ύποστάσεως τού άνθρώπου
νάντησή, έν τώ προκειμένω ή συ- έχουν διατυπωθή διά τών νομικών
νάντησις μετά τού άπολύτου, έν άλ- κανόνων τών θεσμών, τών παρα
δόσεων καί έκφράζονται δ ι’ αυ
λοις λόγοις τού Θεού.
Ό όρκος είς τόν Θεόν σχετι- τών. Είναι δέ ρυθμισταί τής ζωής
ζόμενος πρός τήν πνευματικήν τού άνθρώπου καί άποτελούν άσπίάξίαν καί τό ιδεώδες τής άληθείας δα έναντι τών κινδύνων τής ψυχής.

Εν άλλοις λόγοις άποτελοϋν τόν
παράγοντα έξυγιάνσεως καί σωτη
ρίας τής ψυχής.
Ή κατάργησις αυτών καί κατ’
άκολουθίαν ή άπόσπασις τού άνθρώπου άπό των πνευματικών άξιών
προϋποθέτει τήν οίηματικήν ύπερεκτίμησιν τού άνθρώπου, τής όποιας
όλέθριαι είναι αί συνέπειαι διά
αυτόν ώς άτομον καί κοινωνικόν
6ν. Ταύτας διαπιστοϋμεν ώς σημεία
παρακμής άνμή καίέκφυλισμοϋ τοϋ
άνθρώπου τής σημερινής έποχής
εις παγκόσμιον έκτασιν.
' Η τάσις καταργήσεως τοϋ όρκου
ύπαγομένου είς τάς άνωτέρας
ψυχικός λειτουργίας έμπίπτει κατά
τ ’ άνωτέρω λεχθέντα είς τά
ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. Βαί
νει δέ παραλλήλως πρός τήν κατά
τήν σημερινήν έποχήν έν πλείστοις
τάσιν κατακρημνίσεως τών καθιε
ρωμένων διά νέων άξιολογωτέρων
τών καταργηθεισών. Πρόκειται δη
λαδή ούχί περί μεταξιώσεως άλλά

περί άπαξιώσεως άπασών τών άξιών.
Τόν σύγχρονον άνθρωπον έχει
καταλάβει ή νεομανία, τό νεωτερίζειν έν παντί. Τείνει ούτος άλόγως
σκεπτόμενος καί ένεργών νά άποτινάξη πάσαν δέσμευσιν άφ ’ έαυτοϋ,
έπινοών έκάστοτε «προοδευτικόν»
τι σχήμα κοινωνικής δήθεν έξελίξεως. Εάν ϋποβάλη τις είς έπιστημονικώς θεμελιωμένην κριτικήν τάς
έκά σ το τε π α ν τ ο ε ιδ ή ς « π ρ ο ο 
δευτικός» έπινοήσεις σκοπουμέ
νας ή ήδη πραγματοποιηθείσας θέ
λει εϋλόγως καταλήξει είς τό συμ
πέρασμα, ότι σχεδόν είς άπάσας
ταύτας δέν πρόκειται περί ουσιαστι
κής πολιτιστικής τίνος έξελίξεως
άλλ άντιθέτως περί φαινομένου
όπισθοδρομήσεως καί υποστροφής

Ε ΤΙΠΟΤΑ δέν μπορούμε νά συμφωνή
σουμε! Μάλιστα, άγαπητοί μου, σε τί
ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
ποτα! Καί καλά, τέλος πάντων, στά σοβαρά
πράγματα. Αλλά νά διαφωνούμε καί στά πιό
απλά πράγματα τής ζωής; Ό άντιρρησίας
δέν λείπει σχεδόν άπό καμιά συζήτηση.
- Ωραία έποχή τό καλοκαίρι, Χαρίλαε...
- Έ λα, καημένε Δημητράκη, κάτι μάς
είπες τώρα!
- Γιατί Χαρίλαε; Δέν έχεις δίκιο! Τό καλο
καίρι είναι ωραία έποχή κι όλος ό κόσμος χαί
ρεται τό βουνό καί τή θάλασσα. Υπάρχει
καλύτερο πράγμα;
- Φαίνεται, πώς ξέχασες τις ζέστες, πού
περάσαμε φέτος. Ψηθήκαμε!
- Γιατί δηλαδή; ' Εσύ προτιμάς τό χειμώ
να; Δέ λέω, έχει κι αύτός τις όμορφιές του!
- Καί πού τις είδες. Δημητράκη, "Ας πλακώ
σουνε σέ λίγο τά κρύα καί σοΰ λέω έπειτα!
- Έ , τί νά σοΰ πώ, άδελφέ μου. ' Εσύ δέν
γυναικεία ρολόγια ύπάρχει καί μιά δικαιολο
τρώγεσαι!
γία νά πηγαίνουν πίσω. Βλέπεις δέ φταίνε
Τό περίεργο είναι πώς δέν διαφωνούν
αύτά τά άθώα μηχανηματάκια, άλλά οί χαρι
μονάχα οί άνθρωποι, άλλά καί τά... άψυχα!
τωμένες ίδιοκτήτριές τους, πού πολλές
Λέει μιά παροιμία, πώς τά ρολόγια, τά πορτο
φορές, τά βάζουν σκόπιμα μερικά λεπτά πίσω
φόλια καί τά μυαλά τών άνθρώπων, δέν συμ γιά νά... μπορέσουν νά δικαιολογήσουν τήν
φωνούν ποτέ! Νά, προχτές, περνώντας άπ
καθυστέρηση τους σέ κάποιο ραντεβού;
τήν όδό Σταδίου, βλέπω ένα ρολόι σ ' ένα
- "Αργησες πάλι, Λιλίκα μου! Τί θά γίνει,
μαγαζί πού δείχνει 11.35! Απέναντι σ' ένα
βρέ παιδί μου, μ ’ αύτή τήν ιστορία;
φαρμακείο άλλο ρολόι έδειχνε 11 καί μισή τό
- Τί νά σοΰ κάνω, βρέ Θανασάκη; Τό ρο
δικό μου ρολόι 11.25 καί τό μικρό ρολογάκι
λόι μου φταίει! Πάει πίσω...
κάποιας κυρίας πού χάζευε στις βιτρίνες,
- Πάλι αυτό τό έρημο τό ρολόι σου;
έδειχνε 11 καί τέταρτο. Τέλος πάντων στά
Καί... καλά τά ρολόγια! "Οτι θά., διαφω

Σ

Δ ιαφω νίες

είς τόν άμοραλισμόν, όστις άποτελεϊ γνώρισμα τοϋ συγχρόνου άν
θρώπου.
Βάσει πάντων τών άνωτέρω έκτεθέντων δυνάμεθα νά συναγάγωμεν ότι ό όρκος άσκεϊ παιδαγωγικήν
(ήθικήν) έπενέργειαν καί εϋοδεϊ
ποικίλους σκοπούς κοινωνικής ευ
νομίας καί εϋρυθμίας. Έ πί τούτοις
οϋ μόνον δέν μειώνει τόν όρκιζόμενον, άλλ ’ άξιοποιεϊ αυτόν, διότι
τόν άποκαθαίρει τής υποψίας τής
όνεντιμότητος. Ό άνθρωπος ποιεί
ται βεβαίως κακήν χρήσιν άπάντων
τών πραγμάτων έν οίς καί τοϋ όρ
κου. Τούτο όμως δέν άφαιρεϊ τήν
άξίαν αϋτοϋ καί γενικώς τών ήθικών
έντολών καί κοινωνικών κανόνων
νομικών ή άλλου τίνος είδους. Ο
άνθρωπος έν τή κοινωνική ζωή του
δέον νά τηρή τούς ένέχοντας άξίαν
καθιερωμένους θεσμούς καί τάς
παραδόσεις μή μένων έκθετος είς
έπίδρασιν τών πολλαπλών πρωτο
γόνων Ροπών του.

νούσαν καί τά. θερμόμετρα τό περιμένατε;
Ε, λοιπόν τέτοια... άπροσδόκητη διαφωνία
έκδηλώθηκε πριν άπό μέρες μέ τήν τρομερή
ζέστη, πού ή Αθήνα είχε γίνει σωστή κόλα
ση! Τό θερμόμετρο ένός φαρμακείου στήν
Ομόνοια είχε 38 βαθμούς, ένα άλλο 39 καί
πιό κάτω άλλο θερμόμετρο, 37 βαθμούς!
Τώρα θά πει κανείς τί σημασία έχειάν ή ζέστη
είναι τής. τάξεως τών 37, 38 ή 39 βαθμών
άφού ό κόσμος έτσι κι άλλοιώς ψήνεται;
Κι όμως γιά τήν κυρά Μελπομένη πού
παραθερίζει μέ τήν κόρη της στά Παλούκια
είχε καί παραεΐχε σημασία.
- Πιπίτσα, τί χάλια είν' αύτά. Πήγαινε νά
βάλεις ένα ρούχο πάνω σου. Δέν ντρέπεσαι,
μωρή, νά γυρίζεις μέ τό μαγιό σου όλη μέρα.
- Τί λές, καλέ μαμά; Δέ βλέπεις τό θερμό
μετρο; Εκατό βαθμοί Φαρενάίτ λέει καί νά
νταμπλαρωθώ μέ φορέματα.
- Καί ποιός είναι αύτός ό κύριος. Φαρενάκης, πού λέει νά γυρίζεις όλοτσίτσιδη;
- Καλέ μή σ ' άκούσει κανείς καί γίνουμε
ρεζίλι. Φαρενάίτ δέν είναι άνθρωπος άλλά...
μάρκα θερμομέτρων!
- Καί πρέπει έσύ όλη μέρα νά... έπκρέρεσαι μέ τό... μαγιό;
- Μ άφού φλέγομαι άπό τή ζέστη καί
κοντεύω νά πάθω... φλεγμονή!
Πάντως άγαπητοί μου, έσεϊς δέν κιν
δυνεύετε νά πάθετε... φλεγμονή γιατί άρκετά σάς... δρόσισα γιά σήμερα!
Γιάννης Πολίτης
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ΠΣβΕΝΕΜ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΜ ΟΥΣΕΠΣ
Ο ί Σ ο β ιε τ ικ ο ί κ ο ιν ω ν ιο λ ό γ ο ι π ρ ο σ π α θ ο ύ ν νά ά π ο δ ε ίξ ο υ ν ό τι ή π α ρ α β ία σ η τω ν ν ό μ ω ν
Σ ο β ιε τ ικ ή Έ ν ω σ η ά π ο τ ε λ ε ΐ μ ιά έ π ιβ ίω σ η το ύ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , έ φ ' ό σ ο ν , σ ύ μ φ ω ν α μ έ
ε π ίσ η μ η ά π ο ψ η «ή σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή κ ο ιν ω ν ία έ ξ ά λ ε ιψ ε τά α ίτ ια τής έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς ,
ά π ο ρ ρ έ ο υ ν ά π ό τό κ α π ιτ α λ ισ τ ικ ό σ ύ σ τη μ α , ό π ω ς τ ή ν έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η το ύ ά ν θ ρ ώ π ο υ
ά ν θ ρ ω π ο , τις κ ο ιν ω ν ικ έ ς κ α ί φ υ λ ε τ ικ έ ς ά νισ ό τ η τ ε ς , τ ή ν π ε ίν α , τή μ ιζέρια».

ΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ διαστάσεις χουάνα, δέν άποτελοϋσε παρά τήν
παίρνει τό πρόβλημα τής κορυφή τού παγόβουνου, πού έ 
έγκληματικότητας τών ανηλίκων, κρυβε πολλές άθλιότητες. Γιά νά
στή Γαλλία. Τά κρούσματα τών επι προμηθευτούν τή δόση τους, 12
θέσεων, τών κλοπών, τών βιασμών, χρονα παιδιά πού δέν διέθεταν άρμέ δράστες παιδιά, αύξάνονται μέ κετό χαρτζιλίκι, δέν δίσταζαν νά
κλέβουν τούς συμμαθητές τους.
ρα μέ τή μέρα.
Κοπελλίτσες 14 χρονών κατέφευ
Καί τό χειρότερο, τά παιδιά άναγαν στήν πορνεία, γιά νά κερδίσουν
κάλυψαν καί όλες τις μορφές τής
τά άπαραίτητα χρήματα, πού θά
έγκληματικότητας τών μεγάλων,
τούς άνοιγαν τίς πύλες τού τεχνη
μέχρι τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
Παιδιά 12 χρονών, συνελήφθησαν τού παραδείσου.
Καί μέχρι νά έρευνηθεϊ ή ύπόνά πωλοϋν στούς συμμαθητές τους
θεση
σ' όλη της τήν έκταση, ποιος
χασίς, καί μάλιστα σέ μιά περιοχή
ξέρει
πόσες άκόμα άγνωστες πτυ
τοΰ Μοζέλλα στή Γαλλία, όπου θά
χές
τής
μαθητικής ζωής θά έρθουν
πίστευε κανείς ότι ή ζωή κυλά ήρε
μα, ειρηνικά, χωρίς τις έξαλλότητες στό φώς...
Στή ξενοδοχειακή σχολή τής
καί τις «άσθένειες» τών μεγάλων Κοτρεξεβίλ, μία μικροπαρεξήγηση
άνάμεσα σέ δύο σπουδαστές, πα
πόλεων.
Ίσως, γι' αύτό άκριβώς τό λόγο ραλίγο νά κοστίσει τή ζωή τού ένός.
' Ο ένας άπό τούς δυό, θέλησε νά
τά παιδιά τής μικρής έπαρχιακής
πόλης Λιβερντέν νά ζητούσαν νέες λύσει τή διαφορά τους μέ τό αίμα
Οπλισμένος μ ’ ένα μαχαίρι, κτύκαί δυνατές συγκινήσεις. Μπορεί οί
γονείς τους νά μήν ήθελαν νά έκ- πησε τρεις φορές τό συμφοιτητή
συγχρονιστοϋν μέ τόν τρόπον ζωής του στήν πλάτη. Εύτυχώς πού οί
μαχαιριές δέν ήταν βαθειές...
τού Παρισιού, ή τής Μασσαλίας,
άλλά έκεΐνα, πνιγμένα άπό τήν άνία
' Αστυμονικοί συνέλαβαν τρία
τής έπαρχιακής ζωής, άναζήτησαν
κοριτσάκια ήλικίας 12-13 χρονών,
τόν τεχνητό παράδεισο τών ονεί πού θεωρήθηκαν ύποπτες κλοπής.
ρων, τά ναρκωτικά.
Από τήν άνάκριση άποκαλύφτηκε
ότι
οί μικρές ήταν διαρρήκτριες ολ
Αλλά, ή άνακάλυψη ότι μαθητές
κής.
Στόχος τους, οί άκατοίκητες
γυμνασίων κάπνιζαν χασίς καί μαρι
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βίλλες τής περιοχής, άπ' όπου έ 
κλεβαν άσημικά, κοσμήματα καί
χρήματα. ' Η συνολική άξια τών κλο
πιμαίων ξεπερνοϋσε τά 4.500.000
δρχ!
Ή έγκληματικότητα, όμως δέν
άποτελεΐ μιά οδυνηρή πραγματικό
τητα μόνο γιά τίς Δυτικές χώρες,
άλλά τά τελευταία χρόνια έκανε
τήν έμφάνισή της καί στις Ανατο
λικές χώρες, άν καί μέ διαφορετι
κή μορφή.
Στις χώρες τοΰ άνατολικοϋ
συνασπισμού, μπορεί νά μήν έχει
πάρει διαστάσεις ή χρήση τών ναρ
κωτικών, άντικαθίσταται όμως μέ
τόν άλκοολισμό, πού άπειλεΐ ιδιαί
τερα τούς νέους. Οί Σοβιετικοί
κοινωνιολόγοι άρνοϋνται ότι ή άστυφιλία καί ή έσωτερική μετανάστευ
ση εύθύνονται γιά τήν αύξηση τών
άξιόποινων πράξεων. Παραδέχον
ται, όμως, ότι οί μεγάλες πόλεις
είναι πιό εύάλωτες στήν έγκληματι
κότητα, πού εύνοεΐται άπό τήν με
γάλη συγκέντρωση πληθυσμού,
τίς δυνατότητες έπαφής μέ άλ
λους κακοποιούς καί τή μεγαλύτερη
εύκολία πού δίνεται στούς έγκληματίες νά κρυφτούν.
Οί Σοβιετικοί κοινωνιολόγοι προ
σπαθούν νά άποδείξουν ότι ή παρα-

βίαση τών νόμων στή Σοβιετική "Ε
νωση άποτελεϊ μιά επιβίωση του
παρελθόντος, έφ ' όσον, σύμφωνα
μέ τήν έπίσημη άποψη «ή σοσιαλι
στική κοινωνία εξάλειψε τά αίτια
της εγκληματικότητας, πού άπορρέουν άπό τό καπιταλιστικό σύστη
μα, όπως τήν εκμετάλλευση τοϋ άνθρώπου άπό άνθρωπο, τις κοινωνι
κές καί φυλετικές άνισότητες, τήν
πείνα, τή μιζέρια».
' Η έπιβίωση αύτή οφείλεται στήν
έπίδραση πού έξακολουθεΐ νά άσκεϊ
στις νοοτροπίες τό προηγούμενο
καθεστώς καί στήν άστική προπα
γάνδα.
Τά αίτια πού άναφέρουν οί κοι
νωνιολόγοι γιά νά έξηγήσουν τήν
έγκληματικότητα - άλκοολισμός,
άλητεία - δέν έρμηνεύουν τό φαι
νόμενο: γιατί, άν ό άλκοολισμός
έξηγεΐ τήν έγκληματικότητα, τί έ 
ξη γεΐ τόν άλκοολισμό;
Οί ίδιοι κοινωνιολόγοι παραδέ
χονται ότι τά περισσότερα άδικήματα διαπράττονται άπό νέους καί
ύπογραμμίζουν ότι στις 60% τών
περιπτώσεων οί δράστες βρίσκον
ται σέ κατάσταση μέθης.
Εκτός άπό τόν άλκοολισμό, οί
Σοβιετικοί κοινωνιολόγοι άναφέ
ρουν σάν άλλα αίτια έγκληματικό-

τητας, τή δίψα γιά κέρδος, καί τίς
μεταβολές στόν καθημερινό τρόπο
ζωής: οί ώρες έργασίας έχουν έλαττωθεΐ, ή έργασία τών γυναικών περι
ορίζει τή δυνατότητα προσεκτικό
τερης άνατροφής τών παιδιών, πρά
γμα πού έχει άντίκτυπο στή συμ
περιφορά τής οικογένειας, άλλά καί
τών νέων. Δέν άναφέρουν, όμως,
μόνο τίς άδυναμίες τής έκπαίδευσης νά προσανατολίσει έπαγγελματικά τούς νέους, μέ άποτέλεσμα
πολλά νεαρά άτομα νά μήν νιώθουν
καμιά ικανοποίηση άπό τήν έργα
σία τους καί νά στρέφονται στήν άντικοινωνική συμπεριφορά, πού είναι
ό προθάλαμος τής έγκληματικότητας.
Αναζητώντας τά αίτια τής έγκληματικότητας, οί Σοβιετικοί κοινωνιο
λόγοι δέν ξεχνούν νά κατηγορή
σουν τή «δραστηριότητα τού ταξι
κού έχθροϋ», δηλαδή τήν άστική
προπαγάνδα, πού άποπροσανατολίζει τούς νέους καί έκμεταλλεύεται
«τήν έλλειψη έπαγρύπνησης τών
σοβιετικών μέσων πληροφοριών».
Η έπιθεώρηση «Κοινωνιολογι
κές ” Ερευνες» άνέφερε πρόσφατα
αύτό τό παράδειγμα: τό 1976, κυ
κλοφόρησαν στή Σοβιετική "Ενωση
τά έργα 1.150 συγγραφέων, πού
«δέν άκολουθοΰν τή μαρξιστική-

Ή έγκληματικότητα δ έ ν ά π ο τελεϊ μ ιά όδυνηρή πραγματικότητα μόνο γιά τίς Δ υτικές
Χώρες, άλλά τά τελευταία χρόνια έκανε
τήν έμφ άνισή της κα ί στις Α νατολικές χώ 
ρ ες άν κα ί μ έ διαφ ορετική μορφή. Στις χώ
ρες τοϋ Α νατολικού συνασπισμού μ π ο ρ εί
νά μή ν έ χ ε ι πά ρει διαστάσεις ή χρήσι τών
ναρκωτικών, άντικαθίσταται όμως μ έ τόν
άλκοολισμό, πού άπειλεί ιδιαίτερα τούς
νέους.

λενινιστική άντίληψή μας γιά τήν
κοινωνική άνάπτυξη».
Προβάλλονται δυτικά φίλμ καί
παρουσιάζονται θεατρικά έργα «άμφίβολης ήθικής άξίας».
Καί τέλος, άνάμεσα στά τρία έκατομμύρια τών τουριστών πού έπιστέπτονται κάθε χρόνο τή Σοβιε
τική "Ενωση, ύπάρχουν καί ορισμέ
νοι «πού έργο τους είναι νά διοργανώσουν τήν ιδεολογική άνατροπή».
Οί έπιστήμονες έπιχειροΰν νά
άπομονώσουν άκόμα τά αίτια τής
έγκληματικότητας «στά πλαίσια
μιάς γενετικής οικογένειας, προκα
θορισμένης άπό τήν ύπαρξη ένός
έπιπλέον χρωμοσώματος», πού
προδικάζει τήν άντικοικωνική συμ
περιφορά τών άτόμων, πού άνήκουν
σ' αύτή τή γενετική οικογένεια.
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΠΕΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΗΡΠΪΝΗΣ
Χιλιάδες νέους «σκοτώνει» κάθε χρόνο ή ήρωίνη σέ όλο τόν κόσμο. Εκατοντάδες οί
νεκροί. Κι άλλοι ώξουθενωμένοι ψυχικά καταλήγουν σέ άουλα ή σέ φυλακές." Εμπο
ροι τού θανάτου άπό τά βάθη τών χωρών τής ' Ανατολής πλασάρουν στήν Ευρώπη
τήν ήρωΙΥη καί ποτίζουν μ' αυτή τήν νέα γενιά. Ακόμη καί άνήλικα παιδιά πέφτουν
στά δίχτυα τών χασισεμπόρων καί ικανοποιώντας τήν πρόσκαιρη έπιθυμία τους νά
δοκιμάσουν «μία σταλιά» ήρωίνης, γίνονται αυτομάτως ναρκομανείς καί ζοϋν
πλέον σέ άλλους κόσμους. ' Αναζητούν «τεχνητούς παραδείσους» μέχρι πού «σβή
νουν» χωρίς νά τό καταλάβουν.

ΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ήρωίνης ξεχύνεται
άπό τά βάθη τής Ανατολής καί
κατακλύζει κάθε ήμέρα καί όρμητικώτερο, όλόκληρη τήν Εύρώπη.
Δέν είναι ύπερβολή νά λεχθή ότι ή
νέα γενιά «πεθαίνει μέσα σ ' ένα παρα
λήρημα ναρκωτικών». ' Ο θάνατός τους
δέν είναι μονάχα ψυχικός. Ολοένα
καί περισσότεροι νέοι άνθρωποι βρί
σκονται νεκροί μετά άπό μιά περιδιάβασι στόν τεχνητό παράδεισο τών παραισθησιογόνων. Δύο χαρακτηριστικά
περιστατικά τών τελευταίων ήμερών:

Ε

★ "Οταν ή άστυνομία μπήκε στό
σπίτι μιας τουρκικής οικογένειας στή
δυτικογερμανική πόλι "Οφφενμπαχ,
βρήκε έπάνω στό κρεββάτι τό πτώμα
μιας 14χρονης μαθήτριας. Τά φρέσκα
άκόμα σημάδια στά χέρια δέν άφηναν
άμφιβολίες γιά τήν αιτία πού προκάλεσε τό θάνατό της: ' Ηρωίνη.
* Στό Ντύσσελντορφ μία μητέρα
βρήκε τό γιό της νεκρό πάνω στόνκαναπέ ένός πορνείου. Δίπλα στό 24χρονο
άγόρι, βρέθηκε μία σύριγγα άδεια, καί
ήρωΙΥη γιά τή δεύτερη δόσι, τήν όποια
ό άτυχος νέος δέν πρόλαβε νά «άπολαύση».
Παρόμοιες σκηνές έκτυλίσσονται
καθημερινά σέ όλο τόν κόσμο, σ ' ένα
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κόσμο όπου χιλιάδες άνθρωποι χάνουν
κάθε τόσο τή ζωή τους αύτοκτονώντας ούσιαστικά μέ μία σύριγγα στό χέρι,
καρφώνοντας τά μάτια στό άπειρο, ένώ
προσπαθούν νά άποδράσουν άπό μία
πραγματικότητα κάθε άλλο παρά άνθρώπινη. Μόνο στή Δυτική Γερμανία,
όπως άναφέρει τό δυτικογερμανικό
περιοδικό «Σπήγκελ» πεθαίνει κάθε
μέρα καί ένας νεαρός δυτικογερμανός
άπό ναρκωτικά. ’ Από τόν Ιανουάριο
μέχρι τό τέλος ' Ιουλίου έπεσαν θύματα
τής ήρωίνης τουλάχιστον 335 άτομα.
Μέχρι τό τέλος αύτοϋ τού χρόνου ό
άριθμός άναμένεται νά φτάση τά 600.
Ε ναι γεγονός ότι ή Δυτική Γερμα
νία έχει καταλάβει τήν πρώτη θέσι στήν
Εύρώπη σέ κατανάλωση ήρωίνης. Μ έ
σα στα τελευταία δέκα χρόνια ή χρήση
τού «σκληρού αύτού ναρκωτικού έχει
πάρει τις διαστάσεις μαζικού φαινο
μένου, κυρίως στούς καλλιτεχνικούς
κύκλους. Αύτό έχει σάν άποτέλεσμα
τό ποσοστό θνησιμότητος άπό ναρκωτι
κά νά είναι στό Βερολίνο μεγαλύτερο
άπό ό,τι στή Νέα ' Υόρκη.

Γεμίζουν οί φυλακές άπό ναρκο
μανείς
Τά θύματα είναι συνήθως νεαρά
άτομα άκόμα καί μικρά παιδιά, κορίτσια

καί άγόρια, τά όποια πολλές φορές
έχουν ηλικία κάτω τών 16 έτών.
Τά παιδιά αύτά έθίζονται ταχύτατα
στά ναρκωτικά καί μετά άπό πέντε τό
πολύ ένέσεις έχουν γίνει ήδη δέσμια
τής ήρωίνης, τού τρομερού «λευκού
θανάτου». Δέν άρκοΰνται στό χασίς,
χρειάζεται κάτι πού νά τούς έκμηδενίζει, καί ή ήρωΐνη έκμηδενίζει «καλ
λίτερα» άπό κάθε άλλο ναρκωτικό. Κι
όταν περιπέσουν σ αύτή τήν κατάστασι, δέν μπορούν πιά ούτε νά δοϋν

ούτε νά ακούσουν, ούτε νά αισθανθούν
ό,τιδήποτε. Η εποχή των γυμνασιο
παίδων πού κάποτε κάπνιζαν κρυφά χασίς, έχει περάσει άνεπιστρεπτί. Η νέα
γενιά των ναρκομανών καταφεύγει άπό
τήν άρχή στήν ήρωίνη, στήν «σούπερ
συγκίνησι».
' Η σύνθεσι τού ναρκωτικού πού στήν
άρχή άπλώς έπιθυμοϋν νά δοκιμάσουν
γιά νά φτάσουν γρήγορα στό σημείο νά
μή μπορούν πιά νά άποφεύγουν τόν
αύτοδηλητηριασμό τους είναι οί λεγό
μενοι «κρυσταλλικοί βράχοι τού ΧόγκΚόγκ» (ήρωίνη No 3) μέ πυκνότητα
περίπου 30 - 60% καί τό σέ μορφή σκό
νης «τουρκικό μέλι» (No 4) μέ π εριε
κτικότητα σέ ήρωίνη πού φτάνει μέχρι
90%, ή όποια έπιτυγχάνεται μέ τόν συν
δυασμό μορφίνης (No 1) καί ήρώΙΥης
(No 2). Πολλές φορές οί μεσάζοντες
άναμειγνύουν μέσα στό ναρκωτικό λίγο
άλεύρι καί γύψο, ένα συστατικό τού γά
λακτος, χάπια γιά τόν πονοκέφαλο καί
λίγο στριχνίνη: Αύτή είναι ή παραλλα
γή πού οί ναρκομανείς λατρεύουν καί
άποκαλοΰν «βασίλισσα», όταν περιέλ
θουν σέ κατάστασι έκστάσεως. Γιά νά
άποφύγουν τις έπώδυνες κρίσεις, χρει
άζονται περίπου δέκα «χίτς» (δόσειςχτυπήματα) τήν ήμέρα.
Μεταξύ Σικελίας καί Νόρτνκαπ οί
άστυνομικές άρχές άνακαλύπτουν τις
μεγαλύτερες ποσότητες ήρωΙΥης καί
στις στατιστικές ή καμπύλη καταναλώσεώς των άνεβαίνει κάθετα δείχνον
τας τήν έπιδημική σχεδόν αύξησι τών
θυμάτων τού θανατηφόρου αύτοϋ δη
λητηρίου.
Τόν περασμένο χρόνο στήν Δυτική
Γερμανία κατασχέθηκαν περί τά 190 κι
λά ήρωΤΥης, δηλαδή ποσότητα 400
φορές μεγαλύτερη άπό αύτήν πού είχε
κατασχεθεί τό 1970 καί τρεϊς φορές
μεγαλύτερη άπό αύτήν πού είχε κατα
σχεθεί πέρυσι. Τό 1978 σύμφωνα μέ τις
έπίσημες στατιστικές δοκίμασαν ήρωϊνη περίπου 430 άτομα έναντι τών 29 τό
1970 καί τών 194 τό 1975.
Τόν ίδιο χρόνο καταγράφηκαν
40.000 περίπου ναρκομανείς, μεταξύ
τών όποιων οί 16.000 ήταν παιδιά, νεα
ρά άτομα καί έφηβοι. Εκτός αύτών
όμως ύπολογίζεται ότι ύπάρχουν του
λάχιστον 20.000 άκόμα άγνωστοι τοξι
κομανείς, οί όποιοι αύξάνονται καθη
μερινά. Ο πραγματικός άριθμός τών
ναρκομανών δέν άποκλείεται νά άνέρχεται σέ έκατοντάδες χιλιάδες.
Τά λιγοστά κέντρα άποτοξινώσεως
πού ύπάρχουν, κατακλύζονται καθημε
ρινά άπό άτομα πού χρειάζονται θερα
πεία, ένώ οί διαθέσιμες θέσεις πού άνα-

λογούν είναι μία άνά πέντε άτομα πρά
γμα πού έχει σάν άποτέλεσμα οί εισαγ
γελείς νά σηκώνουν τά χέρια όταν ή
άστυνομία τούς φέρνει «γιά δεκάτη
φορά τό ίδιο άτομο γιά θεραπεία, λόγω
έλλείψ εω ς θέσεων», όπως τονίζει χα
ρακτηριστικά έκπρόσωπος τής γερμανι
κής ύπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών.
Οί δυτικογερμανικές ποινικές φυ
λακές κατακλύζονται κι αύτές άπό το
ξικομανείς. Στήν " Εσση μόνο, τό 40%
τών άτόμων πού προφυλακίζονται γιά
διάφορες αίτιες είναι τοξικομανείς.
Από αύτούς οί μισές γυναίκες!
Ό λ η αύτή ή κατάσταση έχει δημι
ουργήσει σοβαρά προβλήματα στήν έγκληματολογική ύπηρεσία τής ' Ομο
σπονδιακής Γερμανίας καί στήν άστυ
νομία οί όποιες, κρίνεται ότι δέν μπο
ρούν νά έκπληρώσουν ικανοποιητικά
τό έργο τους. Ό κατακερματισμός
τών είσαγγελικών άρμοδιοτήτων άποτελεΐ έμπόδιο στήν άποδοτικότητα τών
ερευνών πού διεξάγονται έναντίον τών
διεθνών σπειρών. Εκτός αύτοϋ, οί ποι
νές πού προβλέπονται γιά παρόμοια
άδικήματα θεωρήθηκαν, μέ βάσι τή νέα
διαμορφωθεΐσα κατάστασι σάν έντελώς
άνεπαρκεΐς.
Ό άνθρωπος πού έθιξε πρώτος τά
κακώς κείμενα ήταν ό άρχηγός τής ύ

πηρεσίας διώξεως ναρκωτικών τού Βισμπάντεν Χόρστ Χέρολντ, ό όποιος σέ
μία έμπιστευτική άναφορά 15 σελίδων
πού ύπέβαλε στή Βόννη, έξέθ εσ ε τήν
άνεπάρκεια πού παρατηρεϊται κατά τή
γνώμη του στόν τομέα αύτόν καί έπέστησε τήν προσοχή τού δυτικογερμανοΰ ύπουργοΰ έσωτερικών Γκέρχαρντ
Μπάουμ γιά τήν άναγκαιότητα λήψεως
δραστικών καί άμεσων μέτρων.
Οπως τονίζει τά μέτρα αύτά ήταν
έπιβεβλημένα άπό πολύ χρόνο πριν,
γιατί ή έγκληματολογική ύπηρεσία είχε
ρίξει όλο σχεδόν τό βάρος της στήν δίω
ξη τών τρομοκρατικών όμάδων, ένώ ή
ύπηρεσία διώξεως ναρκωτικών είχε μιά
δραστηριότητα πού ύστεροΰσε σημαν
τικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι
ήσχολοΰντο μέ τήν δίωξι τών τρομοκρα
τών 300 περίπου έγκληματολόγοι, ένώ
ό άντίστοιχος άριθμός τών δεικτών
ναρκωτικών ήταν μόνο 45. Αύτό είχε
σάν άποτέλεσμα τό λαθρεμπόριο ναρ
κωτικών νά άναπτυχθή στή Δυτική Γερ
μανία σέ άνησυχητικό βαθμό καί νά άναδείξη τή χώρα σέ πρώτο κέντρο διακινήσεως τοϋ λαθρεμπορίου τού λευκού
θανάτου. "Ετσι σήμερα, όλοι οί δρόμοι
λαθρεμπορίου ήρωίνης όδηγοϋν στή
Δυτική Γερμανία. Επί σκηνής δρουν:
Σπείρες οί όποιες έχουν μεταφέρει
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"Αμστερνταμ ένώ ή έδρα τους βρισκό
ταν στό κινέζικο έστιατόριο τής Χάνσεσταντ, όπου δροϋσαν συνολικά 34
μέλη τής σπείρας τά όποια διακινού
σαν περί τά 100 κιλά ήρωΙΥης σέ όλο
τόν κόσμο.
Καί ένώ ή «όμάδα τής Σιγκαπού
ρης» καθώς καί άλλες τρεις διεθνείς
σπείρες, έπί τών όποιων στά ίχνη βρί
σκονται αύτή τή στιγμή οί διώκτες τών
ναρκωτικών, έπεξέτειναν τήν δραστηριότητά τους στήν Εύρωπαϊκή άγορά έχοντας οάν ορμητήριο τή Δ. Γερμανία, οί ένδιάμεσοι κρίκοι περιήρχοντο όλο καί περισσότερο ύπό τήν
έπιρροή τών Τούρκων, καθώς έπίσης
καί τών Λιβανέζων καί τών Περσών. Τό
είδος, ή ποσότητα καί ή τιμή τών δια
μ ετα κο μ ισ μ ένω ν μέσω τού Βοσπόρου
ναρκωτικών έχουν ύποστεϊ, σύμφωνα
μέ τήν γνώμη τών ειδικών, μιά «έξαιρετικά έπικίνδυνη έξέλιξι», τής όποιας
τά άποτελέσματα δέν μπορούμε νά
προβλέψουμε άκόμα».

έκεϊ τή δράσι τους άπό τις Κάτω Χώ
ρες καί οί όποιες - λειτουργώντας μέ
βάσι αυστηρές οργανωτικές δομές διοχετεύουν τό έμπόρευμα άπό τή γερμανία στις γειτονικές χώρες, τό όποιο
φέρνουν κυρίως άπό τήν "Απω Ανα
τολή.
' Εμπορικά κυκλώματα έλεγχόμενα
άπό τήν Τουρκία, τά όποια διοχετεύουν
άποκλειστικά καθαρή ήρωίνη (No 4) στά
δυτικογερμανικά καταναλωτικά κέντρα
άπό τόν ' Αφγανιστάν, τό Πακιστάν καί
τό Ιράν.
Καί μεμονωμένα άτομα προερχό
μενα άπό τή Μέση Ανατολή, τά όποια
έμπορεύονται μικρές ποσότητες ήρωΐνης πού μεταφέρουν μέ τό αύτοκίνητο
τους στή Δυτική Γερμανία.

«Πυκνή» καθαρή καί φθηνή ή
«Νο 4»
Τό πώς λειτουργεί όλο αύτό τό πλέ
γμα τού λαθρεμπορίου ναρκωτικών σέ
διεθνή κλίμακα, άποκαλύπτεται άνάγλυφα κατά τήν διάρκεια τής δίκης τής
λεγόμενης «ομάδας τής Σιγκαπούρης»,
ή όποια διεξήχθη στό Αμβούργο. Τά
στελέχη τής όργανωσεως είχαν δια
συνδέσεις μέ τήν Κουάλα Λουμπούρ,
τήν Κοπεγχάγη, τό Μπαγκόγκ καί τό
864

Τό «πράμα» πού έρχεται άπό τή Μ έ
ση Ανατολή, (ήρωίνη Νο 4) βαθμού
καθαρότητος μέχρι 90%, δέν έχει μόνο
μεγαλύτερη πυκνότητα άπό τούς «βρά
χους τού Χόγκ Κόγκ» πού κυριαρχού
σαν κάποτε στό λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών καί είχαν μιά πυκνότητα μόνο 3060% άλλά είναι καί πολύ φθηνότερο.
Ενώ δηλαδή πριν άπό ένα χρόνο ή άκριβότερη τιμή ήταν περίπου 1.000
μάρκα τό γραμμάριο, σήμερα, ή κα
θαρή ή σκόνη ήρώίνης, ή όποια μπορεί
νά τήν πάρη κανείς άπό τή μύτη, π ουλιέ
ται στήν «έξευτελιστική τιμή» τών 100
έως 200 μάρκων.
Τις μεγαλύτερες σκοτούρες όμως
δημιουργούν στήν ύπηρεσία διώξεως
ναρκωτικών τής Δυτ. Γερμανίας οί τά
σεις «άποκεντρώσεως» πού παρατη
ρούνται στις σπείρες διακινήσεως
ναρκωτικών, πράγμα πού κάνει πολύ πιό
δύσκολη ύπόθεσι τόν έντοπισμό τους.
Αύτοί όμως πού είναι καλλίτερα καλυμ
μένοι άπέναντι στις άρχές, είναι οί
Τούρκοι τής Δ. Γερμανίας. Κι αύτό γιατί
τούς καλύπτουν οί έργάτες συμπατριώ
τες τους, οί όποιοι άνέρχονται σέ 1,2
έκατομμύρια, καθώς καί οί άμέτρητοι
μετανάστες πού ζοϋν παράνομα στή
χώρα. «Τό Βερολίνο», είπε χαρακτηρι
στικά ένα στέλεχος τής ύπηρεσίας διώ
ξεως ναρκωτικών, «είναι ή τέταρτη στή
σειρά μεγαλύτερη τούρκικη πόλι. Πώς
λοιπόν νά τούς άνακαλύψη κανείς;».
Οί λαθρέμποροι ήρώίνης είναι μονα
δικοί στήν τέχνη τής άποκρύψεως τού
ναρκωτικού. Βρίσκουν τά πιό άπίθανα

σημεία γιά νά τό κρύβουν καί νά τό περ
νάνε παράνομα άπό τά τελωνεία, χρησι
μοποιώντας άκόμα καί τά ίδια τά άπόκρυφα μέρη τού σώματός τους!

550 νέο ι νεκρο ί άπό όπιο στή
Δύσι
Μιά 19χρονη γερμανίδα κατόρθωσε
νά περάση τέσσερις φορές 50 γραμμά
ρια ήρωΝης πού είχε κρύψει μέσα στόν
κόλπο της, μέχρι πού κάποια φορά συνελήφθη άπό τελωνείο τής Φρανκ
φούρτης.
Μία άλλη φορά δύο Π έρσες είχαν
κρύψει μέσα στόν πρωκτό τους έπίσης
50 γραμ. ήρωΐνης, τήν όποια παρέδω
σαν μέσα στό κελλί τής φυλακής τού

Μονάχου όπου τούς μετέφεραν.
Τό ποιοι είναι οί κίνδυνοι γιά τήν ζωή
όποιου αναλαμβάνει τέτοιες έπιχειρήσεις άποδεικνύει ή περίπτωσι τού Λιβανέζου τοξικομανούς καί λαθρεμπόρου
Ελ Χουσεΐν, τού όποιου τό πτώμα άνακάλυψαν οί άρχές σ ' ένα δρόμο τού
Βερολίνου. Η νεκροψία έδειξε ότι ό
θάνατός του είχε προέλθει άπό μεγάλη
δόσι ναρκωτικών, ή όποια όμως δέν είχε
είσαχθεϊ στόν οργανισμό του μέ ένεσι:
Στήν κοιλιά καί τά έντερα τού νεκρού
βρήκαν 14 πλαστικές θήκες πού περι
είχαν συνολικά 224 γραμμάρια ήρωΐνης,
τά όποια ό Λιβανέζος είχε καταπιεί. Τό
ένα άπό αύτά είχε σπάσει καί τό π εριε
χόμενό του είχε χυθεί μέσα του.
Πιό άσυνήθιστος, όχι όμως καί θα
νατηφόρος, είναι ένας άλλος τρόπος
διακινήσεως καί περάσματος τού ναρ
κωτικού άπό τά σύνορα: Ή άποστολή
του στόν τόπο προορισμού μέσω τού
ταχυδρομείου κάτω άπό τά μάτια τής
άστυνομίας.
Τό όπιο ήταν τό όπλο, πού χρησι
μοποίησαν οί Βρεταννοί τόν 19 αιώνα
καί οί Γιαπονέζοι στις άρχές τού 20οϋ
έναντίον τών Κινέζων. Στό πόλεμο τού
Βιετνάμ ό Τσού Έ ν Λάί είχε τήν έμπνευσι νά χρησιμοποιηθή τό όπιο σάν
όπλο έναντίον τών άμερικανών στρατιω
τών.
Ό τ α ν τελείωσε ό πόλεμος, τό 1975,
ό άριθμός τών άμερικανών στρατιωτών
πού έπέστρεψαν τοξικομανείς στήν
πατρίδα τους, ύπερέβαινε τούς 10.000.
Στό δρόμο τής έπιστροφής είχαν κρυμ
μένο τό όπιο μέσα στις βαλίτσες τους,
άλλά καί στά φέρετρα τών νεκρών συν
τρόφων τους. Από τότε κυριαρχεί στόν
κόσμο ένας άνελέητος πόλεμος τού
οπίου, πού ψάχνει καί βρίσκει χωρίς
καμμιά δυσκολία τά θύματά του άνάμεσα στούς νέους τής Δύσεως.
Ο άπολογισμός, κάτι παραπάνω άπό
τραγικός: 328 νεκροί άπό ναρκωτικά
στή Δ. Γερμανία μέχρι τόν περασμένο
Ιούλιο, 109 νεκροί τό 1978 στή Γαλ
λία, 87 στή Δανία, έναντι μερικών δ ε 
κάδων τό 1970.
Από τήν Εγγύς μέχρι τήν "Απω ' Α 
νατολή άνθίζει ή λευκή, κόκκινη καί
βιολετί παπαρούνα πού άπό τό χυμό της
βγαίνει τό άκατέργαστο όπιο, τό όποιο
στή συνέχεια «έξευγενίζεται» σέ ήρωΐνη, μέσα άπό μία συγκεκριμένη διαδικα
σία, καί κάνει «εύτυχισμένους» τούς
δυστυχείς τοξικομανείς τής δυτικής
Εύρώπης κυλώντας γλυκά καί άδυσώπητα μέσα στις φ λέβες τους.
Τό Λάος, ή Ταϋλάνδη καί ή Μπούρ-

μα τής Βιρμανίας είναι τό «χρυσό τρί τρέψη νά θέσουν ύπό τόν έλεγχό τους
γωνο», όπως άποκαλεϊται χαρακτηριστι τήν καλλιέργεια τής πολύτιμης «μήκωκά, πού μαζί μέ τήν άκραία έπαρχία τής νος τής ύπνοφόρου».
Κίνας Γιουνάν παράγουν περί τούς 700
Τό νέο κύμα τού οπίου περνάει
έως 1.000 τόννους άκατέργαστου ο σήμερα κυρίως μέσω τού Ιράν στις
πίου, πράγμα πού μάς κάνει γύρω στούς
κουρδικές περιοχές τής Τουρκίας καί
100 τόννους ήρωΐνης.
έκεϊ, καθώς άκόμα καί στή Συρία, ύποΣτις περιοχές αύτές ή καλλιέργεια
βάλλεται σέ έπεξεργασία. Επόμενος
τής παπαρούνας ήταν έδώ καί αιώνες
διαμετακομιστικός σταθμός είναι τό
ή μοναδική πλουτοπαραγωγική πηγή καί
Ιζμίρ, άπ ' όπου μεταφέρεται στή
πόρος ζωής τού γεωργικού πληθυσμού
Δύση μέσω Ελλάδας καί 'Ιταλίας, κα
καί ή χρησιμοποίησίς της σάν όπλο έ 
θώς καί ή Κωνσταντινούπολή ή όποια
ναντίον τών άμερικανών στρατιωτών
άποτελεΐ τόν έ ν * ιάμεσο σταθμό στήν
έφ ερε τήν μεγάλη άνθιση στό έμπόριο
πορεία τού προϊόντος πρός τά Βαλκά
τού οπίου.
νια.
Περί τά τέλη τής δεκαετίας τού ' 60
Οπως άποκαλύπτει τό δυτικογερμακαί στις άρχές τής ΙΟετίας τού '7 0 τό
νικό περιοδικό «Σπήγκελ» τό λαθρε
τουρκικό όπιο, τό όποιο είχε σάν προ μπόριό πού όργιάζει έκατέρωθεν τού
ορισμό τή Μασσαλία, όπου καί περνού Αιγαίου, έχει πετύχει, κάτι πού οί μακρο
σε άπό τήν ειδική έπεξεργασία τών
χρόνιες ειρηνευτικές συνομιλίες δέν
ειδικών τής Κορσικής καί τής Σαρδη
μπορούν νά κατορθώσουν άκόμα! Τήν
νίας, άποτελοΰσε τό μόνιμο καί κλασ έξάλειψ ι τής έλληνοτουρκικής έχσικό άπόθεμα τών τοξικομανών τής Εύ θρας. Τά νησιά τού Αιγαίου, τονίζει,
ρώπης καί τών ΗΠΑ, μέχρι πού οί διεθ έχουν γίνει κέντρα άνταλλαγής καί άπονείς ταξιαρχίες τών λαθρεμπόρων άπο- κρύψεως τού οπίου σέ μεγάλη έκτασι.
φάσισαν νά καθιερώσουν δικά τους κοι
Σήμερα τό τουρκικό κανάλι διοχενά έργαστήρια έπεξεργασίας. Τότε
τεύσεως ταϋ ναρκωτικού έχει γίνει
οί ΗΠΑ, άσκώντας πολιτικές πιέσεις
άπειλητικό πρός όλες τις κατευθύν
καί προσφέροντας έκατομμύρια δολ- σεις τής Εύρώπης, ώστε άργά ή γρή
λάρια σάν άντάλλαγμα, προσπάθησαν
γορα θά άναγκασθή νά λάβη μέτρα ή ίδια
νά πείσουν τήν Τουρκία νά τούς έπι- ή ΕΟΚ.
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Του κ. G. ΤΗΙΒΟΝ
" Ενα άπό τά μαρξιστικά δόγματα είναι ότι ή θρησκεία
είναι τό όπιον τών λαών, δηλαδή τό ψ ευδαισθητικό κατα
φύγιο τών στερημένω ν καί τών καταπιεσμένων. Δ όσ τε
στό λαό τήν υλική ευμά ρ εια καί ό λ ες τίς ψυχα
γωγίες πού βγαίνουν ά π ’ αύτήν - άρτον καί θεάματα,
έλεγαν οί Ρωμαίοι - καί δ έν θά χρειάζεται πιά τή θρη
σκεία.
Λ ΙΑΒΑΣΑΜΕ πρόσφατα τά πα/ 1 ρακάτω κείμενα, άποσπάσματα όμιλίας τού Kasimir Kakol, διευθυντού τού Γραφείου τών Θρη
σκειών στην Πολωνία: «Γιατί οί έκκλησίες ξεχειλίζουν; Δέν είναι αυτό
παρά τό άποτέλεσμα άναγκών που
δέν έχουν ίκανοποιηθή. Πηγαίνουν
στήν έκκλησία γιά νά γεμίσουν ένα
κενό τής κοινωνικής ζωής, άπό
έλλειψη ευχάριστης άπασχολήσεως. "Αν δώσωμε ατούς άνθρώπους καλύτερους τρόπους ψυχα
γωγίας, θά έπαυαν νά πηγαίνουν
στήν έκκλησία... Συνεπώς ό καλύ
τερος τρόπος γιά νά νικήσωμε
τήν Έκκλησία βρίσκεται στό πεδίο
μιας πιό εύκολης καί πιό άνετης
ζωής. Μέ μιά καταναλωτική κοινω
νία, θά έχωμε συνθήκες άνάλογες
μ ’ αύτές τής Δύσεως, πού θά έπισπεύσουν τό θάνατο τής Εκκλη
σίας».
’ Ιδού μία σημαντική όμολογία,
τής όποιας πρέπει ν ' άπολαύσω866

με τίς συνέπειες.
Ένα άπό τά μαρξιστικά δόγματα
είναι ότι ή θρησκεία είναι τό όπιον
τών λαών, δηλαδή τό ψευδαισθητι
κό καταφύγιο τών στερημένων καί
τών καταπιεσμένων. Δόστε στό λαό
τήν ύλική εύμάρεια καί όλες τίς
ψυχαγωγίες πού βγαίνουν ά π ’ αύ
τήν - άρτον καί θεάματα, έλεγαν
οί Ρωμαίοι - καί δέν θά χρειάζεται
πιά ή θρησκεία. Ο όμιλητής μας
λοιπόν άναγνωρίζει ότι ή κομμουσιστική κοινωνία είναι άνίκανη νά
τού προμηθεύση αύτόν τόν άρτο καί
αύτά τά θεάματα.
Αλλά ό κομμουνισμός δέν είναι
μόνον ένα οικονομικό σύστημα,
είναι έπίσης μιά ύπόσχεση ειρήνης,
δικαιοσύνης, άδελφωσύνης, πού μέ
τήν όπτική γωνία τών προφητών του,
θά έπιτρέψη στό λαό νά ύπομένη
τίς στερήσεις τού παρόντος μέ τήν
παρήγορη έλπίδα ένός άκτινοβόλου
μέλλοντος: μύθος τής «φθοράς τού
Κράτους», τής «μεγάλης έσπέ-

ρας», τής «Πολιτείας τού μέλλον
τος», κτλ. Τότε, πώς γίνεται καί, σ
αύτή τήν άνεξέλεγκτη περιοχή τής
πίστεως καί τής έλπίδος, αύτοί οί
φτωχοί Πολωνοί στρέφονται πρός
τήν ’ Εκκλησία καί όχι πρός τόν μαρ
ξισμό καί προτιμούν τήν υπόσχεση
τού «αίώνος πού θάρθη», τής

μακαρίας αίωνιότητος δηλαδή, ά π '
αύτήν τής «αϋριον πού τραγουδά»;
Evat αυτά δύο γεγονότα πού
επιβεβαιώνουν τή διπλή αποτυχία
τής μαρξιστικής ιδεολογίας: στό ύλικό πεδίο, άφού είναι ανίκανη
νά έξασφαλίση τήν οικονομική εύημερία, καί στό πνευματικό πεδίο,
άφού άποτυγχάνη νά έμπνεύση τήν
πίστη στό αύριο.
Λογικά, ένας στρατευμένος τού
άθεϊσμοϋ όπως ό Kakol, θά έπρεπε
νά κηρύττη τήν έγκατάλειψη τής
σοσιαλιστικής οικονομίας καί τήν
επιστροφή στη φιλελεύθερα οικο
νομία - πράγμα πού θά έδινε πολύ
περισσότερες πιθανότητες στή
χώρα του νά φθάση οέ πεδίο καταναλώσεως πλησιέστερο ο ’ αύτό τής
Δύσεως - πού τήν παρουσιάζει
σάν ύπόδειγμα! - καί, πάντοτε σύμ
φωνα μέ τή δική του όμολογία, θά
συνέβαλλε ισχυρά στή φθορά τής
θρησκείας. Οποιος θέλει τό σκοπό
θά έπρεπε νά θέλη καί τά μέσα...
Αλλά ό Θεός έχει μεγαλύτερη
άντοχή ά π ’ δ,τι φαντάζεται ό Πολω
νός ιθύνων. Αντέχει όσο καί ή α ’ιωνιότης πού είναι ένα άπό τά πρώτα
του χαρακτηριστικά. Αύτή τήν
καταναλωτική κοινωνία - έννοώ τήν
κατανάλωση καί τήν ψυχαγωγία
ικανές νά έκθρονίσουν τό Θεό άπό
τήν καρδιά των άνθρώπων - τή γνω
ρίζομε στή Δύση καί μπορούμε νά
τήν κρίνουμε άπό τούς καρπούς
της.
Εναι άλήθεια - καί πολλές φο
ρές έχουν καταγγείλει αύτό τό σκο
τεινό άντίκρυσμα τής τεχνικής προ
όδου καί τής οικονομίας τής αφθο
νίας - ότι συνέβαλε κατά πολύ στό
ν άποστραφοϋν οί ψυχές άπό τίς
θείες πηγές. Οί διάφοροι τρόποι
νά «περνάμε» τόν καιρό - σάν νά
έπρόκειτο νά σκοτώνουμε τόν καιρό
άντί νά τόν γεμίζουμε! - έξασθένισαν μέσα μας τό νόημα του αιω
νίου. Μέ τρόπο πού ό άθεϊσμός στήν πράξη άν όχι στήν όμολογία κερδίζει έδαφος στή Δύση, ένώ τό
χάνει κάθε ήμέρα, παρά τήν έπίσημη προπαγάνδα στά όλοκληρωτικά κράτη.
Πρέπει άραγε νά συμπεράνωμε
άπ αύτό, όπως τό διακηρύττει ό

μαρξισμός ότι ή θρησκεία δέν
είναι παρά τό φανταστικό άντικατάστατο τής ύλικής εύμαρείας πού
λείπει; Οχι, άκριβώς ή εύμάρεια
είναι τό άντικατάστατο τής θρη
σκείας- άκριβώς ή μεγάλη ποικιλία
των εύκολιών πού μάς προσφέρει
μάς κρύβει τό μυστήριο τής κατα
γωγής καί τού προορισμού μας. Μ ’
ένα πέπλο άκάθαρτο καί εύθραυστο
πού άργά ή γρήγορα σχίζεται καί
άφήνει γυμνό τό άτέλειωτο κενό
πού σκεπάζει.
Επιμένω σ ’ αύτή τή λέξηκλειδί: κενό. Πηγαίνουν στήν 'Εκ
κλησία γιά νά γεμίσουν ένα κενό, λέ
γε ό Kakol. Ποιό κενό; Αύτό τό έπιφανειακό πού δημιουργεί ή έλλειψη
άρτου καί θεαμάτων; Ά λ λ ’ ή Δύση,
έπειτα άπό μία περίοδο έπίπλάσπης εύφορίας, άρχίζει νά ύποφέρη άπό ένα άλλο κενό: αύτό
τό κενό στό βάθος πού άφήνει στήν
ψυχή ή άναφομοιωτη άφθονία τού
άρτου καί των θεαμάτων καί πού

έκδηλώνεται μέ τήν άνία, τό άγχος,
ή τήν αντίθεση σέ ό,τι παραδοσιακό.
Καί οί καλύτεροι, άπογοητευμένοι
ά π ' αύτές τις έξωτερικές τροφές
πού ξεγελούν τήν πείνα χωρίς νά
τήν κατευνάζουν, έπιστρέφουν στή
χριστιανική πίστη, έτσι πού ό χορ
τασμός νά προκαλή τά ίδια άποτελέοματα μέ τή στέρηση.
Αγαπητέ Κύριε Kakol, δέν ξε
μπερδεύουμε τόσο εύκολα μέ τό
Θεό. Μάς περιμένει στήν άκρη
όλων των δρόμων καί όλοι οί δρόμοι
άν δέν οδηγούν σ ’ αύτόν, φέρνουν
σέ άδιέξοδο. Αφήστε τήν πίστη στό
λαό σας: τή χρειάζεται γιά νά ύποφέρη τή φτώχεια καί, άν μιά μέρα
έπιτύχετε - πράγμα γιά τό όποιο
πολύ άμφιβάλλω λόγω τοϋ άντιοικονομικού χαρακτήρος τού συστή
ματος σας - νά τοϋ προσφέρετε
τήν εύμάρεια, θά τήν έχη άκόμη
περισσότερο άνάγκη γιά νά κυβερννήση αύτή τήν εύμάρεια.

GUSTAVE THIBOS
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ΕΚΕΙΝΟΣ
Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
Εκεΐνος ο Δεκέμβρης ήταν, που ξέσπασε ό όλεθρός καί ή καταιγίδα... Είχαν φύγει μόλις οί θύννοι
αΓκτ ΑνΓζ ^

m
™',

τΊ συ^ ° Ρ ά καί ™ «Ρήνο. Ή τ α ν εκείνος ό Δεκέμβρης πού χέρια άνοΚ1 α01στ“ χτα’ χ,τυπη®αν πισωπλατα τη ρημαγμένη πατρίδα. Ή τ α ν εκείνος ό Δεκέμβρης

I ' Ά*Ζ r

σ Γ κ ϊ ό ν ζ ζ ·0
™ °
μ° Γ ζ Γ λΐτεΐες ΚΗί Τά χωρΐά· Ηταν έκεϊν° ζ ό <<κόκκινος» Δεκέμβρης πού
υγκλονισε το Εθνος συνθεμελα, που πάγωσε τίς καρδιές, πού σκόρπισε, σάν τά κυνηγημένα πουλιά
τους ανθρώπους. Ηταν εκείνος ό Δεκέμβρης, πού ή 'Ε λλάδα ψυχορραγούσε, πού ή Ε λ ε υ θ ε Ζ π έ ”
~
° 1 ελπιδε<5/ανοντ,αν· Η ΐα ν έκεϊνος ό Δεκέμβρης, πού τό σκοτάδι πλανιόταν στην Αθήνα
που ό θανατος παραμόνευε σε κάθε γωνιά. Ή τ α ν τότε, πού λίγοι άγνοί Έλληνες, λίγο. άστυφύλΓκες’
είπαν το μεγάλο τους «ο χ ι» στον ξενόφερτο εισβολέα. ’ Από τήν πείνα ρημαγμένοι καί τήν κατοχή σκιάχτρα του ίδιου του εαυτου τους, ωρθωσαν αυτοί οί λιπόσαρκοι προστάτες του νόμου τό άνάστημά τους κι
ατένισαν καταματα το θηρίο. Το πολέμησαν στούς δρόμους καί τίς πλατείες τής Πρωτεύουσας Πάλαιψαν μαζυ του τον αγώνα τόν άνισο, στις γωνιές καί τά ετοιμόρροπα κτίρια. ’Α γ ω ν Ι τ η Ζ ^ ο ι ^ α ν UOV χιλιάδων, άοπλοι ενάντιον πάνοπλων. Μουσκεμένοι ώς τό κόκκαλο, στάθηκαν ήμέρες καί εβδο
μάδες και μήνες ορθιοι δίνοντας κουράγιο κι έλπίδα στό λαό μας, πώς κι αύτή τή φορά 'Ε λλάδα θά

ή

,ή4 φυλί|':

« « τακαναν «άσ ,ρ μ

ΖΖΪ ?

λίΥ° 1 “ στυ<Ρύλ“ κε<5 ·· Αύτοί οί λίγοι άστυνομικοί... Παιδιά άμούστακα καί γκριζομάλληδες
γ ροι έγιναν το γρανιτενιο τείχος, που εμπόδισε τή σφαγή, πού λιγόστεψε, τό αίμαΡ, πίύ θέϊμαστό Π άνθεο*^~Κ(Μ ^ πρ° σδθΚ1ες; ’Έ ? ιν α ν δ λ ° ι
δ λό χος ό ιερός, πού ά σ φ ϊλ ώ ς μ ιά θέση τού ά ν ή κ ε ι
στο Π ά νθ εο τω ν μαρ τύρ ω ν του γένους. Α υτοί ο ί άσ τυ φ ύ λακες... Α ύτοί ο ί ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί... 'Ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς
θ ? π ? ό π ο λ λ ο ί7 λ Γ β° λΐ“ Τών Εχθρών !°V ”E0V0^ · Χιλιάδε? έμειναν άνάπηροι γιά δλη τους τή ζωή
Ο ι πιο πολλοί ελυωσαν αταφοι, μακρια απο εκκλησίες καί κοιμητήρια
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γ 08' φ° Ρά
Φτάνεΐ ό, Δεκέμβρης, μαζεύονται οί ψυχές γιά τό μακάβριο προσκλητήριο
ερουγιζουν πάνω απο το ετοιμορροπο πια Μηχανοκίνητο. Πηγαίνουν στό Αστυνομικό Τμή^α τής
Πλακας. Ψαχουλεύουν για την Γενική Ασφάλεια. Αναζητούν τήν Αστυνομική Διεύθυν™ Γυ
ρεύουν τα φυλάκιά, τις γωνίες, τά σπίτια, τούς άνθρώπους. Ή παρέλαση τών ψυ^ών άκολουθΪϊ τήν
υπηρεσιακή ιεραρχία. Εδω είναι ο Διευθυντής ’ Αναγνωστόπουλος, ό διευθυντής Καλαμαράς Στή
“
Α ^ υ νόμ ο;, ό ΖαρούΧης, 6 Δερδεμίξης, δ ΚοΧο,οϋρος, δ Κουρεμένος. δ κ Γ ρ ™ ^
ιουλίας, ο Χρυσικος, ο Γεροσταθος, ο Ευαγγελόπουλος, ό Κογχυλάκης, ό Κομψάς, ό Κ οντετά ^ ς ό
Κουρακος ό Λεβέντης και άλλοι εκατοντάδες άστυνόμοι, ύπαστυνόμοι, άνθυπαστυνόμοι, άρχιφύλ^κες
υπαρχιφυλακες και αστυφύλακες κοντά μισή χιλιάδα. Μισή χιλιάδα ήρωες τού χρέους.
ο ι καρδειές!.ν° ς ° ΔεΚεμβρης '' Τοτε που “ * ν ιζε ΦΡεσκοχυμένο τό α ίμ α , τότε πού π ά γ ω ν α ν φ οβισ μένες

ΣΑ Ρ . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Σ
’Αστυνόμος Β '
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ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ» ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α * Λ Η Σ Τ Ε ΙΕ Σ * Π Ρ Ο ί

Ο ΜΑΦΙΟΖΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Ο Μπέννυ Σήγκελ, πού γιά τήν εξαιρετική του εμφάνιση καί την κομψ ότητά του οί
<οσΓκογράφο> τή ς εποχής τόν χ α ρ α κ τ ή ρ α ν τέλε.ο ουνδυαομώ τή ς μυστηρ.ακης
ομορφιάς τού Ροδόλφου Βαλεντίνο καί τής γλυκύτητας του Τάυρον Πάουερ, εμεινε,
δ ϊι μόνο*στήν ιστορία τή ς Μαφίας άλλά κατά κάποιον τρόπο, και στην ιστορία των
ήθών καί ?ή ς οικονομίας τής Αμερικής. Πραγματικά, ήταν δική του η ιδέα νά κάνε!
μερικές παράγκες στήν έρημο τής Νεβάδας, αύτό που σήμερα ξέ ρ ο υ μ ε σάν Λάς Βέγκας.
Ο 1947, ό Μπέννυ Σήγκελ δολο
φονήθηκε μέ μιά τεχνική πού
θαρρείς κι ήταν παρμένη άπό γκαγκστερική ταινία άπ αύτές πού έπαιζε
έκείνα τά χρόνια ό “ Εντουαρντ Ρόμπινσον (τό θύμα μέ ρόμπα μεταξωτή, ξα
πλωμένο ο ένα καναπέ μπροστά στη
μεγάλη άνοιχτή τζαμόπορτα πού έ 
βλεπε στόν κήπο, οί δολοφόνοι κρυμ
μένοι ανάμεσα στά δέντρα). Οί δημο
σιογράφοι, πού άσχολήθηκαν μέ τήν
ύπόθεση, δέν ήξεραν μέ βεβαιότητα τό
μικρό όνομα τού θύματος πού οί φίλοι
του τόν φώναζαν Μπάγκου. Πραγματι
κά, τόν Σήγκελ, οί φίλοι του τής ύψηλής κοινωνίας τού Λός Ά ν ζ ε λ ε ς , τόν
φώναζαν μέ διάφορα ύποκοριστικά,
άνάλογα μέ τήν οικειότητα καί τήν
έμπιστοσύνη πού είχαν μεταξύ τους.
Μιά «μεγάλη Κυρία», πού τήν έποχή
έκείνη, μέ τήν κομψότητά της έπέβαλλε κανόνες τρόπου ζωής στήν κοι
νωνία τού Χόλλυγουντ, έβγαλε τούς δη
μοσιογράφους άπό τήν άμηχανία: Η
κόμησσα Ντεντίτσε ντί Φράσσο.
«Δέν γνωρίζω» είπε, μέ ύφος κου
ρασμένο, άλλά καί μέ φανερή περι
φρόνηση, πρός τούς δημοσιογράφους,
«κανέναν Μπάγκου Σήγκελ. Ίσ ω ς νά
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έννοείτε τόν κύριο Μπέντζαμιν Σήγκελ
τοϋ Μ πέβερλυ Χίλλς».
' Η άπάντηση τής κόμησσας ήταν ή
έπίσημη άπόδειξη γιά τή θέση πού είχε
κατακτήσει στή ζωή ό δολοφονημένος.
Ό Μπέννυ Σήγκελ, πού γιά τήν έξαιρετική του έμφάνιση καί τήν κομ
ψότητά του οί δημοσιογράφοι τής έποχής τόν χαρακτήριζαν τέλειο συνδυα
σμό τής μυστηριακής ομορφιάς τοϋ
Ροδόλφου Βαλεντίνο καί τής γλυκύτη
τας τοϋ Τάυρον Πάουερ, έμεινε, όχι
μόνο στήν ιστορία τής Μαφίας άλλά
κατά κάποιον τρόπο, καί στήν ιστορία
των ήθών καί τής οικονομίας τής ' Α με
ρικής. Πραγματικά, ήταν δική του ιδέα,
νά κάνει μερικές παράγκες στήν έρημο
τής Νεβάδας, αύτό πού σήμερα ξέρου
με σάν Λάς Βέγκας.
' Η καριέρα του ήταν διαφορετική άπό
τήν καριέρα τών άλλων άρχηγών τής
Κόζα Νόστρα καί κυρίως είχε διαφο
ρετική έξέλιξη. Τό 1935 ό Σήγκελ
έφτασε στό Λός "Αντζελες μέ ξεκα
θαρισμένους στόχους: νά βάλει τις βά
σεις γιά τήν οργάνωση τής Μαφίας στις
άκτές τοϋ Ειρηνικού. Ως τότε ή δικαιο
δοσία τής Κόζα Νόστρα περιοριζόταν
γύρω άπό τις μεγάλες βιομηχανικές

πόλεις στις μεσοδυτικές Πολιταες:
Νέα Ύ ό ρ κ η , Νέα Ορλεάνη, Φιλαδέλ
φεια, Σ ικά γο ." Ηταν όμως άναπόφευκτο
νά μή μείνει γιά πολύ άνεκμετάλλευτη καί ή μακρινή Δύση. Τόν Σήγκελ
τόν έστειλαν στήν Καλλιφόρνια ό Φράνκ
Κοστέλλο, ό Τζό " Αντονις καί ό Μάγιερ Λάνσκυ, ό «τραπεζίτης» τής Μα
φίας. Τήν έκπαίδευσή του ό Σήγ
κελ τήν είχε άρχίσει άκριβώς μέ τόν
Λάνσκυ, στήν περίοδο τής ποτοαπαγορεύσεως. "Ιδρυσε μάλιστα μαζί του
μιά έταιρία, τήν «Μπάγκς - Μάγιερ Κομπάνι». Δέν ήταν δύσκολη δουλειά άλλά
άποδείχτηκε χρήσιμη γιατί έτσι άπόκτησε τήν έκτίμηση τών άρχηγών.
Οί δυό τους έπρεπε νά προμη
θεύουν στήν οργάνωση αύτοκίνητα γιά
τήν παράνομη μεταφορά τοϋ ούίσκυ.
Μικροπράματα. "Ηταν όμως τό πρώτο
βήμα γιά νά άνέβουν τά έπόμενα σκα
λιά: νά κλέβουν δηλαδή τά αύτοκίνητα,
όχι πιά γιά όλους τούς άλλους, άλλά
γιά δικό τους λογαριασμό καί νά μετα
φέρουν έτσι άπ" εύθείας τις κάσες μέ
τό ούίσκυ στά πολυάριθμα μπάρ τής
Νέας Ύ ό ρ κη ς , τά περίφημα κρυφά
μπάρ τής δεκαετίας τοϋ 1920. Μετά τήν
άρση τής ποτοαπαγορεύσεως ή έταιρία

ΙΕ Σ *Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν ΙΕ Σ

Κάτω: Ο Σήγκελ. αμέσως μετά τή δολο
φονία του. Τό σκότωσε μ ' ένα μό νο ν πυρο
βολισμό ένας πληρωμένος δολοφόνος γιά
λογαρισμό του Λουταιάνο τό 1946. Δεξιά:
Ο Μ πένυ Σήγκελ. μ έ τόν φίλο του ήθοποιό
Τζώρτζ Ράφτ, που υποδυόταν συνήθως ρ ό 
λους του γκάγκστερ.

Λάνσκυ - Σήγκελ προσαρμόστηκε στή
νέα κατάσταση. 'Α νέλαβ ε μάλιστα έργασίες μέ μεγαλύτερη εύθύνη. "Εγινε
έπίσημα δεκτή στην Εταιρία 'Εγκλή
ματος, τήν « Ανώνυμο Εταιρία Δολο
φόνων», πού είχε ιδρυθεί μέ σκοπό
νά «καθαρίζει» τούς προδότες ή τούς
δύστροπους συνεταίρους.
Μέ τό παρελθόν αύτό έφτασε ό
Μπέννυ Σήγκελ στήν κοινωνία τού Χόλλυγουντ τής δεκαετίας τού 1930. Σύχ
ναζε στά σπίτια τού Κάρυ Γκράντ, τής
Μπάρμπαρα Χάττον, τού Τζάκ Ούώρνερ, τής κόμησσα Ντεντίτσε ντί Φράσσο. Τό 1938, περιζήτητος καί πάντα εύπρόσδεκτος, πήρε πρόσκληση γιά μιά
κρουαζιέρα μέ τό «Μαέθα Νέλσον»,
τό ιστιοφόρο πού δυό χρόνια πριν είχε
χρησιμοποιήσει ή Μέτρο Γκόλντουϊν γιά
τό περίφημο φιλμ « Ή άνταρσία τού
Μπάουντυ». Πάνω στό σκάφος ή Τζήν
Χάρλοου έκανε χρέη οικοδέσποινας. Τό
ιστιοφόρο σαλπάρησε μέ άνοιχτά πανιά,
μέ πλώρη πρός τήν Φλόριντα. Μιά έκδρομή, πού, όπως φαινόταν, θά ήταν
χαρούμενη καί γεμάτη έκπλήξεις.
Τό πρόγραμμα περιλάμβανε ψάρεμα
στην άνοιχτή θάλασσα κι ένα πραγμα
τικό «κυνήγι θησαυρού»: ύπήρχε ό θρύ

λος ότι μιά ισπανική γαλέρα, πού είχε
βυθιστεί σ ' αύτές τις ζεστές θάλασσες
τρεις αιώνες πριν, έκρυβε άκόμη μέσα
στ άμπάρια της βαριά κιβώτια γεμάτα
χρυσά νομίσματα πού περίμεναν κά
ποιον άτρόμητο νά βουτήξει νά τά
ψαρέψει.
Ό θησαυρός δέ βρέθηκε άλλά όλοι
διασκέδασαν πολύ. Φυσικά, ή δράση τού
Σήγκελ δέν περιοριζόταν μόνο στις
κρουαζιέρες, στις δεξιώσεις καί στούς
έρωτες μέ τίς ήθοποιούς. ' Ο Κοστέλλο καί ό Λάνσκυ έπέβλεπαν άπό μακριά.
Δέν είχαν όμως παράπονα. ' Ο νεαρός
τό γλεντούσε βέβαια στήν άγκαλιά
τών στάρ (ήξεραν καλά γιά τό φλέρτ
του μέ τήν Τζήν Χάρλοου, γιά μιά μικροπεριπέτεια μέ τήν Ούέντυ Μπάρυ, τή
νεαρή Ά γγλίδ α ήθοποιό πού έπαιζε
μέ τόν Τσάρλς Λώτον στό έργο «Οί
έξη γυναίκες τού Ερρίκου Η »), άλλά
παράλληλα μέ τή φανερή ζωή του, ό
ώραΐος Μπέννυ είχε βρει καιρό νά εισ
χωρήσει στις μυστικές χαρτοπαιχτικές
λέσχες τού Ρέντοντο Μπήτς, τού Κάλβερ Σίτυ. "Εφτασε ως τό "Αγκουα Καλλιέντε, στά σύνορα τού Μεξικού γιά
ένα μικρό «έλεγχο» στις κυνοδρομίες.
Οί κοσμικογράφοι τού Χόλλουγουντ

πάντως έξακολουθοϋσαν νά τόν θεω 
ρούν έκατομμυριούχο πλαίυ μπόυ, μ ε
γάλο καρδιοκατακτητή διάσημων στάρ.
' Εκείνο όμως πού σφράγιζε τή ζωή τού
Σήγκελ περισσότερο άπό κάθε τι άλλο,
ήταν ή φιλία του μέ τόν Τζώρζ Ράφτ, πού
βρισκόταν τότε στό ζενίθ τής έπιτυχίας του. "Εδειχναν νά ταιριάζουν άπόλυτα οί δυό τους. ' Ο Ράφτ, άπό πατέρα
Γερμανό καί μητέρα Ιταλίδα, είχε π ε
ράσει τήν παιδική του ήλικία καί τήν
έφηβεία του στά πεζοδρόμια τού
Μπρόντγουαιη. Πρότυπα τής ζωής του
ήταν οί χορευτές καί οί τραγουδιστές
τής έποχής καθώς καί ορισμένοι τύποι
πού έκαναν τήν έμφάνισή τους τά βρά
δια μετά τό θέατρο, στοϋ «Λίντυ», τό
περίφημο έστιατόριο όπου σύχναζαν οί
καλλιτέχνες τού Μπρόντγουαιη, άλλά
καί δυό γκάνγκεστερς: ό "Ο ουνυ Μάντεν καί ό Ά ρνο λντ Ρόθσταϊν.
Οί σκηνοθέτες τής δεκαετίας τού
1930 καί κυρίως ό Χάουαρντ Χώκς ή 
ξεραν νά έκμεταλλεύονται τήν έμφάν·ση, τά φερσίματα καί κυρίως τόν τρόπο
όμιλίας τού Ράφτ. Τό άποτέλεσμα ήταν
ότι, στήν οθόνη καί στή ζωή, ό έαυτός
του καί οί ρόλοι πού έρμήνευε είχαν
ταυτισθεί. Ο Ράφτ, πού σχολείο του
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Μ Π ΕΝ Ν Υ ΣΗ ΓΚΕΛ
Ή ήθοποιός Βιρτζίνια Χίλλ, γνωστή σάν «κο
Ο Σήγκελ σχέδιαζε
νά έγκατασταθεί μονίμω ς μαζί της στη Γαλ
λία. Δεξιά: ό Κάρλος Μαρτσέλλο. ό ισχυρός
άρχηγός τής Μαφίας τής Ν. Ο ρλεάνης πού
διαδέχθηκε τόν Κοοτέλλο στό Λάς Βέγκας

ρίτσι τού γκάνγκστερ»

ήταν ό δρόμος, έκφραζόταν συχνά
στήν αργκό, τή γλώσσα τών παλιών του
φίλων τού Μπρόντγουαιη, Κι ήταν πολύ
φυσικό νά αισθάνεται πολύ άνετα μ
έναν τύπο σάν τόν Σήγκελ. Συναντιόν
ταν μέ μεγάλη εύχαρίστηση γιά νά ξαναθυμηθοϋν τήν άτμόσφαιρα τού
Μπρόντγουαιη τής δεκαετίας τού 1920,
τις περιπέτειες μέ τις εκκολαπτόμενες
στάρ, τούς φίλους τού «Λίντυ».
Στήν Αύτοβιογραφία του, πού κυ
κλοφόρησε πρόσφατα στήν Αμερική, ό
Ράφτ διηγείται: « Ή ξερ α τό παρελθόν
τού Σήγκελ, τή δράση του στή Νέα
' Υόρκη καί τό Σικάγο. Γιατί όμως θά έ 
πρεπε νά τόν άποφεύγω έγώ, όταν ή 
ξερα πολύ καλά ότι τόν δέχονταν μέ
άνοιχτές άγκάλες στά σπίτια τών παρα
γωγών καί τών πιό γνωστών ήθοποιών:
Κατά βάθος, ό Μπέννυ κι έγώ μιλού
σαμε τήν ίδια γλώσσα. Εξ άλλου κολά
κευε τή ματαιοδοξία μου. "Ελεγε πώς
ένσάρκωνα τέλεια τούς ρόλους τών
γκάνγκστερς στά έργα μου, προσπα
θούσε νά μιμηθεΐ τό ντύσιμό μου, πή
γαινε στό ράφτη μου καί στόν πουκαμι
σά μου. Πιστεύω πώς κατά βάθος ονει
ρευόταν κι έκεΐνος νά γίνει ήθοποιός.
' Αγόρασε κάποτε μιά φωτογραφική
μηχανή καί θέλησε νά τόν φωτογραφή
σω. Μετά μέ ρώτησε: «Δέν είναι άλήθεια πώς έχω φωτογένεια;»
Μιά μέρα ή κόμησσα Ντενίτσε ντί
Φράσσο έπεσε κλαίγοντας στήν άγκαλιά
τού Ράφτ. «Σέ παρακαλώ», είπε μέ δά
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γίνει κατά διαταγήν τής « Ανωνύμου»).
" Ακόμη καί τή φυλακή δέν τή θεωρού
σαν σίγουρη. Τό έκδικητικό χέρι τής
Μαφίας θά χτυπούσε εύκολα άκόμη κι
έκεΐ μέσα. ΓΓ αύτό έστειλαν τόν Ρήλς
σ ’ ένα μικρό ξενοδοχείο τού Λόνγκ
Ά ιλα ντ. τό «Χάφ Μούν». Τέσσερις
άστυνομικοί κοιμόνταν μέ τόν μάρτυρα
στό ίδιο δωμάτιο καί ύπήρχαν κι άλ
λοι στό διάδρομο καί στό χώλ.
Αύτό δέν έμπόδισε νά ρίξουν τόν
Ρήλς άπό τό παράθυρο τού τέταρτου
ορόφου καί νά γίνει κομμάτια στό πεζο
δρόμιο. ' Αφού σκοτώθηκε ό μοναδικός
μάρτυρας κατηγορίας, ό Σήγκελ ξαν
άρχισε τήν παλιά ώραία ζωή του.
"Ο λη αύτή ή ιστορία , είναι ή άλήθεια,
δέν φ άνηκε νά ένοχλεί πολύ τήν κοινω
νία τού Χόλλυγουντ. Πραγματικά, ό
κρυα, «κάνε κάτι, ό Μπέννυ μέ άπατά:
Σήγκελ παρουσιαζόταν συχνά στις
δέν άντέχω νά τόν χάσω, είμαι τρελλή
κυνοδρομίες, συντροφιά μέ τόν Τζώρτζ
γ ι’ αύτόν». "Αλλά οί έπεμβάσεις τού
Ράφτ καί τή Μπέττυ Γκραίημπλ. Λίγα
Ράφτ δέν έφεραν άποτέλεσμα. Ο Σήγχρόνια πριν, μόνο ή Πολιτεία τής
κελειχε συνδεθεί ήδη μέ τήν Βιρτζίνια
Νεβάδας είχε νομιμοποιήσει τά τυχερά
Χίλ, τήν ξανθιά μέ τό άγαλματένιο κορμί
παιχνίδια. Κι όπως ήταν φυσικό, στά
καί τά πράσινα μάτια, πού ήταν διάσημη
παλιά «σαλούνς», πού ύπήρχαν στά διά
τότε άνάμεσα «στούς φίλους τών φί
φορα χωριά, άρχισαν νά λειτουργούν
λων». Χρόνια πριν, στό Σικάγο, ήταν ή
ρ ο υ λ έ τ ε ς .' Ο Σήγκελ σκέφτηκε νά ρίξει
φίλη τού γκάνγκστερ Επστάιν, τώρα
όμως φαινόταν δοσμένη «ψυχή τε καί μιά ματιά καί κατά κείνα τά μέρη.
Τό 1945, σέ μιά κυριακάτικη έκδροσώματι» στόν ώραϊο Σήγκελ.
μή
μέ τή Βιρτζίνια Χίλ, βρέθηκε σ ’ ένα
' Η βόμβα έσκασε τή νύχτα τής 22
μέρος πού τό όνομά του φαινόταν ισπα
Νοεμβρίου 1939, στήν καρδιά τού Λός
νικό: Λάς Βέγκας.
"Α ντζελες. Ά π ό ένα αύτοκίνητο πού
' Υπήρχαν λίγα ξύλινα σπίτια έδώ κι
έτρεχε, κάποιοι χτύπησαν μέ πέντε
έκεΐ σκορπισμένα σέ μιά τεράσια έκ
σφαίρες κι άφησαν στόν τόπο ένα προ
ταση, ό άέρας σήκωνε τή σκόνη τής
δότη: τόν Μπίν Γκρήνσμπεργκ. Ή
έρήμου, ένα μοναδικό βενζινάδικο προ
διαταγή γιά τή δολοφονία του είχε έλθει
μήθευε μέ βενζίνα τούς έλάχιστους
άπ" εύθείας άπό τή Νέα Υόρκη. Ο
τολμηρούς ταξιωδιώτες πού ριψοκινδύ
Γκρήνσμπεργκ ήταν έτοιμος νά άπονευαν άνάμεσα σ
έκείνους τούς
καλύψει μυστικά τής «' Ανωνύμου Ε
άμμόλοφους: σάν παλιά ταινία ούέταιρίας Δολοφόνων».
στερν. Καθώς σταμάτησε γιά νά κοιτά
"Ο εισαγγελέας τής Νέας Υόρκης,
ξει αύτό τό έρημο τοπίο, ό Σήγκλε είδε
Ο ύ ίλλια μ '0 " Ντιούερ κατηγόρησε τόν
μπροστά του ένα όραμα: νυκτερινά
Μπέννυ Σήγκελ γιά τό φόνο. ' Η κατη
κέντρα μέ φωτεινές έπιγραφές πού
γορία βασιζόταν στή μαρτυρία τού Αφώτιζαν τόν ορίζοντα κι άνάγγελλαν
μπη Ρήλς, πού κι αύτός πριν άπό τόν
άπό μακριάν μιάν όαση άστραφτερή,
Βαλάτσι «μίλησε πολύ», έπρόκειτο
μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία μέ αίθου
όμως νά έχει διαφορετικό τέλος, περισες παιχνιδιοϋκαί γύρω άπό τις ρουλέ
μένοντας τή δίκη, ό Ο Ντιούερ έδωσε
έντολή νά φρουρείται νύχτα - μέρα ό τες καί τά τραπέζια τού σεμαίν ντέ φέρ,
οί κρουπιέρηδες ντυμένοι μέ στολές
πολύτιμος μάρτυρας άπό άστυνομικούς
κάου μπόυ γιά νά έναρμονίζονται μέ
μέ στολή καί πολιτικά. ("Ο Ρήλς είχε
τό τοπίο. Καθώς δέν ήταν μακριά άπό
μιλήσει μάλιστα γιά 85 φόνους πού είχαν

Μ Π ΕΝ Ν Υ ΣΗΓΚΕΛ

τό Χόλλυγουντ, τά μεγαλύτερα ονόματα
χρήματα. Δέν κατάφερε πολλά πράμα
τού τραγουδιού καί τού χορού θά έρ τα. Στά άφεντικά τής Κόζα Νόστρα, πού
χονταν νά κάνουν τήν εμφάνισή τους
έμεναν άκόμη πιστά στις παραδόσεις
στις σκηνές πού θά στήνονταν στά με καί προέρχονταν άπό χωριά, ό Σήγκελ
γάλα ξενοδοχεία.
δέν άρεσε καί τόσο: πολύ κομψευόΟ Σήγκελ άγκάλιασε τή Βιρτζίνια
μενος, πολύ παρφουμαρισμένος. Κυ
Χίλ: «Αύτό τό όνειρο», είπε, «θά γίνει ρίως - καί αύτό ήταν τό πιό σοβαρό πραγματικότητα καί θά μάς κάνει πολύ διψασμένος γιά δημοσιότητα.
εκατομμυριούχους».
Περισσότερη κατανόηση έδ ειξε ό
Σ ' αύτό τό σχέδιο ύπήρχε άκόμη
Φράνκ Κοστέλλο, καί είναι φανερό τό
καί μιά άλλη έπιδίωξη. ' Ο Μπέννυ καί ή γιατί. Εκείνος καταλάβαινε καλά άπό
Βιρτζίνια ονειρεύονταν άπό καιρό νά βά τζόγο. Δικές του ήταν οί λέσχες τής
λουν κατά μέρος ένα γερό ποσό, γιά νά Λουίζιάνας, τού Ά ρκάνσ ας, τής Σακαταφύγουν στήν Εύρώπη, σ ' ένα ήσυ ρατόγκα, τής Νέας Ύ όρκης. Ή ιδέα
χο μέρος. Δυνατότητα πού τούς πρό νά δημιουργηθεϊ μιά μεγάλη χαρτοπαισφορε τώρα μιά δουλειά όπου δέν μπο χτική πόλη στή μέση τής έρήμου μέ τή
ρούσε νά έπέμβει ό ποινικός κώδικας, στεγνή καί ύγιεινή άτμόσφαιρα δέν τού
μιά καί τά τυχερά παιχνίδια δέν ήταν φάνηκε άσχημη.
έκτός νόμου στήν Πολιτεία τής ΝεΟ Φράνκ Κοστέλλο έδωσε όλα όσα
βάδας.
τού ζήτησε ό Σήγκελ: δυό έκατομμύρια
Ο Σήγκελ σκέφτηκε νά πραγμα δολλάρια, άπαραίτητα γιά τό χτίσιμο τού
τοποιήσει τό πρωτοποριακό του σχέδιο
«Φλαμίνγκο».
χτίζοντας πρώτα ά π ' όλα ένα μεγάλο
Η δουλειά άρχισε άμέσως. Τά σχέδια
ξενοδοχείο, πού θά μπορούσε νά τρα τού Σήγκελ πρόβλεπαν πισίνες, έστιαβήξει τούς ήθοποιούς - φίρμες τού Χόλ τόρια κάθε κατηγορίας, αίθουσες γιά
λυγουντ. Χωρίς άμφιβολία κι άλλα ξενο θεάματα, πάμφωτες σκηνές, πελώριες
δοχεία θά ξεφύτρωναν γιά νά δώσουν αίθουσες γιά παιχνίδι. ' Αλλά ό πόλεμος
ζωή σέ μιά χαρτοπαικτική πόλη, μονα μόλις είχε τελειώσει, τά οικοδομικά ύλιδική στόν κόσμο. Τό πρώτο ξενοδο κά σπάνιζαν, έπρεπε νά άναζητηθοϋν
χείο θά έπρεπε νά ονομαστεί «Φλαμίν- στή μαύρη άγορά. Οί έργάτες μιάς
γκο». Χρειαζόταν όμως χρήματα. Α μ έ έταιρίας τής γειτονικής Ά ρ ιζό να ς
σως ό Σήγκελ έφυγε γιά τή Νέα ' Υόρκη,
σταύρωσαν μιά μέρα τά χέρια γεμάτοι
γιά νά προτείνει τήν καινούργια ύπό- δυσπιστία. Είχαν μάθει ότι δούλευαν
θεση ατούς «νονούς» τής 'Ακτής τού γιά λογαριασμό ένός γκάνγκστερ πού
Ατλαντικού, καί κυρίως νά μαζέψει ήταν γνωστός σέ όλες τις Πολιτείες καί

τόν κατηγορούσαν γιά φόνο. Ο Σήγ
κελ μάζεψ ε τούς οικοδόμους καί τούς
είπε «"Α ν πραγματικά θέλετε νά μά
θετε όλη τήν άλήθεια, άκοϋστε την: έχω
καθαρίσει ως τώρα δώδεκα άνθρώπους.
Εσάς, όμως, τίς σάς νοιάζει; Σάς
πληροφορώ ότι στήν οργάνωσή μας ύπάρχει ένας αύστηρός κανόνας. Σκο
τωνόμαστε μόνο μεταξύ μας γιά ύποθέσεις. ' Εσείς λοιπόν, τί έχετε νά φ ο
βηθείτε;».
Τό χτίσιμο τού ξενοδοχείου συνεχί
στηκε, άλλά τά χρήματα πού είχε δώ
σει ό Κοστέλλο τέλειωσαν γρήγορα. Τό
καινούργιο ξενοδοχείο ρουφούσε τά
χρήματα σάν βδέλλα. ' Ο Σήγκελ γύρι
σε στη Νέα Υόρκη, χτύπησε πόρτες,
κατάφερε νά πάρει άλλο ένα έκατομμύριο άπό τόν Κοστέλλο. Ζήτησε καί
άπό τόν Τζώρτζ Ράφτ 100.000 δολ
λάρια, στό όνομα τής φιλίας τους. Τόν
έκλιπάρησε, τού είπε ότι γ ι' αύτόν είναι
ζήτημα ζωής ή θανάτου, ότι ήταν ή
μεγάλη εύκαιρία τής ζωής του, καί τού
ύποσχέθηκε νά τού έπιστρέψει τό δά
νειο, δεδομένου ότι ή έπιχείρηση θά
άπέδιδε έκατομμύρια. Καί ό ήθοποιός
δέχτηκε. Τό έγκαίνια τού «Φλαμίνγκο»
ειχανόρισθεϊ γιά τίς 26 Σεπτεμβρίου
1946. Τό ξενοδοχείο δέν είχε τελειώ
σει άκόμη. Οί αίθουσες τού παιχνιδιού
όμως λειτουργούσαν. Αύτό ήταν καί τό
καλύτερο.
Ο Σήγκελ είχε παρακαλέσει τόν
Ράφτ νά τόν β ο η θ ή σ ε ι." Ηθελε νά καλέ-
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μπητς», τό κοσμικό έστιατόριο τής Σάντα Μάνικα, καί φαινόταν αισιόδοξος.
Τό «Φλαμίνγκο», μετά τό καταστροφικό
του ξεκίνημα είχε βρει άλλες πηγές καί
είχε ορθοποδήσει σέ τέτοιο σημείο πού
ό Σήγκελ πίστευε πώς τώρα πιά, άργά ή
γρήγορα θά μπορούσε νά άποσυρθεΐ νά
ζήσει ήσυχα στήν Εύρώπη.
Μετά τό δείπνο τοϋ «Τζάκ» ό Σήγ
κελ γύρισε στό κομψό του διαμέρισμα
στό Μ πέβερλυ Χίλλς. ' Η βραδιά ήταν
χλιαρή καί γλυκειά, όπως συμβαίνει συχ
νά, άκόμη καί τόν ’ Ιανουάριο, στό Λός
"Α ντζελες." Η τζαμόπορτα πού έβ λε
πε στόν κήπο ήταν άνοιχτή. ' Ο Σήγκελ
ήταν ξαπλωμένος στόν καναπέ κι ίσως
σκεφτόταν τό «Φλαμίνγκο» του πού είχε
πάψ ει πιά νά τοϋ φ έρνει μπελάδες. Η
σφαίρα πού ρίχτηκε άπό τόν κήπο τόν
βρήκε στόν κρόταφο καί τόν άφησε
στόν τόπο. ' Η βοήθεια τοϋ Λάκυ είχε

Βίκτωρ Τζιγκάντε, 6 πληρωμένος δολοφόνος πού τόν ΜάϊΟ τού 1957 αποπειραθηκε να
σκοτώσει στή Ν

Υόρκη τόν Φράνκ Κοστέλλο.

αουν στά εγκαίνια τήν άφρόκρεμα τοϋ
Χόλλυγουντ. Τήν Τζόαν Κράουφορντ,
τήν Γκρήρ Γκάρσον, τόν Γκάρυ Κοϋπερ,
τόν Σπένσερ Τρέισυ.
Τό ό νο μ α όμω ς τοϋ Σ ή γ κ ε λ
είχε πιά ακουστεί πολλές φορές στις
ανακρίσεις τοϋ εισαγγελέα Ο
Ντροϋερ. Καί ό καθωσπρεπισμός τοϋ Χόλ
λυγουντ ύπερίσχυσε. Ο Ράφτ, παρ
όλα αυτά, κατάφερε νά συγκεντρώσει
μερικά ονόματα, έστω κι άν δέν ήταν
άπό τά πιό μεγάλα: τόν Τζώρτ Σάντερς
τόν Τσάρλς Κόμπερν, τόν Τζίμμυ Ντουράντε, τόν Ξαβιέ Κούγκατ. Στά σκετσάκια τοϋ Ντουράντε καί στήν ορχήστρα
τοϋ Κούγκατ θά έπεφ τε τό βάρος νά
ζωντανέψουν τή βραδιά. Στό άεροδρόμιο τοϋ Λός "Αντζελες όμως, λίγες
ώρες πριν άπό τά έγκαίνια τοϋ «Φλα
μίνγκο» ξέσπασε θύελλα. Ή άναχώρηση άναβλήθηκε, στό τέλος μα
ταιώθηκε. Ο Τζώρτζ Ράφτ έφτασε στό
Λάς Βέγκας μέ αύτοκίνητο καί πολλών
ώρών καθυστέρηση. Οί φίλοι του είχαν
ξεπαγιάσει. ' Αλλά ή τύχη, σάν νά ή θ ε
λε νά άνταμείψει τά άστέρια τοϋ Χόλ
λυγουντ γιά τή μεγάλη ταλαιπωρία τους,
τά έφ ερε έτσι ώστε νά κερδίσουν άμύθητα ποσά στά τραπέζια τού παιχνιδιού.
Οί πράκτορες των «νονών» τής
άκτής τοϋ ' Ατλαντικού, πού τούς είχαν
στείλει στό Λάς Βέγκας γιά νά παρευρεθοϋν στά έγκαίνια, τηλεγράφησαν
άμέσως στήν Νέα "Υόρκη. «Λάς Βέ
γκας: πελώριο φιάσκο». Τό «Φλαμίνγκο» έκλεισε τις πύλες του ύστερα άπό
ένα μήνα.
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' Ο Τζώρτζ Γούλφ, ό δικηγόρος τοϋ
Κοστέλλο, ξέροντας καλά τις έπενδύσεις τοϋ πελάτη του στήν έπιχείρηση
τού Σήγκελ, τόν ρώτησε ένα βράδι:
«Φράνκ, τί θά συμβεΤ άν οί φίλοι τής
Νέας ' Υόρκης χάσουν τά χρήματα πού
έχουν έπενδύσει στήν περιπέτεια τοϋ
«Φλαμίνγκο;». Ο Φράνκ άπάντησε ψ υ
χρά: «"Εχει ήδη συμβεΤ».
Πράγματι, ό Λάκυ Λουτσιάνο, πού
είχε φύγει άπό τή Νεάπολη, πού ζοϋσε
έξόριστος, γιά νά πάει στήν Κούβα,
(οί ιταλικές άρχές, παρ" όλο πού ό
Λουτσιάνο μετά τήν άπέλασή του άπό
τήν "Αμερική ζοϋσε έκεΤ, δέν τοϋ
είχαν άφαιρέσει τό διαβατήριο), είχε
ήδη δεχτεί τήν έπίσκεψη καί τά παρά
πονα των «νονών» τής Νέας Υόρκης.
«" Αφεντικό, τοϋ τόχαμε πεϊ τοϋ Φράνκ
νά μήν έχει πολύ έμπιστοσύνη σ έκείνον τόν όμορφονιό».
' Ο Λουτσιάνο κάλεσε τόν Κοστέλ
λο στήν Κούβα.
«Λυπάμαι Φράνκ. Π ρέπει όμως νά
βρεις έναν τρόπο νά ξαναπάρουν πίσω
τά λεφτά τους τά παιδιά τής Νέας Υόρκης. Δέν σοϋ έγγυώμαι τίποτε άν έξακολουθήσουν νά αισθάνονται ότι πιάστη
καν κορόιδα».
"Ο Κοστέλλο άπάντησε: «Πές στά
παιδιά νά μήν άνησυχοϋν. Θά πάρουν
πίσω τά λεφτά τους. Τί θά γίνει όμως
μέ τόν Σήγκελ;».
«Μή σκοτίζεσαι», είπε ό Λουτσιάνο,
«έγώ θά τόν βοηθήσω».
Τό βράδι τής 20 " Ιανουάριου 1947, ό
Σήγκελ δειπνούσε στοϋ «Τζάκ όν δή

φτάσει.
' Η είδηση τοϋ θανάτου τοϋ Σήγκελ
διαδόθηκε άμέσως στις βίλλες τοϋ Χόλ
λυγουντ. ’ Ο Τζώρτζ Ράφτ είπε λυπη
μένα στούς φίλους του: «Αύτή ή σφαίρα
σκότωσε κι έμένα».
' Ο Τζώρτζ σκεπτόταν μέ πικρία έκείνες τις έκατό χιλιάδες δολλάρια πού
είχε δανείσει στόν Σήγκελ. Γιατί άραγε
«καθάρισαν» τόν Σήγκελ άκριβώς τή στι
γμή πού τό «Φλαμίνγκο», μετά τό άτυχο
ξεκίνημά του είχε άρχίσει νά πηγαίνει
τόσο καλά;
Τό λάθος τοϋ Σήγκελ ήταν ότι δέν
έκρυβε τήν πρόθεσή του νά άποσυρθεΐ
τό γρηγορότερο. "Υποψιασμένος, ό
Λάνσκυ είχε κάνει μερικές έρευνες.
Καί δέν είχε άργήσει νά άνακαλύψει
ότι ή Βιρτζίνια Χίλ είχε φύγει γιά τό
Παρίσι μέ τριακόσιες χιλιάδες δολλάρια,
κέρδη άπό τό «Φλαμίνγκο» πού είχε
άρχίσει νά παίρνει έπάνω του. Μιά
προκαταβολή, γιά νά έγκατασταθεΐ στις
όχθες τοϋ Σηκουάνα καί νά περιμένει
νά πάει νά τήν βρει ό Μπέννυ, γιά νά
ξαναρχίσουν καινούργια ζωή.
' Η δολοφονία τοϋ Σήγκελ έδειξε ότι
ή Μαφία μπορούσε νά χτυπήσει οπουδή
ποτε. Από τούς δρόμους τής Νέας
' Υόρκης ώς τις άριστοκρατικές συνοι
κίες τοϋ Χόλλυγουντ.
Μιά ώρα μετά τή δολοφονία τοϋ Σήγ
κελ, τρεις άνδρες - ό Γκάς Γκρένμπάουμ, ό Μό Σέντουαιη, ό Μόρις
Ρόουζεν - έκαναν τήν έπίσημη έμφάνιση τους στό χώλ τοϋ «Φλαμίνγκο». Οί
γκούμ έτρεξαν πρόθυμοι νά τούς πά
ρουν τά μπαγκάζια. Ο μαιτρ - ντ ότέλ
ύποκλίθηκε καί τούς εύχήθηκε τό καλω
σόρισες.
Είχαν φτάσει οί πράκτορες τοϋ Κο-

Ο «νονός» Φράκν Κοστέλλο μετά τήν άπόπειρα δολοφονίας του, πού έγινε σέ ένα έσπατόριο. ' Ο Τζιγκάντε ένεργούσε κ α τ '
έ ν το λή νά λλου μεγαλόσχημου άρχηγού τής Μαφίας, τού Βίτο Τζενοβέζε.

στέλλο «νά πάρουν τά ηνία» του ξενο 
δοχείου. Μέ τή νέα διεύθυνση, τό
«Φλαμίνγκο» εξακολούθησε νά άνθεί.
Λίγο άργότερα ό Φίλ Κάστελ, ό τοποτηρητής τοϋ Κοστέλλο, έφτασε ατό
Λάς Βέγκας γιά νά άρχισε ι τό χτίσιμοτοϋ δεύτερου ξενοδοχείου, τοϋ «Τροκιπάνα». Τό σχέδιο τοϋ Σήγκελ γινό
ταν πραγματικότητα, άλλά άπό άλλα
πρόσωπα.
Τό 1952, άφοϋ κουράστηκε νά μένει
πότε στό Ά καποϋλκο, πότε στό Πάλμ
Σπρίνγκ ή στό Μαϊάμι, έφτασε στό Λάς
Βέγκας ό Χάουαρντ Χιούζ, ό έκατομμυριοϋχος άεροπόρος. Πολλοί ήταν οί
λόγοι πού τόν έκαναν νά διαλέξει ένα
καινούργιο μέρος γιά νά μείνει. Οί βιο
γράφοι του λένε ότι τόν νεαρό Χιούζ,
στό πρώτο του ταξίδι στήν Εύρώπη, όταν
ήταν σχεδόν παιδί άκόμη, περισσότερο
τόν είχαν τραβήξει τά καζίνα στις Βρυ
ξέλλες καί στό Μόντε Κάρλο άπό τά
μουσεία καί τά μνημεία. ' Υπήρχε όμως
κι άλλος λόγος πού τόν έκανε νά δια
λέξει τό Λάς Βέγκας: μιά άνίατηάυπνία,
κάτι πού μπορούσε νά συγκριθεί μέ τίς
περίφημες άυπνίες τοϋ Χένρυ Φόντα,
τοϋ " Εντισον καί τοϋ Ναπολέοντα. « Ή
πόλη όπου δέν κοιμοϋνται ποτέ» μπο
ρούσε νά θεωρηθεί ή μοναδική διέξο
δος γιά μιά άρρώστια πού είχε πιά κριθεΐ
άθεράπευτη.
' Ο Χιούζ έγκαταστάσθηκε στό «Ντέζερτ Ίνν» , καί νοίκιασε γιά τόν έαυτό
του καί τήν άκολουθία του ολόκληρο
τόν τελευταίο όροφο. Ά π ό έκεΐ δέν
τό κούνησε ποτέ, καί κανένας δέν
κατάφερε ποτέ νά τόν δει. " Εγινε γνω
στό πάντως ότι είχε ιδέες «ήθικοπλα-

στικές». Ή θ ε λ ε νά καταπολεμήσει τήν
πορνεία, πού ήδη άνθοϋσε γύρω άπό
τά τραπέζια τοϋ παιχνιδιού, άλλά κυ
ρίως, όπως είχε διαδοθεί, θά έκανε τά
άδύνατα δυνατά γιά νά πατάξει τήν έξουσία τής μαφίας.
Αγόρασε οικόπεδα, νυχτερινά κέν
τρα, ξενοδοχεία. Πίστευε ότι μέ τή δύ
ναμη τού χρήματος θά πετύχαινε τό
σκοπό του. Πέντε χρόνια άργότερα
όμως, συνέβη ένα γεγονός πού έδειξε
πόσο τά ήθικοπλαστικά σχέδια τοϋ Χά
ουαρντ Χιούζ, άκόμη κι άν στηρίζον
ταν σέ έκατομμύρια, είχαν χτιστεί
στήν άμμο τής έρήμου. Μιά βραδιά
τόν Μάιο τοϋ 1957, ό Φράνκ Κοστέλλο,
τήν ώρα πού έμπαινε στό πολυτελέ
στατο διαμέρισμά του στή Νέα ' Υόρκη,
χτυπήθηκε στό κεφάλι μέ μιά σφαίρα
πού τοϋ έρριξε ό Βίκτωρ Τζιγκάντε, μέ
έντολή τοϋ Βίτο Τζενοβέζε, πού ήθελε
νά διαδεχτεί τόν Κοστέλλο έπικεφαλής τής Μαφίας.
Ο Κοστέλλο όμως γλύτωσε ώς έκ
θαύματος. Καθώς τόν μετέφεραν μέ τό
φορείο στό νοσοκομείο, οί άστυνομικοί
πρόφτασαν νά ψάξουν τίς τσέπες του
καί βρήκαν ένα χαρτί:
«' Ακαθάριστα κέρδη άπό τό καζίνο
μέχρι 2 7 /4 /5 7 ,6 5 .2 8 4 δολλάρια. Κέρδη
άπό αύτόματα μηχανάκια 62.844 δολ
λάρια».
Ο Κοστέλλο έκανε πώς πέφτει άπό
τά σύννεφα όταν, άφοϋ συνήλθε, οί άστυνομικοί τοϋ έβαλαν τό χαρτί κάτω
άπό τή μύτη του. Αλλά καί χωρίς τήν
ομολογία τοϋ Κοστέλλο ή άστυνομία
κατάφερε νά άνακαλύψει ότι αύτοί οί
άριθμοί άφοροϋσαν τίς εισπράξεις τοϋ

«Τροπικάνα» γιά τίς πρώτες 24 μέρες
τής λειτουργίας του.
Τό Συμβούλιο Ελέγχου τής Νεβάδας άποφάσισε νά ξεκαθαρίσει τήν ύπόθεση (άποκαλύφθηκε ότι στόν κύ
κλο τών έργασιών ήταν άνακατεμένοι
καί μερικοί κυβερνητικοί παράγοντες)
ύποχρεώνοντας τόν Κοστέλλο καί τούς
άλλους συνεταίρους νά πουλήσουν
τίς μετοχές τοϋ «Τροπικάνα».
Τό 1961 όμως τό «Τροπικάνα» είχε
μεγαλύτερες εισπράξεις ά π ' όλα τά
άλλα ξενοδοχεία τής Νεβάδας. Παρά
τίς προσπάθειες τοϋ Συμβουλίου Ε
λέγχου, οί ύποθέσεις είχαν περάσει στά
χέρια άλλων παραγόντων πού δέν είχαν
λιγότερα εις βάρος τους άπό τόν Κο
στέλλο.
Στό Λάς Βέγκας τόν Φράνκ Κοστέλ
λο είχε διαδεχτεί ό ισχυρότατος Κάρλος Μαρτσέλλο, τό άφεντικό τής Νέας
Ορλεάνης.
Ή δ η όμως στίς ύποθέσεις τοϋ Λάς
Βέγκας οί δραστηριότητες τών τίμιων
μετόχων ήταν φανερά άνακατεμένες
μέ τίς δραστηριότητες τών ύποπτων.
Ο Σάμμυ Νταίηβς πού χειροκροτήθη
κε τόσο στις έμφανίσεις του τής δ εκα
ετίας 1950 - 1960, ύστερα άπό κάθε
παράστατη ήταν ύποχρεωμένος νά
πηγαίνει νά κοιμάται έξω άπό τήν πόλη,
στη συνοικία τών μαύρων. Τώρα είναι
ένας άπό τούς κυριότερους μετόχους
τοϋ «Φλαμίνγκο».
Τό Λάς Βέγκας καί τό Χόλλυγουντ,
ένωμένα στίς έπιχειρήσεις καί στήν
έπιτυχία: τό όνειρο τοϋ Σήγκελ είχε γί
νει πραγματικότητα.
CARLO MAZZARELLA
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ΟΙίαοΝιηη^ ζωραφο^της

ΙΥ:ιοϋα^
Του κ. Κώστα Μιχ. Σταμάτη
ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ Πρίντσιπε, στην
όδό Αζίλο Καρπαρίνο 4 εδώ
στή Γένοβα ζεί άπό κάμποσα χρόνια
ό διαλεχτός Κασιώτης ζωγράφος
Μιχάλης Μανωλάκης, πού άποτελεί
πραγματικά διακριτικά σημαίνουσα
περίπτωση τής έλληνικής ζωγρα
φικής. Στά έργα του ό Μανωλάκης
άριστοτεχνικά συνδυάζει τήν άτόφια ζωγραφική παράδοση καί τή γνή
σια ελληνικότητα τής έμπνευσης
καί τής τέχνης.
Ό καλλιτέχνης γεννήθηκε στά
1930 στό Πόρτ-Σάιτ τής Αίγυπτου
άπό γονείς Κασιώτες. ' Εγκαταστά
θηκε στή Γένοβα πρίν άπό 7-8 χρό
νια κι έγινε γνωστός στους γενοβέ
ζικους καλλιτεχνικούς κύκλους άπό
5 ώς τώρα άτομικές έκθέσεις έρ
γων του κι έπήρε μέρος σέ πολυ-

Σ

Αραβας στην έρημο», ένα άπό τά χαρα
κτηριστικά έργα τού Μιχάλη Μανωλάκη.

άριθμες ομαδικές εκθέσεις όπου
διακρίθηκε άνάμεσα σέ εύρωπαϊκά
γνωστούς ζωγράφους.
Ο Μιχάλης μέ τά γαλήνια μάτια,
τ' άφρόντιστα ριχτά μαλλιά καί τό
ήρεμο εκφραστικό πρόσωπο, πού
έχει τή διαφάνεια καί τή ντελικάτη
σύνθεση τής εύθραυστης πορσε
λάνης, άκτινοβολεϊ γύρω του μιά
παράξενη φιλοσοφημένη θλίψη, ή
όποια άλλοτε νομίζεις πώς είναι
άπεγνωσμένη κραυγή καί άλλοτε
σφραγίζεται μέ τή σπάνια καρτερι
κότητα, πού χαρίζει ή Θεία Πρόνοια
σ ' όσους ή μεγαλοσύνη τού Πλά
στη έτυχε ν ' άδικήσει. Γιατί ό Μι
χάλης Μανωλάκης είναι στ ’ άλήθεια
άδικημένος. Από τά 14 χρόνια του
βρίσκεται καθηλωμένος στό κρε
βάτι κι άπό τούτη τή μοναδική
γωνιά λύτρωσης έμπνέεται καί συν
θέτει τά έργα του κι άτενίζει στοχα
στικά τή ζωή καί τήν τέχνη. Τά
κάτασπρα χέρια του μέ τά μακρυά
λεπτεπίλεπτα δάχτυλα καθρεφτί
ζουν ολοζώντανη τή δημιουργική
του φλόγα καί φανερώνουν τόν άν
θρωπο μέ τή βαθιά πίστη καί τή
σιδερένια θέληση.
Ενας καλλιτέχνης άκακος, σεμ

νός, ειλικρινής, πού ξέρει τί είναι,
τί φτιάνει καί τί γυρεύει, άπό τούς
άλλους. "Εχει μόνο φίλους, δέν ξέ
ρει τί είναι πονηριά καί κακία κι άπό
τήν έρημική γωνιά του δέν μπορεί
νά καταλάβει τί ζούγκλα βράζει
γύρω μας. Αύτή ή έξωτερική ήρεμία
τού Μανωλάκη άπεικονίζεται άτόφια στις συνθέσεις του. Σ ' αύτές ό
ζωγράφος περιχύνει τήν άταραξία
του καί συνάμα άποθέτει τήν παναν
θρώπινη φιλοσοφία, πού πιστεύει,
γύρω άπό τά μηνύματα τής είρήVHQ- τής έλπίδας καί τής παγκό
σμιας συμφιλίωσης. Πρόκειται γιά
μιά πραγματικά άπείστευτη έκδήλωση, πού έρχεται σέ κραυγαλέα
άντίθεση μέ τή σκληρή διαβίωση,
τόν έπώδινο τρόπο δημιουργίας
καί έργασίας τού ζωγράφου. Χρειά
ζεται άλήθεια πολύ μεγαλείο καί
δύναμη γιά νά σταθείς έτσι...
Ποικίλη καί πλούσια είναι ή ζω
γραφική παραγωγή τού Μανώλάκη.
.ζεκινάει σταθερά μέ παραδοσιακές
άφετηρίες, περνάει ύπομονετικά
στόν προβληματισμό τού σήμερα καί
δίνει στά έργα του λεπτή ούσία κι
άξιοπρόσεκτη προέκταση στό χώρο
καί στό χρόνο.
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Οί άκουαρέλλες του φέρνουν
ένα ξεχωριστό μήνυμα, καθώς καί
απαλά χρώματα σμίγουν αρμονικά
μεταξύ τους κι άφήνουν νά φανεί
πλούσιο τό βαθύ τρέμισμα τής φω
τοσκίασης καί τό ρυθμικό άγκάλισμα τού μειλίχιου φωτισμού μέ φυσι
κότητα καί θαυμαστή άνεση, καθώς
γεφυρώνεται έντεχνα τό «κοντά»
μέ τό «μακρυά», τό «χθές» μέ τό
«σήμερα» κι άναδίνουν τό νόημα
τής δημιουργικής άφαίρεσης καί
τού σπάνιου ύπολειπόμενου στήν
τέχνη. Σ' αύτήν τήν έπιδέξια σύ
ζευξη τών πλάνων ό ζωγράφος άφήνει διακριτικά τήν ταυτότητά
του, άπλώνοντας έναν γλυκύτατο
φωτισμό κι ένα χρώμα πρωτόγνωρο,
θαρρείς άποκλειστικά άτομικό, μέ
σα στό όποιο ιριδίζουν μελαγχολικά: τό πάθος γιά τήν τελειότητα,
ή ομορφιά τής τέχνης, ή χαρά τής
ζωής, ό άνεπιτήδευτος προβληματι
σμός κοντά στ' άνθρώπινα καί ή
κρυφή προσδοκία γιά τό έλπιδοφόρο αύριο στή ζωή καί στήν τέ
χνη. Ατενίζοντας αύτούς τούς πί
νακες τού Μανωλάκη νιώθεις νά σέ
τραβάει μαγνητίζοντας τις αισθή
σεις σου έκείνη ή διάφανη μαγεία
τής άδρής πινελιάς, πού άπελευθερώνει τή μουσική συμφωνία καί
τήν κάνει νά κελαηδάει μέ θαυμά
σιους χρωματικούς στίχους, ήχους
καί ιριδισμούς άληθινοϋ δημιουρ
γού.
Οί έμπνεύσεις στό χώρο τής
άκουαρέλλας έχουν μιά ιδιαίτερη
εύαισθησία, πού τή χαρακτηρίζει
ή γνησιότητα τής ομορφιάς, ή μου
σική ποιητική γεύση, ή άρμονική ύποβολή στό μάτι καί ή τρυ
φερή δόνηση τής ψυχής, τήν όποια
πλημμυρίζει μέ τό ιδανικό τού κάλ
λους καί τόν μύχιον δραματισμό.
Αύτές οί πινελιές τού ζωγράφου
άντιπροσωπεύουν τόν πιό αύστηρό
έαυτό του μέσα σ ' όλόκλρο τό έργο

« Ή γυναίκα μ έ τό λουλούδι», πίνακας τού
Μιχάλη Μανωλάκη.

Μ ΙΧΑΛΗ Σ Μ Α Ν Ω Λ Α ΚΗ Σ
του, γιατί άπουσιάζει άπ' αύτές
τό έξωτερικό κίνητρο τής σκοπι
μότητας, πού όχι σπάνια φέρνει τά
έργα σέ δρόμους μέ κοινά γνωρί
σματα.
Στή μανιέρα τού Μανωλάκη με
τά τίς άκουαρέλλες έρχονται οί θα
λασσογραφίες του, λίγες σέ άριθμό,
άλλά θαυμαστές σέ σύλληψη καί
συγκλονιστικές σέ έκτέλεση. Έδώ
συναντάει κανείς όχι τήν άποσπασματικότητα, μά τήν ολοκληρωμένη
σύνθεση στήν όποια συμπλέκεται ό
άνθρώπινος πόνος μέ τήν κραταιή
δύναμη τών στοιχείων τής φύσης
καί ή σταθερή έλπίδα στό ύψηλό
νόημα τής τελικής νίκης καί κυριαρ
χίας τού άνθρώπου σ ’ ολόκληρη τήν
πλάση γύρω του. Στή θαλασσο
γραφία ό ζωγράφος παραμερίζει
τήν ήρεμη συνθετική του άταραξία καί ρίχνεται στόν παγκόσμιο
άγωνιστικό στίβο. ΓΓ αύτό τά έργα
τούτα έχουν ένα ύπέροχο μεγαλείο,
τό όποιο συναρπάζει καί προκαλεί
δέος, καθώς τό βλέπεις νά ξεπετάγεται μές άπό τούς φωσφορού
χους άφρούς τών κυμάτων. ' Υπάρ
χει έδώ ένα ξαφνικό ξέσπασμα τού
καλλιτέχνη, πού γκρεμίζει τή φαινο
μενική του γαλήνη. Είναι οί ώρες,
πού ό άνθρωπος δημιουργεί πα
λεύοντας μ όσα τού στέκονται ένάντια. Καί στήν πάλη αύτή ό Μιχάλης θριαμβεύει. Στίς άσπρες κορ
φές τών κυμάτων καί στά ξεφτισμένα ξάρτια τών ιστιοφόρων του φτερουγίζει λευτερωμένη ή ψυχή του
καί τή βλέπεις ν ' άρμενίζει σ' ένα
ξέφρενο θριαμβευτικό πέταγμα.
Στιγμές σπάνιας μεταρσίωσης, ό
που ό κόσμος έρχεται μπροστά
στά πόδια τού δημιουργού.
Εντυπωσιακή είναι έπίσης καί ή
τρίτη ομάδα τών έργων τού Μανω
λάκη. Είναι οί άφταστες ξυλογρα
φίες του. Πάνω σέ σκληρό ξύλο
χαράζει μέ πυρωμένη λεπίδα παρα
στάσεις καί σκηνές, πού άναστατώνουν τήν ψυχή μέ τή δύναμη καί τήν
άμεσότητα τής σύλληψης καί τή
μαεστρία τής έκτέλεσης. Γραμμές
άδρές, βαθιές καί σύγχρονα άπαλές, φωτοσκιάζουν τήν εικόνα, ένώ
συμπλέκονται έντεχνα μεταξύ τους
καί συνθέτουν σύνολα, στά οποία
πλεονάζει ό προβληματισμός καί ή

σημερινή άντίληψη στήν τέχνη άναζήτησης καί διαπόρησης. Αύτές οί
πυρογραφίες (ξυλογραφίες) ξεσκε
πάζουν μιά άλλη όψη τού ζωγρά
φου, πού άποτελεΐ τρανή μαρτυρία
άναβίωσης τού ζωντανού κόσμου,
ό οποίος περιτρυγυρίζει τόν Μανω
λάκη. Οί πυρακτωμένες λεπίδες
του μπήγονται βαθιά, άποκαλύπτουν
τά μηνύματα, μορφοποιοϋν τό σή
μερα καί σημαδεύουν τό αύριο.
Ετσι φτάνουμε άργά, μά σίγουρα
στήν πιό δυναμική έκφραση τού
Μανωλάκη, πού ξεκινάει γαλήνια μέ
τήν ομορφιά τής άκουαρέλλας,
άναριχιέται ύστερα ρωμαλέα στίς
κορφές τών κυμάτων τής θαλασ
σογραφίας καί καταλήγει στήν καυ
τή σύνθεση τής πυρογραφίας, πού
τόν τοποθετεί άνάμεσά μας, δη
μιουργό καί άγωνιστή τής έποχής
μας, άλλά καί σκαπανέα τού αύριο
στήν τέχνη.
Πέρα όμως άπό τά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τών κυρίων κατηγο
ριών τών έργων τού Μανωλάκη, έκείνο, πού τά συνδέει σέ μιά θαυ
μαστή ένότητα είναι ή πεντακάθαρη
έλληνικότητα τής έμνευσης καί τής
έκτέλεσης, οί όποιες δίνουν προ
σωπικό ειδικό βάρος. Τά τοπία, τό ύ
παιθρο, οί θάλασσες καί τό νεύρο
τής πυρογραφίας άναβλύζουν τό
μύρο τής έλληνικής γής καί σκορ
πίζουν τό μεθυστικό άρωμα τού άληθινοϋ κάλλους, γνώρισμα πέρ' άπ'
όλα έλληνικό.
Υπάρχουν όμως καί άλλα σπορα
δικά έργα του Μανωλάκη. Παρα
στάσεις άπό τήν έλληνική καί τήν
αιγυπτιακή άρχαιότητα, εικόνες λα
τρευτικές τών άρχαίων, καθώς έ 
κείνη ή μεγαλοπρεπή άναπαράσταση τών Παναθηναίων ή έκείνες
οί έξαϋλωμένες φιγούρες στήν
άφρικανική έρημο, πού δείχνουν τή
φιλοσοφία τής μυστικής σκέψης
καί τής άπομόνωσης. Ακόμα σ ’
αύτή τήν έσωτερική καλλιτεχνική
σύνδεση, πού κάνει ό ζωγράφος
άνάμεσα στούς Ελληνες καί στούς
Αιγύπτιους βρίσκουμε τό μυστικό
μονοπάτι τής πνευματικής μας συγ
γένειας. Σ ’ αύτή τή χώρα έφτασαν
γιά νά σπουδάσουν οί μεγάλοι" Ελ
ληνες σοφοί καί στό καμίνι τής έρήμου άποκάλυψαν τό μυστήριο τής
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Ή έπ έτειο ς τής μνήμης τοϋ
Προστάτη ' Αγίου μας μάς δίνε»
μιά άκόμα ευκαιρία νά χαλυβδώσουμε τίς ή θικές μας καταβολές
καί νά όπλιστοϋμε μώ χριστιανικό
θάρρος καί πίστη γιά τήν έπιτέλεση τοϋ δύσκολου, μά τόσο
υπέροχου καί άνθρώπινου λειτουργήματός μας.

Γιά δεύτερη φορά έφέτος έορτάσθηκε ό Πολιούχος τής Αστυνομίας Πόλεων, Μεγαλομάρτυς
"Αγιος Μηνάς. Τόάπόγευμα τής 10.
11.79 στή Μητρόπολη τών ’Αθηνών
έγινε Μέγας 'Εσπερινός χοροστατοϋντος τού Μακ. Αρχιεπισκό
που Αθηνών καί Πόσης Ελλάδος
κ. Σεραφείμ. Τήν κατανυκτική λει
τουργία τού 'Εσπερινού παρηκολούθησαν ό Αρχηγός Αστυν. Πό
λεων κ. Λεμονής, οί τ. Αρχηγοί
κ.κ. Τασιγεώργος καί Παπαγεωργίου, οί Ύπαρχηγοί κ.κ. Ακριβός
καί Ψυχογιός, άντιπροσωπεία άστυνομικών όλων τών βαθμών καί πλή
θος κόσμου. Πρός τό τέλος τής.
Θείας Λειτουργίας ό Μακαριώτατος Α θηνώ ν ώμίλησε δι όλίγων
πρός τό έκκλησίασμα καί άφού
εύχήθηκε ύγεία σ ’ όλους τούς
άστυνομικούς, έπεσήμανε τή ση
μασία καί τίς δυσκολίες τού άστυνομικοϋ έργου καί τήν παράλληλη
άποστολή Εκκλησίας καί Αστυ
νομίας.
Τό πρωί τής έπομένης ήμέρας
στή Σχολή Ά ξ/κώ ν Άστυν. Πό
λεων έγινε ή έπίσημη δοξολογία
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Στις φωτογραφίες ρας, στιγμιότυπα άπό
τήν έορτή τοϋ Προστάτη τής Αστυνομίας
Π όλεω ν Αγίου Μηνά. Σ αύτή τή σελίδα:
Από τόν εσπερινό στή Μητρόπολι Α θη
νών όπου έχοροστάτησε ό Μ ακ Αρχιεπ.
Αθηνών καί Πόσης Ελλάδος κ Σ εραφείμ
Στήν άπέναντι σελίδα: Από τήν προσέλευσι στή Σχολή Αξιωματικών Αστυν. Π ό
λεων τού Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως
κ. Παπακωνσταντίνου.

χοροστατούντος τού Μητροπολί
του ’Αττικής κ. Δωροθέου. Παρέ
στησαν ό Πρόεδρος τής Βουλής κ.
Παπασπύρου, ό ' Αντιπρόεδρος τής
Κυβερνήσεως κ. Παπακωνσταντί
νου, ό ' Υπουργός Συντονισμού κ.
Μητσοτάκης, ό Υπουργός Δημ.
Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας, άντιΤάξεως κ. Μπάλκος, οί Υπουργοί προσωπείες τών ’ Εν. Δυνάμεων καί
κ.κ. Στράτος καί Βαρβιτσιώτης, οί τών Σωμ. Ασφαλείας κ. ά.
Τιμές άπέδωσε ή Φιλαρμονική
'Υφυπουργοί κ.κ. Τσαλδάρης, Τρι
αντάφυλλου καί Συνοδινοϋ, ό Γεν. τού Σώματος καί διμοιρία Δοκίμων
' Υπαστυνόμων. Μετά τή δοξολογία,
Γραμ. τού Υ.Δ.Τ. κ. Σαψάλης, έκκατά
τήν όποια έψαλλε καί έντυπωπρόσωπος τής μείζονος άντιπολισίασε
ή χορωδία τής Αστυνομίας
τεύσεως ό κ. Σερπάνος, ό Αρχη
μίλησε
ό Αρχηγός τής Αστυνο
γός τής Αεροπορίας κ. Παπαγεωρμίας
κ.
Κ.
Λεμονής, ό όποιος είπε
γίου, ό άντιστράτηγος κ. Βίμπλης
τά
έξής
χαρακτηριστικά:
ό άντιναύαρχος κ. Ντεγιάνης, ό
« Από τότε πού Χριστιανισμός καί
Αρχηγός Χωροφυλακής κ. Αρ'Ελληνισμός
συνταυτίστηκαν καί συμγιάννης, ό Αρχηγός τού Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Ποτουρίδης, τ. πορεύτηκαν, άπό τότε πού ή Ορθο-

βραβείου υδατογραφίας καί δί
Σφίγγας...
Ό Μανωλάκης έκανε τίς έξης πλωμα), 1 9 7 8 -RELIGIONE NELL'
άτομικές έκθέσεις έργων του: ΙΝΙ- ARTE (μέ δίπλωμα καί κούπα γιά τήν
ZIATIVA -3 (1972), STELLA MARIS πυρογραφία), 1979-ARTE VULTUR
(1974), Ελληνικό Προξενείο Γέ ’ 79 (μέ κούπα Α - βραβείου γιά
νοβας (1976) INIZIATIVA-3 (1977), τίς σύνθετες τέχνες καί δίπλωμα)
Βιβλιοθήκη SR. GIUSEPPE COR- καί τέλος 1979-ARTE MARE 79
ROLENGO (1977) καί έλαβε μέρος (μέ δίπλωμα καί άργυρό μετάλλιο).
Γιά τό ζωγραφικό έργο τού Μιχάσέ πολλές όμαδικές εκθέσεις, δπου
λη
Μανωλάκη έγραψαν έγκωμιαδιακρίθηκε καί έπήρε τά έξης με
στικά
τά καλλιτεχνικά περιοδικά «LE
τάλλια καί βραβεία: 1977-RASSEGSTRAGIONI»
καί «CAMPANILLE»
ΝΑ NAZIONALE (μέ δίπλωμα καί
καί
ή
έφημερίδα
«IL LAVORO» κ.ά.
έπάργυρο μετάλλιο), 1978-ARTE
ένώ
τό
όνομά
του
περάστηκε στό
VULTUR (μετάλλιο καί τιμητική
ANNUARIO
COMANDACCI,
τό πιό
πλάκα), 1978-ARTE SACRA CONσοβαρό
«WHO
IS
WHO»
των
ζω
TEMPORANEA (μέ δίπλωμα καί με
γράφων
τής
Ιταλίας
γιά
τό
1979.
τάλλια), 1978 - RASSEGNA NAZIO
' Η άτομική έκθεση τού Μανωλά
NALE Dl PITTURA (μέ δίπλωμα καί
κη,
πού έτοιμάζει μέ πυρετό γιά τόν
άναμνηστική πλάκα), 1978- CONέρχόμενο
χειμώνα άναμένεται μέ
CORSO CORPI ACADEMICI (μέ δί
πολύ
ένδιαφέρον
άπό τούς έδώ
πλωμα καί έπίχρυσο μετάλλιο),
καλλιτεχνικούς κύκλους.
1978-ARTEMARE '7 8 (μέ κούπα Γ '
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Επάνω: « Ηλιοβασίλεμα στήν έρημο» Δεξ,ά. «στενό δρομάκι στό παλαιό Κάιρο».
Πίνακες πού δείχνουν όλη τήν εύαισθησία
τού διαπρεπούς έλληνα ζωγράφου.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
*Η ανάγκη γιά κοινή ουνεργαοία όλων των λαών τονίζεται ιδιαίτερα καί άπό
τό σύνολο τών καυτών προβλημάτων πού ή άνθρωπότητα θά άντιμετωπίσει
στά προσεχή 25 χρόνια καθώς ό πληθυσμός θά αύξάνει καί τά αποθέματα
πετρελαίου θά λιγοστεύουν. Θά πρέπει νά βρούμε έναλλακτικές πηγές ένέργειας πού νά μήν είναι πρόσκαιρες όπως ό άνθρακας, άνεπαρκείς όπως
ή ύδροηλεκτρική ισχύ, ή έπικίνδυνες όπως ή σχάση τού ούρανίου.
ΙΑ ΕΝΤΟΝΗ όργη χαρακτηρίζει
τά έθνη τόν 20ο αιώνα καί τά
στρέφει τό ένα κατά τοϋ άλλου. Σάν
συνέπεια ένας σοβαρός κίνδυνος
άγκαλιάζει τόν κόσμο καθώς είναιδυνατόν τά έθνη νά άφεθοϋν νά παρασυρθοϋν άπό τήν όργή αύτή.
Σέ μιά προσπάθεια νά άποφευχθεί ή
κτηνώδης τρέλλα τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε ή Κοινωνία τών ' Εθνών ή όποια όμως άπέτυχε.
Μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
γεννήθηκε ό ' Οργανισμός ' Ηνωμένων
• Εθνών πού δέν έχει άποτύχει πλήρως,
Ή όργή έξακολουθεϊ νά ύπάρχει, ένώ
στούς τοπικούς πολέμους τής Νοτιάνατολίκής Ασίας, τής Μέσης Ά ν α τ ο λής, καί τής Αφρικής προστέθηκε τό
φαινόμενο τής διεθνούς τρομοκρατίας,
άκόμη άνάμεσα καί σέ χώρες πού βρίσκονται σέ ειρήνη.
Ά π ό τό 1945 τά έθνη γνωρίζουν
δτι άν λόγω έθνικής όργής έφθαναν
στά άκρα καί παρεσύροντο ό πολιτισμός
θά καταστρέφετο μαζύ μ ' ένα μεγάλο
μέρος τούς άνθρωπίνου γένους. Ξέχωρά όμως άπό τήν άπειλή ένός πυρηνικοϋ όλέθρου ή άνθρωπότητα άντιμετωπίζει καί άλλους κινδύνους. Οί πιεστικές άνάγκες πού δημιουργοϋνται
άπό τήν αύξηση τοϋ πληθυσμού, τή μόλυνση τού περιβάλλοντος, τίς φθίνουσες πηγές ένεργείας, τή σταθερή αϋ-
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έναλλακτικές πηγές ένεργείας που νά
ξηση τού άριθμοϋ τών άνθρώπων έκείμήν είναι πρόσκαιρες όπως ό άνθρακας,
νων πού διαρκώς άποξενοϋνται άπό τήν
άνεπαρκείς όπως ή ύδροηλεκτρική
άνθρώπινη κοινωνία καθώς δέν βλέπουν
ισχύ, ή έπικίνδυνες όπως ή σχάση τοϋ
κανένα ενδιαφέρον σ ' αύτήν άπειλοϋν
ούρανίου. Καί έδώ θά πρέπει νά στρα
νά πνίξουν τόν πολιτισμό μας. Παγκόφ ούμε στό διάστημα.
σμια συνεργασία,
Βοήθεια άπό τό διάστημα.
Έ να ντι τών καταστάσεων αύτών ή
Μιά ένεργειακή πηγή πού θά διαρκεΐ
άνθρωπότητα μπορεί νά αντιπαραταξει
όσο ύπάρχει ό κόσμος καί θά μάς παρέ
μιά συλλογική προσπάθεια χάρις στην
χει όση ένέργεια λογικά χρειαζόμαστε
όποια μπορούμε νά ξεπεράσουμε τήν
είναι ό ήλιος. Ή ήλιακή ένέργεια
όργή πού παρατηρείται άνάμεσα στά
μπορεί νά συλλέγεται μέ πολύ μεγαλύ
έθνη καί πού έδώ καί χιλιάδες χρόνια
τερη άποτελεσματικότητα στό διάστημα
γεννά άνταγωνισμούς μέ τή μορφή διεκάπό ότι στήν γή, όπου παρουσιάζονται
δικήσεων έδαφικών περιοχών καί πλουδιάφορες δυσχέρειες. Π.χ. ή ύπαρξη
τοπαραγωγικών πηγών, ιδεολογικών
σκόνης, καταχνιάς, ομίχλης ή συννέκαί πνευματικών άντιθέσεων ή συνεχών
φων πού θολώνουν τήν άτμόσφαιρα.
έρίδων. Ακόμα μιά παγκόσμια συνεργασία μάς παρέχει τή δυνατότητα νά
παραμερίσουμε τις διαφορές μας καί νά
έργασθοϋμε άπό κοινού πρός ένα σχέδιο άρκετά ικανό νά περιλάβει τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές όλου τού κόσμου, άρκετά εύρύ γιά νά χωρά, όλο
τόν ψυχικό πλούτο τής άνθρωπότητας,
άρκετά άποδοτικό γιά νά ικανοποιεί τίς
ύλικές άνάγκες όλων μας.
' Η άνάγκη γιά κοινή συνεργασία όλων
τών λαών τονίζεται ιδιαίτερα καί απο το
σύνολο τών καυτών προβλημάτων πού η
άνθρωπότητα θά άντιμετωπίσει στά προσεχή 25 χρόνια καθώς ό πληθυσμός θά
αύξάνει καί τά άποθέματα πετρελαίου
θά λιγοστεύουν. Θά πρέπει νά βρούμε

νέργεια είναι εύκολο νά διοχετευθεΐ
στήν γή μέσω ήλεκτρομαγνητικών κυ
μάτων. Πέρα άπό αύτό, ή δημιουργία
ήλεκτρικών σταθμών ηλιακής ένέργειας
στό διάστημα προϋποθέτει έφευρετικότητα, σωματική καί πνευματική προσπά
θεια καθώς καί τήν άνάληψη υποχρεώ
σεων, στοιχεία πού είναι ικανά νά προ
άγουν παγκόσμια συνεργασία τόσο στή
γή όσο καί στόν άπώτερο κόσμο. ' Εδώ
άνακύπτει κάποια δυσκολία πού οφ εί
λεται ένδεχομένω ς στήν άπροθυμία
συνεργασίας καί στό φόβο πού κατέχει
όρισμένες χώρες ότι τά έξελιγμένα
τεχνολογικά κράτη θά θελήσουν νά δρέψουν τούς καρπούς τών προσπαθειών
αύτών άποκλειστικά γιά τόν έαυτόν
τους. Αλλά ή άνταμοιβή μιας διαστημι
κής συνεργασίας σέ παγκόσμια κλίμακα
θά είναι ή δημιουργία μιας ένεργειακής
πηγής προσιτής σέ όλους.
' Από τεχνολογικής άπόψεως ή συλ
λογή ήλιακής ένέργειας στό διάστη
μα μπορεί νά άρχισει άπό τώρα. ' Οτι
δήποτε χρειάζεται γιά τήν κατασκευή
ένός σχετικού διαστημικού σταθμού
είναι σήμερα μέσα στά πλαίσια τών
δυνατοτήτων μας. "Α ν ύπάρχει κάποιο
πρόβλημα αύτό άφορά στήν άνάγκη νά
κατασκευάζουμε ήλιακούς συσσωρευ
τές χαμηλότερου κόστους καί μεγαλύ
τερης άποτελεσματικότητας, καθώς

επίσης στήν κατασκευή λιγότερο δαπα
νηρών πυραυλοκίνητων οχημάτων.
Αποικίες στό διάστημα.
' Εάν άναπτύξουμε τήν τεχνική κατα
σκευής σταθμών ήλιακής ήλεκτρικής
ένέργειας τότε θά βρούμε χρήσιμη καί
τήν κατασκευή σταθμών έξορύξεως
πάνω στη Σελήνη. Οί σταθμοί ήλιακής
ενέργειας στό διάστημα μπορούν νά
κατασκευασθοϋν άπό σεληνιακά μεταλ
λεύματα, μέταλλα, γυαλί καί άλλα δομι
κά ύλικά, πού θά μεταφερθοΰν άπό τή
σελήνη στά σημεία όπου θά θεωρηθούν
κατάλληλα γιά τήν άνέγερση τού στα
θμού ήλιακής ένεργείας, ή άκόμα γιά
τήν άνέγερση, διαστημικών έργαστηρίων, έργοταξίων καί άποικιών πού θά
μπορούν νά φιλοξενήσουν κατοίκους
άπό τή γή. Ολα αύτά βέβαια δέν μπο
ρούν νά γίνουν μέσα στά έπόμενα 25
χρόνια. Η προσπάθεια όμως, μπορεί
νά άρχισει άπό τώρα γιατί άν άναβάλλουμε γιά άργότερα θά άνακαλύψουμε
ότι τότε θά είναι άργά. Θά έχει διπλασιασθεί ό πληθυσμός τής γής, θά έχουν
φθαρεί οί πλουτοπαραγωγικές πηγές,
θά έχουν αύξηθεϊ οί άντιζηλίες, θά
έχουμε χάσει τήν δύναμη γιά νά κά
νουμε όποιαδήποτε άρχή.
Νά λοιπόν σέ τί συνίσταται ή τελική
διπλωματία: στή προσπάθεια νά δη
μιουργήσουμε συνεργασία, νά συμβι
βαστούμε παραμερίζοντας διαμάχες

πού μάς κρατάνε δέσμιους στήν γή,
νά θέσουμε τά θεμέλια γιά τήν Μ εγαλύ
τερη Γή τού αύριο.

Διάστημα: ό μεγάλος άγνωστος
' Αφήνοντας τήν σκέψη μας νά ταξι
δέψ ει μακρυά, δύσκολα μπορούμε νά
δεχθούμε ότι τό σύμπαν είναι φτιαγμένο
άποκλειστικά γιά μάς. Ακαθόριστος
άριθμός άπό γαλαξίες άπλώνεται στό
σύμπαν. Σίγουρα έκατοντάδες έκατομμυρίων καί ίσως δεκάδες χιλιάδων
έκατομμυρίων, ένώ σέ κάθε γαλαξία
δυνατό νά ύπάρχουν δισεκατομμύρια
άστρα.
Ό δικός μας γαλαξίας άπαριθμεί
περίπου 140 δισεκατομμύρια αύτόφωτα
ούράνια σώματα, άπό τά όποια ό ήλιος
είναι άπλώς ένα μέτριου μεγέθους
σώμα. Δέν είμαστε σέ θέση νά γνωρί
ζουμε άν ύπάρχει ζωή, σέ κάποιο άπό
τούς πλανήτες τών σωμάτων αύτών, άλλά θά ήταν ίσως ύπεροπτικό νά πούμε
ότι έμεϊς άποτελοΰμε τούς μοναδικούς
κληρονόμους τού συστήματος αύτοϋ.
Σύμφωνα μέ τή συντηρητική μου
άποψη ύπάρχουν στό δικό μας γαλαξία
περίπου έκατό δισεκατομμύρια πλα
νήτες στούς όποιους ύπάρχει ζωή, καί
ίσως εύφυή όντα, καί οί όποιοι άπέχουν
περίπου 5.000 έτη φωτός ό ένας άπό
τόν άλλο. Μπορούμε άκόμη νά ύποθέ-

Συνέχεια στή σελ. 994
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Οργιάζει η kdonq έργων τεκυης
Άρθρο τοϋ Ζάν-Σάρλ Ρέξ
πού δημοσιεύθηκε
στόν «Φιγκαρό»

Τό έργο τέχνης πω λείται άρκετά εύκολα, ακόμη καί
στις επίσημες άγορές. Δέν είναι δέ σπάνιο νά άγοράση κανείς ένα κομψοτέχνημα άπό χαλκό ή μπρούντζο
ή μιά άκουαρέλλα κλεμμένη χωρίς νά τό ξέρη. Τό ίδιο
μ πο ρεί νά συμβή καί στόν άγοραστή μιας ταπετσαρίας
ή ένός έπίπλου έποχής.
Ι ΕΙΔΙΚΟΙ γιά τήν έπισήμανσι
τών κλεπτών κρούουν τόν κώ
δωνα τοϋ κινδύνου. Οί τελευταίοι
άπολογισμοί μάς πείθουν πώς ή
κατάστασις είναι πολύ σοβαρά. Εις
όλόκληρον τόν κόσμον, ύπολογιζεται πώς έτησίως, διαπράττονται 42.
000 κλοπές έργων τέχνης.
Στή Γαλλία κατά τό παρελθόν
έτος έσημειώθησαν 1.124 σημαν
τικές κλοπές στην έπαρχία, έναν
τι τών 921 τού 1977, δηλαδή
παρατηρήθη μία αϋξησις κατά 18%.
Κύρια θέματα: οί ιδιώτες (πύργοι
οικίες καί διαμερίσματα), άλλά καί οί
παλαιοπώλαι καί οί μεταπωληταί.
Οί κλοπές ατούς πύργους τής
Γαλλίας έσημείωσαν άνοδο: άπό
136 π.χ. έφθασαν τις 178. Στις
γκαλερί καί τά καταστήματα παρετηρήθη τό ίδιο. Στις έκκλησίες
όμως καί τά μουσεία έσημείωσαν
πτώσι. Αύτό όφείλεται στά δρακόντια μέτρα πού λαμβάνονται στούς
δημόσιους χώρους: έντονη έπιτήρησις. χρήσις συστημάτων συνα
γερμού κλπ.
Εν όλίγοις, έρασιτέχναι, έπαγγελματίαι καί άστυνομικοί συμφω
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νούν στό ότι ό μεγαλύτερος κίν
δυνος πού άπειλεί σήμερα τά έργα
τέχνης είναι ή κλοπή. Καί ό κίνδυνος
αύτός μεγαλώνει καθώς άπλώνεται
καί ή όργάνωσις πού τροφοδοτείται
άπό τήν ζήτησι. Τεράστια ποσά
παίζονται καθημερινώς σέ ένα έμπόριο πού πρωταγωνιστούν κλέπται, κλεπταποδόχοι καί άνέντιμοι
έμποροι.
« Ή βουλιμία ώρισμένων συλ
λεκτών οίκονομικώς ισχυρών καί
άδιστάκτων δέν έξηγεϊ τήν έκτασι
τού έμπορίου. Μάλλον αύτή όφείλεται κατά τούς ειδικούς, στόν πολ
λαπλασιασμό τών παρανόμων άγοραστών. Πολλοί έχουν πεισθή πώς
ή άπόκτησις έργων τέχνης, σέ
περίοδο οικονομικής κρίσεως, είναι
μιά καλή τοποθέτησις άπηλλαγμένη
άπό κινδύνους. ' Ωρισμένοι άγοράζουν καί πωλοϋν άμέσως κερδί
ζοντας άπό τήν ύπερτίμησι. Κατά
κάποιο τρόπο, γίνεται δηλαδή ό,τι
συμβαίνει άκριβώς καί μέ τόν χρυ-

σό>>

■ Εργασία
κατά παραγγελίαν

Τό έργο τέχνης πωλείται άρκετά

εύκολα, άκόμη καί στις έπίσημες
άγορές. Δέν είναι δέ σπάνιο νά άγοράση κανείς ένα κομψοτέχνημα άπό
χαλκό ή μπρούντζο ή μιά άκουαρέλ
λα κλεμμένη χωρίς νά τό ξέρη Τό
ίδιο μπορεί νά συμβή καί στόν άγο
ραστή μιάς ταπετσαρίας ή ένός έπί
πλου έποχής.
Αλλά καί ό έμπορος έχει όλες
τίς πιθανότητες νά έξαπατηθεί. Γιά
τι οί έμποροι τής μαύρης άγοράς
ξέρουν πολύ καλά νά καμου
φλάρουν τά έμπορεύματά τους δη
μιουργώντας «νόμιμα στοιχεία» γύ
ρω τους. Γιά έργα πολύ γνωστά χρη
σιμοποιούν δίκτυα τοϋ έξωτερικού
γιατί τά έργα αύτά δέν μπορούν νά
πωληθούν στήν χώρα προελεύσεώς
τους. Ειδικές όμάδες έπεμβάσεως
άπό άστυνομικούς έχουν έκπαιδευθή σέ όλες τίς χώρες, κατά τόν τρό
πο πού έκπαιδεύονται οί όμάδες
διώξεως λαθρεμπορίου όπλων καί
διάλυσι τών παρανόμων αύτών δι
κτύων. Στό έξωτερικό, οί ύποθέσεις αύτές άνήκουν στην δικαιοδο
σία τής Ίντερπόλ.
’ Εργαζόμενοι γιά τούς έμπόρους
πού μέ τήν σειρά τους είναι όργανα

’ oriokilqpo ίου koopo
τών κλεπταποδόχων, οί κλέπτες
ένεργοϋν τις περισσότερες φορές
κατά παραγγελίαν. Τούς υποδει
κνύουν τό έπιθυμητό σπάνιο κομ
μάτι, τόν τόπο όπου εύρίσκεται, τά
μέσα μέ τά όποια θά τό άποκτήσουν.
Οι πρωτεργάται τών κλοπών μι
σθοδοτούν τούς έκτελεστάς σύμ
φωνα μέ τήν έπιδεξιότητά τους,
τήν έφευρετικότητά τους καί τήν
ταχύτητά τους. Ή μέθοδος πού
χρησιμοποίησαν αύτοί οί τελευταίοι
στόν πύργο τού Τορκεβώ, πλησίον
τής Τουλούζης, γιά νά κλέψουν πί
νακες ζωγραφικής άφησε έποχή
στά χρονικά τού έγκλήματος: είσήλθαν χωρίς νά χρειασθή νά κάνουν
διάρρηξι καί άντικατέστησαν άστραπιαία τούς αύθεντικούς πίνακες

μέ άντίγραφα πού έφτιαξαν έπί τό
που. Ομως οί ιδιοκτήτες πού έπέστρεψαν ένωρίτερον τού προβλεπομένου χρόνου, έπρόσέξαν μιά
περίεργη όσμή νωπής μπογιάς...
Συμβαίνει όμως καί καμμιά φορά
ή κλοπή νά παραγγέλεται άπό
άνέντιμους ιδιώτες ή συλλέκτες.
Ομως, κατά γενικό κανόνα, τό
κίνητρο δέν είναι ή ύπέρμετρη άγάπη γιά τήν τέχνη, άλλά τό κέρ
δος. Γ! αυτό καί όλοι γενικώς οί
ύπεύθυνοι γιά τήν άσφάλεια τών
μουσείων, οί ίδιοκτήται ιστορικών
κατοικιών, οί έμποροι έργων τέχνης,
οί ειδικοί καί οί άρχαιοπώλαι είναι
ύπέρ τής λήψεως αύστηρών μ έ
τρων γιά τήν πάταξιν τών κλεπτών
αύτού του είδους.
Σέ πολλές χώρες ή ειδική ύπηρεσία γιά τήν καταστολή τών κλοπών
έργων τέχνης έχει συντονίσει τήν
δράσι της μέ τήν άστυνομία, τούς ε ι
δικούς τού ύπουργείου Πολιτισμού,
τήν χωροφυλακή καί τά τελωνεία.
Στή Γαλλία γίνεται τελευταία μία
άπογραφή τών έργων τέχνης πού
άνήκουν ατό κράτος. Πρόκειται
γιά τήν άπογραφή όλων τών άντικειμένων πού παρουσιάζουν ιστορικό,
αισθητικό ή καλλιτεχνικό ένδιαφέρον. Οί ίδιώται έχουν έπίσης κληθή νά καταγράψουν τά άντικείμενα
τών συλλογών τους καί νά τά φωτο
γραφήσουν.

Κατάλογος
κλεμμένω ν έργων
Οί άγορασταί καί πωληταί πού
έχουν ώρισμένες ύποψίες θά μπο
ρούν, τού λοιπού, νά έφοδιάζωνται
μέ τόν «Διεθνή έπίσημο κατάλογο
τών κλεμμένων πινάκων, καί έργων
τέχνης». Πρόκειται γιά ένα κατά
λογο πού έκδίδεται μηνιαίως σέ έξι
γλώσσες. Τά κλεμμένα έργα περιγράφονται λεπτομερώς καί ύπάρχουν καί οί φωτογραφίες τους. "Ο
μως ή καλύτερη πρόληψις, μπορεί
νά όργανωθή άπό τούς άρχαιο-

πώλες καί παλαιοπώλες καθώς καί
όλους γενικώς τούς έπαγγελματίες
έργων τέχνης. Αύτοί θά πρέπει
νά άσκούν αύστηρό έλεγχο τόσο
στά μέλη τού έπαγγέλματός τους
όσο καί, κατά τό δυνατόν, στήν προέλευσι τών άντικειμένων πού αύτοί
οί τελευταίοι έμπορεύονται.
Αύτή τήν γραμμή υιοθέτησαν
άλλωστε καί οί έπαγγελματίες πολ
λών χωρών, γιατί δέν άνέχονται νά
βλέπουν τούς κακοποιούς νά κατα
πατούν τό έπάγγελμά τους, ροκα
νίζοντας όχι μόνο τά χρήματα τών
πελατών, άλλά καί τών έμπόρων.
Αύτοί μάλιστα οί τελευταίοι ισχυρί
ζονται πώς είναι τά μεγαλύτερα θύ
ματα, γιατί: «Τό παράλληλο αύτό
έμπόριο, τονίζουν, δέν έχει μόνο
οικονομικές έπιπτώσεις σέ μάς, άλ
λά, έπί πλέον, καί αύτό είναι καί
τό σημαντικώτερο, όταν άγοράζουμε καί μετά ξαναπωλούμε καλή
τή πίστη ένα κλεμμένο άντικείμενο,
κινδυνεύουμε νά πάμε φυλακή γιά
κλεπταποδοχή καί αίχροκέρδεια,
ένώ ό μή έντιμος προμηθευτής
μας, παραμένει άθικτος καί δέν
διατρέχει κανένα κίνδυνο».
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ΣΥΜ ΠΤΩΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΧΗΣ ΜΑΣ

Συνέχεια άπό τή σελ. 849
' Ιουλιανόν τών Μεδίκων καί τόν ίδιο τόν
έαυτόν του).
' Α πομένει νά παρατηρήσωμε δτι άπό
τήν μεταμόρφωσι τών μάγων σέ τόοο
υψηλούς καί ισχυρούς άρχοντες πού
νά άξίζουν νά άντιμετωπίζωνται όπως οί
μεγαλύτεροι μονάρχες τής Εύρώπης,
προέρχεται μιά συνέπεια πού τήν
συναντούμε ήδη στά άπόκρυφα Εύαγγέλια, καί άναμφισβήτητα, άπό τήν στα
θερή προσέγγισι μεταξύ τής προσκυνήσεως τών μάγων καί τής έπισκέψεως
τής βασίλισσας τοϋ Σαβά στόν Σολομώντα. Γιά έκείνη διηγείται έπίσης ή
Βίβλος δτι μπήκε στήν Ιερουσαλήμ
μέ μεγάλη κουστωδία άπό άνθρώπους
καί καμήλες φορτωμένες μέ άρώματα
χρυσό καί πολύτιμα πετράδια. Ωστόσο
σκέπτεται κανείς δτι καί οί μάγοι δέν θά
μπορούσαν νά άντιμετωπίσουν τούς
κόπους ένός μακρότατου ταξιδιού,
χωρίς άνάλογη συνοδεία άπό άνθρώ
πους καί ζώα. Κατά συνέπειαν άπό τόν
δέκατο πέμπτο αιώνα καί έπειτα, άρχι
σαν νά παρουσιάζουν στίς σχετικές άπεικονίσεις τις συνοδίες τους, πού άπουσιάζουν έντελώς άπό τις παλαιότερες εικόνες καί τά γλυπτά καθώς καί
άπό τις άπεικονίσεις τοϋ δεκάτου τρί
του καί δεκάτου τετάρτου αιώνα πού
περιορίζονται μόλις σέ κάποιο ύπηρέτη,
σέ κάποιο ιπποκόμο ή καμηλιέρη, στά
άλογα πού ιππεύουν οί τρείς βασιλείς
καί σέ μιά ή δυό καμήλες.
" Ομως ποτέ ώς τότε δέν είχαν ταξι
δέψ ει οί μάγοι μέ μιά άκολουθία τόσο
ποικίλη καί πολυάριθμη, όσο έκείνη
πού παριστάνεται στίς ζωτικές ζω
γραφιές μέ τίς όποιες ό Μπενότσο Γκότσόλι, δίνοντας άπόδειξι τής μεγάλης
δεξιοτεχνίας, άλλά καί μιάς άχαλίνωτης
ύπερβολής, κόσμησε τά μέγαρο Ρικάρντι στήν Φλωρεντία. Βέβαια σέ αύτές τίς τοιχογραφίες πού έγιναν πολύ
δημοφιλείς, δλα μάς μεταφέρουν στήν
άκμή τοϋ τοσκανικού δεκάτου πέμπτου
αιώνα: τό ύφος, τά χωριουδάκι, τά εί
δος τών ένδυμάτων, οί μορφές τών
μάγων, στίς όποιες είκονίζονται τά
χαρακτηριστικά τοϋ πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως, τοϋ Ιωάννη Παλαιολόγου, τοϋ Λαυρέντιου τοϋ Μεγαλο
πρεπούς καί, τέλος, οί τόσες άλλες
προσωπογραφίες πού έπαναλαμβάνονται άνάμεσα στά πρόσωπα τής άκολουθίας. "Ενα άπό αύτά, πού έχει στόν
σκούφο τήν έπιγραφή «Opus Benotii».
("Εργο τοϋ Μπενότιου), είναι, φυσικά
ή προσωπογραφία τοϋ δημιουργού ζωγράφου.
FAUSTO NICOLINI
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ
Τοϋ κ. Γερ. Ζαμπέλη
Εσήμανε ή ώρα τής πιό φοβερής σκλαβιάς τοϋ ανθρώπου.
Αλοίμονο! Οί «ψευδοπροφήτες», «Μεσσίες» καί «ψευδοδιδάσκαλοι» μέ Ιδεολογικά καί κοινωνικά συστήματα, πού έν
τεχνα λανσάρουν στις διψασμένες νεανικές συντροφιές, έτοιμάζονται νά μπήξουν τά θανατηφόρα νύχια τους στις άνθρώπινες ψυχές.. Ευτυχισμένος αύτός πού θά άγωνισθεί γιά
νά διαφυλάξει, μέσα στή δίνη τοϋ κακού, τήν προσωπική του
έλευθερία καί τήν καθαρότητα τής ψυχής του. Πού πείσμονα
θά άντισταθεΐ στήν καταλυτική δύναμη των ψεύτικων Ιδεών
καί συστημάτων.
ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ξεψύχισμα τού
περασμένου χρόνου ένα τρο
μακτικό γεγονός συγκλόνισε τήν αν
θρωπότητα. "Ηταν ό ομαδικός θά
νατος 914 οπαδών τού «Ναού τοϋ
λαού» στή Γουιάνα. Τεράστια προ
βλήματα ορθώθηκαν μπροστά στήν
παγκόσμια κοινή γνώμη. Τό κορυ
φαίο όλων - σκληρό καί πυρίκαυ
στο - σχετίζεται άπόλυτα μέ τό ρό
λο καί τήν άποστολή τών διαφόρων
«μεσαίων» τού θανάτου. Ο Τζίμ
Τζόουνς, ό άλλοπρόσαλλος αύτός
ήγέτης καί έμπνευστής τής παρά
ξενης θρησκείας, είναι τό έπίκεντρο τής όλης τραγωδίας. Όπως
θά μάς πληροφορήσει ένα περιο
δικό «ό άρχηγός τής αίρέσεως
στή Γουιάνα έθεωρεΐτο προφήτης,
μεσαίας, νέα ένσάρκωση τοϋ Χρι
στού καί έλατρεύετο άπό τούς οπα
δούς του σάν Θεός» ( ' Εφημ. 1/155-79). Δέν είναι τό πρώτο καί μονα
δικό κίνημα - θρησκεία, πού άπολυτοποιεϊ τήν ειλικρίνεια, τήν θεϊκή
ύπόσταση καί τήν ύποταγή στό πρό
σωπο τοϋ ήγέτη - άρχηγοϋ του.
Δυστυχώς. Στή Νέα Γουιάνα
παρουσιάζεται μέ τό όνομα «Ναός
τοϋ Λαού», στήν Εύρώπη, στήν

Σ

πατρίδα μας, μέ τό όνομα «Παιδιά
τοϋ Θεού» ή «Μάρτυρες τοϋ Ι ε 
χωβά» ή.... Ή διαφορά ύπάρχει μό
νο στό όνομα καί όχι στό σύστημα.
Πολλοί «μεσσίες» ταμπουρωμένοι
πίσω άπό εύπαθή αναχώματα, πού
δημιουργούν οί ταλαίπωροι οπαδοί
τους, καιροφυλακτοΰν γιά νά άκρωτηριάσουν πνευματικά τόν καθένα,
πού θά έπιθυμοϋσε νά δεχθεί «τή
σωτήρια» διδασκαλία τους. Θέλουν
νά σπρώξουν μέσα στήν σκοτεινιά
τής άθεης καί άλογης ζωής τους
αύτούς, πού παλεύουν νά βρουν
τήν άλήθεια καί τήν ώραιότητα
τής ζωής. Πού ψάχνουν - τραγικοί
Διογένηδες - νάβρουν τόν άνθρω
πο μέσα στήν σύγχρονη πνευματική
άποδυνάμωση καί νά στηρίξουν
πάνω του τούς εύγενείς τους πό
θους, τά οράματα τής ψυχής τους
καί τό ήθικό τους μεγαλείο. Κι όμως
πέφτουν τραγικά θύματα τών έμπο
ρων τοϋ Θεού καί τοϋ άνθρώπου.
Ναρκώνονται μέ τά «ώραιόμορφα»
λόγια, πού άκοΰνε άπ' τούς «σπου
δασμένους» τύπους τοϋ κινήμα
τος, γιά νά δηλητηριαστούνε, ήθικάψυχικά-σωματικά, θανατηφόρα.
Γνώρισμα αύτών τών τύπων τής

διαφθοράς είναι ή ομαδοποίηση.
Θέλουν τήν ομαδική ζωή «νάποκτήσουνε περισσότερη δύναμη μέσα
στό κραυγάδισμα γιά ύλικά άγαθά
καί ή πίστη στήν ομάδα διαχέει ένα
φωτοστέφανο ψετοϊδεαλισμόν γύ
ρω άπό τό κεντρικό ένστικτο της
απληστίας» (Μ. Ράσσελ). Μέσα στήν
ομάδα έλεγκτικός, φασιστικός άκούγεται ό φοβερός ό λόγος τοϋ
«Μεσαία». Στό άκουσμα του γκρε
μίζεται ό άντίλογος. 'Υποχωρεί ή
αμφιβολία. Χάνεται ή έλευθερία
τοΰ άτόμου. Κι ορθώνεται περή
φανα ή αύθεντία του. Τά πάντα
ύποτάσσονται στόν έλεγχο του. Τά
οικονομικά καί τά προσωπικά είδη
άνήκουν στήν «ομάδα», άλλά «Μεσ
αίες» τά έξουσιάζει. Αρχή του, ό
λόγος τοΰ ' Ινιάτσο Σιλόνε «γιά νά
Δεξιά: Τά «παιδιά τοϋ Θεού» σέ μ ύ πρό
σφατη «έμφάνισί» τους, σέ Ευρωπαϊκή πρω
τεύουσα. Κάτω: Ένας «έκπρόσωπος» των
χίπυς. Τά τελευταία χρόνια πολλοί «προφή
τες», «Μεσίες» καί «διδάσκαλοι» μέ διά
φορα ιδεολογικά καί κοινωνικά συστήματα
πού έντεχνα λανσάρουν στις διψασμένες
νεανικές συντροφιές, έτοιμάζονται, νά μπή
ξουν τά θανατηφόρα νύχια τους στις άνθρώπινες ψυχές.

διατηρηθή ή συνείνεσι ή τουλάχι
στον ή πειθαρχία, ή τρομοκρατία
πρέπει νά έξαλουθεΐ άδιάκοπα».
Μέ τήν βία καί τήν τρομοκρατία
παρασύρουν στόν ψυχο-σωματικό
έκτροχιασμό ολόκληρη τήν ομάδα.
«Δέν χρειάζεται νά σκέφτεσθε.
Σκεφτόμαστε έμεΐς γιά σάς». Θά
κραυγάσουν οί «μεσαίες» τοϋ θανά
του. "Ανθρωποι ικανοί γιά όλα. Αδί
σταχτοι. Έτοιμοι νά ποδοπατήσουν
κάθε στιγμή τήν άξιοπρέπεια καί
τόν άνδρισμό τοϋ άνθρώπου. ’ Ηγέ
τες τής διαφθοράς. Κυρίαρχοι στή
ζωή καί τόν θάνατο.
Πόσοι νέοι καθημερινά δηλη
τηριάζονται μέ τό ύδροκυάνιο τής
σάπιας Ιδεολογίας τών έμπόρων
αύτών τοϋ θανάτου! ' Ιδίως έκεϊνοι
πού άπεγνωσμένα, δίχως στήριγμα,
«ψάχνουν νά βροϋν ένα νόημα στή
ζωή τους, άναζητοϋν κάτι νά πιστέ
ψουν καί νά άφοσιωθοϋν ολόψυχα»,
μά βρίσκονται ριγμένοι στόν Καιά
δα τοϋ θανάτου. Ό Μπερδιάγιεφ
μέ τόν πνευματικό δυναμισμό, πού
τόν διακρίνει θά γράψει: « Ή άξια
τοϋ προσώπου είναι ή ίεραρχική
άξια τοϋ κόσμου, μία άξια πνευματι

κής τάξεως. Τό κέντρο τής ήθικής
ζωής εύρίσκεται έντός τής προσωπικότητος καί όχι έντός τών γενι
κών έννοιών. Τό πρόσωπο είναι μία
άξια τοποθετημένη ύπεράνω τοϋ
Κράτους, τοϋ "Εθνους, τοϋ άνθρωπίνου γένους, τής φύσεως καί δέν
δύναται νά ύπάρξη στό ίδιο μ' αύτέςτίς Ιδέες έπίπεδο»! Αλήθειες
στεργιωμένες πάνω στό άκατά
λυτο καί άξεπέραστο βάθρο τοϋ λό
γου τοΰ Θεοϋ. Αιώνιες, γι' αύτό,
άλήθειες.
' Εσήμανε ή ώρα τής πιό φοβερής
σκλαβιάς τοϋ άνθρώπου. Άλοίμονο! Οί «ψευδοπροφήτες», «Μεσ
αίες» καί «ψευδοδιδάσκαλοι» μέ
Ιδεολογικά καί κοινωνικά συστή
ματα, πού έντεχνα λανσάρουν στις
διψασμένες νεανικές συντροφιές
έτοιμάζονται νά μπήξουν τά θανα
τηφόρα νύχια τους στις άνθρώπινες
ψυχές. Εύτυχισμένος αύτός πού θά
άγωνισθεΐ γιά νά διαφυλάξει, μέσα
στή δίνη τοϋ κακού, τήν προσωπι
κή του έλευθερία καί τήν καθαρό
τητα τής ψυχής του. Πού πείσμονα
θά άντισταθεί στήν καταλυτική δύναμη τών ψεύτικων ’ Ιδεών καί συ
στημάτων.
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Στή φωτογραφία κάτω, ό μεγάλος ποιητής
ΧΕΙΜΩΝΑΣ άποτελεί μιά χρονική
μας πού στό περίφημο «Ρόδου μοσχοβόλη
περίοδο περισυλλογής, στοχα
μα» λέει, πώς τόν έδειρε ή βαρυχειμωνιά
σμού καί μελέτης γιά τούς πνευματι
καθώς τόν βρήκε δίχως φωτιά καί δίχως νιά
κούς άνθρώπους. Τούς κάνει περισ
τα, κι όλη τήν ώρα πρόσμενε νά σωριαστή
σότερο έσωστρεφεϊς μέ τό νά γυμνώνει
βαρειά, στή χιονισμένη στράτα.
τή Φύση άπό τά προκλητικά στολίδια
της, πού μέ τά θέλγητρά τους δυσκο
λεύουν τήν άνάπτυξη τού υποκειμενι
κού στοιχείου.
’Αλλά καί στό πλατύ Κοινό δίνει τήν
ευκαιρία νά διαθέσει μερικές ώρες γιά
τό διάβασμα, μέ τό άναγκαστικό κλείσι
μο στό σπίτι. Έχει παρατηρηθή ότι οί
λαοί πού οί καιρικές συνθήκες δέν τούς
έπιτρέπουν νά κυκλοφορούν πολύ, οί
βορινοί δηλαδή λαοί, διαβάζουν βιβλία λογοτεχνικά ιδίως - δεκαπλάσια άπό
τούς άλλους. Ή τυλιγμένη στήν όμίχλη Ισλανδία αίφνης, μέ πληθυσμό
δέκα φορές μικρότερο άπό τήν Ελ
λάδα, μάς ξεπερνάει στήν κατανάλωση.
Κι όχι γιατί είναι πιό καλλιεργημένοι
οί κάτοικοί της, άλλά γιατί, υποχρεω
μένοι νά μένουν πολλές ώρες στό σπίτι,
τό ρίχνουν στή μελέτη.
Κατά τά τελευταία χρόνια ό κόσμος
Τοϋ κ. Σπ. Παναγιωτοπούλου
έχει βέβαια κι άλλες άνάλογες άπολαύσεις πού τού καθιστούν ευχάρι
νυκτικά, όπως θάλεγε κανείς ό δη
Ό Κωστής Παλαμάς, πού στό περί
στες τις ώρες τού κλεισίματος. Έχει τό
ραδιόφωνο καί τίς τηλεοράσεις, πού φημο «Ρόδου μοσκοβόλημα» λέει πώς μιουργός τού «Δωδεκάλογου τού Γύφτου», ό έσωτερικός κόσμος τού Γρυάποτελούν έπίσης σπουδαίους πολιτι τόν έδειρε ή βαρυχειμωνιά καθώς τόν
πάρη
λουσμένος περίτεχνα άπό τό φως
βρήκε
δίχως
φωτιά
καί
δίχως
νιάτα,
κι
στικούς φορείς.
τού έξωτερικού κόσμου. Ιδού μερικές
Σκληρότερος παλαιότερα ό χειμώ όλη τήν ώρα πρόσμενε νά σωριασθή
στροφές άπό τό έξαίσιο έκεϊνο τρα
νας έξ αιτίας τών πενιχρών μέσων πού βαριά στή χιονισμένη στράτα, έγραψε
γούδι, πού θεωρείται, δίκαια, σάν ένα
διέθεταν οί άνθρωποι γιά τήν άντιμετώ- τούτο τό ένθαρρυντικό τετράστιχο:
άπό
τά καλύτερό του:
πισή του, έδινε άφορμή στούς τεχνίτες - «Στήν καρδιά βρίσκουμε τό χειμώνα:
τού στίχου νά ξεσπάνε σέ παράπονα,
πλάι μου τί θές, κιτριά;
σέ άνθρωπιστικές έκκλήσεις γιά τή - Σού στέλνω άνάπαψη στόν τάραχο
βοήθεια τών κατατρεγμένων άπό τή
καί στόν άγώνα.
Μοίρα, καί ν ’ άναπολούν τίς φωτεινές
Μήν κλαϊς, δέν είναι κ ’ ή άνοιξι
ήμέρες τής άνοιξης καί τού καλοκαι
μακριά».
ριού. Είναι χαρακτηριστικό ένα ποίημα,
' Ο κορυφαίος τού συμβολισμού Γάλ
ρωμαντικοϋ μέ τάσεις ρεαλιστικές τού
λος λυρικός Πώλ Βερλαίν στέναξε γιά
περασμένου αιώνα, πού τιτλοφορείται
τή στέρησι τών ήλιόλουστων ήμερών
«λειμών».
μέ στίχους υποβλητικούς, πού μαρτυ
«Παρήλθον τού έαρος τ ' άνθη, πενθούσαν οί κήποι
ρούν βαθύτατο κραδασμό:
γυμνοί
«Κλαίει στήν καρδιά μου έντός
ή χλόη τής γής έμαράνθη. αγά τών πτηνών ή φωνή
Ψυχρός ύ βορρέας σφυρίζει, ψυχρά καταπίπτει ή ώς τήν πόλη βρέχει όκνά.
Τ’ είναι αυτός ό μαρασμός
βροχή
τό πυρ πανταχοϋ σπινθηρίζει, πλήν τρέμουν
τήν καρδιά μου πού περνά;»
γυμνοί οί πτωχοί.
Συμβολιστής προικισμένος μέ πλού
Ώ ! δότε υιοί τών πλουσίων, ώ δότε τους άρτον
σιο συναίσθημα καί ζωηρή φαντασία ό
καί πυρ.
δικός μας ό Γρυπάρης, ύποδηλώνει
Αρκεί έν σας μόνον ψιχίον καί εις τού πυράς σας
άριστοτεχνικά τήν ψυχική του διάθεση
σπινθήρ.
Ή τύχη πολλά μεταβάλλει. Τίς οίδε μήν έλθη χειάπό καταρρακτώδη βροχή.
μών
,
Σ ’ αύτό τό ποίημα, πού έχει τόν τί
καθ' δν νά σάς δίδη χειρ άλλη ώς τώρα ή χειρ
τλο
« Απόβροχο», ξεπροβάλλει καταδίδει υμών».
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«Τή νύχτ' άπόψε - ή θλίψη της μ ’ άνάστηαε ή
τρανή
τή θλίψη μας αά νάχε μελετήσει τή νύχτ άπόψε άνοίξανε οΐ έβδομοι ουρανοί
καί πόντισε νερό κατακλυσμός, τή χτίαη.
Στό σκοτεινά έξεχείλισαν τύν θλίψεων οί πηγές
καί χύθηκαν οί κρατημένοι θρήνοι
κ έλπίδα τπά δέν έμεινε γιά νέες πάλι αυγές
τή νύχτα, πού είπε ή στερνή πώς θΰ είχε μείνει.
Μά έδωσε καί ξημέρωσε ή άνέλπιστη ή αϋγή
καί στή δροσιά τού άπόβροχου λουσμένη
σά θαύμα νέο πεντοβολά κι άναγαλλιάζ’ ή γή

<5σ' ό χρυσός ό θρίαμβος τού ήλιου προβαίνει...
Στό μυριοθορυβούμενο κ ' ήλιόβολο γιαλό
οί ναύτες τά πανιά των πλοίων άνοίγουν
καί ίδές, φαντάζουν τ’ άρμενα στό κύμα τό ψηλό
πώς πρίμα καρτερούνε τόν καιρό νά φύγουν...
Πώς μάς πλανεύει τ' όνειρο τής εύτυχίας ξανά
σά νά ήταν μιά φορά νά μάς γελάσει!
Σέ νέα ταξίδια μάς καλούν τά πλοία, στά γαλανά
τά κύματα, πού ώς νά ήπιαν φώς κ ' έχουν χορτά
σει...»

Η ύπερευαίσθητη Μούσα τού Ρώ
μου Φιλύρα, πού τοϋμελλε νά σβήσει
στό ΔρομοκαΤτειο υστέρα άπό δεκαπεντάχρονη παραμονή, συγκλονίζεται
μιά φοβερή χειμωνιάτικη νύχτα. Καρπός
τής ψυχικής του άναταρχής είναι αύτά
τά τρία τετράστιχα:
« Άπόψε στις κιθάρες τους τά Πνεύματα
θά μέλπουνε κρυφούς ρυθμούς καί τρόμους,
καί στό ρυθμό τού χαλαζιού θά σέρνουνε

μαύρους χορούς οί καταχνιές στους δρόμους.
Οί Άγέρηδες μανιάζοντας θά στήνουνε
τις σκήτες τους στ’ άφρόλουτρα άκρογιάλα,
τών λουλουδιών τά ταίρια θά χωρίζουνε
μιά καί θά όρμοΰν, θά όργώνουν τά κανάλια.
Απόψε ή Νύχτα σκιάχτρο στις ψυχούλες μας
καί Χάροντας άπάνω άπό τήν κλίνη...
Οί καταχνιές πού υφαίνουν τό τρισκόταδο,
θάρθοϋν νά σαβανώσουν π) Σελήνη...»

Αλλά κ ’ ένα άλλο πονεμένο ποίημα
θά γράψη ό Φιλύρας άργότερα. θά τό
γράψει στό Φρενοκομείο, σέ μερικές
άπό τις σπάνιες στιγμές πνευματικής
διαύγειας, καί θά τού δώσει τόν τίτλο
«Σκότη».

τά μύρια του παράπονα
καί τά πικρά του πάθη.
Νοιώθω στή σκέψη τής σιωπής
καί τής βροχής τή γλώσσα
πού ξεδιαλύνει άργά βαριά
τά σκοτεινά της κρόσσα
λές κ ’ είμαι πέρ' ά π’ τή ζωή
κι ά π’ τόν άπάνω κόσμο».
Ζωγραφικά, γεννήματα τέχνης περι
γραφικής είναι κάποια τραγούδια πού
ένέπνευσε ό χειμώνας σέ γνωστούς
λυρικούς μας. Αύτά δικαιώνουν τόν
Οράτιο πού είπε πώς ή ποίηση είναι
ζωγραφιά. Νά κι ένα τετράστιχο τού
Παύλου Νιρβανα πού μοιάζει μέ άκουαρέλλα:
«Σκοτεινιασμένος ό ούρανός στόν
Παρθενώνα γέρνει.
Τό μαύρο θόλο κάτασπρες κολώνες τόν
στηρίζουν.
Μέσα στή μπάρα ή άστραπή άνάερα
φίδια σπέρνει
κι οί κεραυνοί τόν χαιρετούν, χωρίς νά
τόν άγγίζουν».
Κι ό έρημίτης τής Πειραϊκής Λάμ
προς Πορφύρας έχει φιλοτεχνίσει μ ’
έκφραστική δύναμη καί μέ στοιχεία
μελωδικά κάποιες χειμωνιάτικες ζω
γραφιές, όπως αύτή πού κλείνει τό
σημείωμά μας, πού φυσικά, είναι άδύνατο νά περιλάβει όλους τούς έμπνευσμένους άπό τό χειμώνα λογοτέχνες
μας.
«Οί καταχνιές, πούύφαίνουνε τό ρούχο
τού χειμώνα,
έδιωξαν τις Ν ε ρ ά ι δ ε ς μά τή στερνή
άλκυόνα.
Αγριο τό κύμα τής Νοτιάς τώρα χτυπά
όλοένα
κι ό άντίλαλός του στή σπηλιά βαθιά
βογγάει θλιμμένα.

«Τις παλιές άνοίξεις μου, τά όνειρα, τά έρωτικά,

Σάν κάστρα πού ρημάξανε τά βράχια
στή λημνούλα
τις νοσταλγίες τών άγρών, μέσα στής πόλης τά μόνο τής μπάρας έμειναν οί γλάροι
καπετάνιοι.
δεαμά,
n j γρήγορη ώρα τής ζωής τό σύντομο ρολόι,
Κ ’ ή χειμωνιάτικη νυχτιά μονάχ’ αύτή
έρχονταν οί άνίλεοι χειμώνες καί τά θάβανε
τό ριχτεί
σέ θαμπό σάβανο χιονιού. Βροχής πλέκανε δίχτυ
στην κυματούσα θάλασσα τό σκοτεινό
οί μαύρα λογισμοί, λάκκους μελαγχολίας σκάβανε
της δίχτυ».
οί έρμες ψυχές, που στή χαρά πτυχή των δέν άνοίχτη»■
τούς γάμους μ έ σ ’ στή χλωρασιά, τά ειδύλλια στή
Χλόη,

Συνταρακτικός είναι ό χειμωνιάτι
κος καημός τής Μυρτιώτισσας. Λέει σ '
ένα άπό τά έκτενέστερα τραγούδια
της:
« Ακούω τό θρήνο τού βοριά
κι άπόξω τάχω μάθει
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Έθνος, έκατοντάδες θεοφόροι άγιοι
μάρτυρες άποτέλεσαν παρηγοριά καί
στήριγμα τού λαού μας, στις πιό δύσκο
λες στιγμές τής ιστορίας του.
Μέ τό νά είναι, οι ίδιοι οι μάρτυρες,
πρότυπα ήθικής τελειότητας, θάρρους
καί άρετής, κι άκόμα, άκατάβλητοι άγωνιστές καί υπερασπιστές των υψηλών
ιδεωδών, πού όμορφαίνουν τή ζωή καί
καταξιώνουν τόν άνθρωπο, έγιναν φω
τεινά παραδείγματα καί καθοδηγητικοί άστέρες γιά τήν σωστή πορεία.
Στοάς μεγάλους αυτούς τής Χρι
στιανοσύνης άνήκει καί ό "Αγιος Μη
νάς, πού σήμερα τιμούμε τήν ιερή του
μνήμη.
Ή Αστυνομία Πόλεων τιμά καί εύσεβείται τόν μεγαλομάρτυρα καί τροπαιοφόρο "Αγιο Μηνά, ώς προστάτη
της. Τιμά τόν ύπέροχο στρατιώτη τού
Χριστού, τό διώκτη τής άδικίας, τόν κήρυκα τής άγάπης καί τής συμπόνοιας,
τόν συμπαραστάτη τών κατατρεγμέ
νων, τών άδυνότων, τών φτωχών.
Η όμοιότητα τών πράξεων καί τού
πιστεύω τού 'Αγίου στήν έπίγεια ζωή
του, πρός τήν άποστολή καί τά καθή
κοντα τών άστυνομικών ήταν τά στοι
χεία πού πρυτάνευααν γιά νά άνακηρυχθή ό Άγιος Μηνάς προστάτης μας

μέσα απο την ατέλειωτη στρατιά τών
άγιων καί τών μαρτύρων τού Ναζωραίου.
Εχε τάξει ό Άγιος σκοπό τής ζωής
του τόν κολασμό τού έγκλήματος καί
τής άδικίας, τήν καταδίωξη τών παραβιαστών όχι μόνο τών θείων άλλά καί
τών άνθρωπίνων νόμων. Ο Συναξαρι
στής άναφέρει δεκάδες περιστατικά
όπου οι μεθοδικές ένέργειες τού ά
γιου Μηνά όδήγησαν στήν άποκάλυψη
τών άγνώστων δραστών έγκλημάτων
καί στήν παραπομπή τους στή δικαιο
σύνη μέ τά άπαραίτητα γιά τήν τιμωρία
τους άποδεικτικά στοιχεία. Μέ όλες
του τις πράξεις ό Άγιος προσπαθούσε
πάντοτε νά τονίσει τήν μεγάλη σπουδαιότητα καί τήν άξία πού έχουν γιά
τήν όμαλότητα τού κοινωνικού βίου
καί τήν πρόοδο, ή έφαρμογή τών νό
μων καί ό κολασμός όλων τών μορφών
τής έγκληματικότητας.
Η έπέτειος τής μνήμης τού Προ
στάτου Αγίου μάς δίνει μιά άκόμα
εύκαιρία νά χαλυβδώσουμε τις ήθικές
μας καταβολές καί νά όπλιστούμε μέ
Χριστιανικό θάρρος καί πίστη γιά τήν
έπιτέλεση τού έργου μας, πού πάνω
άπ όλα άπαιτεί, άρετή, ψυχική ρώμη
καί σωματική άντοχή. ' Η άποστολή μας,
όπως κι έκείνη τού μεγαλομάρτυρα
Μηνά, είναι συνυφασμένη μέ πόνο, μέ

κόπο καί θυσίες μιά καί ύπηρετεϊ τόν
άνθρωπο μέ τίς άδυναμίες καί τίς μικρό
τητες, τά έλαττώματα καί τίς άτέλειές
του.
Ή θυσία καί τό παράδειγμα τού Ά 
γιου δίνει τήν άφορμή νά άναλογιστούμε, όλοι οι άστυνομικοί, σέ όλη τήν έκ
τασή τους τά ιδεώδη τού Αστυνομικού
μας Σώματος, τήν άποστολή του γιά τήν
άμερόληπτη έφαρμογή τών νόμων, τήν
πρόληψη καί καταστολή τού έγκλή
ματος καί τήν συμπαράσταση, τήν κά
θε λογής συμπαράσταση πρός τούς
πολίτες.
Ά ς μάς όδηγεϊ στό δρόμο τού καθή
κοντος καί τής τιμής ό "Αγιος Μηνάς.
Αύτή τήν ώρα πού τιμούμε τή μνήμη
του, άς έπικαλεσθοΰμε τή βοήθειά του.
Οί πρεσβείες του πρός τό Δεσπότη καί
Σωτήρα Χριστό, άς άποτελέσουν γιά
μάς στηρίγματα ύπομονής καί καρτε
ρίας καί πηγή έμπνεύσεως γιά τό τόσο
δύσκολο μά καί τόσο ύπέροχο καί άνθρώπινο λειτούργημά μας».

Ή έκδήλωσι έκλεισε μέ δεξίωσι
πού παρατέθηκε πρός τιμήν τών
προσκεκλημένων, στήν Αίθουσα
Τελετών τής Αστυνομικής Σχολής.
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ΕΝΑΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ
Αμείλικτο κατηγορώ
τοϋ διάσημου Ρώσου συνθέτη Σοστάκοβιτσ
Ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Μτ.μίτρ, Σοστάκοβ.ρσ έξέδ ω σ ε πρό
μηνών ενα εξαιρετικά ενδια φ έρον βιβλίο - πού κυκλοφ ορ εί ήδη
Ζ Ζ ; ε Γ νΐα - Γ 0ΠΟΙ°
ττί ν σκληρή ζωή πού πέρασε
στην Σοβιετική Ενωσι κατά τήν τυραννική δικτατορία τοϋ Στάλιν
Τό χαρακτηριστικό άπόσπασμα τοϋ βιβλίου αύτοϋ πού δημοσ.εύθηκε στην « Ακρόπολι» είναι άποκαλυπτικό τής άτμόσφαιρας τοϋ τρό
μου και του εγκλήματος πού έπικρατοϋσε στην σταλινική Ρ ω σία.' Α
ξίζει νά σημειωθή οτι ό Σοστάκοβιτσ ζή μονίμως στήν Σοβιετική Ε-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ
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κτήνος

όνομα Σασλάβσκι

πού

άκουγε

σ τό

Α λλά α ύ τ ό δ έ ν έ χ ε ι

σ ημ α σ ία . Τό δ η μ ο σ ίε υ μ α α ύ τ ό π ε ρ ιε ίχ ε
π ο λ λ ά ά π ό τ ό ν ίδ ιο τ ό ν Σ τ ά λ ιν . ιδ ίω ς

ρ ία ς .
χάος

Και

έδώ

Στό μυ αλό

γ ιν ό τ α ν

λόγος

το ύ Σ τ ά λ ιν ε ίχ ε

τό

Ισ τ ο 
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σ χ ιζ ο φ ρ ε ν ε ίς π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς έ π ιμ έ ν ο υ ν

ή σ ε ι γιατί · ή σ α ν ά π λ ο ύ σ τ α τ α
τικά λ α ν θ α σ μ έ ν ε ς .

γραμμα

Ε κτό ς α ύ το ύ . τό ά ρ θ ρ ο δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ ε π ρ ιν ά π ό τ ή ν ο ύ σ ια σ τ ικ ή ά ρ χ ή των
μ ε γ ά λ ω ν έ κ κ α θ α ρ ία ε ω ν . ό τ α ν ύ π ή ρ χ α ν

σ έ σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς

Οι

έ κ φ ρ ά σ ε ις κ α ι τις

χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν σ έ κ ά θ ε ε υ κ α ιρ ία . Κ α ι
τώ ρα

εκτό ξ ευ ε α ύ τ ή

ό λ ε ς τις κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις
όμω ς

τήν

βάσι

αύτής

τήν λέξι πρός
Τι ά π ο τ ε λ ο ύ σ ε
τής

έμμονης

Ο ΣΤΑΛΙΝ ΕΝ ΑΣ Τ ΥΡΑΝ Ν Ο Σ
Δεξιά: Ο Ντιμήτρι Σοστάκοβιτς. Τό βιβλίο του γιά τή Σταλινική δικτατορία είναι έ ν α ά π ο κλειστικό ντοκουμέντο. Στήν απέναντι σελίδα έπάνω: Ο Τρότσκυ, στό Μεξικό τήν εποχή
τής έξορίας του. Δ ολοφονήθηκε μέ διαταγή τού Στάλ,ν. Κάτω Στρατάρχης Τουχατσιέφσκυ.
Ή τ α ν φίλος καί προστάτης τού Σοστάκοβιτς.

ζήτημα ζωής ή θανάτου καί μάλιστα μέ
όλη τήν κυριολεξία τής λέξεως. Αύτό
δέν πρέπει νά τό ξεχάσει κανείς. Αλλά
οι τραγωδίες έμφανίζονται έκ τών υ 
στέρων σάν φαρσοκωμωδίες. "Αν έξωτερικεύση κανείς τούς φόβους του σέ
κάποιον, γίνεται γελοίος. Όπως καί νά
τό κάνουμε αύτή είναι ή φύσι τού άν
θρωποι/. Ή μουσική μου άρεσε πρα
γματικά μόνο σέ έναν άπό τά άνώτατα
ήγετικά στελέχη. Καί αύτός ήταν ό
στρατάρχης Τουχατσέφσκι, ό «έρυθρός Ναπολέων», όπως συνήθιζαν νά
τόν άποκαλούν.
"Οταν γνωριστήκαμε ήμουν 19 έτών,
ένώ ό Τουχατσέφσκι είχε περάσει ήδη
τά τριάντα. Τού άρεσε νά άνακαλύπτη
«νέα ταλέντα» καί νά τά υποστηρίζει.
Ίσως έπειδή υπήρξε καί αύτός ένα
είδος παιδιού θαύματος στόν στρατό.
Ήδη κατά τήν πρώτη μας συνάντησι,
ό Τουχατσέφσκι θέλησε νά άκουση
μερικές άπό τις συνθέσεις μου. Τις άκουσε καί τις έγκωμίασε. Πολλές φορές
άκουγε έπανηλλειμένα τό ίδιο κομμάτι.
«Θά πληρώσω στόν
Αύτό άποτελεϊ ένα φρικιό βασανιστή
Στάλιν»
ριο γιά όποιονδήποτε, πού ή μουσική
Ό Στάλιν παρακολούθησε τό μπαλ- τού δίνει στά νεύρα. "Ηταν λοιπόν προ
λέτο μου «Τό γάργαρο ρυάκι» πού δό φανές, ότι ό Τουχατσέφσκι άγαπούσε
θηκε στό θέατρο Μπολσόϊ. Τά άποτελέ- πράγματι τήν μουσική μου.
Μερικές φορές άναλογίζομαι, τό
σματα αυτής τής πολιτιστικής έπιχειρήσεως τού ήγέτη καί διδασκάλου είναι πώς θά είχε μορφοποιηθή ή ζωή μου,
γνωστά. Δέν πέρασαν ούτε δέκα ή- άν δέν είχε έκτελεσθή ό Τουχατσέφμέρες μετά τό πρώτο άρθρο, όταν δη- σκι μετά άπό διαταγή τού Στάλιν. Θά
μοσιεύθηκε ένα δεύτερο.
Οπωσ ήταν έντελώς διαφορετικά; Καλύτερα;
δήποτε περιείχε λιγώτερα μαργαριτά Χειρότερα; Αλλά άς άφήσουμε κατά
ρια, λιγώτερα γραμματικά λάθη, άλλα μέρος τις κοπιαστικές σκέψεις. Σέ
τό γεγονός αύτό βέβαια δέν μπορούσε τελευταία άνάλυσι ό σοφός ήγέτης καί
δάσκαλος (Στάλιν) δέν συνήθιζε, νά
νά μέ άνακουφίση.
Δύο τέτοιες έπιθέσεις έντός δέ συμβουλεύεται τόν κάθε Τουχατσέφκα ήμερών - αύτό ήταν πολύ γιά ένα καί σκι.
Ό ταν άρχισε ό Στάλιν νά μέ βασανίζη
μόνο άτομο. Ο καθένας ήξερε τώρα,
ότι θά έπρεπε νά πληρώσω. Καί ή προσ γιά τήν όπερα «Λαίδη Μάκβεθ», ό Τουμονή αυτού τού - τουλάχιστον γιά μένα χατσέφσκι δέν είχε ένημερωθεί έκ τών
- άξιοσημείωτου γεγονότος, δέν μέ έγ- προτέρων. Όπως κάθε θνητός τό πληκατέλειψε ποτέ άπό τότε. Ή σφραγίδα ροφορήθηκε πρώτα άπό τό δυσοίωνο
« Εχθρός τού Λαού» έμεινε άπό τότε άρθρο στήν «Πράβδα». Θά μπορούσε
γιά πάντα πάνω μου. Φυσικά δέν χρειά άλήθεια νά κάνη κάτι ό Τουχατσέφσκι;
ζεται νά έξηγήσω, τί σήμαινε αυτή ή Θά μπορούσε νά όρθώση τό άνάστημα
του άπέναντι στόν Στάλιν;
σφραγίδα γιά έκείνη τήν έποχή.
Τότε φαινόταν νά άνοίγεται γιά τόν
Τότε δέν ένδιέφερε καθόλου τό
Τουχατσέφσκι
ένα λαμπρό μέλλον. Πριν
πώς θά άντιμετώπιζε τό κοινό ένα έργο.
λίγο
καιρό
είχε
προαχθή σέ στρατάρχη
Ούτε καί άν τό έργο είχε καλές κριτι
κές Ολα αύτά δέν είχαν καμμιά σημα τής Σοβιετικής Ένώσεως. Φαίνεται
σία ήταν κάτι άλλο. "Αν θά άρεσε τό έντυπωσιακό. Δέκα όκτώ μήνες άργόέργο σου στόν ήγέτη! Έτόνισα ότι είχε τερα έκτελέσθηκε. Ποιός ήταν ό πιό
«ζωτική» σημασία. Γιατί πράγματι ήταν τυχερός άπό τούς δυό μας; Τότε, τό

ιδέας;
' Ωραία, ή όπερά μου «λαίδη Μάκβεθ»
είχε άπαγορευθεϊ... Ταυτόχρονα, σέ
όλα τά θέατρα. "Εγιναν καί σχετικές
συγκεντρώσεις. "Επρεπε νά δημιουργηθή τό κατάλληλο ύπόβαρθρο γιά τό
«χάος». Στό άρθρο τής «Πράβδα» υ
πήρχε μιά φράσι, άπό τήν όποια μπορού
σε κανείς εύκολα νά συμπεράνη ότι όλα
αύτά θά «μπορούσαν νά έχουν άσχημο
τέλος». Καί τώρα όλοι περίμεναν αύτό
τό άσχημο τέλος.
"Ολες οι παραπέρα έξελίξεις σέ τί
ποτε δέν διέφεραν άπό έναν φρικιό
εφιάλτη. Ένας άπό τούς φίλους μου
έγραψε ένα γράμμα άπελπισίας στόν
Στάλιν. Στό γράμμα αύτό έγραφε ότι
ό Σοστάκοβιτσ δέν είναι μιά χαμένη
ύπόθεσι. Εκτός άπό τήν παρηκμασμένη όπερα «Λαίδη Μάκβεθ», πού καταδι
κάστηκε δικαίως άπό τήν ένδοξή μας
έφημερίδα «Πράβδα», έγραψε μουσικά
κομμάτια, πού έξυμνούν τήν σοσιαλιστι
κή μας πατρίδα.

890

1936, μέ έκάλεσαν στήν Μόσχα. Γιά
δημόσιο μαστίγωμα. Καί σάν ένα άνόητο
μωρό, έξαναγκάσθηκα νά πώ σ ' όλο
τόν κόσμο, ότι μόνος μου μαστιγώθηκα.
Είχα ψυχολογικά καταρρεύσει. Μέσα
σέ μιά στιγμή καί μόνο είχε καταστρο
φή όλη ή μέχρι τώρα έργασία μου, ένώ
είχε καταστή άδύνατη κάθε μελλοντι
κή δραστηριότητα.
Σέ ποιόν νά άναζητοϋσε καταφύγιο;
Τά βήματά μου μέ ώδήγησαν στό στρα
τάρχη Τουχατσέφσκι. Μόλις είχε έπιστρέψει άπό ένα θριαμβευτικό ταξίδι
στό Λονδίνο καί τό Παρίσι. Κάθε ήμέρα
έγραφε γ ι’ αύτόν ή «Πράβδα». Έγώ
άντίθετα ήμουν σάν ένας λεπρός. Κα
νείς δέν μέ έπισκεπτόταν, κανείς δέν
μέ χαιρετούσε στόν δρόμο. Όλοι έφοβούντο. Ό Τουχατσέφσκι όμως μέ
δέχθηκε. Μέ κλείδωσε μέσα στό γρα
φείο του. Κατέβασε τό τηλέφωνο. Κα
νείς δέν μιλούσε. Μετά άρχίααμε νά
μιλάμε, χαμηλόφωνα, πολύ χαμηλό
φωνα. Έγώ μιλούσα έτσι, γιατί άπό τήν
άπελπισία δέν μπορούσα νά βγάλω
φωνή. Εκείνος μιλούσε χαμηλόφωνα,
γιατί καμμιά φορά καί οι τοίχοι έχουν
αύτιά... Συνέβαιναν καί τότε τέτοια
πράγματα: Ό ταν κάποιος ήθελε νάδιηγηθή ένα πολιτικό άνέκδοτο, έπρεπε
νά παρακαλέση τόν έπισκέπτη του νά
τόν άκολουθήση στό μπάνιο, νά άνοιξη
έκεί έντελώς όλες τις βρύσες καί τότε
νά διηγηθή τό άνέκδοτο. Αλλά σιγά
έπρεπε κανείς άκόμη καί νά γελάση,
βάζοντας έμπρός στό στόμα του τό
χέρι. Αύτή ή υπέροχη παράδοσι δια
τηρήθηκε μέχρι καί τών ήμερών μας.
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όνειρο, κάτω άπό τις ουνθήκες πού
επικρατούσαν. Μετά ήλθε ή πτώσι τού
Τουχατοέφσκι. Η έκτέλεσή του άπετέλεσε γιά μένα ένα φοβερό πλήγμα.
Οταν διάβασα τήν εϊδησι στήν έφημερίδα, ένοιωσα τό έδαφος νά φεύγει
κάτω άπό τά πόδια μου. Μού φάνηκε,
σάν νά μέ σκότωσαν καί μένα μαζί του.
Έτσι ένοιωθα. Δέν έχω σκοπό νά πέσω
σέ ύπερβολές. Μόνο σέ μυθιστορή
ματα μπορεί κανείς νά διαβάση, ότι
άνθρωποι δέν μπορούν νά κοιμηθούν,
έπειδή κάποιο χτύπημα τής μοίρας τούς
στοίχισε άκριβά.
Ο συγγραφέας Σοστσένκο είχε άπό
τήν άποψι αύτή μιά πολύ έπιτυχημένη
φιλοσοφία: Ένας ζητιάνος παύει νά
άνησυχή, μόνο όταν έχη γίνει ήδη ζη
τιάνος. Καί μιά κατσαρίδα άσφαλώς δέν
Τότε όμως δέν είχαμε κέφι γιά ανέκ υποφέρει άπό τό γεγονός, ότι είναι κα
δοτα. Ο Τουχατοέφσκι έγνώριζε πο τσαρίδα. Τήν θέσι αύτή τού Σοστσένκο
λύ καλά τόν Στάλιν, ήξερε, ότι ό Στάλιν τήν έκλεισα βαθειά μέσα στήν καρδιά
μπορούσε νά έξοντώση άνελέητα ό- μου. Σέ τελευταία άνάλυσι, έκείνο πού
ποιονδήποτε. Τις ημέρες έκείνες όλα πρέπει νά κάνη κανείς είναι νά ζήση, νά
έδειχναν ότι καί μένα μέ περίμενε θρέψη τήν οίκογένειά του. Ή μικρή
αύτή ή μοίρα. Ό Τουχατοέφσκι μού ύ- κόρη μου είχε έλθει στόν κόσμο, έκλαιποσχέθηκε νά κάνη ό,τι μπορούσε
Υε καί ήθελε γάλα καί έγώ έπρεπε νά
Μιλούσε προσεκτικά. Μπορούσε κα φροντίσω, νά έχη ό,τι χρειάζεται.
νείς εύκολα νά δή τί προσπάθεια έκα
Θά μπορούσα φυσικά, νά περιγρά
νε γιά αύτοσυγκράτησι, όταν έγινε φω - χωρίς νά κάνω οικονομία στά χρώ
λόγος γιά τόν Στάλιν. Μά άλήθεια, τί ματα - μέ πλατειές πινελιές τήν άσχηθα μπορούσε νά μού πή έκείνη τή στι μη ψυχική μου κατάστασι. Τά ψυχικά
γμή;
βασανιστήρια. Τόν μόνιμο φρικτό φόβο.
Τά πολιτικά σχέδια τού Τουχατσέφ- Καί δέν φοβόμουν μόνο γιά τήν ζωή
σκι δέν έγιναν γνωστά. Ή θελε νά γίνη μου, άλλα καί γιά τήν ζωή τής μητέρας
δικτάτωρ; Καί γιατί όχι; σκέπτομαι σή μου, των άδελφών μου, τής γυναίκας
μερα. Πάντως άμφιβάλλω, άν θά κατώρ- μου, τής κόρης μου καί άργότερα καί
θωνε νά πραγματοποίηση ένα τέτοιο τού γιού μου. Δέν θά ήθελα νά κρύψω,

πώς πέρασα μιά πολύ δύσκολη έποχή,
άλλά μέ τήν κρίσι αύτή βγήκα ένισχυμένος, μέ μεγαλύτερη έμπιστοσύνη
στις δικές μου καί μόνο δυνάμεις. Οί
δυνάμεις τού έχθρού δέν μού φαίνον
ταν πλέον σάν πανίσχυρες. Αλλά καί ή
έπονείδιστη προδοσία τών φίλων καί
γνωστών μου δέν μέ πίκραινε πλέον
όπως πριν. Δέν τήν δεχόμουν σάν
προσωπικό πλήγμα. Είχα μάθει, νά άπομονώνωμαι καί αύτό ήταν ή σωτηρία
μου.
Λέγεται σήμερα, ότι γιά όλα έφταιξα
έγώ, ότι θά έπρεπε έγώ ό ίδιος νά μή
δώσω στήν δημοσιότητα τήν 4η Συμ
φωνία, ότι θά έπρεπε νά άποφύγω κά
θε έπαφή μέ τόν κόσμο. Οποιος όμως
είναι έξω άπό τόν χορό, χορεύει άνετα.
Ά ν όμως άντιμετώζε τήν κατάστασι
πού είχα νά άντιμετωπίσω έγώ, θά ήταν
διαφορετικής γνώμης.
Τότε, όλα έδειχναν, ότι τά έργα
μου τό μόνο πού μπορούσαν νά άποφέρουν ήταν ή ταλαιπωρία μέ τις άρχές. Τό Μικρό θέατρο έφερε τή «Λαί
δη Μάκβεθ» στήν Μόσχα. Τό Θέατρο
Μπολσόί άνέβασε τό μπαλλέτο μου.
Καί ποιός ξέρει τί θά γινόταν, άν άνέβαζα τότε καί τήν 4η Συμφωνία. Ποιός
ξέρει; Ίσως καί νά άρεσε, ίσως νά μήν
άκουγόταν καμμιά άρνητική θέσι. Ο ί'
προϋποθέσεις όμως ήσαν όλέθριες.
Επί πλέον οί πρόβες γιά τό έργο, ύπό
τήν διεύθυνσι τού Στίντρυ, δέν ικανο
ποίησαν. Μά ό Στίντρυ φοβόταν, ήξερε
καλά τήν παρτιτούρα ή μάλλον δέν τήν
καταλάβαινε τόσο καλά ή μπορεί νά μήν
ήθελε καί νά τήν καταλάβη. Τό ώμολογούσε χωρίς ντροπή. Γιατί όμως καί
νά ντραπή; Μήπως άξιζε τόν κόπο;
Θά μπορούσε κανείς νά ρωτήση:
«Μά ποιόν φοβόσουν; Τούς μουσικούς
γενικά δέν τούς ένοχλούν». Στό έρώτημα αύτό είπα ότι πρόκειται γιά άσύστολο ψέμα. Οί μουσικοί ύπέστησαν
φοβερούς διωγμούς. *Ολα αύτά πού
λένε διεδόθησαν σκοπίμως άπό τόν
πρόεδρο τής ένώσεως μουσικοσυνθε
τών Χρενικωφ καί τούς περί αύτόν. Καί
έπειδή οί καλλιτέχνες δέν φημίζονται
γιά τήν καλή τους μνήμη, άπλούστατα
τόν πιστεύουν.
Ξέχασαν τόν Νικολάί Σιλγιάγεβ, πού
τόν θεωρώ σάν έναν άπό τούς διδασκά
λους μου. Γνώρισα τόν Σιλγιάγεβ στό
σπίτι τού Τουχατοέφσκι. Οί δύο όνδρες
ήσαν πολύ φίλοι. Ο Σιλγιάγεβ δίδασκε
στό Ωδείο τής Μόσχας, άλλά τά περισ
σότερα μαθήματα τά έδινε στό σπίτι
του. Στό γραφείο του ήταν κρεμασμένη
μιά μεγάλη φωτογραφία τού Τουχατσέφσκι. Οταν ό Τουχατοέφσκι έκτε891

Ο ΣΤΑΛΙΝ ΕΝΑΣ ΤΥΡΑΝ Ν Ο Σ
ξεχνάμε, ότι αύτός είναι ό Μαικήνας,
λέοθηκε , ή φωτογραφία έμεινε στήν
ό εύεργέτης όλων τών καλλιτεχνών.
θέοι της. Δέν ξέρω, άν μπόρεσα νά
Αύτή είναι τουλάχιστον ή γνώμη πού έπιπαρουσιάσω όλο τό μεγαλείο αύτής τής
κρατεϊ, ή φωνή τού λαού. Καί φυσικά
πράξεως.
είναι δύσκολο νά άντιταχθή κανείς στήν
Πώς έφέροντο τότε οί άνθρωποι;
φωνή αύτή.
Μόλις κάποιος έπαιρνε τήν όλέθρια
Οί τύραννοι έχουν μιά ιδιαίτερη
σφραγίδα « Εχθρός τού Λαού», έσπευ
προτίμησι νά παρουσιάζωνται σάν υπο
δαν νά απομακρυνθούν ά π' αύτόν. Ο
σ τ ή ρ ιξ έ ς τών τεχνών. Α λλ ά δ έ ν έ χο υ ν
πανικός κατέστρεφε μέσα τους κάθε
ιδέα άπό τέχνη. Γιατί; Επειδή ή τυραν
αίσθημα. Κανείς δέν ήθελε νά γνωρίζη
νία είναι μιά άνωμαλία καί οί τύραννοι
τόν « Εχθρό του Λαού». Αν ό « Εχ
είναι άνώμαλοι. ' Ο τύραννος, πού θέλει
θρός τού Λαού», έχη γράψει ένα βι
νά καταλήξη στήν έξουσία, πρέπει νά
βλίο, τότε πέτα το άπό τό σπίτι σου! Ά ν
καταπιέζη άνθρώπους, νά τούς έξευέχης κάποια έπιστολή του, καλύτερα θά
τελίζη. Μήπως τότε καί τό πάθος γιά
είναι νά τήν κάψης! Αλήθεια πόσα
έξουσία είναι κι ’ αύτό μιά άνωμαλία;
γράμματα, έγγραφα, σημειώσεις, βιβλία
Τό λένε,άλλά καί τό έγραψαν, ότι
μέ άφιερώσεις, έκαψαν τότε οί άνθρω
οί διοικηταί τών στρατοπέδων συγκενποι! Κανείς πόλεμος δέν είναι σέ θέσι
τρώσεως άκουγαν μέ πάθος τήν μουσι
νά καταστρέψη ιδιωτικά άρχεία σέ τέ
κή Μπάχ καί τού Μότσαρτ καί ήσαν καί
τοια έκτασι. Φτάνει νά καταδώσει κά
σέ θέσι νά τήν καταλάβουν. Έκλαιγαν
ποιος ότι έχεις φωτογραφίες άπό έναν
μέ τήν μουσική τού Σούμπερτ. Εγώ
' Εχθρό τού Λαού αύτό μπορεί νά μού
δέν τά πιστεύω όλα αύτά. Δέν έχω συ
στοιχίσει τήν ζωή.
ναντήσει άκόμη έναν δήμιο, πού νά έ
Ο Σιλγιάγεβ δέν φοβόταν. "Οταν
Επάνω: 0 Ραμόν Μ ερκαντέρ, μετά τή
δειξε ποτέ κατανόησι γιά τήν τέχνη.
ήλθαν οί άστυνομικοί, γιά νά τόν πάρουν δολοφονία τού Τρότσκυ. Δολοφ όνησε τόν
Μά πώς είναι δυνατό, νά έπιμένη
καί είδαν τήν φωτογραφία τού Τουχα- Τρότσκυ, κατά διαταγή τού Στάλιν. Κάτω: ό
κανείς τόσο σέ τέτοιες ιστορίες; Γιατί
τσέφσκι σέ περίοπτη θέσι, έμειναν Στάλιν στό γραφείο του. Στήν άπέναντι
θέλουν οί άνθρωποι νά βλέπουν τούς
κατάπληκτοι: «Μά είναι δυνατόν νά ύ- σελίδα: Τήν έποχή πού ό Στάλιν έστελνε
τυράννους σάν Μαικήνες καί εύεργέπάρχη έδώ ή φωτογραφία αύτή;». "Ο χιλιάδες Ρώσους στό άπόσπασμα, οί «ελεύ 
τες τής τέχνης; Οί τύραννοι γνωρίζουν
θεροι»
καλλιτέχνες
τής
Ρωσίας
τού
έφ
τια
Σιλγιάγεβ απάντησε. «Θά έλθη κάποτε
πολύ καλά, ότι θά πραγματοποιήσουν
μιά μέρα, πού ή Ρωσία θά τού κάνη μνη χναν προτομές μέ λουλούδια καί παιδάκια
πιό εύκολα τά σχέδιά τους, άν θεωρούν
γιά νά δείξουν τήν ψυχική του εύγένεια
μείο».
ται μορφωμένοι καί πολιτισμένοι καί όχι
καί
τήν
άγάπη
του
γιά
τό
λαό.
Ας άναφέρουμε όμως καί τόν Ντίμα
ποταποί καί άγράμματοι. Ο δικτάτωρ
Γκάτσεβ. Ήταν ένας πολυμαθέστατος του, τού άνεκοίνωσαν, ότι ή ποινή παπρέπει νά είναι πάντοτε ό μεγάλος σο
μουσικός. Μετά τήν περάτωσι μερικών ρετάθη - γιά δέκα άκόμα χρόνια. Τό
φός. Γιά τόν σοφό αύτόν δουλεύει ένας
πολύ δύσκολων έργασιών πήγε νά ξε- γεγονός αύτό τόν συνεκλόνισε καί σέ
τεράστιος μηχανισμός, τού γράφει τούς
κουραστή σέ ένα Οίκο Άναπαύσεως. λίγο καιρό πέθανε. Πολλοί άνθρωποι
λόγους του, τά έργα του. Ένα τεράστιο
Οπως συνηθιζόταν τότε, έμεναν σέ ήσχολοΰντο τότε μέ τίς καταδόσεις.
έπιτελείο άπό συμβούλους συγκεντρώ
ένα δωμάτιο πολλά άτομα. Κάποιος Καί ά π ’ 6,τι ξέρω κανείς άπ" αύτούς
νει καί διαθέτει στοιχεία γιά όποιοδήάπό τούς συγκατοίκους του βρήκε δέν μετάνοιωσε ποτέ γιά τίς πράξεις
ποτε θέμα, γιά όποιοδήποτε πρόβλημα.
μιά παλαιό γαλλική έφημερίδα. Ή άτυτου.
χία γιά τόν Γκάτσεβ ήταν ότι ήξερε γαλΠερί τά μέσα τής δεκαετίας τού
λικά. Άνοιξε τήν έφημερίδα καί διάβα 1950 έπέστρεφαν βαθμιαία στά σπίτια
σε. Μετά άπό μερικές άράδες σταμά τους άρκετοί κρατούμενοι σέ στρατό
τησε ταραγμένος. Στό δημοσίευμα γινό πεδα, πού είχαν τήν τύχη νά έπιβιώταν δριμεία κριτική έναντίον τού Στά- αουν τών κακουχιών. Σέ μερικούς άπ
λιν. «Μά τι βλακείες είναι αύτές», φώ αύτούς έδειξαν τούς φακέλλους τους,
ναξε, άλλα ήταν ήδη πολύ άργά. Τήν ατούς όποιους άνεφέροντο καί τά όνόέπομένη τό πρωί ό Γκάτσεβ συνελήφθη. ματα τών καταδοτών. Σήμερα, συνανΚάποιος άπό τούς συγκατοίκους του τώνται πρώην κρατούμενοι μέ τούς
τόν είχε καταδώσει, ίσως μάλιστα καί καταδότες τους στό θέατρο. Καί πολ
λές φορές άνταλλάσσουν καί χαιρετι
όλοι μαζί.
σμό...
' Η έξόντω σι ατά στρατό
Τότε ήμουν τυχερός καί δέν μέ έ
στειλαν σέ στρατόπεδο. Αύτό φυσικά
πεδα
δέν σήμαινε, ότι είχα άποφύγει όριΟ Γκάτσεβ καταδικάσθηκε σέ φυλάστικά τήν δοκιμασία αύτή, γιατί ποτέ
κισι πέντε έτών. Ήταν άρκετά γερός
δέν είναι άργά. Τά πάντα έξαρτώνται
καί κατάφερε νά έπιβιώσει τού στρατο
άπό τό γεγονός, τού πώς θά έκτιμήση
πέδου. Μέ όλη του τήν άφέλεια έπίό έκάστοτε άγαπητός ήγέτης καί δά
στευε, ότι όταν θά τελείωνε ή ποινή
του θά τόν άφηναν έλεύθερο. Μερικές σκαλος τήν έργασία σου καί στήν δική
μου περίπτωσι τήν μουσική μου. Ά ς μή
μέρες όμως πριν τελειώση ή ποινή
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Ολοι αύτοί οι άδαεις, αυτά τά πιόνια,
αύτές οί σκοτεινές ψυχές, όλοι αύτοί
πού περιτριγυρίζουν τούς δικτάτορες
έχουν σάν μοναδική έπιθυμία νά παρου
σιάσουν τόν ήγέτη καί δάσκαλό τους
σάν τόν Τιτάνα τής σκέψεως καί τής
γραφίδος.
Αλλά τί συμβαίνει, όταν ό μεγάλος
ήγέτης δέν γράφει βιβλία, άλλά κόβει
κεφάλια; ' Η άπάντησι είναι άπλή: Τότε ό
ήγέτης είναι ένας «χασάπης». "Ενας
δολοφόνος. Καί τά πιόνια του είναι βοη
θοί τού χασάπη καί δολοφόνου. Ποιός
όμως θά ήθελε νά συμπεριληφθή σέ
έναν τέτοιο κατάλογο. "Ολοι θέλουν
νά παραμείνουν άμωμοι καί άσπιλοι, για
τί πάνω άπό τόν κόσμο άνέτειλε ένα
λαμπρό πρωινό.
Ά ς άσχοληθοϋμε μέ τήν παράστασι
«Βαλκυρίες», πού δόθηκε στό θέατρο
Μπολσόϊ τήν προηγουμένη τής ένάρξεως τού πολέμου καί μετά άπό άμεση
διαταγή τού Στάλιν. Μήπως τό γεγονός
αύτό άποδεικνύει, ότι ό Στάλιν άγαποϋσε τόν Βάγκνερ; Ό χι, μάλλον άγαποϋσε τόν Χίτλερ. Ή ιστορία μέ τις
«Βαλκυρίες» είναι τόσο ντροπιαστική
πού θά ήθελα νά τήν άφηγηθώ. Ή συμμαχία Ρίμεντροπ - Μολότωφ ήταν ήδη
έν ίσχύϊ. "Επρεπε λοιπόν νά άγαπάμε τούς φασίστες. Ήταν μία καθυστε
ρημένη, άλλά γεμάτη πάθος άγάπη.
Ετσι όπως άγαπά μιά πενηντάρα χήρα
τόν νεαρό γειτονά της.
' Αρχισε άμέσως έκδίωξι των 'Ε
βραίων άπό κάθε κατά τό μάλλον ή ήτ
ταν σημαντική θέσι, γιά νά μή προσβλη
θούν οί φίλοι μας οί Γερμανοί. Αλλά
όλα αύτά δέν άποτελοϋσαν παρά άρνητικές έπιχειρήσεις. ' Επρεπε νά άκολουθήσουν καί οί θετικές. "Ετσι παρέ
δωσαν στόν Χίτλερ μερικές έκατοντάδες Γερμανούς άντιφασίστες, μεταξύ
τών όποιων ύπήρχαν καί Γερμανό - 'Ε
βραίοι, οί όποιοι άναζήτησαν καταφύγιο
στήν Σοβιετική Ένωσι. Ή παράδοσις
αύτή έγινε κρυφά, χωρίς έπίσημες
άνακοινώσεις καί τυμπανοκρουσίες. Έπρόκειτο άλλωστε γιά μιά εύγενική
προσφορά μεταξύ έμπορικών έταίρων.
Παρ όλα αύτά οί τυμπανοκρουσίες
δέν έπρεπε νά λείψουν. Καί έτσι θυμή
θηκαν τόν Βάγκνερ. Έγινε - μέσα σέ
μιά νύχτα - δημοφιλής σέ όλη τή χώρα.
Ολοι οί εύγενεϊς τής γραφειοκρατίας,
τού σώματος τών άξιωματικών καί τού
κόμματος ένθουσιάσθηκαν μέ τόν
Βάγκνερ... Καί τότε ξέσπασε ό πόλεμος
καί μαζί του έπεσε άπό τό βάθρο του
καί ό Βάγκνερ.
Πριν, μέ τήν ύπογραφή τής γερμανο-ρωσικής φιλίας, ό Βάγκνερ έμφανί-

συηκε σαν ο πιό κατάλληλος συνθέτης,
γιά νά θεμελιώση καί μουσικά αύτή
τήν συμμαχία. Έτσι διετάχθη ό Άϊζενστάιν, νά σκηνοθετήση στό Θέατρο
Μπολσόϊ τις «Βαλκυρίες». Αλλά γιατί
διάλεξαν τόν Άϊζανστάιν, ό όποιος
δέν ήταν τίποτε άλλο άπό σκηνοθέτης
κινηματογράφου; "Αλλωστε δέν ήταν
δυνατόν νά πάρουν έναν Εβραίο νά
σκηνοθετήση τήν παράστασι.
Γιατί, λοιπόν, δέν έγκατέλειψε αύτή
τήν σκηνοθεσία ό Άϊζενστάιν, όταν
θά κατάλαβε κάποτε, τί παιγνίδι τού έ
παιζαν; Σέ μάς άκούγεται συχνά νά
λένε, ότι δέν έργάζεται άπό φόβο, άλλά
γιά λόγους συνειδήσεως. Συνείδησι
όμως ήταν τό τελευταίο πού μπορού
σε νά έχη ό Άϊζανστάιν, φόβο όμως
είχε. Μεγάλο φόβο. Ά ν άπέρριπτε τήν
σκηνοθεσία, διακινδύνευε τήν ίδια του
τήν ζωή. Η πρεμιέρα τών «Βαλκυριών»
έγινε μέ μιά πρωτοφανή μεγαλοπρέ
πεια. Ο Στάλιν είχε καταληφθή άπό
πανικό. Δέν ήθελε νά έξοργίση τούς
Γερμανούς. Καί τότεσυνέβη κάτι πού
μεγάλωσε άκόμη περισσότερο τόν πανι
κό του. Σέ ένα θέατρο τής Μόσχας
άνέβηκε ή όπερα «Σεμιόν Κότκο» τού

Προκόφιεφ. Τελικά όμως έπενέβη ό
είσαγγελεύς καί ό συνθέτης άναγκάσπηκε νά άλλάξη πολλά στό έργο του.
Άπλούστατα μειώθηκαν στό έλάχιστο οί Γερμανοί ή οί εισβολείς. Καί έτσι
άνέβηκε πλέον αύτή ή κυριολεκτικά
ψαλιδισμένη όπερα. Καί φυσικά σέ κανέναν δέν άρεσε. Αντίθετα τόν Βάγ
κνερ τόν άγαπούσαν όλοι. Γιατί όλοι
ήξεραν ότι τόν Βάγκνερ τόν άγαπούσε
ό ήγέτης καί δάσκαλος. Καί μετά ξαφνι
κά, μέσα στήν αίθρια καί πάλι ό πόλεμος.
' Ο Βάγκνερ - φασίστας πλέον - έκδιώχθηκε κακεϊν κακώς άπό τό ρεπερτόριο.
Είχε βλέπετε κακές συναναστροφές.
Αύτή είναι λοιπόν ή θλιβερή ιστορία
μέ πρόλογο καί έπίλογο. Ό πως βλέ
πουμε ή ιστορία πράγματι έπαναλαμβάνεται. Μία φαρσοκωμωδία μπορεί νά τήν
δή κανείς στήν ζωή του δύο, τρεις
άκόμη καί τέσσερις φορές. Μέ τήν
προϋπόθεσι φυσικά, ότι έχει κάπως
τήν τύχη μέ τό μέρος του καί διαθέτει
άρκετή έπιδεξιότητα, νά ξεπερνά στήν
θυελλώδη έποχή μας μερικά πολύ έπικίνδυνα έμπόδια καί νά καταφέρνη έτσι
νά φθάση στά έξήντα του χρόνια ή καί
περισσότερο.
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Τοϋ ' Αοτυν. Α '. κ. Κ. Χρονοπούλου

« Ωσπερ γάρ καί τελειωθέν βέλτιστον
των ζώων άνθρωπος έστίν
οϋτω καί χωρισθέν νόμον
καί δίκης χείριστον πάντων»
ΤΕΛΕΙΩΘΕΙΣ άνθρωπος, δ μή χωρισθείς νόμον καί δικαιοσύνης, ό
νομοταγής, δ τέλειος δηλαδή πολίτης,
αποτελεί, κατά τήν όρθόδοξον ρήσιν
τοϋ Ά ριστοτέλους, τήν βασικήν προϋπόθεσιν λειτουργίας εύνομουμένης
πολιτείας. Διότι ή έν πολιτείαις καί ή έν
γένει κοινωνική διαβίωσις δέν είναι «α
γελαία συσσώρευσις άβούλων ατό
μων...» είναι αϋτη καί πρέπει νά είναι
έκφρασις έλευθερίας καί δικαιοσύνης
έν τώ κοινωνικώ βίω καί συνεχής προ
σπάθεια έναρμονίσεως όλων των έκτω ν
κο ιν ω ν ικ ώ ν ά λ λ η λ ε π ιδ ρ ά σ ε ω ν έ π ιβλαβών διαφοροποιήσεων.
Ή λειτουργία τής πολιτείας, τοϋ
τελειοτέρου αυτού κοινωνικού όργανισμοϋ άτόμων, τά όποια κατευθύνει τό
όρμέμφυτον τής κοινότητος πρός αύτήν, καθοδηγεί άσφαλώς πρός τήν άρετήν καί τήν έν γένει πρόοδον, άποτελεϊ δέ ώς έκ τούτου τόν βέλτιστον
μηχανισμόν άνελίξεως τοϋ άτόμου καί
προαγωγής τοϋ άνθρωπίνου πολιτι
σμού. 1Η άντίθετος άποψις τή θεωρίας
τοϋ ύπαρξισμοϋ, κατά τήν όποιαν ό
άνθρωπος εύρέθη εις τόν νοητόν κό
σμον μας, διά νά άγωνίζεται άπεγνωσμένος κατά τής «μοίρας του», είναι
παράλογος καί έξωπραγματική. Β ναι
στείρα άπόδοσις άστηρίκτων καί άφηρημένων «έννοιών», άτυχής, προσπά
θεια, άνευ διαλεκτικής κατωχυρώσεως
τής πίστεως, περί τής φύσεως καί τής

Ο
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τέρω προστατεύει τό άτομον έκ τών
σοβαρών κινδύνων τών ιδεολογικών
έπιστρατεύσεων ή τής στείρας ούδετερότητος καί τών άπατηλών έν γένει
άντικοινωνικών θέσεων. Διότι ή προσωπικότης, ή όποια κοσμείται ύπό τής
αύτοκυριαρχίας, δέν είναι στατική, άλλά
δυναμική μορφή τής άτομικότητος, εις
τήν τομήν τής όποιας άντανακλώνται αί
άντίρροποι δυνάμεις καταβολής - περι
βάλλοντος καί κατά κύριον λόγον δίδει
τήν έ τ ο ιμ ό τ η τ α π ρό ς ό ρ ισ μ έ ν ο ν
τρόπον άντιδράσεως καί κοινωνικής
προσαρμογής.
Διά τής κοινωνικής πειθαρχίας περι
ορίζεται άναλόγως, ή έμφυτος ροπή
τοϋ άτόμου πρός ύπεροχήν, ή όποια ένίοτε οδηγεί εις έκτροπός καί έπιβλαβεΐς ίδιοτελεϊς πράξεις.
' Υπό τήν αϊγλην τής σπουδαίας αύτής
λειτουργίας τής αύτοκυριαρχίας καί ύπακοής τοϋ άτόμου έν τή κοινωνική
προσαρμογή, διαμορφοϋται ή συνειδη
τή πειθαρχία πρός τά θέσμια καί καλ
λιεργείται ή άνωτέρα μορφή πολιτισμού,
ό άνθρωπισμός, ή καταξίωσις δηλαδή
τής άνθρωπίνης ζωής.
' Αποτελεί συνεπώς ή κοινωνική πει
θαρχία άρχήν καί προϋπόθεσιν ύψίστης

έν γένει πορείας τών κοινωνικών πρα
γμάτων.
Βάσις τής ύψίστης καί συνεχούς
κοινωνικής διεργασίας, ή όποια συντελεϊται εις τούς κόλπους τής εύνομου
μένης πολιτείας, είναι καί θά παραμένει
τό ύπέροχον έργον τής άνθρωπίνης
αύτοκυριαρχίας. Διότι τό άτομον, έλαυΉ βασική λειτουργία τής κοινωνικής πει
νόμενον έκ τής ορμής πρός κοινωνίαν,
θαρχίας έπιτυχγάνει τήν δημιουργία προσω
δέχεται έν τή πορεία τοϋ κοινωνικού
πικότητος - χαρακτήρος καί προσφοράς αύ
βίου τάς διαφόρους έπιρροάς, αίόποΐαι,
τοϋ δ ι ' άνωτέρας κοινωνικός έπιδιώξεις.
έν συνδυασμώ πρός τά στοιχεία τής βιο
λογικής καταβολής, τό οδηγούν εις τήν
άπόκτησιν τής ίκανότητος προσαρμο
γής πρός τό περιβάλλον καί δΓ αύτής
εις τήν ίσόρροπον άνάπτυξιν τών ήθικών
άρχών καί τών κοινωνικών συναισθη
μάτων του. Ή όλη λειτουργία τής ύπακοής καί αύτοκυριαρχίας κατευθύνει,
ώς γνωστόν, τό άτομον σταθερώς πρός
τήν έσωτερικήν άπελευθέρωσιν αύτοϋ έξ όλων τών συναισθηματικών κα
ταστάσεων καί δυσχερειών τοϋ στε
νού παθητικού «έγώ» καί συμβάλλει
άποφασιστικώς εις τήν θετικήν κοινω
νικήν προσφοράν αύτοϋ, έν έπιγνώσει
καί έλευθερία.
' Η βασική λειτουργία τής κοινωνικής
πειθαρχίας, ή όποια έγκαθίσταται εις
τόν άνθρωπον «άφ ής έγκαταλείπη τό
λίκνον τού βρέφους», έπιτυγχάνει τήν
δημιουργίαν προσωπικότητος - χαρακτήρος καί προσφοράς αύτοϋ δΓ άνωτέρας κοινωνικός έπιδιώξεις καί περαι

σημασίας διά τόν όργανισμόν τής εύνομουμένης πολιτείας, ή όποια δέν δύναται νά νοηθή άνευ πολιτών «έπισταμένων άρχειν καί άρχεσθαι μετά δίκης», ό
πως εύστόχως παρατηρεί ό γίγας τής
παγκοσμίου διανοήσεως Πλάτων.
Καί ή έν μέρει έλλειψ ις τής κοινω
νικής αύτής εύλογίας δημιουργεί έπιβλαβεϊς διά τό άτομον καί τό κοινωνι
κόν σύνολον καταστάσεις, αί συνέπειαι
τών όποιων καθίστανται άντιληπταί καί
κλονίζουν τήν άμοιβαίαν πίστιν τών συμβιούντων.
Ολαι αί άντικοινωνικαί παρεκτροπαί,
άπό τής άπλής άπειθείας, έως τής
άκραίας έγκληματικής τοιαύτης, είναι
προϊόντα κακής λειτουργίας ή
έλλείψ εω ς τών βιωμάτων καί ικανοτή
των τής κοινωνικής πειθαρχίας καί καλ
λιέργειας. Διότι έν προκειμένω ύφίσταται έν τή ούσία έλλειψις τού άπαιτουμένου έξουσιαστικοΰ έλέγχου τών λει
τουργιών τούτων έπί τών πράξεων καί
μαρτυρεΤται ή άνώμαλος άνέλιξις τοϋ
άτόμου ή ή άνυπαρξία ισορροπίας ε
σωτερικού καί έξωτερικοϋ ψυχικού
βίου αύτοϋ έν τώ κοινωνικώ πλαισίω.
Η οίαδήποτε δήθεν σκοπιμότης (πο
λιτική, βιολογική κλπ.) δέν διασκεδά
ζει τό φαινόμενον καί δέν είναι δυνατόν
νά καλύπτη τήν κοινωνικήν αύτήν άτέλειαν. Ή βλάβη είναι σημαντική καί
έμφανής καί ό έπηρεασμός τής όρθοδόξου πλειονότητος άρκούντως σο
βαρός, κυριώτερον δέ όταν ή άπόκλισις δέν είναι μορφή άπλώς άκοινωνήτου
ή άντικοινωνικοϋ, άλλά τοιαύτη έγκληματικοϋ χαρακτήρος.
Διότι ποιος πράγματι δέν προβλη
ματίζεται όσάκις άντιλαμβάνεται οίανδήποτε κοινωνικήν άπειθαρχίαν συν
ανθρώπων του; Ποιος δέν άγανακτεΐ ή
δέν σκανδαλίζεται όταν παρίσταται
μάρτυς σωρείας παραλείψεως ή άντικοινωνικών πράξεων διαφόρων άτόμων; πόσοι δέν «παρασύρονται ή άναγκάζονται» κατά τινα τρόπον εις μίμησιν τών άπειθούντων, έξ έγωίστικών
κυρίως λόγων; Χαρακτηριστικά λ.χ. διά
τήν συχνότητα καί προκλητικότητα των
είναι αί παρόμοιοι καταστάσεις τής
παραβιάσεως τών κανόνων, περί κυκλο
φορίας πεζών καί οχημάτων, καθαριότητος, κοινής ήσυχίας κλπ., τών όποιων
παριστάμεθα καθημερινώς αύτόπται
μάρτυρες, καί διαπιστώνομεν τόν βα
θμόν μειώσεως τής άπαιτουμένης πει
θαρχίας καί τό μέτρον τής άναλόγου
έντάσεως έπικινδυνότητος.

Διότι, πέραν τής άπλής αύτής μορ
φής άντικοινωνικής συμπεριφοράς,
καλλιεργείται έν άναλογία καί ή πλέον
σοβαρά μορφή παρεκκλίσεως, ή εγ
κληματική έκδήλωσις. Ό έθισμός εις
έκτροπός, έστω καί άπλής μορφής, έ 
νεκα άπειθαρχίας καί αύτοκυριαρχίας,
δημιουργεί «καταλληλότητα» δΓ έπανάληψιν τών όμοιων ή καί πλέον έπικινδύνων πράξεων. ' Η όμαλή συμπερι
φορά τοϋ άτόμου πραγματοϋται, ώς
γνωστόν, μόνον χάρις εις τόν άγρυπνο
έλεγχον έπί τού ίδιου του «έγώ» καί έκεΐθεν εις τήν μετάβασίν του εις τό
πλαίσιον τών διαπροσωπικών σχέσεων
καί άξιών ότε καί κυριαρχεί έπί τού ίδιου
τοϋ έαυτού του καί άποβαίνει άληθώς
κοινωνική προσωπικότης άνωτέρων έπιδιώξεων. ' Εν τή πορεία ταύτη ύπόκειται άσφαλώς εις τήν σπουδαίαν έπενέργειαν τών άνταμοιβών καί τιμωρήσεων, τοϋ έπαίνου καί τής μομφής, τής
έπιδοκιμασίας καί άποδοκιμασίας, τών
γνωστών δηλαδή άλληλεπιδράσεων
τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος.
Εν πάση περιπτώσει ή έλλειψ ις τοϋ
παράγοντος τής κοινωνικής πειθαρ
χίας, οδηγεί έν τέλει εις τόν γενικώτερον άρνητισμόν καί τήν πλέον έπικίνδυνον κατάστασιν τήν άναρχίαν, τής ό
ποιας «ούκ έστιν μεϊζον κακόν», κατά,
τήν ρήσιν τοϋ Εύριπίδου. ' Ο θρασύς
καί αύθάδης, ό άπείθαρχος καί μή νομο
ταγής άνθρωπος γίνεται κακός καί άφρων πολίτης καί εύχερώς διολισθαίνει
πρός τήν έκτροπήν καί τό έγκλη

μα - « ' Ο σόφρων τώ θεώ φίλος,όμοιος
γάρ, ό δέ μή σόφρων άνόμοιός τε καί
διάφορος καί άδικος» μάς λέγει ό Πλά
των.
Ο πολιτισμένος κοινωνικός βίος εί
ναι άνέφικτος έκτος τών κόλπων τής
πολιτείας, ύπό τήν σημασίαν τοϋ (οργα
νωμένου εις κράτος κοινωνικού συνό
λου, ώς αϋτη διεμορφώθη ώς έννοια
καί πράξις ύπό τοϋ ' Αρχαίου ' Ελληνι
κού πνεύματος καί πολιτισμού.
Η σκοπιμότης καί άναγκαιότης τής
έν πολιτείαις διαβιώσεως στηρίζεται έπί
τής ύπακοής τών πολιτών πρός τόν «νό
μον» καί τήν «τάξιν», τά όποια καί άποτελοϋν τά βάθρα έκ τών όποιων όρμάται, ή (οργανωμένη κοινωνία πρός τούς
ύψηλούς στόχους της, διαβλέπουσα
σταθερώς πρός τά ιδανικά τής έλευθερίας, τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τής
ειρήνης καί τής έν γένει εύημερίας.
Ανευ τών βάθρων αύτών έπιστρέφομεν εις τήν παλαιόν άγριότητα καί τάς
πρωτογόνους μορφάς ζωής, εις κοινω
νικά δηλαδή «σχήματα» άνευ θεσμών
καί έξουσίας καί τό κυριώτερον άνευ
σκοπιμότητος καί άναγκαιότητος.
Η πολιτεία, ώς όργάνωσις κρατικοϋ
συγκροτήματος καί μηχανισμού κοινω
νικού συνόλου, δέν άποτελεϊ αύτοσκοπόν, άλλά τό μέσον καί όργανον
πρός κοινωνικήν άνέλιξιν, είναι δηλαδή
ό «μακρόκοσμος» τής άτομικής ύπάρξεως καί τών προεκτάσεών της. Β ναι
αύτή ή πραγματική φύσις τής άνθρωπίνης ζωής ή «γενομένη μέν τοϋ ζήν έ895

νεκεν, ούσα δέ τοϋ εύ ζεΐν», κατά τόν
θειον ' Αριστοτέλην. Διότι τό άτομον
καί τό κοινωνικόν σύνολον αποτελούν
κοινόν σχημαστισμόν, αί ίδέαι καί άξίαι
τοϋ όποιου γεννώνται έν τή πραγματική
ζωή (οικογένεια, σχολεΐον, έκκλησία,
έπαγγελματικός βίος κλπ.), διά τής άγωγής καί παραδόσεως, συναπτομένων
πρός τούς παράγοντας καταβολή περιβάλλον καί τάς ποικίλας εκφράσεις
καί διαπλαστικάς ικανότητας αύτών.
Τελικός σκοπός τής κοινωνικής π ει
θαρχίας είναι, συνεπώς, ή σφυρηλάτησις τής αύτοκυριαρχίας καί δΓ αύτής
ή μετ' άλλων συνεργασία πρός τό κοι
νόν άγαθόν, τρόπος δέ έπιτυχίας
τούτων είναι ό έθισμός εις τήν εύπείθειαν, τήν τάξιν, τήν άκρίβειαν καί τήν
εύκοσμίαν.
Αυτή ή μορφή αυτοκυριαρχίας καί
καλής κοινωνικής συμπεριφοράς δέν
έκφ ράζει ούδέποτε μορφήν άποστερητικού δεσποτισμού ή δουλοπρεπείας,
άλλά πρωτίστως σεβασμόν αύτής τής
άτομικής έλευθερίας, πρός τό συμφέ
ρον τής όποιας καί γίνεται ένσυνειδήτως, άπό πραγματικώς έλεύθερα άτομα.
Είναι καί πρέπει νά είναι προϊόν καταλ
λήλου άγωγής, διαπλάσεως δηλαδή
τού άτόμου εις «καλόν κάγαθόν πολί
την», έχοντος έστραμμένον σταθερώς
τό βλέμμα πρός τήν ιδανικήν κοινω
νικήν διαβίωσιν καί τήν έν γένει πρό
ο δ ο ν τής ά ντισ το ίχο υ π ο λ ιτ ε ία ς ,
συντελειται άρχικώς καί εις μέγιστον
βαθμόν εις τούς κόλπους τής οικογέ
νειας, τοϋ θεμελίου αύτοϋ τής άρμονικής πολιτικής κοινότητος, ή καί χαρακτηριστικώτερον, κατά τήν ρήσιν τού
Ang. Compte, «τής αιώνιας σχολής καί
διδασκάλου τού άνθρωπίνου κοινωνι
κού βίου». Τό ϋψιστον αύτόέργον, τής
οικογένειας συμπληρώνεται, ώς γνω
στόν, ύπό τών εύρυτέρων κοινωνικών
σχηματισμών τού σχολείου, τής έκκλησίας, τής σωματειακής όργανώσεως,
τού κόμματος, τοϋ έθνους κ.λ.π. μέ
λος τών όποιων δύναται νά είναι έκα
στον άτομον.
Εις τούς χώρους, συνεπώς, αύτούς
τοϋ στενού καί εύρυτέρου κοινωνικού
περιβάλλοντος, πρέπει νά ύπάρξη κυ
ρίως ή έγρήγορσις καί ή δημιουργική
προσπάθεια, πρός καλλιέργειαν τών
βιωμάτων τής κοινωνικής πειθαρχίας
καί τής έν γένει ομαλής άνελίξεως καί
προσαρμογής τών άτόμων.
Διά τής καταλλήλου κοινωνικής ά
γωγής τής καλής οικογένειας καί τών
Καί ή κατάλληλος άγωγή καί κοινω
νική παιδεία, ώς διαπλαστική δύναμις
καί ίκανότης κοινωνικής προσαρμογής,
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λοιπών ισαξίων φορέων τοϋ περιβάλ
λοντος διευκολύνεται ή πορεία τής άναλόγου μαθήσεως καί έξοικειώσεως
πρός τά κοινωνικά δεδομένα, κατά στά
δια ήλικίας καί προσφοράς έρεθισμάτων, καί δημιουργοΰνται αί άπαραίτητοι
προϋποθέσεις έξελίξεως τοϋ άτόμου
εις τέλειον πολίτην καί άνθρωπον.
Η έλλειψ ις κοινωνικής πειθαρχίας
εις τήν έποχήν μας είναι έμφανής καί
άρκούντως ένδεικτική τής μειώσεως
τού προαναφερομένου θετικού έργου
τών παραγόντων τής οικογένειας, τού
σχολείου, τής έκκλησίας κλπ.
Β ναι χαρακτηριστικά τά δείγματα
τής έλλείψ εως ταύτης καί καθημερινώς
διαπιστώνομεν τήν αύξησιν τών περι
πτώσεων καί τών συνεπειών τών άντικοινωνικών έκδηλώσεων πολλών συναν
θρώπων μας.
Ή άδιαφορία ή καί περιφρόνησις
πρός τούς βασικούς κανόνας άρμονικής συμβιώσεως, άπό τών στοιχειω
δών καί άπλών τοιούτων τής άποδόσεως σεβασμού πρός πρεσβυτέρους,
τήν κοινωνικήν ιεραρχίαν καί τάς
άντιστοίχους άρχάς καί άξίας, μέχρι τής
καταστρατηγήσεως τών πλέον συγκε
κριμένων, έθιμικών καί νομικών διατά
ξεων ορθοδόξου κοινωνικής συμπερι
φοράς, μάς προβληματίζουν συχνάκις
καί μάς έπιβάλλουν τήν άνάλογον θεώρησιν τού όλου θέματος.
Εν συμπεράσματι, φρονώ ότι ή σχετι
κή θεραπεία τοϋ κακού τής έλλείψ εως
κοινωνικής πειθαρχίας πρέπει νά έπιδιωχθή μετά πάσης δυνάμεως καί είδικώτερον εις τούς συγκεκριμένους χώ
ρους πραγματώσεως τής κοινωνικής
παιδείας καί άγωγής, (οικογένειας,
σχολείου κλπ.), εις στάδιον δηλαδή
προλήψεως καί ούχί καταστολής, εις
τρόπον ώστε νά έπιτευχθή ή μεγίστη
δυνατή ώφέλεια εις τό κοινωνικόν
σύνολον, τό όποιον καί δοκιμάζεται έν
προκειμένω.
' Η ορθόδοξος πλειοψηφία, τό ύγιές
κοινωνικόν σύνολον οφ είλει νά άγωνίζεται άποτελεσματικώς κατά τών κινδύ
νων, τούς όποιους προκαλεΤ ή άνορθόδοξος, ή κοινωνικώς άσθενής μειο
ψηφία. ' Η άδιαφορία ή ή ούδετερότης,
έναντι τών καταστάσεων τών κοινωνι
κών έκτροπών, μαρτυρούν άδράνειαν ή συμβιβασμόν μέ αύτάς, περαι
τέρω δέ άδυναμίαν δράσεως ή καί
άμύνης τοϋ ύγιοϋς στοιχείου, πρός
διατήρησιν καί πρόοδον τοϋ ύψίστου
κοινωνικού έπιτεύγματος, τής έν πολιτείαις διαβιώσεως, βασιζομένου, ώς
προελέχθη, κατά κύριον λόγον, εις τήν
ϋπαρξιν κοινωνικής πειθαρχίας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

Τά
μαύρα
ψωμιά
Τοϋ ’ Ανατόλ Φράνς
ΝΙΚΟΛΑΣ Νερλί ήτανε τοκιστής
στή Φλωρεντία. Δάνειζε χρήμα
τα σέ σπάταλους άρχοντες, δάνειζε
άκόμα καί στόν παπά, κι άν δέ δάνειζε
καί σ ' αύτόν τό διάβολο, τό' κάνε γιατί
φοβότανε πώς θά τά χάσει.
Πολλά κέρδιζε καί πολλούς έξυπηρετοϋσε ό Νικόλας Νερλί. Γιά τούτο κ
είχε τήν έκτίμηση τών κατοίκων τής
όμορφης ιταλικής πολιτείας. Έ μενε
σ ' ένα παλατάκι όπου τό πολύτιμο δώρο
τοϋ Θεού, τό φώς, έμπαινε άπό κάτι
μικροσκοπικά παράθυρα - γιατί ή κατοι
κία τών λεφτάδων πρέπει νά 'ν α ι φρού
ριο, κι αύτοί πού έχουν τό χρυσάφι κά
νουνε φρόνιμα νά ύποστηρίζουν μέ τή
δύναμή του όσα κερδίσανε μέ τήν πα
νουργία.
Μέ πολλά κλειδιά καί μέ βαρειές άλυσίδες ήταν έφοδιασμένο αύτό τ' άρχοντικό. "Ομως καλλιτέχνες διάσημοι
είχαν ζωγραφήσει στούς τοίχους τούς
Προφήτες καί τούς Πατριάρχες τοϋ Ισ
ραήλ, καθώς καί πολλούς Αγίους.
Γ ιά νά κάνει έπίδειξη τοϋ πλούτου
του ό Νερλί έχτιζε μεγάλα φιλανθρω
πικά καταστήματα. Ανάμεσα σ αύτά
ήτανε κ ' ένα νοσοκομείο πού τούς τοί
χους του ιστορούνταν οί φιλανθρωπι
κές πράξεις του. Αύτός ό άνθρωπος
είχε καταφέρει νά χει τή φήμη τού
πρώτου πολίτη τής Δημοκρατίας, κι ό-

Ο

πως δέν ανακατεύονταν μέ τήν πολιτι
κή, οί έπίσημοι τοϋ'χα ν άπεριόριστην
υπόληψη.
Κάποιο βράδυ πού ό Νικόλα Νερλί
πήγαινε στό σπίτι του, βρήκε ά π ' έξω
ένα μπουλούκι μισόγυμνων ζητιάνων.
Ό λ ο ι τους τόν κυκλώσανε μ ' άπλωμένα τά χέρια. Πάσχισε νά τούς διώξει μέ
λόγια σκληρά, άλλά ή πείνα τούς έκανε
άγριους καί τολμηρούς. Έ πέμενα ν
ζητώντας ψωμί μέ βραχνές φωνές καί
ζωηρές χειρονομίες.
ΊΗταν έτοιμος νά χειροδικήσει, όταν
είδε νά φτάνει ένας άνθρωπός του κρα
τώντας μεγάλο πανέρι γεμάτο μαύρα
ψωμιά άπ αύτά πού τρώγανε οί ύπηρέτες τού σταύλου, τού περβολιού καί
τής κουζίνας. Τόν σταμάτησε, καί μοί
ρασε μέ τά ίδια του τά χέρια τά ψωμιά
στούς δυστυχισμένους ζητιάνους. "Ε
πειτα πήγε καί κοιμήθηκε. Καί είδε στόν
ύπνο του πώς είχε πεθάνει κι ό πρώτος
πού άντάμωσε στό δρόμο τού θανάτου,
ήταν ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, πού κρα
τούσε μιά μεγάλη πλάστιγγα. Ξαφνικά
ένιωσε πώς ό ' Αρχάγγελος ζύγιζε τήν
ψυχή του! Έ β α ζε στό ένα μέρος της τά
χρυσαφικά καί τις πολύτιμες πέτρες
κάθε χήρας καί κάθε ορφανού π ο ύ 'χ ε
κρατήσει γιά ένέχυρα, τις άστραφτερές λίρες, τά βαριά άσημένια τάλληρα
π ο ύ 'χ ε κλέψει, τ' άπειρα χαρτονομί
σματα π ο ύ ' χε θησαυρίσει μέ τήν άπάτη.
- “ Αγιε Μιχαήλ, τόλμησε νά ψιθυρί
σει, άφοϋ στό ένα μέρος τής πλάστιγ
γας βάζεις όλα μου τά κέρδη, βάλε καί
στό άλλο τά φιλανθρωπικά μου έργα...

Είναι πολύ σωστή, τού άπάντησε κοφτά.
- Θά πάω στήν κόλαση λοιπόν; έκα
νε τρέμοντας σύγκορμος.
Υπομονή, Νικόλα, δέν τελειώ
σαμε άκόμα, είπε ήρεμα ό ούράνιος
ζυγιστής. Καί παίρνοντας τά μαύρα
ψωμιά πού είχε έκεΐνος μοιράσει στούς
ζητιάνους, τά βάλε στό δίσκο τών κα
λών έργων, πού άμέσως άρχισε νά
κατεβαίνει.
- Έ ννο ια σου, τίποτα δέ θά ξεχάσω, τού άποκρίθηκε κι έβαλε στήν άλλη
μεριά τής πλάστιγγας τό νοσοκομείο
κι όλα τ' άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα
Νερλί. Μά ή πλάστιγγα δέ σάλεβε κα
θόλου.
Κατατρομαγμένος ό βαθύπλουτος
τοκιστής είπε:
- "Αγιε Μιχαήλ, δέν έβαλες μήτε
τόν άμβωνα τού Ά γ ι-Ά ν δ ρ έ α μέ τήν
περίφημη εικόνα τής Βάφτισης τού
Κυρίου ήμών ' Ιησού Χριστού, μήτε τήν
άσημένια κολυμπήθρα, πού μοϋ στοί
χισε πολύ άκριβά.
Τ ά 'β α λ ε κι αύτά ό Αρχάγγελος,
άλλά μήτε κάν κουνήθηκε ή πλάστιγγα.
- Είσαι σίγουρος, "Αγιε, πώς ή πλάστιγγά σου είναι σωστή; ρώτησε ό δό
λιος Νερλί μέ φωνή πού έτρεμε καί μέ
μάτια βουρκωμένα.
- Ή πλάστιγγά μου δέ μοιάζει μ '
έκεΐνες τών σαράφηδων τής Βενετιάς.

Σ ' ένα δευτερόλεπτο οί δύο δίσκοι
ήτανε στό Ιδιο ύψος, άμέσως όπως
έδειχνε ή βελόνα.
Αμίλητος ό Φλωρεντινός τοκιστής
έκοίταζε μέ τήν ψυχή στό στόμα τόν
Ταξιάρχη τ' ούρανοϋ. Κ ' έκεΐνος δέν
άργησε νά τού πει:
- Καθώς βλέπεις, Νικόλα Νερλί, δέν
είσαι μήτε γιά τόν Παράδεισο, μήτε
γιά τήν Κόλαση. Φύγε λοιπόν άμέσως,
σύρε στό σπίτι σου, κ έκεΐ φρόντισε
νά πολλαπλασιάσεις τα ψωμιά πού έδω 
σες στούς φτωχούς, χωρίς όμως νά σέ
ίδοϋνε ξένα μάτια.
Τινάχτηκε άπάνω ό Νερλί, έμεινε
άγρυπνος ώρες άτέλειώτες, καί ροδαυγή πήρε πιά τήν άπόφαση ν ' άκολουθήσει πστά τή συμβουλή πού τού ' δώσε ό
' Αρχάγγελος γιά νά μπει στή βασιλεία
τ' ούρανοϋ. Κ ' έπί τρία χρόνια - γιατί
τόσα μόνον έζησε άπό κείνη τή νύκτα ήταν ό καλύτερος φιλάνθρωπος τής
Φλωρεντίας κι άδιάκοπα βοηθούσε,
κρυφά πάντα, δσους είχαν άνάγκη.

Διασκευή: ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Οί Χριστιανοί, γοητευμένοι άπό τό έξω τικό σκηνικό τού λαμπρού
άστρου καί τών άνθρώπων, τούς όποιους όδηγοϋσε στό σπήλαιο τής
Βηθλεέμ, καθώς διηγείται ό Ευαγγελιστής Ματθαίος, έδωσαν έκτασι σέ αύτό τό γεγονός καί τό στόλισαν μέ ωραίους θρύλους. Στους
Δυτικούς, ιδιαίτερα, ύπάρχουν πολλές έκδοχές γιά τούς τρεις
Μάγους, οί ό πο ιοι κατέκτησαν καί έξέχουσα θ έσ ι στήν Δυτική άγιογραφική τέχνη.
ΟΛΥ πριν άπό τήν Γέννησι τού τις διάφορες έννοιες τού «χαλδαίου».
Χριστού, ή λέξις «μάγοι», ή ό Πρώτα τήν εύγενέστερη έννοια τού «άστρονόμου». "Υστερα, σιγά-σιγά, τίς
ποια προέρχεται άπό τήν άραμαϊκή
«Magusaie», σήμαινε γενικά τούς ιε κατώτερες έννοιες τού «άστρολόγου»,
ρείς τών διαφόρων ιρανικών λατρειών, τού «μάντη», τού «γόητα», τού «νεκρο
όχι μόνο έκείνων πού έμφανίσθηκαν καί μάντη» τού «άπατεώνα», τού «άγύρτη».
Συνεπώς, ή διήγησις τού Εύαγγελιρίζωσαν στήν Περσία, άλλά καί αύτών
πού διαδόθηκαν σέ κοντινές λίγο - πο στοϋ Ματθαίου γιά τούς μάγους, πού
λύ περιοχές. Ωστόσο «μάγοι» όνο- ήλθαν άπό τήν ' Ανατολή νά προσκυνή
μάζονταν οί ιερείς τού μονοθεϊσμού σουν τόν νεογέννητο βασιλέα τών Ιου
πού είχε ίδρυθή, μέ σκληρούς άγώνες, δαίων, έπρεπε νά δημιουργή στήν φαν
τασία τών άναγνωστών τής έποχής έέναντίον έκείνω ν τών άρχικών «μάγων»
είτε άπό κάποιον άπό αύτούς τούς ί κείνης, τήν εικόνα τών ιερέων τού Μί
θρα ή ιερέων άλλης ιρανικής λατρείας,
διους είτε άπό τόν ήμιμυθικό Ζαρατούή άκόμη Βαβυλωνίων ιερέων πού, έ 
στρα ή Ζωροάστρη. «Μάγοι» τέλος, όνοχοντας ειδική πείρα στήν άστρολογία,
μάζονταν οί ιερείς τού μιθραϊσμοϋ.
θά είχαν ξεκινήσει ίσως γι' αύτό τόν
Αλλά μιά άπό τις συνέπειες τής
σκοπό άπό τήν Βαβυλώνα.
κα τα σ τά σ εω ς τής ά σ σ υ ρ ο β α β υ λ ω -
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νιακής αύτοκρατορίας άπό τούς Πέρσες ύπήρξε ή προσέγγισις τής λέξεως
«μάγοι», μέ τήν παραπάνω έννοια, πρός
τήν λέξι «χαλδαΐοι», πού, μέ τήν σειρά
της, σήμαινε γενικά τούς Βαβυλωνίους
ιερείς. Αύτή ή προσέγγισις, βέβαια,
δέν είχε κανένα λόγο νά έκφυλισθή
σέ έσφαλμένη συνωνυμία, δηλαδή σέ
μιά πραγματική σύγχυσι μεταξύ τών
δύο λέξεων. Στό τέλος τού 1ου αιώνα
μ.Χ., πάντως, αύτή ή διασταύρωσις τών
έννοιών τών δύο λέξεω ν είχε συμβή όχι
μόνο στόν άνατολικό καί έλληνικό
κόσμο, άλλά καί στόν ρωμαϊκό. ' Η λέξις
«μάγος» κατέληξε νά πάρη διαδοχικά
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Μαζί μέ άλλους έξωραϊσμούς, πού
προστέθηκαν στήν Δύσι κατά τήν διάρ
κεια μιας χιλιετίας καί πλέον στήν εύαγγελική διήγησι, είναι γνωστό ότι στόν
λατινικό κόσμο είχε προδηλωθή ή γέννησις τού Χριστού άπό τίς συβιλλικές
προφητείες καί άπό τόν Βιργίλιο. Μέ
άνάλογη διαδικασία, στήν
Ανατολή
κυκλοφόρησε ό θρύλος, ότι κάποτε ό
Ζαρατούστρας, ένώ μυούσε, κοντά σέ
μιά πηγή, μερικούς μαθητάς στήν μα
γεία, κατέληξε μέ αύτές τίς προφη
τικές φράσεις: « Ιδ ο ύ ότι μιά παρθένα
θά συλλάβη χωρίς τήν συνδρομή άνδρα»
' Ως σημείο τής γεννήσεως τού Θείου

Βρέφους, θά δήτε στήν Ανατολή ένα
άστρο λαμπρότατο άπό τό ήλιο καί άπό
τά άλλα άστρα τού ούρανοϋ, άφού
πραγματικά δέν είναι ούράνιο άστρο,
άλλά άγγελος Κυρίου. "Οταν τό δήτε,
βιασθήτε νά φθάσετε στήν Βηθλεέμ.
Θάπροσκυνήσετε τόν νεογέννητο Βα
σιλέα καί θά προσφέρετε τά δώρα σας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΟΗΓ. κ. ΝΙΚΟΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΕΠΟΥΣ
Πρόλογος άπό τό
βιβλίο μέ τόν άνωτέρω τίτλον
ΉΜΕΡΙΝΟΣ άνθρωπος είναι τρα
ποιητής καί ιστορικός "Ο λιβερ Γκόλνγικός. ' Η φοβερή Κίρκη, πού λ έ 
τσμιθ (Goldsmith) στό έργο του « Ι
γεται ευδαιμονισμός, τού θόλωσε στορία
τή
τής ' Ελλάδος» παρατηρεί, πώς
σκέψι, πάει νά τού τυφλώση τό νού,
στήν άρχαιότητα «ή θρησκεία είχε σέ
νά τού πετρώση τήν καρδιά. Οί ποικι
τούτο τό ’ Εθνος περισσότερη έπιρροή
λώνυμες προπαγάνδες τού κάνουν
άπό τήν βασιλική δύναμτ γιατί αύτή
γερή πλύσι έγκεφάλου. Γι' αύτό έ 
έκρινε ούσιαστικά γιά τό άν θά γίνη
φτασαν νά πιστεύουν πολλοί, πώς είναι
πόλεμος ή ειρήνη κι οί "Ελληνες δέν
έπιχειροΰσαν ούτε έξακολουθοϋσαν
τάχα έλεύθεροι, έπειδή έχουν άποούτε σταματούσαν τόν πόλεμο παρά
δεσμευθή άπό τις ήθικές άρχές τού
μονάχα όταν έπαιρναν συμβουλή άπό
Ευαγγελίου. Νομίζουν οί δύστυχοι,
τούς ιερείς τους».
πώς διαστρεβλώνοντας τήν Ιστορία
' Η έμψύχωσι τής Φυλής μας άπό τήν
μας κι άφαιρώντας τις άγιες άρετές
θρησκεία φαίνεται ιδιαίτερα άπό τότε,
τού Χριστού άπό τήν ψυχή τής νέας
πού ή διδασκαλία τού Χριστού ρίζωσε
γενιάς πλάθουν έλεύθερους άνθρώστις καρδιές τών ' Ελλήνων. ' Από τήν
πους, ένα κόσμο... καινούργιο! Επιμέ
ώρα έκείνη τό κήρυγμα τού Εύαγγενουν ν ' άγνοοϋν τόν λόγο τού Κοραή,
λίου μέ τούς δυναμογόνους χυμούς
πού είπε «ματαίως καυχάται, ότι έχει
του έδωσε στόν Ελληνισμό καινούρ
έλευθερίαν, δστις δέν έχει άρετήν».
για πνοή καί τόν πλούτισε μέ τή
Κυρίως όμως λησμονούν τή μεγάλη
ζωοποιό ήθική τής Καινής Διδαχής. ' Η
άλήθεια, πώς ή έλευθερία πηγάζει άπό
' Εκκλησία ήταν πιά ή κυριώτατη ήθική
τόν Θ εό καί είναι δώρο Θεού.
" Αν όλα αύτά έκφράζουν βασικές ά- δύναμι, τό ούσιαστικώτερο καί ζωτικώτερο πνευματικό κεφάλαιο τού έλληλήθειες γιά κάθε άτομο καί κάθε έθνος,
γιά τό "Εθνος μας τό Ελληνικό είναι νικοϋ βίου. ' Ο ' Ελληνισμός μέ τούς
ούσιαστικά στοιχεία τής ζωής του. Γιατί άγιους καί ζωογόνους χυμούς τού Χρι
ή ' Ελληνική ' Ιστορία δέν είναι μιά ' Ι στιανισμού μεταμορφώθηκε σέ ύψηλόστορία ά π ' τις πολλές. Είναι πορεία δυ κορμη αιωνόβια δρϋ.
Ή πολιτική, ή φιλολογική, ή πολιτι
ναμική καί παρουσία ρωμαλέα πάνω
στική, ή έκπαιδευτική ζωή τής χιλιό
στόν μικρό μας πλανήτη.
Ο λαός
μας έχει συνυφάνει τόσο πολύ τήν τύ χρονης Βυζαντινής αύτοκρατορίας βρί
χη του στό διάβα τών αιώνων μέ τή θρη σκονταν κάτω άπό τή σωστική έπιρροή
σκεία, όσο κανένας άλλος. ' Ο "Αγγλος τής Εκκλησίας. "Ο σοι έδωκαν φτερά
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στις Βυζαντινές λεγεώνες, όσοι έκαναν
νά λάμψη άληθινά ό Βυζαντινός πολι
τισμός, όσοι βοήθησαν τή Βασιλεύουσα
νά σταθή άμετακίνητη κάτω άπό τά
πλήγματα τού βαρβαρισμοϋ, ήσαν άν
θρωποι, πού ζοϋσαν σωστά τή διδασκα
λία τού Χριστού. Κι όσοι έμόχθησαν
γιά τή διατήρησι τού Ελληνισμού καί
τού καθαρού 'Ο ρθοδόξου πνεύματος,
ήσαν άνθρωποι τής ' Εκκλησίας. "Ετσι ό
Μ. Φώτιος π.χ. ό άγιος αύτός τής ' Ορθοδοξίαζ, «δέν πρέπει νά θεωρηθή έργασθείς ύπέρ μόνης τής Εκκλησίας,
άλλά καί ύπέρ τού "Εθνους» (Σπ. Π.
Λάμπρος)' «ή Θεία Πρόνοια διά τού
Φωτίου έσωσε τήν ’ Εκκλησίαν καί τόν
' Ελληνισμόν» (Α. Διομήδης Κυριάκός)'
ή μορφή του άποτελεί «έγκαλλώπισμα
τής ' Ορθοδόξου ' Εκκλησίας καί μεγάλην τού 'Ελληνικού Γένους δόξαν»
( Αρχιεπίσκοπος Χρ. Παπαδόπουλος).
' Αξιολογώτατες έκκλησιαστικές καί έθνικές μορφές στά χρόνια τού Βυζαν
τίου ήταν έπίσης ό Πατριάρχης Νικό
λαος Α ', ό Κωνστ. Φελλός, ό Εύστάθιος
Θεσσαλονίκης, ό Μητροπολίτης Αθη
νών Μιχ. Ά κομινάτος, οί Πατριάρχαι
Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός Β \
Ιωσήφ Α ' καί Αθανάσιος. Έπίσης ό
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί άγιος
τής Εκκλησίας μας Γρηγόριος Παλα-

μάς καί ό όσιος Μάρκος, επίσκοπος
Εφέσου ό Εύγενικός, πού είναι κι ό
πρόδρομος τής ' Εθνεγερσίας τοϋ
1821.
Τό γεγονός ότι επίσκοποι τής Ορ
θοδόξου Εκκλησίας είναι καί εθνικοί
άνδρες, δέν πρέπει νά προξενή έκπληξι. ' Η αγάπη πρός τήν έπίγεια
πατρίδα είναι χρέος τοϋ κάθε πιστού
καί δέν έμποδίζει καθόλου τόν πόθο
καί τόν άγώνα του γιά τήν άνω ' Ιερου
σαλήμ, πού είναι ή άληθινή καί αιώνια
Πατρίδα. "Αλλωστε ό Μ. Βασίλειος έ 
γραψε, πώς ό ιδεώδης ποιμήν τής ' Εκ
κλησίας πρέπει νά είναι κοντά στ' άλ
λα καί «έρεισμα Πατρίδος». ΓΓ αύτό
καί πολύ πριν άπό τήν "Αλωσι οί ποιμέ
νες τής ' Εκκλησίας προσπαθούσαν νά
κρατήσουν άλώβητη τήν όρθή πίστι καί
νά έμπνεύσουν τήν άγάπη τής Πατρίδος
πρός τό πλήρωμα τής Εκκλησίας. Τό
ίδιο καί οί κληρικοί καί οί μοναχοί καί
οί λόγιοι καλλιεργούσαν κι αύτοί τήν έθνική συνείδησι. Ό έμπνευσμένος
κληρικός ' Ιωσήφ Βρυέννιος μιλάει
συνέχεια γιά τό «Γένος τών ' Ελλήνων»,
πού έγκωμιάζει όσους «άπέθανον ύπερμαχοϋντες» ύπέρ Πίστεως καί Πατρί
δος. Ό Καθηγητής Γ. Α. Σωτηρίου ύπενθυμίζει, ότι «εις τούς μοναχούς τών
Βυζαντινών μοναστηρίων τής ' Ελλάδος
ούδέποτε έλειψ εν ή έθνική συνείδησις.
Αί Μοναί τής 'Ελλάδος ύπήρξαν κατά
τούς Βυζαντινούς χρόνους έθνικά κέν
τρα καί ό χαρακτήρ των ούτος έτονώθη
κατά τήν Φραγκοκρατίαν καί κατά τούς
χρόνους τής Τουρκικής δουλείας».
"Ομως ή σωτήρια συμβολή τής 'Ε κ 
κλησίας γιά τήν προφύλαξι τοϋ " Εθνους
καί τή διατήρησι τής έθνικής συνειδήσεως έλαμψαν ιδιαίτερα στά μαύρα χρό
νια τής Τούρκικης σκλαβιάς. Στούς
δίσεκτους έκείνους αιώνες ή συνύφανσι "Εθνους καί Εκκλησίας ήταν άπόλυτη, όλοκληρωτική. ' Η ' Εκκλησία ήταν
ή σανίδα σωτηρίας, ή άγκυρα τής άσφαλείας, ή κιβωτός, ή στοργική τροφός
τοϋ Γένους.
Λέγοντας ' Εκκλησία δέν έννοοϋμε
μονάχα τόν κλήρο, άλλά καί όλο τόν
πιστό λαό τού Θεού. Τό πλήρωμα τής
Εκκλησίας - κλήρος καί λαός - ύπηρέτησαν τό " Εθνος όχι τόσο μέ λόγια, όσο
κυρίως καί πρό παντός μέ έργα. Ο Α 
γαρηνός μή μπορώντας νά έννοήση τί
είναι Εκκλησία καί πώς κεφαλή τής
' Εκκλησίας είναι ό Χριστός, θεωρούσε

«κεφαλήν» τους Πατριαρχας και Επι Στήν Απέναντι σελίδα κάτω, ό Ευαγόρας
σκόπους. Χτυπούσε λοιπόν τούς τε Παλληκαρίδης άπό τούς ήρω ες τού Κυ
λευταίους, νομίζοντας πώς μ ' αύτό πριακού άγώνα. Επάνω: Τά «φυλακισμένα
τόν τρόπο παραλύει τό σώμα. "Ετσι μνήματα » στις κεντρικές φ υλακές τής Λ ε υ 
έξηγοϋνται οί ποταμοί τών αιματηρών κωσίας.
θυσιών καί σφαγών, οί άμέτρητοι άπαγχονισμοί, οί άπαίσιες κατακρεουργή άμεθ, ό Ό μ ά ρ Α ', κυριεύοντας τήν
σεις, τά άνατριχιαστικά μαρτύρια έκεί' Ιερουσαλήμ καί τήν Παλαιστίνη τό 637
νων πού φορούσαν τό ιερό καί άγιο έδωσε αύτονομία στήν ’ Ορθόδοξη ’ Εκ
σχήμα τοϋ κληρικού. Πού νά ξέρη όμως
κλησία, άναγνωρίζοντας τά δ ί κ α ι α
ό Τούρκος, πώς πίσω ά π ' όλους αύτούς τής Εκκλησίας. Τά «βεράτια» όμως
ήταν ή θεοΐδρυτη Εκκλησία τοϋ Χρι αύτά π ο τ έ δέν έμπόδισαν τή στυστού, όλοι οί πιστοί. "Οταν ό «μάρτυς γνότητα καί θηριωδία τοϋ κατακτητού!
αύτοκράτωρ» τοϋ Βυζαντίου Κωνστα
"Ετσι τό γένος ζοϋσε κάθε στιγμή τέ
ντίνος Παλαιολόγος έλεγε στούς τε τοιο μαρτύριο, σωματικό καί ψυχικό,
λευταίους ύπερασπιστάς τής «πρωτευ- πού κανονικά έπρεπε ν ά 'χ η σβήσει ή
ούσης τών ' Ελλήνων καί τών Χριστια τούλάχιστον ν ά 'χ η καμφθή. Ωστόσο
νών», «εις χεϊρας ύμών άνατίθημι τό έμεινε άπροσκύνητο. Κι όταν ήλθε ή
τεταπεινωμένον μου σκήπτρον», ό πι ώρα, ό νέος Δαβίδ προκάλεσε τόν γί
στός λαός τοϋ Θεού τοϋ άπάντησε μ '
γαντα Γολιάθ, πού τόν έτρεμε ό κόσμος
ένα στόμα: « Ά π ο θ ά νω μ εν ύπέρ τής νά παλέψουν. Βγήκαν στ' άλώνι καί
τοϋ Χριστού πίστεως καί τής Πατρίδος πάλεψαν. Καί τό θαύμα έγινε! ' Ο μικρό
ήμών».
σωμος Δαβίδ έρριξε κατά γής, ποδο
Β ναι σωστό πώς ό Πορθητής είχε πάτησε τόν τρομερό γίγαντα κι ό κόσμος
δώσει κάποια προνόμια στόν Οικουμε συγκλονίστηκε. Έ τρ εξα ν οί πολλοί καί
νικό Πατριάρχη. Αλλά αύτό δέν τό'
ρωτούσαν κατάπληκτοι: Πού βρήκε τή
κάμε άπό φιλανθρωπία, ά λλ' άπό άνά- δύναμι αύτός ό όλότελα άδύναμος
γκη. Κυρίως όμως γιατί τού τό ζητούσε
Δαβίδ, ώστε νά άνατρέψη τόν γίγαντα,
ό ιερός μουσουλμανικός νόμος καί ή νά τραβήξη βίαια τήν αύλαία τής ' Ιστο
ώς τότε μουσουλμανική ιστορία- γιατί ρίας καί νά πηδήξη ρωμαλέα καί έντυπωτοϋ τό ύπαγόρευαν οί πρόγονοι καί προ- σιακά πάνω στή σκηνή; Ή άπάντησι
κάτοχοί του στή σουλτανική άρχή' γιατί ήταν μία: Τή δύναμι τή βρήκε κυρίως
ό διάδοχος τοϋ ψευδοπροφήτου Μω καί πρό παντός στήν ' Εκκλησία του.
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Μ άρκος Δράκος: Τόν σκότωοαν οί Ά γ γ λ ο ι
έπειτα άπό ήρωΐκή άντίστασι.

ΊΗταν τέτοια ή τρομοκρατία τών
Τούρκων, ώστε ό λαός μας μετά τήν
πτώσι τής Πόλης «ούδέ τό βόγγο του
βόλεϊ νά τόν άφήση ν ' άκουστή μήν άγριέψη ό Τούρκος». Πού νά βρή παρη
γοριά, έμψύχωσι; πού νά πή τόν πόνο
του; Οί εκκλησίες του ήταν κρυμμένες,
γιά νά μή φαίνωνται καί προκαλοΰν τόν
' Αγαρηνό' τό πορτί τους χαμηλό γιά νά
μπή ό Τούρκος καβαλλάρης καί μολύνη
τόν άγιο χώρο.
Ο σκλάβος όμως
έμπαινε στούς ναούς του καί μέ δάκρυα
ικέτευε τόν Θεό γιά τήν «καλή διαφύλαξι τής ' Εκκλησίας» καί τή στήριξι
τής δυνάμεως «τών Ορθοδόξων Χρι
στιανών». "Εψαλλε μέ ιερή συγκίνησι
στή Θεομήτορα: «Τήν πόλιν Σου φύλαττε, Θεογεννήτωρ άχραντε' έν Σοί
γάρ αϋτη (...) κρατύνεται καί διά Σοΰ
νικώσα τροποΰται πάντα πειρασμόν, καί
σκυλεύει πολεμίους καί διέπει τό ύπήκοον». "Εψαλλε μέ ιερό ρίγος: «Τή
ύπερμάχω στρατηγώ τά νικητήρια ώς
λυτρωθείσα τών δεινών εύχαριστήρια
άναγράφω Σοι ή πόλις σου, Θεοτόκε
άλλ' ώς έχουσα τό κράτος άπροσμάχητον έκ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον». Ζητούσε μέ δάκρυα άπό τήν
Μητέρα του: «Ρϋσαι ήμάς βαρβαρικής άλώσεως καί πάσης άλλης πληγής».
"Εκραζε τόν «Κύριον τών Δυνάμεων»:
«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί εύλόγησον τήν κληρονομιάν σου» καί δώρησέ μας νίκες «κατά βαρβάρων». "Εψαλ
λε στις μέρες τής Λαμπρής τό «Χρι
στός ' Ανέστη» καί φωτιζόταν τό πρό
σωπο κι ή καρδιά σκιρτοϋσε άπό μυστι
κές χαρές. Ά κ ο υ γ ε τούς ψαλμικούς
στίχους «άναστήτω ό Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οί έχθροί αύτοϋ' ώς ε
κλείπει καπνός έκλειπέτωσαν, ώς τή
κεται κηρός άπό προσώπου πυρός, ού
τως άπολοϋνται οί άμαρτωλοί άπό προ
σώπου τού θεού καί οί δίκαιοι εύφρανθήτωσαν» κι οί έλπίδες θέριευαν. "Υ 
στερα άπό τήν θεία Λειτουργία καί τή
θεία Κοινωνία ό ραγιάς, ό σκλάβος, ό
άδύναμος, έβγαινε άπό τό χαμηλό πορτί
τής έκκλησιάς του έλεύθερος έσωτερικά, ψυχωμένος, μέ άναπτερωμένο τό
φρόνημα γιά τήν έθνική του άνάστασι.
' Αγκάλιαζε ό έχθρός τόν φίλο καί τόν
άσπαζόταν μέ τό «Χριστός ’ Ανέστη! καί
στό Γένος Ανάστασι!»...
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' Ο αιχμάλωτος στήν Ιδια του τήν Πα
τρίδα ραγιάς έστρεψε τό βλέμμα καί τήν
ψυχή πρός τήν ' Αγια-Σοφιά. Οί ύπερήφανοι θόλοι της στήν ' Επτάλοφο, όπως
έπίσης καί τά μεγαλόπρεπα άετώματα
τού Παρθενώνος στήν Ά κρ ό π ο λι, (ο
δηγούσαν νοερά τόν άδούλωτον Ελ
ληνα μέσα στό πέλαγος τών συμφορών
του σάν άλλο πολικό άστέρι πρός τό έθνικό του χρέος καί τήν έθνική του άποκατάστασι.
Πήγαινε στά ' Ορθόδοξα μοναστήρια
ό σκλάβος, άσπαζόταν τ' άγια λείψανα,
προσευχόταν στις όλονυκτίες, γιάτρευε
τις πληγές τής ψυχής του μέ τήν ιερή
' Εξομολόγησι. ’ Εκεί όμως έβλεπε καί
τούς θησαυρούς τού Γένους, τά συγ
γράμματα τής έθνικής του Γραμματείας. "Εβλεπε στούς νάρθηκας τών
Καθολικών καί Μονών καί στις Τρά
πεζες τών Μονών τούς σοφούς τού
' Ελληνισμού νά κρατούν είλητάριο
άνοικτό
μέ χαρακτηριστικά «θρη
σκευτικά» κείμενα άπό τή διδασκαλία
τους. Κι όλοι αύτοί ζωγραφισμένοι πλάι
σέ ' Αγίους καί Μάρτυρας τής ' Ο ρθοδο
ξίας, κύτταζαν έξεταστικά, παρακλητι
κά, στοργικά τόν τυραγνισμένο άδελφό
τους. Στό μισοσκόταδο τής θολόκτιστης
έκκλησιάς μέ τό φοβισμένο φώς τού
καντηλιού νά τρεμοσβήνη άκουγε τό
σκλαβόπουλο τόν παπά ή τόν καλόγερο
δάσκαλο νά τού «θεριεύη τήν άποσταμένη έλπίδα μέ λόγια μαγικά» κι ή ψυχή
του «πικρότερο άγροικοΰσε τόν πόνο
τής σκλαβιάς της- έ κ ε ί έβλεπε τί έχα
σε, τί έχει, τις τής πρέπει». Έ τ σ ι έ 
φευγε ά π ό 'κ ε ϊ μέ άναμμένο τόν πόθο
τής λευτεριάς καί άκουγε μέσα του καί

γύρω του, όσο κι άν τόν τύλιγε «ή μαυ
ροφόρα άπελπισιά, πικρής σκλαβιάς
χειροπιαστό σκοτάδι», τό θούριο: «Μή
σκιάζεστε στά σκότη. ' Η λευτεριά σάν
τής αύγής τό φεγγοβόλ' άστέρι, τής
νύκτας τό ξημέρωμα θά φέρη».
"Ε βλεπε όμως ό τυραγνισμένος
σκλάβος καί τόν Ορθόδοξο κλήρο
μέσα στούς άφόρητους διωγμούς καί
τις έξοντωτικές πιέσεις, νά όρθώνη
τό άνάστημά του στόν Αγαρηνό γιά
νά προστατεύση τά δικαιώματα τής ' Εκ
κλησίας καί τού Γένους. Στρατιά ψυχω
μένων κληρικών γίνονται πρωτοπόροι
στις έ π α ν α σ τ ά σ ε ις . "Α λ λ ο ι π ά λι
κληρικοί μαρτυρούσαν γιά τήν Πίστι καί
τό Γένος. ' Ο Πουκεβίλ, Γάλλος πρόξε
νος στήν πόλι τών Πατρών κατά τήν
περίοδο τής 'Εθνεγερσίας καί ιστορι
κός τής ' Επαναστάσεως τού 1821, γρά
φει: «Μέχρι τώρα άπό τούς Τούρκους
έχουν άπαγχονισθή ή άποκεφαλισθή
11 Πατριάρχαι, έχουν μαρτυρήσει καί
έχουν φονευθή 100 Ε π ίσ κο π ο ι καί
6.000 κληρικοί».
Ή έκουσία θυσία τού κλήρου γαλβάνιζε τήν πίστι καί τό άδούλωτο φρό
νημα τού λαού. Τούτο φάνηκε πολύ
καλά άπό τήν άρχή κιόλας τού 1821,
μέ τόν άπαγχονισμό τού άγιου έθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε '. Η
κρεμάλα κι ή θηλειά, πού άπαγχόνισαν
τόν Πατριάρχη, έγιναν ισχυρά ηθικά έλατήρια άγάπης καί εύλαβικής άφοσιώσεως πρός τό πρόσωπό του καί τήν
ιδέα τής
Ελευθερίας, πού ό Ιδιος
είχε ένσαρκώσει. ' Α π ' έδώ κι έμπρός
ο ί ' Αγαρηνοί ήταν οί «σφαγείς», οί «όλοθρευταί» τής Πίστεως καί τού Γένους.
Ή άγχόνη έπνιξε τόν Πατριάρχη, ή
Έ πανάστασι όμως δέν καταπνίγηκε
άπλωσε, έγινε πιό τραχειά γιά τόν τύ
ραννο. Ενώ ή Εύρώπη έστρεψε μέ
συμπάθεια τήν προσοχή της πρός τόν
άγωνιζόμενο ραγιά. Ά λ λ ω σ τ ε ήξε,,ε
καλά ό λαός, ότι μέ μιά μονάχα λέξι
θά μπορούσαν οί ' Ιεράρχαι του νά σώ
σουν τή ζωή τους' προτίμησαν όμως
τόν μαρτυρικό θάνατο, άντί ν ' άπαρνηθοϋν τήν πίστη τους. Γιάτούς ' Ιεράρχας έκείνους ή άνοδος στόν έπισκοπικό
θρόνο ήταν άνοδος πρός τόν Γολγοθά.
Ά λ λ ο ι κληρικοί «χωρίς νά μεταβάλ
λουν ή έλαττώσουν τήν πρός τήν θρη
σκείαν άφοσίωσίν των μετεσχηματίσθησαν καί εις άρίστους στρατιώτας». Τ έ
τοιοι ήταν, γιά ν ' άναφέρουμε δυό
παραδείγματα, ό πολυθρύλητος ήρως
' Αθανάσιος Διάκος πού δοξάστηκε σάν
δεύτερος Λεωνίδας, στόν ίδιο τόπο,
πού είχε δοξαστή καί ό άρχαΐος Σπαρ
τιάτης. ' Επίσης ό ' Επίσκοπος Σαλώνων
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' ΗσαΤας, ό π ρ ώ τ ο ς " Ελληνας ' Ιεράρ
χης, πού «έπεσεν ύπέρ πατρίδος, τήν
ώραν άκριβώς τής μάχης», στις Θ ερμο
πύλες, λίγο πριν άπό τόν Αθανάσιο
Διάκο.
Μεγάλες δμως καί άκατάλυτες έστίες τής ' Ορθοδόξου πίστεως καί τής
διατηρήοεως τοΰ έθνικοΰ φρονήμα
τος στάθηκαν καί τά Μοναστήρια. Τό
"Αγιον "Ορος, ή Πάτμος, τάΜετέωρα,
τό Σινά, τό Μέγα Σπήλαιο, ή ' Αγία Λαύ
ρα, όλα γενικά τά Μοναστήρια στόν
χώρο τής ' Ορθόδοξης ' Ανατολής στέ
γαζαν «κρυφά σχολειά» ή καί φανερά
πού κι αύτά κρυφά ήσαν στήν ούσία.
' Εκεί τά σκλαβόπουλα μάθαιναν «γράμ
ματα σπουδάμματα, τού Θεού τά πράμματα»1 μάθαιναν τά μεγαλεία τής Φυ
λής, τά κλέη τών άρχαίων προγόνων.
Γίνονταν ζωντανά μέλη τής ' Εκκλησίας
κι ώπλίζονταν μέ ήθική δύναμι καί ψυχι
κό σθένος γιά ν ' άποτινάξουν τόν βαρύ
ζυγό. Στά Μοναστήρια στεγάστηκαν
περίφημες Σχολές, πού προσέφεραν
άξιόλογη μόρφωσι κι έγιναν φυτώρια
έθναποστόλων, όπως τού πατρο-Κοσμά
τού Αίτωλοϋ. Τά Μοναστήρια άποτελοϋσαν έπίσης τόπους συγκεντρώσεων
τών έκπροσώπων τών διαφόρων π ε 
ριοχών τοϋ άγωνιζομένου έθνους καί
κέντρα συλλογής καί μεταβιβάσεων
πληροφοριών. Ακόμη έπιχορηγοϋσαν
τόν Αγώνα καί φιλοξενούσαν τούς
καταδιωγμένους σκλάβους. Στή Μονή
τής Φανερωμένης Σαλαμϊνος γιά παρά
δειγμα έφτασαν νά σιτίζωνται 5-6.000
άτομα. ' Από τά Μοναστήρια ξεπετάχτηκαν κι οί καλόγεροι, πού, όπως λέει τό
Ρουμελιώτικο δημοτικό τραγούδι, «ρί
χνανε στό θυμιατό μπαρούτι γιά λιβάνι».
Τέτοιοι ήσαν ό προηγούμενος τοΰ
Μ. Σπηλαίου Γεράσιμος Τορολός, πού'
γίνε χιλίαρχος, ό Παφνούτιος ίερολο-

Γρηγόρης Αυξεντίου: Πέθανε σάν ήροχις,
πολεμώ ντας γιά τήν Πατρίδα.

Μ ιχαήλ Καραολής: Τόν άπαγχόνισαν οί "Αγ
γλοι τήν 10 M aiou 1956.

χίτης, ένας ά π ό 'κείνο υ ς πού πρώτοι
άνέβηκαν στις έπάλξεις τών φρουρίων
τής Ναυπλίας (30-11-1822), ό Νεόφ.
Ρούβαλης. πού μέ 82 στρατιώτες κι έφτά μοναχούς άναχαίτισε 2.500 περί
που πεζούς καί ιππείς Τούρκους, ό Σα
μουήλ στό Κούγκι κ. ά.
Οί έ μ π ν ε υ σ μ έ ν ο ι' Ιεράρχαι τής ' Εκ
κλησίας μας είδαν, άπό τήν άρχή άκόμη
τής δουλείας, πώς γιά νά διατηρηθή
ή έθνική συνείδησι έπρεπε οί ραγιάδες
νά μορφωθούν. "Ετσι έκαναν καί στόν
τομέα τής Παιδείας ό,τι μπορούσαν. ' Η
χορεία τών λαμπρών αύτών ' Ιεραρχών
άρχίζει μέ τόν Γεννάδιο Σχολάριο, τόν
πρώτο Πατριάρχη- Εθνάρχη μετά τήν
"Αλωσι πού ιδρύει στήν Κωνσταντινούπολι τήν «Πατριαρχικήν Ά καδήμειαν»
ή τήν «Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν»
(1454), προχωρεί στόν Μελέτιο Πηγά,
Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας, συνεχίζε
ται μέ τόν Κων/πόλεως ' Ιωάσαφ καί τόν
Κων/πόλεως ' Ιερεμία Β ' καί φθάνει
στόν Κύριλλο Λούκαρι, πού ιδρύει στήν
Κων/πολι τό 1624 τό πρώτο Τυπογρα
φ είο γιά τήν έκτύπωσι έλληνικών βι
βλίων, τά όποια στέλλονται σ ' όλη τήν
' Ελλάδα, άλλά καί στό έξωτερικό. Προ
χωρούμε κατόπιν στούς Πατριάρχας
Ιεροσολύμων Δοσίθεον καί Χρύσαν
θον, στόν Κωνσταντινουπόλεως Κύριλ
λον Ε ', ιδρυτή τής Ά θ ω νιάδ ο ς ( τό
1743), γιά νά καταλήξουμε στόν άγιο
Παρτιάρχη Γρηγόριο Ε '. Τότε έλαμψαν
κι οί μεγάλοι Διδάσκαλοι τοϋ Γ έ ν ο υ ς :' Ο
Αρχιεπίσκοπος Εύγένιος Βούλγαρις,
«ό πρώτος έγκαινιάσας τήν διά γραμμά
των άναγέννησιν τής ' Ελλάδος», όπως
λέει ό βιογράφος του' ό Νικηφ. Θεοτόκης, άπό τούς «βασικούς συντελεστάς τής Ελληνικής άναγεννήσεως»·
ό άρχιμανδρίτης "Ανθιμος Γαζής, ή
ψυχή τής Επαναστάσεως στή Θ εσ
σαλία. ' Επίσης ό έπίσκοπος Κερνίτσης
καί Καλαβρύτων Ή λία ς Μηνιάτης, ό
«διδάσκαλός τοΰ "Εθνους» καί φ λο
γερός κήρυκας. Οί κληρικοί Νεόφ. Δού
κας, Νεόφ. Βόμβας καί ό Κωνσταντίνος
Οικονόμος. Αλλά καί ταπεινοί μοναχοί
καί κληρικοί, άνάμεσα στούς όποιους
ξεχωρίζουμε τόν ιερέα Εύγένιο Γιαννούλη, τόν ιερέα καί ιατρό Αναστάσιο
Γόρδιο, τόν ιερέα Αγάπιο Λεονάρδο,
τόν κληρικό Μπαλάνο Βασιλόπουλο κ.ά.

Κοντά σ ' αύτούς κι ό μεγάλος έθναπόστολος, ό άγιος Κοσμάς ό Αίτωλός,
γιά τόν όποιον έγραψαν πώς πρόσφερε
τόσα, όσα δέν πρόσφεραν όλοι οί άλλοι
άνδρες τής ' Επαναστάσεως μαζί. Γιατί
ό μικρόσωμος έκείνος ρασοφόρος, δια
θέτοντας γιγάντια θέλησι καί άγια
ψυχή, ώρθωσε τό άνάστημά του καί
άναχαίτισε τόν χείμαρρο τοϋ έξισλαμισμοϋ. Έπίσης σταμάτησε τήν «άλλογλωσσίαν» καί ταυτόχρονα κήρυττε:
«Δέν πρέπει νά ύπάρχη χωριό χωρίς
σχολείο» κι έτσι ίδρυσε 250 σχολεία
κοινά κι άνώτερα. Δούλεψ ε ύπεράνθρωπα ώς τήν ώρα τοϋ μαρτυρίου του
(24 Αύγούστου 1779), κι ήταν τόση ή
έμψύχωσι, πού έδωσε στό λαό μέ τις
διδαχές, τις προφητείες καί τήν όσια
βιοτή του, ώστε τά παλληκάρια ώρμοϋσαν στή μάχη μέ τό τραγούδι: «Βοήθα
"Αγιε Γιώργη καί σύ "Αγιε Κοσμά, νά πά
ρουμε τήν Πόλι καί τήν ' Αγια-Σοφιά»!
Δέν ξέρουμε τόν άκριβή άριθμό τών
κληρικών πού θανατώθηκαν στά χρόνια
τής Εθνεγερσίας. "Αλλοι μιλούν γιά
6.000 άλλοι γιά 10.000. Είναι όμως άναμφισβήτητο, πώς κ α ν έ ν α ς Ορθό
δοξος κληρικός δέν έμεινε άμέτοχος
τοϋ Ά γ ώ ν ο ς καθένας τόν έβοήθησε
μέ τόν δικό του τρόπο. Γι' αύτό ό ιστο
ρικός Σπ. Τρικούπης γράφει: «Δέν δυνάμεθα νά μή θαυμάσωμεν τόν μέγαν
χαρακτήρα, δν ό κλήρος, ό θείος τώ δντι
κλήρος, καί οί άρχοντες έπέδειξαν».
Αλλά καί στή Φιλική ' Εταιρεία, τήν
όποια πρώτη ή ' Εκκλησία είχε ένθαρρύνει, οί κληρικοί καλύπτουν περίπου τό
10% τών μελών της, πράγμα πού σημαί901
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Αριστερά, Ά ν δ ρ έ α ς Δημητρίου: Ά παγχονίστηκε άπό τούς Ά γ γ λ ο υ ς σέ ήλικία 22 έτών,
τήν 10η ΜαΤου 1956. Κάτω, Στυλιανός Λένας: Ενας άκόμα υπέροχος άγωνιστής τής Κυπρια
κής έλευθερίας. Στήν άπέναντι σελίδα: Ο θάλαμος τής άγχόνης τών κεντρικών φυλακών
Λευκωσίας. Στό κέντρο ή καταπαχτή πού άνοιγε γιά νά βρ εθούν στό κενό τά κρεμασμένα
σώματα.

στοι. Τό χαρακτηριστικό όμως είναι, ότι
έχουμε ταυτόχρονα μαρτύρια σ ’ όλες
τις έλληνικές περιοχές τής Ορθόδο
ξης Ανατολής καί σ ' αύτές τις πιό άπομονωμένες. Τό μαρτυρολόγιο τού
17ου αίώνος είναι «άληθώς άτελείωτον.
Οί άγνωστοι ήρωες τής πίστεως είναι
ύπερπολλαπλάσιοι τών γνωστών». Α
τελείωτο όμως είναι καί τό μαρτυρολόγιο τοϋ 18ου αίώνος. Καθώς μάλιστα
«έγλυκοχάραζε τοϋ Γένους τό ξημέ
ρωμα», ό Τούρκος γινόταν συνεχώς
βαρβαρώτερος. Οί Σουλιώτες π.χ. πού
δέν είχαν, διασωθή μετά τήν έξοδο ή
έγλύτωσαν άπό τις μάχες, είχαν όδηγηθή στά Ιωάννινα καί ύποβλήθηκαν
σέ φρικιαστικά μαρτύρια. Τούς κάθιζαν
νει - άν λάβουμε ύπ' δψι τήν άναλογία
τών κληρικών στόν πληθυσμό τοϋ "Ε σέ πυρακτωμένα σίδερα καί καθώς έψήνονταν ζωντανοί δοξολογούσαν τόν
θνους - πώς ή συμμετοχή τους ήταν
Θεόν τών πατέρων τους. ' Ωστόσο κα
εντυπωσιακή. Ά να φ έρ ε τ α ι ότι ούδείς
τών ' Ελλήνων Μητροπολιτών, όλων τών νένας δέν άρνήθηκε τήν πίστι του. Ο
τελευταίος τών άρχηγών τής Θ εσ
τμημάτων τής χώρας, έμεινεν άμύητος»
σαλίας, ό παπα-Εύθύμιος Βλαχάβας,
(Κωντ. Βοβολίνης).
είπε σταθερά στόν ' Αλή πασά, πού τόν
” Ετσι τό Γόνος κάτω άπό τήν έμπνευβασάνιζε γιά ν ' άλλαξοπιστήση: «Ρωσι τής Εκκλησίας καί μέ πρωτοπόρο
μηός έγώ γεννήθηκα, Ρωμηός θέ νά
τόν κλήρο βάδιζε σταθερά, γενναία,
Επίσκοπος Ά νδρούσ ης
περήφανα τόν Γολγοθά του ποτίζον πεθάνω»! Ό
' Ιωσήφ, έκφράζοντας τό έθνικό πνεύ
τας τό δένδρο τής Έ λευθερίας όχι
μα τών νεομαρτύρων, έλεγε στούς φί
μόνο μέ τό αίμα, πού έχυνε στις
λους
του, πού τόν συμβούλευαν νά μή
άλλεπάλληλες έπαναστάσεις, άλλά καί
πάη στήν Τρίπολι: «"Αν μάς θανατώμέ τήν προθυμία του γιά τό μαρτύριο.
σωσι, γενηθήτω τό θέλημα τού Κυρίου.
Γιατί άπό τήν πρώτη κιόλας ήμέρα τής
Θανατούμεθα ολίγοι καί τό Έ θ ν ο ς
πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
σώζεται».
είχε κιόλας άνοίξει τό ένδοξο βιβλίο
Αύτό είναι σημαντικώτατο στοιχείο.
τής Ορθοδοξίας, τό Μαρτυρολόγιο.
"Ο λοι οί νεομάρτυρες, ό άνθός έκεΐΟ άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης
νος τοϋ Γένους, μαρτυρούσαν γιά τήν
δοξάζει τόν Θεόν γιά τις λεγεώνες
Χριστιανική καί τήν έθνική έλευθερία.
τών νεομαρτύρων καί εύγνωμονεί τούς
άθλητάς έκείνους τής πίστεως, οι ό Τό μαρτυρικό αίμα ήταν κι ένα άσίγαστο
καί βροντόφωνο έθνικό κήρυγμα πού
ποιοι «διά νά φυλάξουν τήν έλευθεάναχαίτιζε
τήν προσπάθεια τοϋ βίβαιου
ρίαν καί εύγένειαν τής χριστιανικής
καί συστηματικού έξισλαμισμού (άλλά
ήμών πίστεως κατεφρόνησαν πλούτον,
καί τοϋ έκφραγκισμοϋ, πού άπεργάζονδόξαν, ήδονάς καί κάθε άλλην σωματι
ταν ιδιαίτερα στήν Πελοπόννησο καί τά
κήν άπόλαυσιν καί παρέδωκαν τόν ένησιά τοϋ Αιγαίου οί Ενετοί) κι έποαυτόν τους προθύμως εις θάνατον».
μένως τοϋ άφελληνισμοϋ. ' Ο Πατριάρ
"Ο λοι αύτοί «έλόγιαζαν τά βάσανα ώς
ξεφαντώματα, τάς φυλακάς ώς παλά χης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος
Λούκαρις, έκφράζοντας τή μεγάλη
τια, τά δεσμά ώς χρυσά στολίδια, τάς
αύτή
άλήθεια έγραφε: «"Αν είχε βασιάτιμίας ώς τιμάς, τάς θλίψεις διά άναλεύση ό Τούρκος εις τήν Φραγκίαν δ έ 
παύσεις, τήν φλόγα τοϋ πυράς ώς δροκα χρόνους, Χριστιανούς έκεΐδ έν εϋρισισμόν καί άνάψυξιν, τά μαχαίρια διά
σκες· καί εις τήν ' Ελλάδα τώρα τριακοπαιγνίδια, τόν σκληρό θάνατον διά ζωήν
σίους χρόνους εύρίσκεται, καί κακοαιώνιον».
Ελάχιστοι νεομάρτυρες είναι γνω παθοϋσιν οί άνθρωποι καί βασανίζονται
στοί οί περισσότεροι μάς είναι άγνω διά νά στέκουν εις τήν πίστιν τους καί
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λάμπει ή πίστις τοϋ Χριστού καί τό μυ
στήριον τής εύσεβείας». Αλλά καί ό
Ricaut, ό "Αγγλος Πρόξενος στή Σμύρ
νη, πού έπισκέφθηκε τήν ' Ανατολή στις
άρχές τοϋ 18ου αίώνος, θαυμάζει τήν
σταθερότητα τών Ελλήνων στήν πά
τρια πίστι, καί λέγει: «Διατηροϋσι τήν
πίστιν αύτών μ ετ' εύσταθείας, άξίας
τοϋ ήμετέρου θαυμασμού». Ο Αρχι
επίσκοπος Αθηνών καί σοφός ιστορι
κός τών ήμερών μας Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος, άναφερόμενος στά
παραπάνω λόγια τοϋ Ricaut, συμπλη
ρώνει: «' Ο άριθμός τών έξισλαμισθέντων άποστατών τής χριστιανικής πί
στεως έκ τών ' Ελλήνων ύπήρξε λ ί α ν
μ ι κ ρ ό ς έν συγκρίσει πρός τόν άριθμόν τών άποστατών άλλων λαών».
Διευκρινίσαμε παραπάνω, πώς ή
' Εκκλησία δέν είναι μονάχα ό κλήρος,
άλλά κι όλος ό πιστός λαός τοϋ Θεού.
Αύτός λοιπόν ό λαός άγωνιζόταν σύσ
σωμος. Ζοϋσε μέ τή συνείδησι, πώς δέν
πρέπει νά παραδοθή στή μοίρα του, άλ
λά νά πολεμήση τόν ύβριστή τής
θρησκείας του, τόν καταλυτή τής έ 
λευθερίας του. Ζοϋσε, κατά τόν λόγο
τοϋ Μακρυγιάννη, «διά θρησκείαν καί
πατρίδα». Ό λαός άκουγε τό κή
ρυγμα, διάβαζε έκκλησιαστικά βιβλία,
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τ ' ' Οκτωήχι, τό Ψαλτήρι, τό Ρολόι (' Ωρολόγιον). Τά περισσότερα κείμενα πού
μελετούσαν ο ί " Ελληνες στά χρόνια τής
δουλείας ήταν θρησκευτικά. ' Η άρχαία
Ελλάδα μέ τήν 'Ιστορία καί τόν πο
λιτισμό της έδινε στόν άσκλάβωτο
σκλάβο τήν φιλοδοξία καί τ ' όνειροπόλημα1 ή Εκκλησία όμως τού Χριστού
τόν ώπλιζε μέ πίστι καί δύναμι. «ΤΩ
ήθη θρησκευτικά! δΓ υμών ένισχυρίσθη ή ' Επανάστασις, άσθενές ήδη βρέ
φος στεναγμών καί όδύνης», άναφωνεΤ ό ' I. Φιλήμων στόν Πρόλογο τού
βιβλίου του «Δοκίμιον Ιστορικόν τής
'Ελληνικής Έπαναστάσεως».
Γ ι' αύτό καλοϋσε τό Γένος ό Ρή
γας: « Ε λ ά τ ε μ ' ένα ζήλο σ ' έτοϋτον
τόν καιρόν, νά κάμωμεν τόν όρκον έπάνω στόν Σταυρόν». Ο Κολοκοτρώνης
βεβαίωνε: «Είναι θέλημα τού Θεού.
Είναι κοντά μας καί μάς βοηθάει γιατί
πολεμάμε γιά τήν πίστι μας, γιά τήν
πατρίδα μας (...). Καί όταν ό δίκαιος
Θεός μάς βοηθάει ποιός έχθρός ήμπορεί νά μάς κάνει καλά;» Ό Μακρυγιάννης έγραψε στ' Απομνημονεύμα
τά του- «δταν σηκώσαμε τήν σημαίαν
έναντίον τής τυραννίας ξέραμεν, ότι
είναι πολλοί έκεϊνοι καί μαχητικοί κι
έχουν καί κανόνια κι όλα τά μέσα. ' Ε
μείς ούλοι είμαστε άδύνατοι. Ό μ ω ς
ό Θεός φυλάγει καί τούς άδυνάτους κι
άν πεθάνωμεν πεθαίνομεν διά τήν Πα
τρίδα μας, διά τήν Θρησκείαν μας καί
πολεμοϋμεν όσο μπορούμε έναντίον
τής τυραγνίας καί ό Θεός βοηθός». ' Ο
Γ. Τερτσέτης, πού γνώρισε άπό κοντά
τή λεβεντιά καί τήν πίστι τών παλληκαριών τού 1821, έγραψε: «Πολλές άμάχες έγιναν εις τόν κόσμον(...). Αλ
λά ό πόλεμός μας μοιάζει μέ τούς δι
καιότερους (...), τόσο συμφωνεί μέ τή
θρησκεία μας, πού θά ταίριαζε σημαιο
φόροι μας ν ά 'ν α ι οί άγγελοι»!
Πριν όρμήσουν στή μάχη τά παλληκάρια ζητούσαν τήν βοήθεια τού Θεού.
Ο γενναίος Κανάρης περιγράφοντας
τήν ψυχική του κατάστασι πριν άπό
τήν πυρπόλησι τής Τουρκικής ναυαρχίδος ώμολόγησε: «Μία δύναμις μέ
άρπαξε άπό τή λιτανεία πριν φύγου
με άπό τά Ψαρά γιά τή Χίο. Μία δύναμις θεϊκή μέ γιγάντωσε. Αύτή μοϋ
έδωσε θάρρος (...). Οί Τούρκοι ήταν
τόσοι ώστε έάν έπτυον έπάνω μας θά
μάς έπνιγαν άναμφιβόλως. Εις τό Ό ν ο 
μα τού Κυρίου, φώναξα έκείνη τή στιγ
μή. "Εκανα τό σταυρό μου καί πήδηξα
στή βάρκα. Οί φλόγες τού πυρπολι
κού μεταδόθηκαν στή Ναυαρχίδα, πού
τινάχθηκε στόν άέρα». Τίς μεγάλες

νίκες τους τά παλληκάρια δέν τίς άπέδιδαν στόν ήρωϊσμό τους, άλλά στόν
Θεόν. « Ό "Εφορος τής
Ελλάδος
Θεός», έλεγε ό ναύαρχος Α. Μιαούλης, «ένέπνευσεν εις τάς καρδίας τών
έχθρών μας άκραν δειλίαν καί φόβον».
Οί νέοι τού ' Ιερού Λόχου ώρκίζονταν:
«' Ως Χριστιανός ' Ορθόδοξος καί υιός
τής ήμετέρας καθολικής καί Ά π ο στολικής Εκκλησίας ορκίζομαι (...) νά
χύσω καί αύτήν τήν ύστέραν ρανίδα τού
αίματός μου ύπέρ τής Θρησκείας καί
τής Πατρίδος μου (...), ϊνα νικήσω τούς
έχθρούς τής Θρησκείας μου ή νά άποθάνω ώς μάρτυς διά τόν ' Ιησοϋν Χρι
στόν».
Έκεΐνοςό κ α θ ο λ ι κ ό ς ξ ε σ η κ ω 
μ ό ς ήταν άποτέλεσμα μυστικής καί ύπομονετικής διεργασίας, πού είχε συντελεσθή στά βάθη τής ψυχής τού Γέ
νους. Πατριάρχαι, Ε πίσκοποι, ιερείς,
μοναχοί, άρχηγός, καπετάνιος, κλέφτες
άρματωλοί, ήρωες έπώνυμοι κι άνώνυμοι, άνδρες σοφοί καί λόγιοι, άπλοι
άνθρωποι τού λαού, γυναίκες καί παι
διά ήταν γεμάτοι άπό Πίστι καί έρωτα
πρός τήν Πατρίδα. Ό πρωτεργάτης
τού 1821, ό Θ. Κολοκοτρώνης, έλεγε
άργότερα: « Ως μιά βροχή έπεσ εν εις
όλους μας ή έπιθυμία τής ' Ελευθερίας
μας καί όλοι (...) έσυμφωνήσαμεν εις
τόν σκοπόν αύτόν καί έκάμαμεν τήν
' Επανάστασιν».
"Ετσι πραγματοποιήθηκε τό θαύμα,
πού λέγεται 1821. Θαύμα τού Θεού,
πού Εκείνος έργάσθηκε μέ τήν άγια
καθολική καί άποστολική 'Ο ρθόδοξη
'Εκκλησία, τ ή ν ψ υ χ ή τ ο ύ Γ έ ν ο υ ς .

Τό ίδιο έγινε καί μέ τόν μεγάλο
Μακεδονικό άγώνα καί τούς άπελευθερωτικούς πολέμους τού 1912-13. Λ ε
γεώνα όλόκληρη άποτελοϋν οί πρωταγωνισταί καί οί έπιτελεΐς τής Εκκλη
σίας στούς πολέμους αύτούς τού
"Εθνους, πού έκάλυψαν χωρίς διακο
πή τήν πρώτη εικοσαετία τού 20οΰ
αίώνος καί είχαν σκοπό τήν άπελευθέρωσι έλληνικών έδαφών: Τής Μ ακε
δονίας, τής ' Ηπείρου, τής Θράκης, τών
νήσων τού Αρχιπελάγους, τής Κρή
της, τού 'Ελληνικού Πόντου, τής Μι
κρός ' Ασίας. Είπαν, πολύ σωστά, πώς «ό
ύπέρ τού μακεδονικού έδάφους άγών
ύπήρξεν ό πάντων μεγαλοπρεπέστερος
καί έπικώτερος» τών άγώνων τής Φυ
λής μας. Γιατί τό Έ θ ν ο ς άγωνίσθηκε
τότε όχι μόνο έναντίον τών Τούρ
κων, άλλά καί τών γειτόνων του πού
πάντοτε έποφθαλμιοΰν τήν έλληνική
"Ηπειρο, Μεκεδονία καί Θράκη. Τό Έ 
θνος άγωνιζόταν πολυμέτωπον άγώνα
έναντίον τών Τούρκων, Βουλγάρων,
Σέρβων, Αλβανών, Ρουμάνων, ΣλαυοΡώσων, 'Ιταλών καί Αύστριακών. Ό λ ο ι
δυνατοί, πλούσιοι, έπίφοβοτ όμως ύπουλότεροι καί πιό έπικίνδυνοι θρα
σείς καί τολμηροί ά π ' δλους οί Βούλγα
ροι κι οί Αύστριακοί.
Ή Εύρώπη έγνώριζε πολύ καλά τά
άμέτρητα κακουργήματα καί τίς ομαδι
κές σφαγές τών Βουλγάρων κομι
τάτων σέ βάρος τών Ελλήνων, ώστόσο υιοθετούσε καί προστάτευε τόν
Βουλγαρικό σωβινισμό. Μέσα στό όργιο
αύτό τών σφαγών ή ' Εκκλησία έτόνω-

Σ υνέχεια στή σελ. 994
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ΦΟΒΕΡΗ Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ «ΝΤΙΣΚΟΜΑΝΙΑΣ»

ΤΑ ΚΛΜΜΙ
ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΣΕ :
Ό τα ν περάσης τό κατώφλι τοϋ «ντίσκο», γίνεσαι άλλος άνθρωπος.
Τό όνομά σου, ή σοβαρότητά σου, ή κοινωνική σου θέσι, ή οικονο
μική σου επιφ άνεια, όλα πάνε π ε ρ ίπ α τ ο .' Ε κεί πού μπαίνεις, θ ά π α ίξης έναν άλλοιώτικο ρόλο. Καί... άνώνυμο. Στό «ντίσκο», όλα ώπιτρώπονται. ' Η «ντισκομανία», άπλώνεται σάν τόν καπνό καί εισχω ρ εί
παντού. Στήν ' Αμερική καί στήν Ευρώπη. Καί κυ ριεύει άσημους καί
διάσημους.
ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ καί ψυχαναλυ
τές έχουν κινητοποιηθή γιά νά
εξηγήσουν τό φαινόμενο τού μαζικού
σέξ στά περίφημα «ντίσκο»: Στά κλάμπ
όπου «όλα επιτρέπονται». Εκείνη πού
μένει άκίνητη καί άδιάφορη είναι ή άστυνομία.
' Η «ντισκομανία» απλώνεται στις
ΗΠΑ καί τήν Εύρώπη σάν ένα φαινόμε
νο ομαδικής ύστερίας, παρασύροντας
στόν ίδιο στρόβιλο τό άνώνυμο πλήθος
καί τις διασημότητες.
"Ετσι: Στήν ίδρωμένη λάμψι τοϋ
«Στούντιο 54» σκοντάφτει κανείς συ
νέχεια πάνω σέ φλογισμένα σώματα
καί θερμά κεφάλια. Θά συνάντηση γιά
παράδειγμα τήν σύζυγο ένός διάσημου
άστέρα τοϋ ρόκ νά έρωτοτροπή μέ κά
ποιον έπίσης διάσημο σκιτσογράφο, κά
ποιον γνωστό συγγραφέα νά σαλιαρίζη μέ τήν γυναίκα τοϋ έκδοτη του καί
ώριμες κυρίες νά «κάνουν τρέλλες»
στήν πίστα μέ νεαρούς καί εύσωμους
Πορτορικανούς μέχρι τό πρωί. Θά έχη
τήν εύκαιρία νά δή έπίσης ώραιότατα
καί άκριβοπληρωμένα φωτομοντέλα νά
σηκώνουν τά φουστάνια τους γιά νά
άποκαλύψουν ότι... ξέχασαν στό σπίτι,
τήν περιβολή τής Εϋας ώστε νά πά
ρουν έτσι θάρρος καί νά τις πλησιάσουν
οί πιό ντροπαλοί θαμώνες. Είναι άλλο
θέμα άν μερικοί φεύγουν πανικόβλη
τοι.

Κ
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Πρώτοι στά Σόδομα καί
Γόμορα
Τί είναι όμως έκεϊνο πού κάνει
όλους αύτούς τούς άνθρώπους νά έκδηλώνονται μέ τρόπους, οί όποιοι θά
μπορούσαν νά καταστρέψουν τήν κο
ριέ ρα τους καί τήν προσωπική τους ύπόληψι, σέ περίπτωσι πού κάποιος άποφάσιζε νά τούς άποκαλύψη κατανομάζοντάς τους;
Μιά άπάντησι δίνει ό Χάουαρντ Μέρριτ, ένας άπό τούς κορυφαίους «ντίσκ
τζόκεϋς» καί ειδικός στή μίξι ήχου τής
έταιρίας «Καζαμπλάνκα Ρέκορντς» πού
παρακολουθεί παρόμοια θέματα καθη
μερινά:
«Θυμάμαι κάποτε», διηγείται, «πού
δούλευα σέ ένα κέντρο, στό όποιο ή
πίστα ήταν τοποθετημένη πάνω άπό μία
πισίνα. Κατά τίς πέντε τό πρωί ένας
μεγάλος άριθμός άνθρώπων είχαν μεί
νει έντελώς γυμνοί. "Ολες οί σεξουα
λικές μέθοδοι καί τεχνικές άρχισαν
σιγά σιγά νά έφαρμόζωνται κατά κόρον.
Τό γκαρσόνι παρακολουθούσε τή σκη
νή. Ό ένας μετά τόν άλλον οί θαμώ
νες ρίχνονταν μέσα στόάνθρώπινο σύμ
πλεγμα καί στό νερό. Έ νοιω θα πολύ
παράξενα βλέποντας αύτό τό θέαμα
ένώ έπαιζα μουσική. Έ ν α ς - ένας ά
φηνε τόν έαυτόν του νά παρασυρθή
άπό τό ρεύμα».

Παρόμοιες σκηνές περιγράφει καί ό
Τζίμ Μπάργκες, ό πασίγνωστος «ντίσκ
τζόκεϋ» στό άχανές Μανχάτταν, ό ό
ποιος έχει ζήσει τό φαινόμενο όχι μία,
άλλά άμέτρητες φορές: «Οί άνθρωποι»
λέει, «πετοϋν τά ρούχα τους καί άρχίζουν νά κάνουν έρωτα μπροστά στούς
άλλους. Είναι κάτι σάν μεταδοτική
άσθένεια».
Οί διασημότητες, ιδιαίτερα φαίνεται
νά τό άπολαμβάνουν μέ μανία αύτό τό
παιγνίδι. Είναι οί πιό έπιρρεπεΐς άπ"
όλους στό όργιο. Τρελαίνονται γιά τήν
«μόδα»: Ά ν βρεθούν σέ ένα συντηρη
τικό κλίμα, θά είναι κι αύτοί συντηρη
τικοί. Ά ν όμως βρεθούν στά Σόδομα
καί Γόμορα, τότε θάριχτοϋν στό χάος
πρώτοι καί καλύτεροι.
Οί άνθρωποι πού διευθύνουν τά πιό
«καυτά» καί έπιτυχημένα «ντίσκο» είναι
έξυπνοι. Ποντάρουν στήν ψυχολογία
τού πρόβατου πού άκολουθεΐ τόν βο
σκό, ή όποια διέπει τήν πελατεία τους.
Προσπαθούν νά έπιτύχουν τόν συνδυα
σμό ό όποιος θά έκραγή μέ μαθημα
τική άκρίβεια μόλις ό ρυθμικός ήχος τοϋ
ντίσκο άρχίσει νά πάλλεται άδυσώπητος
στ" αύτιά καί τόν έγκέφαλο.
Οί άναστολές τών άνθρώπων πού
διασκεδάζουν σ ' αύτοϋ τοϋ είδους τά
«ντίσκο» έξαφανίζονται μόλις άρχίσει
ή μουσική. Τό «ντίσκο» έξηγεΐ ό «άντεργκράουντ» διάσημος σκηνοθέτης

πού κάνουν έκεϊ δέν είναι, παρά ήθοποιΐα. Δέν πρόκειται γιά ένα είδος έκτονώσεως χωρίς νόμους καί κανόνες.
Εξεζητημένοι μικροαστοί καί διασημότητες πού νοιώθουν καταπιεσμένες
έχουν τήν άνάγκη νά ξεσπάσουν.
Αύτή τήν εύκαιρία τήν βρίσκουν στό
φανταστικό κόσμο τού «ντίσκο».

Αντυ Γουώρχολ, «είναι θέατρο καί
ασκεί τήν μανία του. Είναι σά νά παρακολουθής μιά καλή παράστασι καί μετέ
χεις πνευματικά στά διαδραματιζόμενα.
Στό τέλος γίνεσαι ό ίδιος ήθοποιός».
Πράγματι, γενικά καί ύποσυνείδητα,
τά «ντίσκο» λειτουργούν σάν θεατρι
κές σκηνές, έπάνω στις οποίες μπο
ρεί κανείς νά άναδειχθεί μεγάλος ή
θοποιός, όχι έξ αιτίας τού ταλέντου
του, άλλά έξ αιτίας τής «ικανότητάς»
του νά άποβάλλη όλα του τά ταμπού καί

τις ήθικές άναστολές. Δέν μπορεί νά
είναι άπλή σύμπτωσι ότι τό «Στούντιο
54» ήταν άρχικά θέατρο όπερας γιά νά
γίνη στή συνέχεια τό στούντιο όπου ήχογραφήθηκαν καί σκηνοθετήθηκαν οί με
γάλες έπιτυχίες τής ΙΟετίας τού '50.
Η σημερινή πίστα είναι ή πρώην θεα
τρική σκηνή καί ό έξώστης είναι άκόμα
άνοιχτός γιά τούς θεατές, οί όποιοι
όμως είναι συνήθως πολύ άπασχολημένοι μέ τό σέξ γιά νά παρακολου
θούν τήν παράστασι».
«Μόλις περάσεις αύτές τις πόρτες,
άμέσως γίνεσαι κι έσύ ήθοποιός», έξηγεϊ ένας ψυχολόγος. «Καί τότε ό ρό
λος σου σέ μεταμορφώνει. Επηρεά
ζεσαι άπό τήν κατάστασι. "Αν όλα τά
συνθήματα πού έπικρατούν σοΰ μετα
δώσουν τό μήνυμα ότι στό χώρο αύτό
πρέπει νά δώσης παράστασι, έσύ θά
δώσης παράστασι... καί μάλιστα πολύ
θεαματική».
Ο Τζούλιαν Ρόεμπακ, διακεκριμένος
κοινωνιολόγος τού Πανεπιστημίου τής
Πολιτείας τού Μισσισιπή, ό όποιος άφιέρωσε τήν έπαγγελματική του ζωή μ ελε
τώντας τήν έθνογραφία τής νυκτερινής
ζωής καί τήν συμπεριφορά τού άτόμου
στά μπάρ, έκφράζει περίπου τήν ίδια
άποψι:
«Πηγαίνουμε σ ' αύτά τά μέρη», έξηγεί «γιά νά παίξουμε ένα διαφορετι
κό ρόλο. Ό λ ο ι παραδέχονται ότι αύτό

Παραμένει πρόβλημα όμως τό γιατί
μεγάλα ονόματα, τών οποίων ή καλ
λιτεχνική καριέρα θά καταστρεφόταν
άμέσως, σέ περίπτωσι πού ή φωτογρα
φική κάμερα τά συνελάμβανε σέ στά
σεις προσβολής τής δημοσίας αίδούς,
έπιμένουν νά άσελγοΰν δημοσία.
« Ή άπάντησι είναι ότι γοητεύονται
άπό τήν αϊσθησι ότι φτάνουν στά άκρα»,
έξηγεί ό Ρόεμπακ. «Κλωτσούν τόν κίν
δυνο πού άπειλεϊ τήν σταδιοδρομία καί
τήν καλή τους φήμη καί γιά νά πούμε
τάπράγματα μέ τ ' όνομά τους, ό καθέ
νας μας είναι κατά βάθος ένας έπιδειξίας».
Τό νά φέρεται κανείς σάν έπιδειξίας σέ μέρη όπως τό «Στούντιο 54»,
τό κλάμπ «Ξενών» τής Νέας Ύ όρκης,
τό «Λέ Παλάς» τού Παρισιού καί τό
«Τζάκυ Ο» τής Φλωρεντίας, οπωσδή
ποτε δέν τού έξασφαλίζει καμμία πρω
τοτυπία. Κι αύτό ίσως έξηγεί τό γιατί,
καθώς προχωρεί ή νύχτα, ή συμπεριφο
ρά τών άνθρώπων σ ' αύτά τά μέρη γί
νεται όλο καί πιό έκκεντρική καί άλλόκοτη. Οποιος βρεθεί σ ' ένα χώρο γε
μάτο έπιδειξίες, οί όποιοι συναγωνί
ζονται ό ένας τόν άλλο, θά γίνη μάρ
τυρας μιάς σειράς πολύ παράξενων
δραστηριοτήτων. ' Η προσπάθεια νά
προσελκύσης τήν προσοχή τών άλλων
είναι σκληρή δουλειά.

Γυναίκες: Φ λογερές ώπιδ ε ιξίε ς
Αύτό πού παρατηρεί κανείς έπίσης
στά «καυτά ντίσκο» είναι ότι οί πιό σε
μνότυφες άπό τις γυναίκες γίνονται
οί πιό φλογερές έπιδειξίες. Η φιλο
λογία τής ψυχολογίας πολύ σπάνια
θίγει τό θέμα τής γυναικείας έπιδειξιομανίας καί τό γεγονός ότι πρόκειται
γιά ένα φαινόμενο συνηθέστατο στό
ντίσκο, άποτελεϊ πραγματική πρόκλησι
γιά τούς ορθόδοξους ψυχολόγους οί
όποιοι πίστευαν ότι τό φαινόμενο αύτό
περιοριζόταν στούς άνδρες.
Μία έρευνητική ψυχιατρική ομάδα
τού Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ ή όποια
μελέτησε τήν σεξουαλική έπιδειξιομανία στις γυναίκες κατέληξε στά συμ
περάσματα τά όποια βοηθούν στήν έξήγησι τού έρωτήματος γιατί ορισμένες
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προσπαθούν νά έπιτύχουν τό συνδυασμό ό

είναι άνώνυμα κι αύτό είναι πού έπιτείνει τόσο πολύ τήν άτμόσφαιρα τού έρω-

όποιος θά έκραγεϊ μέ μαθηματική άκρί-

τισμού».

Οί άνθρωποι πού διευθύνουν τά «ντίσκο»

βεια, μόλις ό ρυθμικός ήχος τού «ντίσκο »
άρχίσει νά πάλλεται άδυσώπητος σ τ ' αύτιά

Σιγοϋν οί ηθικές
αναστολές

καί τόν έγκέφαλο.

γυναίκες γδύνονται μέ τέτοια προθυ
μία ατά ντίσκο. "Οπως έγραψαν τό
1977 σέ ένα άρθρο τού περιοδικού
« Ά μ έ ρ ικ α ν Τζόρναλ όφ Σαϊκάίατρυ»,
τά μέλη της έπιστημονικής αύτής ομά
δας, Μάρκ Χόλλεντερ, Σ. Ούίνστων
Μπράουν καί Χάουαρντ Ρόμπακ, «έ
νας άνδρας έπιδεικνύει τά όργανα τού
φύλου του γιά νά προκαλέση άντίδρασι
φόβου ή σόκ. Αντίθετα η έπιδειξιομανία τής γυναίκας πηγάζει άπό τήν
ανάγκη νά τήν π ρ οσ έξο υ ν» .' Η διαφορά
αύτή στήν ψυχοδυναμική τής άνδρικής
καί γυναικείας έπιδειξιομανίας άποκαλύπτει τούς τρόπους μέ τούς ό
ποιους τά δύο φύλα έκδηλώνονται.
' Ο άρσενικός έπιδειξίας συνήθως
άποκαλύπτεται ατά μάτια μιάς γυναίκας
μία συγκεκριμένη στιγμή. Η γυναίκα
όμως θέλει νά τήν δοϋν όσο τό δυνα
τόν περισσότερα μάτια. Γιά τις γυναίκες
αύτές τά «ντίσκο» είναι ή Γή τής Ε
παγγελίας. Εκεί ύπάρχουν πλήθη άνθρώπων νά τις δοϋν καί οί ιδιοκτήτες
τών κέντρων αύτών, όχι μόνο τις άνέχονται, άλλά καί τις ένθαρρύνουν, γιατί
αύτή άκριβώς ή συμπεριφορά τους εί
ναι έκείνη πού «ζεσταίνει τήν άτμόσφαιρα».
' Η Χουανίτα διαθέτει ένα άπό έκεΐνα
τά ψιλόλιγνα καί ήλιοκαμένα κορμιά
πού έπλασε ό Θεός ειδικά γιά τό «ντί
σκο». Ό τα ν τό λικνίζη στό ρυθμό τής
μουσικής γύρω στις 3 ή ώρα κάθε πρωί,
ό αισθησιασμός πού τό διαπερνάει άπ '
τήν κορυφή μέχρι τά νύχια σοϋ κόβει
τήν άνάσα. ' Η Χουανίτα έχει πάρει τό
ντοκτορά της στήν ψυχολογία τού περι
βάλλοντος, άλλά σταμάτησε νά έξασκή
τό έπάγγελμά της γιατί τής ήταν έμπόδιο στή νυκτερική ζω ή." Αν τή ρωτήσετε
πώς τά βολεύει οικονομικά, έκείνη θά
χαμογελάση καί θά άπαντήσει γεμάτη
μυστήριο: «Κάνω διάφορες δουλειές,
λίγο ά π ' όλα». Ή Χουανίτα άρχισε
αύτή τή δουλειά τό 1965, όταν ήταν 15
έτών καί άπό τότε βρίσκεται χωρίς δια
κοπή στό προσκήνιο τού «ντίσκο».
«Δέν είναι άνάγκη νά άποτελής
ψυχοπαθολογική περίπτωσι γιά νά πετάξης τά ρούχα σου, ή νά πέσης στήν
άγκαλιά κάποιου όταν βρίσκεται σ ' ένα
ντίσκο» λέει ή Χουανίτα. ’ Ο παράγων
περιβάλλον μπορεί νά μεταλλάξη τήν
συμπεριφορά καί τού πιό σοβαρού
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' Αφού έκανε τήν άνάλυσί της ή Χουα
νίτα είχε καί μία άλλη φαεινή ιδέα:
« Ίσ ω ς όλα αύτά έχουν νά κάνουν
μέ τήν τεχνολογία», λέει. « Ό δυτικός
άνθρωπος διεγείρεται μέ τήν ιδέα τής
ύψηλής τεχνολογίας. Προσέξατε ποτέ
ότι τά στερεοφωνικά συγκροτήματα
έχουν γίνει σύμβολα τού σέξ; Τά ήχητικά συστήματα, έξωτικά καί τερατώδη,
πού ύπάρχουν στά ντίσκο, δίνουν στά
στερεοφωνικά συστήματα πού έχουμε
στό σπίτι μας τήν έσχατη διάστασή τους.
"Α ν σ' όλα αύτά προσθέσετε τις παλλόμενες καί φ αλλικές φωτεινές κολώνες πού ύπάρχουν στό «Στούντιο 54»
θά έχετε μιά φανταστική τεχνολογία
πού άποδεικνύεται ιδιαίτερα διεγερτική.

άνθρώπου. ’ Η μουσική - ιδιαίτερα όταν
τά μεγάφωνα είναι τοποθετημένα στό
πάτωμα όπως γίνεται σέ πολλά τέτοια
κέντρα - συγκεντρώνεται στό ύπογάστριό σου καί δέ σ ' άφήνει σέ ήσυχία.
Νοιώθω τούς χτύπους τού ρυθμού νά
σκαρφαλώνουν στούς μηρούς μου καί
νά άφήσουν ένα κούφιο συναίσθημα
στήν κορυφή τού στομαχιού μου, καθώς
άνεβαίνουν στή ζωή τού σέξ. Νοιώθω
τότε ότι σέρνομαι μέσα στά άδυτα
αύτής τής ζωής. Ή μουσική είναι
τόσο δυνατή, πού μέ πονάει. Καμμιά
φορά φτάνει στό σημείο νά λειτουργή
σάν ναρκωτικό. "Οταν ό ήχος σέ λού
ζει άπό πάνω μέχρι κάτω καί τά φώτα
σέ τυφλώνουν σάν κεραυνοί, τότε
νοιώθεις πώς άγγίζεις τήν άνυπαρξία.
Δέν είσαι παρά χίλια κομμάτια πού είναι
έλεύθερα νά άνασυντεθοϋν μέ δικούς
τους νέους τρόπους. Νοιώθεις σάν
κυβιστικός ζωγραφικός πίνακας. Είσαι
έλεύθερος νά κάνης οτιδήποτε. Αρ
πάζεις τόν πρώτο άνδρα πού βρίσκεις
μπροστά σου. Δέν τόν ξέρεις ούτε καί
πρόκειται νά τόν ξαναδής ποτέ. "Ολα

Ό "Αλμπερτ Γκόλτμαν δίνει μία
περιβαλλοντική έξήγησι τού φαινομέ
νου. Ο Γκόλντμαν είναι πρώην καθη
γητής τού Πανεπιστημίου τής Κολούμπια καί έχει γίνει τελευταία ό πιό διά
σημος συγγραφέας τής ' Αμερικής στόν
τομέα τής πόπ λογοτεχνίας.
« Ή μουσική στήν διαπασών», λέει
«τό σκοτάδι πού έλαχιστοποιεΐ τήν ϋπαρξι τών ήθικών άναστολών, άφοϋ όλα
φαίνονται έλλειπτικά, είναι στοιχεία
πού βοηθούν τό άτομο νά βγή άπό τόν
έαυτό του. Σέ τελευταία άνάλυσι τό
νά βλέπης ένα σωρό άνθρώπους, νά
πάλλωνται, νά διεγείρωνται καί νά έρ
χονται σέ έπαφή, άν όλα αύτά σέ άφήνουν άδιάφορο, τότε σημαίνει ότι άνήκεις στό νεκροταφείο. "Α ν όχι, τότε
νοιώθεις νά χάνης τήν αύτοσυνείδησί
σου καί τήν αϊσθησι τής πραγματικότη
τας. Αύτό μέ τή σειρά του σέ κάνει ικανό
νά κάνης πράγματα πού δέν θά τά έκα
νες άν ήσουνα σέ νορμάλ διανοητική
κατάστασι».
Υπάρχουν κι άλλες, πολλές έξηγήσεις γιατί ορισμένα άτομα καί ιδιαίτερα
οί διασημότητες, έπιδεικνύουν τόσο
άκόλαστη καί άλλόκοτη συμπεριφορά
στά ντίσκο. Ίσ ω ς όλοι αύτοί πού οσ
φραίνονται ό ένας τήν σεξουαλικότητα
τού άλλου σ ' αύτά τά μέρη τής άκολασίας δέν είναι παρά άηδιασμένοι καί
μπουχτισμένοι άπό τή ζωή καί έπομένως
άξιο λύ π η το ι." Η άκόμα δέν άποκλείεται
νά είναι τόσο τέλεια άνίκανοι νά βιώσουν ό,τιδήποτε έκκεντρική καί άπρόσωπη σεξουαλικότητα πού κυλάει μέ
σα στά ύπόγεια ρεύματα τού ντίσκο».

Τοΰ Στρ. Μυριβήλη
ΡΕΧΕΙ πάνω στήν Αθήνα. Μιάν
άπαρηγόρητη βροχή. Ψιλή, έπίμονη δίχως θόρυβο. "Ο λα είναι σταχτιά
καί όγρά. Τά άρχαϊα μάρμαρα στάζουν.
Οί κόρες τού ' Ερεχθείου είχανε τά πρό
σωπά τους γεμάτα δάκρυα. ' Υπάρχουν
παντού λάσπες, καί στήν άκρη τών δαχτύλων κάθε άγγιγμα γίνεται δυσάρεστο
άνατρίχιασμα. Δείτε, πώς μπορεί νά λα
σπωθεί ή ψυχή τού άνθρώπου όπως ένα
μεταξωτό φόρεμα, λευκό σάν τό φώς.
Τά μέλη είναι κουρασμένα καί τά
περιβόλια μυρίζουν βρεγμένο χώμα καί
λεμονανθούς. Αύτό τό άρωμα είναι σάν
νά βγαίνει άπό τήν άποσύνθεση ένός
ώραίου κόσμου, πού σαπίζει άβοήθητος.
Μιά μπρούτζινη «κόρη τών Αθη
νών» ποτίζει μέ τό άστέρευτό της κα
νάτι κάτι πολυτριχια. Από πάνω ό ούρανός είναι χαμηλός ως τά δένδρα. Τά
ξεσκισμένα κρόσια του κρέμονται άνάμεσα στις μεγάλες βαλανιδιές καί όλος
ό άέρας είναι μπουχτισμένος άπό τή
νερόσκονη πού πετά. Καί ή μπρούτζινη «κόρη τών Αθηνών» ολοένα
ποτίζει τά πολυτριχια της.
Μιά προτομή τού Σολωμοΰ κοιτάζει
μέ μεγάλη προσοχή τήν έπιγραφή «άπαγορεύεται τό κόπτει άνθη» ή κάτι τέ
τοιο. "Ενα σαλιγκάρι, συγκινήθηκε ρωμαντικά μέ τούτη τή βροχή καί βγήκε
νά κάνει ένα μικρόν περίπατο πάνω
στό πρόσωπο τού ποιητή. Ανέβηκε
σούρνοντας τό έλαφρότατο καρφί του
ως τό πηγούνι. ' Εκεί σταμάτησε νά άναπαυθεϊ.
παυθεί.
Ο Σολωμός δέν τό πήρε είδηση κάν.
Εξακολουθούσε νά διαβάζει μέ με
γάλη προσοχή τήν ταμπέλλα «άπαγορεύεται κ.τ.λ.». Τό σαλιγκάκι πήρε τότε
τόν άνήφορο. Περπάτησε πάνω στό
στόμα τού ποιητή, κατόπι άνέβηκε στήν
άκρη τής μύτης του. ' Εκεί τού άρεσε
κατά πώς φαίνεται. Στάθηκε, όπως πάνω
σέ μπαλκόνι, έβγαλε τά λορνιόν του,
ταίριαξε τίς άποστάσεις καί κοίταξε
νά ίδεϊ κι αύτό τ ' είναι πού άπασχολεϊ
τό Σολωμό. Συλλάβισε μέ μεγάλη δυ
σκολία: «άπαγορεύεται τό κόπτειν
άνθη».

Β

' Ο ποιητής - πέρα βρέχει.
Πήρα τότες κ ' έγώ ένα ξυλάκι,
σηκώθηκα στις μύτες τών παπουτσιών
κι έρριξα τό σαλιγκάκι άπό τή μύτη τού
φτωχού «μεγάλου άνδρός». Ή βροχή
έξακολουθοϋσε νά μουσκεύει τήν ψυχή
σάν ψίχα ψωμιού. Ανάμεσα άπό τίς
ψιχάλες έστειλα πρός τόν Ύ ψ ισ το
μιά άρκετά θερμή προσευχή: «Κύριέ,
άποσκέπαζε τά πλάσματά σου άπό τό
νά γίνωνται μεγάλοι άντρες καί νά τούς
μαρμαρώνουν, έτσι άνυπεράσπιστους
άπό τά σαλιγκάκια καί άπό τίς έπιγραφές, μέσα στις δενδροστοιχίες τού
κήπου. Αμήν».
Βρέχει πάνω στήν ' Αθήνα καί μέσα
στό περιβόλι. Οί φυλλωσιές είναι φορ
τωμένες άπό στάλες. Πηγαίνω κάτω άπό
μιά δάφνη καί τραντάζω τό λυγερό κορ
μί της. Μοΰ άδειάζει μέσα στά μαλλιά
τίς δροσερές φούχτες τής φυλλωσιάς
της μαζί μέ τή γύρη τών χρυσών λουλουδιών. Τρίβω ένα φύλλο πεντα
κάθαρο καί μυρίζει ή φούχτα μου.
Ρουφώ μέ κλειστά μάτια τό λυπη
τερό άρωμα τής δάφνης, νά νιώσω στά
σπλάχνα τό πάθος τής πικρίας της.
- Έ νας κύκνος, ένας όλομόναχος,

είναι άποξεχασμένος στή μέση τής
ψεύτικης λίμνης. Π λέβει έ κεϊ άκίνητος, σάν ένα πελώριο άνθος νυμφαίας.
Βρέχει πάνω στή χιονάτη άσπράδα του,
γύρω του τό νερό τής λίμνης ραμφίζε
ται άπό τίς ψιχάλες. Αύτός έχει γερτό
πλάι στό κεφάλι του. Ονειρεύεται τόν
φαρδύ Στρυμόνα μέ τίς άπειρες καλα
μιές. Ονειρεύεται τίς μεγάλες φτε
ρού γες του, πριν τίς ψαλιδίσουν οί ύπηρέτες τού κήπου. Ονειρεύεται τήν
άγρια όμορφιά τής λευτεριάς του,
πριν παραδοθεϊ μπαίγνιο καί στολίδι
τού κήπου, γιά νά τρώει κουλουράκια
άπό τά χέρια τών κοσμικών κυριών καί
τών μπεμπέδων.
Περνάω άκρη - άκρη, μέ προσοχή, νά
μήν ταράξω τίς φαντασιοπληξίες του.
Αύριο κι όλα θά ξανάβγει ό ήλιος
καί ό κήπος θά έχει μεγάλη «πιένα».
Τότε δέ θά είναι τρόπος ν ' άπομείνει
πιά μόνος μέσα στή θλιβερή βροχή,
μόνος, όλομόναχος πάνω στά νερά,
παραδομένος στή νοσταλγία του, πού
δέν τήν ύποπτεύεται κανείς.
Βρέχει πάνω στήν ' Αθήνα καί μου
σκεύουν οί ψυχές.
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Τό άστρο θά είναι όδηγός σας πρός ' Ε
κείνον». Καί αύτή άκριβώς ή προφητεία
ματαδιδομένη άπό γενεά σέ γενεά έπί
αιώνες, έπί χιλιετίες ίσως, καί άφοΰ
έφθασε μέ αύτό τόν τρόπο ώς τούς
μάγους του Εύαγγελίου, θά ήλθε στήν
μνήμη τους, όταν φάνηκε στόν ούρανό
τό άστρο τής προφητείας.
Φαίνεται όμως ότι ό θρύλος σέ αύτή
τήν μορφή είναι προσαρμογή ένός άλ
λου, παλαιότερου, δυτικού μεσαιωνικού
θρύλου. Σύμφωνα μέ αύτόν, ή προφη
τεία έγινε, καί μαλιστα γραπτώς, προ
σωπικά άπό τόν Αιώνιο Πατέρα, ήδη άπό
τήν έποχή τής έκδιώξεως τού Ά δ ά μ
άπό τόν έπίγειο παράδεισο καί τού
φόνου τού Ά β ε λ .
' Ο Κύριος, διηγείται αύτή ή άλλη έκδοχή, κινούμενος άπό εύσπλαχνία γιά
τήν θλΐψι πού δοκίμασε ό Πρωτόπλα
στος άπό τήν έξωσι καί τήν άδελφοκτονία, όχι μόνο τού έστειλε τόν
Σήθ, τόν υιό τής παρηγοριάς, άλλά,
μέσου μιας μακράς σειράς διαδοχικών
άποφασισμένος ήδη νά γίνη άνθρωπος
μάγων, έπεσε στά χέρια τών μάγων τού
όπως ό Αδάμ είχε έπιδιώξει νά γίνει Εύαγγελίου.
Θεός, θέλησε νά τού παραδώση, σφραΟ θρύλος παίρνει άλλη μορφή σέ
γίζοντάς την ίδιοχείρως, μετά τήν άνάάλλες διηγήσεις. Στό ίδιο χειρόγραφο
γνωσί της, μιά περγαμηνή, στήν όποια,
(λέγεται), ότι ή Μαρία συλλαμβάνει
έπίσης ίδιοχείρως, είχε γράψει μέ χρυ
έκ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή έννέα
σά γράμματα τήν άκόλουθη ύπόσχεσι:
μήνες πριν άπό τήν γέννησι τού ' Ιησού,
«Στό έτος έξη χιλιάδες, τήν έκτη ήμέρα
ένας άγγελος, ξεκινώντας άπό τόν Πα
θά στείλω τόν μονογενή Υιόν Μου, τόν
ράδεισο, πέταξε άστραπιαία στήν Περ
Υιόν τού Ανθρώπου, καί αύτός θά σέ
σία. Έ φ θ α σ ε έκεϊ τό βράδυ, όταν οί
άποκαταστήση στήν άρχική σου άξια.
πυρολάτρεις Πέρσες τελούσαν μιά
Τότε έσύ, ώ Ά δ ά μ , ένωμένος μέ τόν
μεγάλη θρησκευτική έορτή. Καί έπειΘ εό κατά τήν σάρκα σου πού θά έχη γί δή είχε πάρει σχήμα καί λάμψι άστεριοϋ
νει άθάνατη, θά γίνης Θεός καί θά μπο- λαμπρότερου καί άπό τόν ήλιο, πλημ
ρής νά διακρίνης τό καλό καί τό κακό».
μύρισε άπό έκθαμβωτικό φώς, όλόΑύτό τό πολύτιμο χειρόγραφο, συνε κληρη τήν χώρα. Οί ιερείς, πού ζητή
χίζει ή διήγησις, μαζί μέ τήν μυστική κοιθηκε ή συμβουλή τους, άπάντησαν ότι
νοποίησι τού περιεχομένου του, πέρα έπρόκειτο νά γεννηθή ό ' Επαγγελθείς
σε, κατά τό διάστημα τών έξη έκείνων
καί έπρεπε νά Τόν τιμήσουν φέρνοντάς
χιλιετιών, άπό έκατοντάδες χέρια. ' Από
Του πλούσια δώρα. Τότε ό Μαλκών, βα
τόν ' Αδάμ στόν Σήθ. ’ Από τόν Σήθ, άπό
σιλιάς τών Περσών, έβαλε σέ πλούσια
πατέρα σέ γιό, στόν Νώε. Ά π ό τόν
καί γερά κιβώτια σμύρνα, άλόη, λεπτό
Νώε στόν Σήμ. Ά π ό τόν Σήμ, έπίσης
τατα ύφάσματα, πορφύρα καί δέσμες
άπό πατέρα σέ γιό, στόν Αβραάμ.
άπό λινό. Μέ τήν σειρά του ό Γάσπαρ,
Από τόν ' Αβραάμ στόν άρχιερέα Μελβασιλιάς τών Αράβων, έτοίμασε πολύ
χισεδέκ. Ά π ό τόν Μελχισεδέκ, διά
τιμη νάρδο, κανέλλα, κιννάμωμο, λιβάνι
μέσου μιάς μακράς σειράς άρχιερέων,
καί άλλα πολλά μεθυστικά άρώματα.
σέ έκείνους πού μετήχθησαν αιχμά Τέλος ό Βαλτάσαρ, βασιλιάς τών Ιν
λωτοι στήν Βαβυλώνα. Ά π ό αύτούς,
διών, σύναξε χρυσό, άργυρο, πολύτιμα
τούς μάγους πού ήλθαν στήν Βαβυλώνα
πετράδια, ζαφείρια άνεκτίμητης άξίας
τόν καιρό τής περσικής κατακτήσεως.
καί άκόμη μαργαριτάρια άσύγκριτης
Ά π ό τούς τελευταίους, έπίσης διά
λεπτότητος. Καί οί τρεις, έχοντας ύπό

Επάνω Οί τρεις Μάγοι σέ μωσαϊκό τού Α 
γίου Ά π ο λλιναρ ίου τού Ν έ ο ο στή Ραβέννα
(λεπτομέρεια). Στήν απέναντι σελίδα έπάνω:
Ο ένας άπό τούς Μάγους τού μωσαϊκού
τού Αγίου Απολλιναρίου Κάτω: Οί τρεις
Μάγοι σέ μικρογραφία τού Ζ άν Μπανρντισόν.

τις διαταγές τους δώδεκα στρατηγούς,
άναρίθμητους άξιωματικούς καί μαζί
πρίγκιπες, άξιωματούχους, άκολούθους
καί ύπηρέτες τής Αύλής, μπήκαν έπικεφαλής δώδεκα χιλιάδων έφιππων
άνδρών οπλισμένων στήν έντέλεια καί,
οδηγούμενοι άπό τό άστρο, πού προ
χωρούσε μέ τόν ίδιο ρυθμό μέ αύτούς
καί σταματούσε μαζί τους σέ κάθε στα
θμό, ξεκίνησαν γιά τό μεγάλο ταξίδι.
Περπάτησαν, περπάτησαν, περπά
τησαν. "Υστερα άπό έννέα μήνες έφθασαν στις πύλες τής Ιερουσαλήμ.
Τότε τό άστρο έξαφανίσθηκε μέ μιάς
κάνοντάς τους νά σταματήσουν άναποφάσιστοι, ένώ ή πόλις πλημμύριζε
άπό μεθυστική εύωδία πού έβγαινε άπό
τις άποσκευές τους, άλλά συγχρόνως
έμενε έκπληκτη βλέποντας νά τήν ζώ
νουν τόσοι όπλοφόροι. Ά λ λ ο ι πήραν
τούς τρεις βασιλιάδες γιά έμπόρους.
Αλλοι τούς νόμισαν μάλλον άξιωματού
χους κάποιας μακρινής Αύλής, πού
σκόπευαν νά πλουτίσουν μέ τήν πώλησι
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ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟ ΝΤΑ
ΘΕΜ ΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΝλ ΠΑλΙΜΑ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟ
’ Από τό περιοδικό «LADIES’ HOME JOURNAL»
τού Ψυχαναλυτοΰ THEODORE RUBIN. M.D.
Διασκευή - Μετάφραση ύπό τοϋ κ.
I. ΣΤΑΘΑΡΑ Γεν. ’ Αστυν. Δ/ντοΰ έ. ά.
ΓΥΝΑΙΚΑ, πού είναι στοργική σημασία στά άψυχα αύτά άντικείμε-ή γυναίκα, πού διαθέτει θέλ να άπό τόν άνδρα της. Ούτε γιά
γητρα, πού είναι έλκυστική είναι ή μιά στιγμή θά διανοηθή νά τόν θέ
γυναίκα πού «κατανοεί τούς άν- ση σέ κατώτερη μοίρα άπό τά παι
δρες». Ιδιαίτερα ό τύπος αύτός διά της, τή μητέρα της ή όποιονδήτής γυναίκας άφιερώνει περισσό ποτε άλλον. Βαθειά προσηλωμένος
τερο χρόνο καί ένεργητικότητα στή ό σύζυγος στις πεποιθήσεις του
κατανόηση των άτομικών χαρακτη ποτέ δέν θά ίδή τήν γυναίκα του σάν
ριστικών τού άνδρα της. Ή δεξιο- πλάσμα στοργικό καί άξιολάτρευτο,
τεχνία αύτή στό νά κατανοή δηλ. έάν τού γίνεται διάκριση καθ ’ οίονάνδρες είναι πολύ πιό σπουδαία άπ ’ δήποτε τρόπον.
Θέλει νά ξέρη πού ή σύζυγός
ό,τι φαίνεται, ταλέντο ή έκπαίδευτου
βρίσκεται καί τόν εύχαριστεϊ
ση στό φυσικό, θά λέγαμε, χάρισμα
νά
τήν
βρίσκη στό σπίτι της όταν
«τής ικανότητας μιας γυναίκας γιά
έπιστρέφη. Γιατί ή ύποδοχή στήν
άγάπη».
Ά ς καταγράψομε μερικά άπό πόρτα έκ μέρους της άποτελεί γι ’
αύτά τά στοιχεία, πού μιά γυναίκα μέ αύτόν σαφή ένδειξη ότι τόν φρον
ύψηλό ύπόβαθρο τής ικανότητας τίζει. Είναι έξηρτημένος άπό τή σύ
γιά άγάπη γνωρίζει αύτομάτως: ζυγό του καί έάν καί αύτή μέ τή
σειρά της παρουσιάζεται άξιόπιστη,
1.
Οί περισσότεροι άνδρες νοιώ
θουν τήν έσωτερική άνάγκη γιά τήν νοιώθει σιγουριά καί άσφάλεια. Τό
άναζήτηση μιας «καλής μητέρας». γεγονός όμως τής έξαρτήσεως δέν
Τούτο σημαίνει, ότι μιά γυναίκα πρέ θέλει νά τού τό ύπενθυμίζουν. Πλη
πει νά βλέπη τόν άνδρα της σάν τό γώνεται άφάνταστα ή ύπηρεφάνεια
πιό σημαντικό πρόσωπο μέσα στή του μέ τό νά φαίνεται έξηρτημέ
ζωή της. Θά τόν έκτιμήση, θά τόν νος καί αύτό μιά στοργική σύζυγος
τοποθετήση πιό πάνω ά π ’ όλα τά τό γνωρίζει, Ή σύζυγος θά σπεύση
πρόσωπα - συμπεριλαμβανομένου μέ χαρά νά διαλέξη άντικείμενα
καί τού έαυτοϋ της - καί άπό όλα πρός χρήσιν τοϋ συζύγου της, όπως
τά πράγματα. Ενώ δέν παύει νά γραβάτες καί άλλα τοϋ γούστου
έκτιμά καί νά άπολαμβάνη τά ύλικά του χρωματιστούς συνδυασμούς,
πράγματα μέ τά όποια τήν έφοδιά- άλλά ποτέ, μά ποτέ δέν πρέπει νά
ζει (ένδύματα, σπίτι, χρήματα, αύτο- τοϋ ύπενθυμίζει όλα όσα κάνει
κίνητο) ποτέ δέν θά σκεφθή νά θέ «πρός χάριν του ή πρός βοήθειάν
ληση νά δώση μεγαλύτερη άξια καί του».
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2. Ή στοργική σύζυγος ποτέ
δέν διατηρεί ύστερόβουλες σκέ
ψεις, δέν μηχανορραφεί, δέν έπιβουλεύεται τήν άξιοπρέπειά του.
Οταν θυμώνη καί έκνευρίζεται, πο
τέ δέν χειρίζεται καταστροφικά τήν
όργή της, ποτέ δέν ένεργεί μέ πα
νουργία πράξεις δολιοφροράς, ή
άκόμα έστω καί κατσουφιάζει. Δέν
τόν μέμφεται διαρκώς, δέν μεμψί
μοιρε), δέν γκρινιάζει. Λέγει έκείνο
πού πρέπει νά πή, καί συγχωρεί καί
λησμονεί. Ποτέ δέν έπιβάλλει τήν
στέρηση τής γενετησίου άπολαύσεως σάν τιμωρία καί ποτέ δέν χρη
σιμοποιεί τήν σεξουαλική της δυ
ναμικότητα σάν άμοιβή.
3. Ή στοργική σύζυγος ξέρει
ότι άφοϋ καί ή γυναίκα έχει τό δι
καίωμα νά πή «όχι» θά πρέπει νά
δώση νύξεις στόν άνδρα της, πού
νά ύποδηλοϋν «ναι». Ε ίδ' άλλως οί
σχέσεις τοϋ άνδρογύνου, πού
έχουν κλονισθεϊ δύσκολα θά άποκατασταθοϋν. Πρέπει νά έπιδείξη
μιά διπλωματική εύστροφία, ένα
είδος άγχινοίας, ώστε νά μή προδώση τις έσωτερικές της σκέψεις
καί κινήση τις ύποψίες. Θά μπο
ρούσε δηλαδή πράγματι νάλεγε:
«Έ άν μέ ρωτήσετε θά πώ ναι».
Πρέπει νά κόμη τή πρώτη χειρο
νομία καλής θελήσεως, έστω άκό
μα καί έάν αύτή ή ίδια έπιθυμεί αύ
τό πού λέγει, νά φανή άλλοιώς. Αύ
τή ή έπιβεβαίωση προσιτότητος παί
ζει ένα σημαντικό ρόλο στήν άρχή
τών σχέσεων άνδρός καί γυναικός.
4. Ή άξιολάτρευτη γυναίκα γνω
ρίζει ότι οί περισσότεροι άνδρες
παρουσιάζουν μιά πτωχή όνεκτικότητα στίς άπογοητεύσεις, συμπεριλαμβανομένης καί τής έρωτικής
άπογοητεύσεως. Ποτέ δέν υπό
σχεται περισσότερο άπό έκείνο πού
μπορεί νά δώση.
5. Ή άξιαγάπητη γυναίκα δέν
άγνοεί βεβαίως ότι τό σέξ παίζει
ένα έξαιρετικά σπουδαίο ρόλο στή
ζωή τοϋ συζύγου της. Συνέπεια αυ
τού τού γεγονότος είναι έπίσης καί
οί έξής έπί μέρους γνώσεις της,
όσον άφορά τις συζυγικές σχέσεις:

α. Ή ικανότητα τού συζύγου της ώς
τού σεξουαλικού συντρόφου της θά
έξαρτηθή ευρέως άπό τό 6,τι ή
ίδια τόν μαθαίνει γιά έκεϊνο, πού
τήν ικανοποιεί καί τήν εύχαριστεί.
Μόνο στή περίπτωση τούτη θά μπορέση νά άναλάβη τόν ρόλο τού κα
λού σεξουαλικού συντρόφου. Τότε
θά νοιώθη πολύ εύχαριστημένος καί
εύγνώμων γιά τήν ικανοποίηση πού
καί αύτός τώρα μπορεί νά τής δώση.
β. Η άξιαγάπητη γυναίκα ξέρει ότι
ή σεξουαλική άρνηση θά έρμηνευθή σάν άπόλυτη άπόρριψη. 'Εάν
ένίοτε οί έπιθυμίες της δέν συμ
πίπτουν μέ τις δικές του καί αύτό
άκόμα δέν μπορεί νά τήν έμποδίζη
στό νά φαίνεται θερμή καί νά συμ"Εχει άνάγκη καί άπολαμβάνει τούς
μετέχη έρωτικά σέ ένα ύψηλό
έναγκαλισμούς του, τις θωπείες,
τερο παθητικό έπίπεδο άπό άλλες
τά δώρα, τό ένδιαφέρον του πού
φορές.
δείχνει γιά τή δουλειά καί τή ζωή
γ. Ή άξιαγάπητη σύζυγος άντι- του. Γνωρίζει πόσο πολύ αύτός τήν
λαμβάνεται ότι ό σύζυγός της θά ύπολογίζει, τήν έκτιμά, τήν άκούει
τής καταλογίση έλλειψη θηλυκότη καί τή προσέχει.
τας στή περίπτωση πού άδιαφορεϊ
6. Ή στοργική γυναίκα δέχεται
γιά τό σέξ καί έπομένως θά ύπο- χωρίς δυσανασχέτηση, χωρίς μνηθέση ότι δέν τόν φροντίζει καί δέν σικακία τά τυχόν ένδιαφέροντα τού
νοιάζεται γι ’ αύτόν. ' Υπερηφα- συζύγου της πρός τά σπόρ καί τάς
νεύεται άντίθετα γιά τήν θηλυκό αυναναστροφάς του μέ φίλους.
τητα της καί θά έκτιμήση κάθε προ- "Οταν οί άνδρες συγκεντρώνονται
σπάθειά της νά προσθέση κάτι στή καί κουβεντιάζουν γιά τή δουλειά
σαγήνη της. ' Επί παραδείγματι ένα τους ή τά κοσμικά πράγματα είναι
έλκυστικό νυχτικό θά έκτιμηθή πιθανόν αύτά τά ένδιαφέροντά τους
ειδικά όταν φορεθή όχι κατόπιν ίδι- νά τήν άφήνουν άδιάφορη, νά τής
κής του προτροπής,
(ραίνεται ότι μοιάζουν μέ τά μικρά
δ. Αλλά ή άξιαγάπητη σύζυγος παιδιά πού μιλούν γιά τούς βώλους γνωρίζει έπίσης ότι ό άνδρας της ά- άλλα ποτέ δέν πρέπει νά νομίζη ότι
παιτεϊ άπόλυτη σεξουαλική άποκλει- ή συμπεριφορά τους αύτή στρέ
στικότητα, άδιάφορα πόσο μπορεί φεται έναντίον της, ότι σημαίνει
καμμιά φορά νά θέλη νά φαίνεται ότι καταφρόνησή της.
έχει φιλελεύθερες ιδέες. Θά δυ7. Ή στοργική σύζυγος ξέρει ότι
σανασχετήση τά μέγιστα καί θά άντι- οί άνδρες νοιώθουν άπέχθεια, όταν
δράση βίαια σέ όποιεαδήποτε έρω- οί γυναίκες έπιχειρούν νά τούς πο
τοτροπίες έκ μέρους της. Ή στορ δηγετούν καί τούς διευθύνουν. Μιά
γική σύζυγος ένδιαφέρεται άπλώς όχι άξιαγάπητη σύζυγος πραγματο
καί μόνον νά κερδίση τήν έμπιστο- ποιεί τούτο μέ τό νά ύποδέχεται
σύνη καί τήν προσοχή του συζύγου τόν άνδρα της μέ ένα μακρύ κατά
της καί όχι τόν άγώνα δημοτικό- λογο μέ τά προβλήματα, πού άντιτητος.
μετώπισε κατά τήν διάρκεια τής
ε. Ή άξιαγάπητη σύζυγος ξέρει ότι ήμέρας: τά παιδιά, τούς καταστημα
ό σύζυγός της άνταποκρίνεται στή τάρχες, τά χονδροειδή ψέμματα
στοργή της όπως άκριβώς κι αύτή. κ.λ.π. Παράπονα γιά τό τί άναγκά-

στηκε «νά άνεχθή», τήν κάνουν
νά παρουσιάζεται σάν «μάρτυρας»
καί ό σύζυγός της νά φαίνεται σάν
«ένοχος», τόσο ένοχος, ώστε νά
άποζημιώνη τήν συμπεριφορά της
μέ τό νά παραιτήται άπό κάτι πού
θέλει νά κάνη, όπως νά παρακολουθή ένα παιγνίδι στή τηλεόραση ή νά
διανυκτερεύση μέ τά παιδιά.
8. Ή στοργική σύζυγος ποτέ
δέν έπιβάλλει στόν άνδρα της δι
πλές ύποχρεώσεις. Ποτέ δέν θά
δυσανασχετήση μέ τόν άνδρα της,
πού έργάζεται πολλές ώρες καί βρί
σκεται κατ ' άνάγκην συνήθως στις
ώρες έργασίας όχι κοντά της, άφοϋ
φυσικά έχει τήν άξίωση νά τής προ
σκόμιση τά πράγματα, πού άπό τήν
πολύωρη έργασία μπορεί νά φέρη.
9. Ή στοργική γυναίκα έχει
πλήρη κατανόηση γιά τό ποιά είναι,
ποιές είναι οί προσωπικές της άξιες
καί ποιά είναι ή κοινωνική της θέση.
Τήν διακρίνει μιά άξιόλογη αύτοεκτίμηση. Ένας αύτοσεβασμός,
πού μεταβιβάζεται στά γύρω της
πρόσωπα μέ εύγενική άνταπόκριση
καί καλωσύνη. Μέ λίγα λόγια τό
κοινωνικό της περιβάλλον τήν βρί
σκει άξιαγάπητη. Ή άνταπόκριση
αύτή δέν τήν έκπλήσσει, γιατί τήν
θεωρεί φυσική καί ώραία. ’Ενώ θέλ
γεται καί μαγεύεται άπό τή φράση
«Σέ άγαπώ», δέν έχει τήν άξίωση
άπό τόν άνδρα της νά τήν έπανα909

λαμβάνη ένα έκατομμύριο φορές
τήν ήμέρα. Δέν έρωτά διαρκώς έπίσης τά πρόσωπα πού έχουν άνόμοιο μέ αυτήν χαρακτήρα, έκεϊνα
δηλ. που βρίσκονται σέ χαμηλό έπίπεδο ατό «χάρισμα τής ικανότητας
γιά άγάπη». «Είμαι έλκυσπκή»,
«"Εχω ταλέντο»; Μιά καί ή άξιαγάπητη γυναίκα είναι άπό τή Θεία
Πρόνοια ευλογημένη καί προικισμέ
νη μέ μεγάλο βαθμό άπό αύτοαναγνώριση σπανίως χρειάζεται μιά τέ
τοια ένθάρρυνση. Σάν Ψυχίατρος,
άκούω έπανειλημμένως δυστυχείς
γυναίκες νά μοϋ λένε: «Τόν παν
τρεύτηκα μόνο, γιατί μοϋ έλεγε ότι
μ ’ άγαποϋαε τόσο». Μιά στοργική
γυναίκα ξέρει καλύτερα. Αύτή γνω
ρίζει ότι ή ταπείνωση ένός άνδρα
ή ή προσήλωσή του σ ' αύ τήν δέν
σημαίνει άγάπη. Ξέρει δτι ή άγάπη,
ό έρωτας είναι μιά σχέση δούναι
καί λαβεϊν μεταξύ δύο ώριμων προ
σώπων, πού μπορεί νά ύφίσταται
μόνον δταν έχει δύναμη νά αύξάνη
καί ότι μπορεί νά αύξάνει μόνον ό
ταν ύπάρχη μιά μεγάλη ποσότητα
γιά νά μοιράσουν άπό κοινού-ειδικά
μιά κοινή φροντίδα άπό τόν ένα
στόν άλλον. Τού τήν καθιστά ικανή
νά βρίσκεται κοντά σ ' ένα άνδρα
καί νά άναμιγνύεται στά ένδιαφέροντά του. "Ετσι θά μπορέση νά
φτάση στό σημείο νά τόν γνωρίση
καλύτερα καί νά καταστήση έτι
περαιτέρω δυνατή τήν προσέγγιση.
Δέν έχει νά άντιμετωπίσει τό άκατόρθρωτο φορτίο, ώστε νά ζητή τήν
γενική άγάπη - έπιθυμεί καί τής άρκεϊ μόνο ή άγάπη ένός άνδρός.
"Οπως καί μέ όλες τίς άλλες
πλευρές τής άνθρώπινης προσπά
θειας «τό χάρισμα τής ικανότητας
γιά άγάπη» θά διαφέρη άπό γυναίκα
σέ γυναίκα. Μιά αύθόρμητη, μετριόφρων, φυσική ικανότητα - τής γυ
ναίκας γιά άγάπη - άδιατάρακτη
άπό μιά άφόρητη καί καταθλιππκή
αύτομέριμνα-έξελίσσεται μαζύ μέ
τήν αύτοεκτίμηση καί τήν αύτοανάτττυξη, Από τήν έκταση καί τόν
βαθμό, πού μιά γυναίκα βρίσκει τόν
έαυτόν της στοργικό έξαρτάται τό
πόσο πολύ θά μπορεί νά βρει στορ
γικούς καί τούς άλλους. Καί άσφαλώς θά εύρη τή στοργή άφού έχει
προικισθή καί έχει καλλιεργημένη
αύ τή τήν άρετή.
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ
ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ m i
ΣΕ ΠΟΣΟ ΘΟΡΥΒΟ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ
κάτοικος τών πόλεων ύφίσταται τήν
ΗΧΗΤΙΚΗ ρύπανση, ό δυνατός καί
κόλαση τών ντεσιμπέλ. Πρόκειται γιά
έπίμονος θόρυβος πού επικρατεί
μιά άπλή ένόχληση; "Η μήπως ή μόνι
στούς δρόμους, στά κτίρια, στά έργομη έκθεση στόν θόρυβο προκαλεϊ πρα
στάσια, στά άεροδρόμια, είναι, χωρίς
γματικές διαταραχές, άκόμα καί άλάμφιβολία, ή πιό έκνευριστική άπό όλες
λοιώσεις;
τίς μορφές τής ρυπάνσεως τού περι
Πριν άπαντήσουμε, είναι σκόπιμο νά
βάλλοντος.
άναφέρουμε μερικές διαπιστώσεις. "Αν
' Η μάστιγα αύτή τών νεωτέρων χρό
οί διαστημικοί πύραυλοι κατά τήν έκτόνων φθάνει τώρα σέ άνησυχητικό ση
ξευσή τους προκαλοϋν θόρυβο 170
μείο. Υποπροϊόν τής προόδου πού
ντεσιμπέλ καί οι σειρήνες θόρυβο 150
προκύπτει άπό τήν άνευ προηγουμένου
άνάπτυξη τής σύγχρονης τεχνικής, ό
θόρυβος έχει κολλήσει στήν κοινωνία
μας, στόν πολιτισμό μας σάν άναγκαΐο
παράσιτο, μπροστά στό όποιο νοιώ
θουμε στήν άρχή τόν πειρασμό ν ' άντιτάξουμε μοιρολατρία καί έγκαρτέρηση
χωρίς όρους. Ή στάση αύτή ώδήγησε άσφαλώς στις ύπερβολές πού μάς
βασανίζουν σήμερα άδιάκοπα. Ποιός
θά μπορούσε νά σκεφθή πριν 30 χρόνια
ότι ό πολλαπλασιασμός τών αύτοκινήτων πού κυκλοφορούν, παρά τήν άπαγόρευση τού κλάξον, θά προκαλοϋσε
ένα τρομερό θόρυβο; Ποιός θά είχε
προβλέψει, ότι οί άνθρωποι πού κατοι
κούν κοντά σέ άεροδρόμια δέν θά
μπορούσαν πιά νά κοιμηθούν;
Ποιός θά είχε φαντασθή ότι τό ψ υ
γείο, μαζί μέ τό μίξερ, τό ήλεκτρικό
πλυντήριο καί τά άλλα ήλεκτρικά σκεύη
τής κουζίνας θά άνέβαζαν τό έπίπεδο
τών ντεσιμπέλ (μονάδες μετρήσεως
τού ήχου) στό όριο πού μόλις μπορεί
νά άνεχθή ένας πού ζή στό σπίτι του;
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Σέ πόσο θόρυβο
ά ντέχει ό άνθρωπος
Κοντολογής, κάθε ώρα, παντού, ό

ντεσιμπέλ (τό ακραίο άνεκτό όριο γιά
τόν άνθρωπο είναι 140 ντεσιμπέλ), πρέ
πει νά ξέρουμε ότι ένα γαιωτρύπανο
κάνει θόρυβο 120 ντεσιμπέλ (δριο ό 
που άρχίζει ό άνθρωπος νά αισθάνεται
πόνο), μιά μοτοσυκλέττα 110, ένας
σταθμός του μετρά στό Παρίσι 90 όλες δέ αύτές οί έντάσεις ήχου βρί
σκονται στήν ζωή πού θεωρείται έ π ι κ ί ν δ υ ν η γιά τόν άνθρώπινο όργανισμό. Πιό κάτω, ό ήχος ένός ξυπνητη
ριού είναι γύρω στά 80 ντεσιμπέλ - ό
πως καί ένός συζυγικού καυγά - τού
τηλεφώνου 70 τής άνθρώπινης φωνής
60. 'Ό σ ο γιά τό ύπνοδωμάτιο, άν θ έ 
λουμε καλό ύπνο, τό ήχόμετρο δ έ ν π ρ έ 
πει νά σημειώνη περισσότερα άπό 30
ντεσιμπέλ. 'Ωστόσο, σπανιώτατα σή
μερα τό ήχητικό έπίπεδο δέν ξεπερνά
αύτό τό όριο τήν νύχτα.
Μέ λίγα λόγια, ό χρόνιος θόρυβος
τού περιβάλλοντος ποικίλλει γενικά άπό
35 ώς 60 ντεσιμπέλ. Σέ αύτά προστίθεν
ται άπότομα θόρυβοι πολύ πιό έντονοι
πού άνεβάζουν τό έπίπεδο σέ 90 ή 100
ντεσιμπέλ. Τό ήχητικό αύτό ύπόβαθρο
είναι βλαβερό γιά τήν ύγεία; Κανείς έπιστήμων δέν έχει άναλάβει ώς σήμερα
τήν εύθύνη νά τό βεβαιώση ξεκάθαρα.
Ωστόσο, οί σημαντικές στατιστικές
έρευνες τό βεβαιώνουν όλες. "Ετσι,
στις
Ηνωμένες Πολιτείες έπιδημιολογικές έρευνες άπέδειξαν άναμφισβήτητα ότι οί κάτοικοι τών πόλεων
γίνονται βαρήκοοι πριν άπό τούς χωρι
κούς, πού καί αύτοί προσβάλλονται άπό
βαρηκοΐα ένωρίτερα παρά οί πρωτό
γονες φυλές.
Τό άκουστικό σύστημα τού άνθρώπου είναι, φυσικά, τό πρώτο πού θίγεται
άπό τόν ύπερβολικό θόρυβο καί μόνο γ ι'
αύτό μπορούμε πραγματικά νά μιλή
σουμε γιά άλλοιώσεις. Είναι άλήθεια ότι
ό θόρυβος τού περιβάλλοντος σπάνια
όδηγεΐ σέ άληθινές άλλοιώσεις, σέ
παθήσεις πού γίνονται άντιληπτές σω
ματικά.
Τό νευρικό, όμως, σύστημα είναι
χωρίς άμφιβολία έκεΐνό πού φαίνεται νά
κλονίζεται περισσότερο άπό τήν έπίθεση τού θορύβου. Πολλοί παρατηρηταί
διαπίστωσαν πραγματικά σέ περιπτώ
σεις οδυνηρών ήχητικών συνθηκών,
πτώση τής όράσεως όταν τό φώς είναι
άδύνατο, πρό πάντων τήν νύχτα, ή άκόμα καί σύγχυση στήν άντίληψη τών
χρωμάτων, διαταραχή στήν έκτίμηση
τών άποστάσεων καί τής τρίτης διαστάσεως καί, τέλος στένεμα τού όπτικοϋ πεδίου.

Τό «στρές», τά λάθη
καί τά άτυχήματα
Ό σ ο γιά τό κεντρικό νευρικό σύ

στημα, ό θόρυβος μπορεί νά τό διαταράξη σοβαρά. Φαίνεται ότι σήμερα οί για
τροί θεωρούν τόν θόρυβο ώς ένα βαθμό
ύπεύθυνο γιά τήν έκδήλωση μιάς νευρώσεως έπί τριών καί τεσσάρων πονο
κεφάλων έπί πέντε. Καί δέν άναφέρουμε κάν τήν αύξηση τών βίαιων χειρο
νομιών, τών καταθλίψεων καί, γενικώτερα, τών καταστάσεων κοπώσεως πού
δέν είναι γνωστό πώς γεννιούνται, άλλά
πού πρέπει ώστόσο νά διαπιστώνωνται.
"Ο σο γιά τήν μνήμη έχει άποδειχθή
ότι ή βραχυπρόθεσμη έξασθενεϊ άπό
τήν άντίληψη ένός έντονου θορύβου
(συνεχώς 85 ντεσιμπέλ), ένώ ή μικροπρόθεσμη μάλλον βελτιώνεται. ' Η ικα
νότητα γιά προσοχή ύφίσταται έπίσης
τόν άντίκτυπο τού θορύβου. ' Ο καθη
γητής Ζάν Μπουαζέ μέλος τής γαλ
λικής Ιατρικής Ακαδημίας, άναφέρει
συχνά μιά παρατήρηση, κατά τήν όποια
έλάττωση τού θορύβου κατά 20 ντεσι
μπέλ αύξάνει σέ ένα γραφείο τήν άπόδοση κατά 9% καί έλαττώνει τόν άριθμό τών ορθογραφικών λαθών κατά
29%.
Γενικά, οί έργαζόμενοι σέ διανοητι
κά καί χειρωνακτικά έπαγγέλματα, πού
οί δραστηριότητές τους άπαιτοϋν πολ
λή προσοχή, είναι πιό εύαίσθητοι στήν
έπίδραση τού ήχητικοϋ έπιπέδου τού
περιβάλλοντος καί στήν σύνθεση τών
θορύβων πού τό διαταράσσουν. Διά
φορες έρευνες, πού έγιναν σέ βιομη
χανικά περιβάλλοντα, έπέτρεψαν νά
διαπιστωθή ότι ή έλάττωση τών ήχητι
κών έπιπέδων έπιφ έρει βελτίωση τής
άποδόσεως άτυχημάτων καί τής άπουσίας άπό τήν έργασία.
Σέ όλες τις περιπτώσεις προκύπτει
ότι οί άσυνήθεις ή έντονοι θόρυβοι προκαλοΰν ένα σύνολο πλεγμάτων άναπηδήσες καί προσανατολισμού μέ άγχώδη άναμονή, μιά αύξηση τού έπι

πέδου έπαγρυπνήσεως καί κατόπιν
πτώση του καί τέλος νευροφυτική έντα
ση, πού έπιτρέπει άπάντηση στήν έπίθεση τού θορύβου. Κοντολογής, ό
θόρυβος προκαλεί συγκίνηση
καί
ψυχοπιεστική κατάσταση (στρές).
"Α ν όμως σκεφθοϋμε τό μέλλον,
είναι τότε άνάγκη νά ληφθοΰν έπείγοντα μέτρα γιά νά περιορισθή ό θόρυβος
σέ όρια άποδεκτά γιά τήν ύγεία καί τήν
εύεξία τού άνθρώπου. Είναι άλήθεια ότι
πολλές χώρες έχουν έπιβάλλει περι
ορισμούς στόν θόρυβο τών άεροπλάνων καί ότι ύπάρχει, έξ άλλου, νομο
θεσία γιά τόν βιομηχανικό θόρυβο.
"Εχει, όμως, γίνει τώρα έπείγουσα
άνάγκη νά καθορισθοϋν όρια σχετικά μέ
τούς θορύβους, άπό τούς όποιους
άντηχοΰν οί δρόμοι καί τά κτίρια. 1Εκεί
νο πού φταίει δέν είναι μόνο ό θόρυβος
μεταφρασμένος σέ ντεσιμπέλ, άλλά ώρισμένα χαρακτηριστικά του. "Ενας
ξαφνικός ή διακοπτόμενος θόρυβος
είναι πιό έπικίνδυνος άπό ένα συνεχή
θόρυβο. ' Επίσης οί καθαροί τόνοι είναι
πιό βλαβεροί, παρά μιά έκτεταμένη
κλίμακα ήχων.
Τό 1971 ή Παγκόσμια Οργάνωση
' Υγείας διωργάνωσε ένα συνέδριο γιά
τόν θόρυβο στις πόλεις καί στήν έργα
σία. Στό συνέδριο αύτό 10 ειδικοί άπό
8 χώρες τής Εύρώπης καί τής Βορείου
Αμερικής έξέταοαν τις δυνατότητες
νά καθορισθοϋν τά κριτήρια πού μπορεί
νά ίσχύσουν γιά τόν θόρυβο γενικά, όποιαδήποτε καί άν είναι ή προέλευσή
του.
Τό πρώτο αύτό ούσιαστικό βήμα θά
έπιτρέψη στις κυβερνήσεις νά πάρουν
ώρισμένα άναγκαΐα μέτρα γιά τήν άποτελεσματική προστασία τών πληθυσμών
έναντίον τής αύξανομένης άπειλής τής
ρυπάνσεως τού περιβάλλοντος άπό τόν
θόρυβο.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Τού κ. Δ. ΥΦ ΑΝΤΗ
τ. ’ Αρχηγού Αστυν. Πόλεων

Η Αστυνομία ύπέστη κάποια μ είω σ ιτά τελευταία χρόνια άπό
άδικες καί άβάσιμες επικρίσεις καί κατηγορίες καί χρειάζεται
προσπάθεια γιά τήν έπανάκτηση τοΰ κύρους καί τήν άποκατάστασή της στή συνείδηση τοΰ κόσμου.

ΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ, έδώ καί πολλά χρό
νια, ένα σεβαστό καθηγητή νά λέει
«τό άσκεϊν δημόσιον λειτούργημα δέν
λέγεται «άρχειν», άλλά «διακονεϊν», καί
είναι ιερουργία εις τόν βωμόν τού καθή
κοντος». Αύτά τά λόγια, έκείνου τού
πολύξερου δάσκαλου, μέ είχανέντυπω σιάσει καί μούρθαν στή σκέψη όταν, κά
ποια μέρα, περνώντας άπό κεντρικό
μέρος τής πρωτεύουσας, είδαάστυνομικούς νά προσπαθούνε γιά ν ' άντιμετωπίσουν μαχητικούς διαδηλωτές
πού είχαν συγκεντρωθή αύθαίρετα καί
παράνομα κι είχαν άναστατώσει τήν
περιοχή μέ τις φασαρίες τους. "Εγι
ναν προστριβές καί συγκρούσεις άνάμεσά τους καί δημιουργήθηκε μιά κατά
σταση άνώμαλη, γιατί σταμάτησε ή κυ
κλοφορία κι έγινε άναστάτωση καί στά
μαγαζιά, ένώ οί καταστηματάρχες κατέ
βαζαν, βιαστικά τά ρολά τους γιά νά τά
γλυτώσουν ά π ' τις ζημιές. Γιατί, άπό
κάτι τέτοιες άναστατώσεις, έχουν πικρή
πείρα οί μαγαζάτορες καί ξέρουν ότι
γίνονται λεηλασίες καί καταστροφές
άπό κάτι «άετονύχηδες» καί γΓ αύτό
λάβαιναν τά μέτρα τους.
Αλλά καί πόσες άλλες φορές, πού
έτυχε ν ’ άντικρύσω παρόμοιες κατα-
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στάσεις, δέν ξανάειδα τούς άστυνομικούς νά συγκρούονται μέ ταραχοποιούς
ή άναρχικούς καί νά κρατάνε κάποτε,
αύτές οί συγκρούσεις καί πέρα άπ ' τά
μεσάνυχτα, ένώ οί περίεργοι κΓ οί
περαστικοί παρακολούθαγαν, άλλοι μέ
άδιαφορία, πολλοί σάν έπικριτές καί
μερικοί μέ συμπάθεια τις προσπάθειες
τής άστυνομίας γιά ν ' άποκατασ+σει
τήν τάξη!
Καί πάντοτε, σέ κάτι τέτοιες περι
πτώσεις, σκεφτόμουνα. Πόσο άχαρη
είναι τό έργο τής ’ Αστυνομίας καί πόσο
άγχώδικη ή δουλειά πού κάνουν οί
’ Αστυνομικοί!
Γιατί, μέ τούς άστυνομικούς συμβαί
νει, πολλές φ ορές,τούτο τό παράξενο
καί άκατανόητο' ένώ πασχίζουν γιά τήν
τάξη, γιά τήν άσφάλεια καί γιά τήν ήσυχία τού κόσμου, έν τούτοις, όχι σπάνια,
άντιμετωπίζουν τήν άχαριστία καί τήν
έχθρότητα, άκόμα καί έκεινών γιά τούς
όποιους φρόντισαν καί τούς όποιους
προστάτεψαν. Καί σέ κάτι τέτοιες περι
πτώσεις πολύ ταιριάζει έκεϊνο πού τόσο
θυμόσοφα, λέει μιά λαϊκή παροιμία «καί
τό σταυρό τους νά κάνουν τό διάβολό
τους βρίσκουν».
Αύτή, ώστόσο, είναι ή μοίρα των ά-

στυνομικών, μιά κι έχουν σάν άποστολή
ν ' άγωνίζονται γιά τήν τάξη καί γιά τήν
άσφάλεια καί ν ' άγρυπνοϋνε γιά τήν
προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τών
άλλων άγαθών τού κάθε πολίτη. Η άπο
στολή τους, λοιπόν, αύτή δέ θά ήταν
σωστό νά θεωρηθή σάν κοινό βιοπορι
στικό έπάγγελμα, γιατί δέ μοιάζει καθό
λου μέ τις άλλες έπαγγελματικές άπασχολήσεις, άλλά σάν δημόσιο λειτούρ
γημα, άφοϋ έχουν ταχθή γιά τή διασφά
λιση τής εύνομίας τής εύταξίας καί τής
εύκοσμίας, έστω κι άν πρόκειται νά δια
κινδυνέψουν καί τήν ίδια τή ζωή τους.
Μέ σιγουριά, λοιπόν, μπορεί νά είπωθή
ότι άσκοϋνε δημόσιο λειτούργημα κι ότι
πραγματικά διακονοϋν στό βωμό τού
καθήκοντος.
Ή άστυνομία ήταν γνωστή άπ' τά
πανάρχαια χρόνια έστω καί ύπό ύποτυπώδη μορφή, άπό τότε πού οί άνθρω
ποι άρχισαν νά ζοΰνε ομαδικά, σάν ένα
είδος πολιτείας. Γιατί, κρίθηκεάναγκαία
σάν συστατικό στοιχείο γιά τήν πολιτεία
άλλά καί άπαραίτητη γιά τήν ειρηνική
διαβίωση έκείνω ν πού κατοικούσαν στήν
Πολιτεία. ΚΓ όπως, πολύ πετυχημένα,
είχε δογματίσει ό μεγαλόπνοος Αρι
στοτέλης: «Τών μέν γάρ άναγκαίων
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Στήν απέναντι φωτογραφία Ο πρώτος τροχονόμος άστυφύλαξ, όπως έμφανίστηκε στήν
Αθήνα, αμέσως μετά τήνέγκατάσταοι τής Αστυνομίας Πόλεων στήν πρωτεύουσα. Επάνω:
Οι πρώτοι αστυνομικοί τής Δ/νσεως Αθηνών, πρό τών παλαιών άνακτόρων. Διακρίνονται
μεταξύ τών άλλων ό αρχηγός Φρειδερίκος Χαλλιντέϋ, ό καθηγητής Γαρδίκας, οί Αστυνόμοι
Βρανόπουλος, Πετούνης, Γιαννάτσος καί άλλοι.

άρχών χωρίς, άδύνατον είναι τήν πόλιν,
τών δέ πρός εύταξίαν καί κόσμον,
άδύνατον οίκείσθαι καλώς».
Καθώς ξέρουμε, ό άνθρωπος, άπό
γεννησιμιού του, είναι μιά μυστηριώδη
ύπαρξη, γεμάτη άπό διάφορα ένστικτα,
πού, ένώ είναι άπροσδιόριστα στην
άρχή, σιγά-σιγά θά διαμορφωθούνε καί
θά καταλήξουν σέ προτερήματα ή έλαττώματα κι έτσι θά σχηματιστεί ό χαρα
κτήρας του. Ποιά, ά π ' τάένστικτααύτά,
θά έπικρατήσουν, θά έξαρτηθή άπό τις
συνθήκες πού θά ζήσει, ά π ' τό περιβάλ
λον στό όποιο θά βρεθή κι άπό τις δια
παιδαγωγήσεις πού θά πάρει. Γιατί, ό
πως λέει ό άλλος μεγάλος σοφός Πλά
των, «άνθρωπος όρθής μέν παιδείας καί
φύσεως εύτυχοϋς τυχών, θειότατον
ήμερώτατόν τε ζώον γίγνεσθαι φιλεϊ, μή
ίκανώς δέ ή μή καλώς τραφέν, άγριώτατον όπόσα φ ύει ή γή». "Ετσι, κατά
τή γνώμη τού Πλάτωνα, άμα ζήσει κάτω
άπό καλές συνθήκες καί διαπαιδαγωγηθή συνετά θά γίνει καλός άνθρωπος,
διαφορετικά θά μεταβληθή σέ άγριο
θηρίο. Κι αύτό, γιατί, άπό φυσι
κού του, είναι πλασμένος έγωίστής,
πεισματάρης, συμφεροντολόγος κΓ
αύταρχικός καί στήν προσπάθειά του

νά ικανοποιήσει τίς έπιθυμίες του δέ
διστάζει νά κάνει ό,τιδήποτε, έστω
καί παράνομο καί άντικοινωνικό. ΓΓ
αύτό ή πολιτεία, γιά νά μπορέσει νά
έπιβιώσει καί νά λειτουργήσει ομαλά,
θέσπισε νόμους στούς όποιους πρέπει
νά πειθαρχούνε οί πολίτες γιά νά ύπάρχει ειρηνική συμβίωση άνάμεσά τους.
Γιατί, όπως είχε τονίσει ό Δημοσθένης
«Ψυχήν τής πόλεως είναι τούς νόμους·
ώσπερ γάρ τό σώμα στερηθέν ψυχής
πίπτει οϋτω καί ή πόλις μή όντων νό
μων καταλύεται». Καί είναι πολύ φυσικό
αύτό, γιατί άλλοιώτικα ό καθένας θάκανε ότι τόν σύμφερνε χωρίς νά λογα
ριάζει τούς άλλους καί τότε ή πόλιτεία θά μεταβάλεταν σέ ζούγκλα,
όπου θά έπικρατοϋσε τό δίκαιο τού
ισχυρότερου, καθώς σημειώνει άλλοϋ ό
μεγάλος ρήτορας «Λυθέντων τών νό
μων καί δοθείσης έκάστω έξουσίας δ,τι
βούλεται ποιεΐν, ού μόνον ή πολιτεία
οϊχεται (πάει περίπατο) άλλά καί ό
βίος ήμών τού τών θηρίων κατ' ούδέν
διενέγκει». Αύτός, λοιπόν, είναι ό λόγος
πού δημιουργήθηκε ή Αστυνομία σάν
άναγκαία άρχή. Γιά νά μεριμνήσει γιά
τήν τήρηση τών νόμων, πού θεσπίστη
καν γιά τήν έξασφάλιση τής εύταξίας

καί εύκοσμίας άνάμεσα σ ' έκείνους πού
κατοικούνε στήν πολιτεία γιά νά μή
μεταβάλεται σέ ζούγκλα.
Κι ένώ τόσο σημαντική είναι ή άποστολή της, ή φύση τής δουλειάς τού άστυνομικοΰ είναι τέτοια ώστε, πολλές
φορές, νά καταντάει άχαρη. Γιατί, συμ
βαίνει κάποτε ένώ πασχίζει γιά τήν εύνομία καί ισονομία, νάρχεται σ ' άντίθεση πρός τά συμφέροντα καί τίς έπιδιώξεις δύστροπων άτόμων, πού σκέ
πτονται έγωΐστικά καί πολεμάνε, μέ
κάθε μέσο νά ικανοποιήσουν τίς έπι
θυμίες τους, άκόμα καί σέ βάρος τών
άλλων. Αύτό, είναι φυσικό, νά μή βλέ
πουν μέ συμπάθεια τόν άστυνομικό, νά
τόν έχθρεύονται καί νά τόν άντιμετωπίζουν σάν άντίδικο, ένώ αύτός δέν
κάνει τίποτε άλλο παρά ν ’ άγωνίζεται
γιά τήν έφαρμογή τού νόμου, πού άποβλέπει στήν προστασία τού συνόλου,
μέσα στό όποιο περιλαμβάνονται κι αύτοί οί ίδιοι οί δύστροποι καί άντιδραστικοί.
Η δουλειά, λοιπόν, πού κάνει όάστυνομικός δέ μπορεί νάναι άπλό βιοπορι
στικό έπάγγελμα άλλά, χωρίς άμφισβήτηση, θά πρέπει νά τονίζεται σάν
λειτούργημα άφοϋ μιά τέτοια άποστολή
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δέν τή βρίσκει κανένας στ' άλλα επαγ
γέλματα, πού τά πιό πολλά ά π ' αύτά δέν
είναι μονάχα βιοποριστικά άλλά κερδο
σκοπικά. ' Ο άστυνομικός είναι πού άγρυπνάει, όταν οι άλλοι κοιμούνται ή 
συχα. Αύτός θά τρέξει σέ κάθε δύσκο
λη στιγμή, σέ κάθε θεομηνία καί άσχημη
κατάστασι γιά νά προσφέρει συνδρομή
σ ' έκείνους πού κινδυνεύουν καί σ'
όσους έχουν άνάγκη άπό βοήθεια. Αύ
τός είναι πού έργάζεται, άσταμάτητα,
μέρα-νύχτα,
χειμώνα-καλοκαίρι,
μέ
βροχές καί ξεροβόρια καί κάτω άπ ’ τά
λιοπύρια, χωρίς νά ξέρει γιορτές καί
πασχαλιάτικες μέρες καί φροντίζει γιά
κείνους, πού ζοϋνε ήσυχα στά σπίτια
τους κί άπολαμβάνουν άμέριμνα τις
όμορφιές τής ζωής. Αύτός θά τρέξει
πρώτος σέ πυρκαγιές, σέ πλημμύρες,
σέ συγκρούσεις, σ ' έργατικά άτυχήματα καί αύτοκινητιστικά δυστυχήματα
γιά νά γλυτώσει έκείνους πού κινδυ
νεύουν καί τά περιουσιακά τους άγαθά. Β ναι έκείνοι, πού όλοι τόν θυμούν
ται όταν βρίσκονται σέ κίνδυνο ή σέ
δύσκολη κατάσταση, πού περιμένουν τή
βοήθειά του καί στήν άπόγνωσή τους
ρωτάνε μ ’ άγωνία «μά πού βρίσκεται
ή άστυνομία;» Γιατί άπ ' αύτόν περιμέ
νουν νά τούς δώσει «χείρα βοήθειας».
Καί σάν περάσει ό κίνδυνος καί νοιώ
θουν τόν έαυτόν τους άσφαλισμένο,
τότε τόν ξεχνάνε καί δέ θυμούνται τή
προσφορά του καί τις θυσίες του.
Πόσοι καί πόσοι δέν θυσιάστηκαν
σέ πυρκαγιές, σέ πλημμύρες, σέ συγ
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κρούσεις μέ άναρχοκομμουνιστές, σέ
συμπλοκές μέ κακοποιούς, στούς άσφαλτοστρωμένους δρόμους τήν ώρα
πού ρύθμιζαν τήν κυκλοφορία, άκόμα
καί σέ πολεμικές μάχες όπου είχαν άγωνισθή σάν έθελοντές!
Κι ένώ τόσες είναι οί προσφορές
τους, έν τούτοις τόσο πενιχρές οί άπολαυές τους. Γιατί, δέν τούς άναγνωρίζονται ούτε ύπερωρίες ούτε έκτακτες
άπασχολήσεις ούτε νυκτερινή έργασία
ούτε Κυριακάτικες καί γιορτάσιμες
μέρες, όπως γίνεται μ ' όλους τούς
άλλους έργαζόμενους. "Ετσι όμως οί
άλλοι μπορούνε καί διεκδικοϋν, δυνα
μικά, τά δίκια τους ένώ οί άστυνομικοί,
άφοσιωμένοι στό καθήκον καί πιστοί
στήν άποστολή τους ποτέ δέ σκέφτηκαν νά κατεβοϋνε σέ άπεργιακούς άγώνες, γιατί ξέρουν ότι μιά άπεργία τών
άστυνομικών σημαίνει, κατά κάποιο
τρόπο, κατάλυση τής έννοιας τού κρά
τους καί αύτοί πιστεύουν ένσυνειδητα
ότι διακονοϋν στό κράτος καί κατά
συνέπεια δέν τούς έπιτρέπεται ν
άπεργούν. "Αν, λοιπόν, δέν είναι λει
τούργημα ή δουλειά πού κάνει ό άστυνομικός τότε ποιά μπορεί νά είναι;
"Ε χει έπικρατήσει νά χαρακτηρίζον
ται κάποια έπαγγέλματα σάν κοινωνι
κά λειτουργήματα. Κι όμως, πόσοι για
τροί, πόσοι έκπαιδευτικοί, πόσοι ιερω
μένοι, ένώ θάπρεπε νά πολιτεύονται
σάν κοινωνικοί λειτουργοί καί ν ' άσκοΰν
τό έπάγγελμά τους μέ άνθρωπιά καί

Οί πρώτοι άοτυφύλακες τής Αστυνομικής
Δ/νσεως Αθηνών σέ παράταξι πρό τών
παλαιών άνακτόρων, τήν 15 Ιανουάριου
1925, ημέρα έπιαήμου έγκαταστάσεως τής
Αστυνομίας Πόλεων στήν Αθήνα. Στήν
άπέναντι σελίδα: Αστυνομικοί μεριμνούν γιά
τή φρούρησι καί διανομή συσσιτίου σέ Ιτα
λούς αιχμαλώτους, τις πρώτες ήμέρες τού
' Ελληνοϊταλικού πολέμου.

μεγαλοφροσύνη, δέν έχουν καταντήσει
άχόρταγοι κερδοσκόποι καί δέν έχουν
μετατρέψει τό λειτούργημα σ ' έμπορικό έπάγγελμά ή έκμεταλλευτική έπιχείρηση, άδιαφορώντας όλότελα γιά τήν
άποστολή τους; Γιατί, λέγοντας κοινω
νικό λειτούργημα, έννοοϋμε μιά δου
λειά πού γίνεται σάν ιερή άποστολή,
γιά τήν όποια χρειάζεται ύψηλοφροσύνη, φιλαλληλία, άφιλοκέρδεια, έθελοθυσία, άλτρουϊσμός, καλωσύνη καί πρό
παντός άνθρωπιά.
Θά πρέπει νά ισχύει έκείνο πού έννοοϋσε ό Μ ένανδρος όταν έ λ ε γ ε ;«' Ως
χαρίεν άνθρωπος άν άνθρωπος ή». Μ
ένα λόγο, όταν μιλάμε γ ' άνθρωπιά,
έννοοϋμε τό μεγαλύτερο χάρισμα πού
έχει ένα άτομο.
Μέ κάτι τέτοιες προοπτικές καί σκέ
ψεις, άλλά καί μέ πολλές έλπίδες καί
προσδοκίες, ιδρύθηκε, πριν άπό 6 0 χρό
νια, ή ' Αστυνομία Πόλεων καί ένας νέος
κρατικός θεσμός, πού θά είχε στήνάπο-

στολή όχι μονάχα τήν, κατά τρόπο πολι
τισμένο, άστυνόμευση τής πολιτείας
άλλά καί γιά νά χρησιμεύσει σάν συμ
παραστάτης στό κοινωνικό τής πολι
τείας έργο. Γ ι' αύτό πλαισιώθηκε μέ
μορφωμένους βαθμοφόρους κι έπανδρώθηκε μέ άνθρώπους πού θεώρησαν
λειτούργημα τό άστυνομικόν έπάγγελμα, άφοσιώθηκαν σ ' αύτό κι έβαλαν όλα
τους τά δυνατά γιά τήν έπιτυχία τού
θεσμού, πού έτσι μπόρεσε νά κερδίσει
ά π ' τά πρώτα του βήματα τήν άγάπη
καί τήν έμπιστοσύνη τού κόσμου.
"Ομως, κατά πού είχαμε γράψει κι'
άλλη φορά, ένώ ιδρύθηκε σέ καλή έποχή καί ξεκίνησε μέ αισιοδοξία κάτω άπό
εύνοϊκούς οιωνούς, γιά ένα έλπιδοφόρο
μέλλον, δέν τής ήταν τυχερό νά συνε
χίσει τήν πορεία της μέ τις ίδιες εύνοϊκές συνθήκες. Γιατί, διάφορες άντιξοότητες, άντιζηλίες, άντιδράσεις,
δολοπλοκίες καί μηχανορραφίες, άκόμα
κι έθνικές περιπέτειες κι άναστατώσεις
μπήκαν στό δρόμο της καί έμπόδισαν
τήν πρόοδό της. Κι άν μπόρεσε, ύ
στερα άπό τόσες άναποδιές, νά σταθεροποιηθή καί νά έπιβιώσει αύτό τό
χρωστάει στούς πρώτους έκείνους
στιλοβάτες, πού τήν πλαισίωσαν, πού
άφοσιώθηκαν όλόψυχα στήν άποστολή
τους, πού δούλεψαν εύσυνείδητα κι
άκούραστα καί πίστεψαν βαθειά δτι
άσκοϋσαν δημόσιο λειτούργημα, κατά
τρόπον πού έννοοϋσε ό στοχαστικός
καθηγητής. Κι άκόμα, γιατί είχε τήν
καλή τύχη νάχει σάν πρώτο όργανωτή
καί άρχηγό ένα σπουδαίο άνθρωπο, τόν
"Αγγλο εύπατρίδη καί φιλέλληνα Χαλλι-

ντέϋ, πού τής έδωκε έξαιρετικές άρχές τή στήριξε σέ γερές βάσεις καί
κατάφερε νά τήν κρατήσει άδιάβλητη
άπό πολιτικές έπεμβάσεις κι άπό κομ
ματικές έπιρροές.
Γιατί θά πρέπει νά ξέρουμε, δτι τά
χρόνια πού άκολούθησαν, ύστερα ά π '
τήν Μικρασιατική Καταστροφή ήταν
χρόνια τραγικά καί γιομάτα άπό στερή
σεις κι άπογοητεύσεις. Χιλιάδες χαρο
καμένοι πρόσφυγες, πού είχαν ξερριζωθή ά π ' τις Μικρασιατικές πατρίδες
τους, είχαν πλημμυρίσει τήν Αθήνα,
τόν Πειραιά καί τις άλλες πόλεις τής
χώρας. Έτσι, ή άνεργία, ή φτώχεια,
οί άρρώστειες, ή μιζέρια κι ή κακομοιριά
είχαν φτάσει στό κατακόρυφο κι όλοι
έκεϊνος ό δυστυχισμένος κόσμος πά
σχιζε, μέ κάθε τρόπο, νά κρατήσει τήν
ψυχή μέσα του. ΓΓ αύτό καί τά άδικήματα φούντωσαν κι οί κακοποιοί, κλέ
φτες, άπατεώνες, παπατζήδες, πρεζάκηδες, άποθρασύνθηκαν καί πολλές
συνοικίες είχαν γίνει κακόφημες κι άπροσπέλαστες γιά τούς νομοταγείς
πολίτες. Γιατί, έκεΐ οργίαζαν οί έκβιαστές, οί νταβαντζήδες, οί μαχαιρο
βγάλτες κι οί χασικλήδες, πού είχαν
αύξηθή έπικίνδυνα, ένώ ή άστυνομική
δύναμη, μέ τήν όποια είχε έπανδρωθή
τό Ά σ τ υ ν . Σώμα, ήταν πολύ περιορι
σμένη. Παρά ταϋτα, μέ τόν ένθουσιασμό πού ύπήρχε άνάμεσα σ ' αύτούς
τούς πρωτοπόρους, μέ τήν άκαταπόνητη έργατικότητα καί τήν άκατάβλητη
άποφασιστικότητα, μπόρεσε νά έπιβληθή, νά έξουδετερώνει τόν ύπόκοσμο καί νά κάνει σεβαστό τό νόμο ά π '

όλους μεταβάλλοντας, έτσι τις κακόφη
μες συνοικίες σέ ήσυχες περιοχές καί
τούς παραστρατημένους σέ νομοταγείς
πολίτες. Γιά νά πετύχουν, ώστόσο, αύτό
τό άποτέλεσμα, δούλεψαν ύπεράνθρωπα δίχως νά ύπολογίζουν κόπους
καί ώράρια έργασίας καί μπόρεσαν νά
έπιβληθοΰνε χάρης στόν ένθουσιασμό
πού τούς πλημμύριζε, στήν άλληλοκατανόηση πού ύπήρχε άνάμεσά τους,
στήν άλληλεγγύη καί τήν άδελφοσύνη
μεταξύ τους. Τέτοια ήταν ή συναδελφική άγάπη κι ή άλληλοβοήθεια άναμεταξύ τους, πού έντυπωσίαζε καί
προκαλοϋσε τό θαυμασμό καί τά εύμενή σχόλια τού κόσμου.
Έ τσι, άν τύχαινε κάποιος άστυνομικός νά βρεθή, κάποτε, σέ κίνδυνο
ή σέ κάποια δύσκολη κατάσταση κι' είχε
άνάγκη άπό συνδρομή, δέν είχε παρά
νά χρησιμοποιήσει τήν άστυνομική του
σφυρίχτρα. Καί τότε, μέσα σ ' έλάχιστα
λεπτά, ξεπετιόντουσαν, σάν τις σφή
κες, ά π ' όλες τις μεριές, όλοι όσοι
είχαν άκούσει τό σφύριγμα, άλλοι άγουροξυπνημένοι, άλλοι μισοντυμένοι
κι άλλοι μέ τις πυτζάμες καί τις παντό
φ λες κι έφταναν έκεΐ τρέχοντος γιά
νά προσφέρουν βοήθεια. ΚΓ είχαν μεί
νει άξέχαστες κάτι τέτοιες σκηνές
άλληλεγγύης, άλτρουϊσμοΰ καί συνα
δελφικότητας. Γιατί, μέ μιά τέτοια
κεραυνόβολη καί άποφασιστική ένέργεια, ή Αστυνομία, δέν έντυπωσίαζε
μονάχα τούς νομοταγείς, άλλά προ
ξενούσε δέος στού κακοποιούς, πού
τρομοκρατημένοι, τό πήραν άπόφαση,
πώς δέν μπορούσαν νά συνεχίσουν τήν
παράνομη δράση τους. "Ετσι έπιβλήθηκε ή
Αστυνομία Πόλεων καί
κατώρθωσε νά μεταβάλει τις πόλεις
πού άστυνόμευε σέ οάσεις ειρήνης,
εύνομίας καί εύκοσμίας.
Η χε πολλούς μορφωμένους, τότε ή
Αστυνομία Πόλεων, κι' οί άξιωματικοί
της ήταν, οί πιό πολλοί, πτυχιοΰχοι Πα
νεπιστημίου ή φοιτητές, άλλά κι όσοι
είχαν μικρότερες γραμματικές γνώσεις
κι' οί άστυφύλακες γενικά δέν ήταν
λιγότερο καταρτισμένοι καί πάσχιζαν
ολοένα νά βελτιώσουν τις γνώσεις τους
καί νά γίνουν καλύτεροι. "Ο λοι τους
ήταν καλοπροαίρετοι, εύγενικοί καί
πρόθυμοι γιά κάθε λογής έξυπηρέτησι,
ήταν εύσυνείδητοι, φέρνονταν πολιτι
σμένα στις έπαφές τους μέ τόν κόσμο
κι είχαν συναίσθησι τής άποστολής
τους.
Η σπουδαιότερη άποστολή, έκείνων
πού ύπηρετοϋσαν στ' άστυνομικά Τμή
ματα, ήταν ή φρούρηση κΓ έπίβλεψη
τής περιοχής, ή όποια είχε κατανεμηθή
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σέ σκοπιές κι άστυνομευόταν, νύχταμέρα, μέ σκοπούς άστυφύλακες πού
έκτελοϋσαν δρομολόγιο, χρονομετρη
μένο, πού ήταν άλλοτε κανονικό κι άλ
λες φορές άντίστροφο ή προκεχωρημένο, γιά νά παραπλανιώνται οί
κακοποιοί καί νά μή ξέρουν άπό πού
θά παρουσιαζόταν ό σκοπός. Τό δρο
μολόγιο γινόταν μέ σχολαστική άκρίβεια, σέ τρόπο ώστε, σέ κάθε στιγμή, νά
ξέρουν στό Τμήμα πού κινείται ό σκοπός
άστυφύλακας καί μπορούσαν νά τόν
έπιθεωρήσουν ή νά τόν άναζητήσουν
γιά νά τόν χρησιμοποιήσουν γιά κάποια
άλλη έκτακτη άνάγκη. "Ηταν τέτοια
ή άκρίβεια, μέ τήν όποια γινόταν τό δρο
μολόγιο, ώστε πολλές φορές οί κάτοικοι
τής περιοχής βλέποντας τόν σκοπόν
ήξεραν, μέ σιγουριά, τί ώρα είναι καί
ρύθμιζαν τά ρολόγια τους. Ό σκοπός
άστυφύλακας ήταν τό άγρυπνο μάτι τού
Τμήματος, γιατί πάσχιζε γιά κάθε ζή
τημα πού άφοροΰσε τήν περιοχήν του.
Γιά τήν καθαριότητα, γιά τήν κοινή ήσυχία, γιά τήν έπίβλεψη τών άκατοίκητων
σπιτιών, πού οί ιδιοκτήτες τους άπουσιάζαν καί είχαν ένημερώσει τό τμήμα,
έκανε έλεγχο σέ ύποπτα άτομα καί ση
μάνσεις στά κλειστά καταστήματα, βοή
θαγε άνήμπορους καί έξυπηρετοΰσε,
μέ προθυμία, όλους όσους άπευθύνονταν σ ’ αύτόν γιά διάφορες πληρο
φορίες.
Ή έμπιστοσύνη τού Κόσμου στήν
Αστυνομία, στά πρώτα της χρόνια,
ήταν τέτοια ώστε, άδίστακτα, προσφεύγανε στό τμήμα γιά κάθε λογής ζητή
ματα, άκόμα καί γιά τις πιό άπίθανες
ύποθέσεις, πού δέν είχε άρμοδιότητα ή
άστυνομία. Πήγαιναν έκεΐ, γιά νά
πάρουν συμβουλές ή νά ζητήσουν
πληροφορίες γιά ζητήματα άτομικά,
οικογενειακά, γιά κληρονομικές ύποθέσεις καί γιά κάθε τι άλλο πού τούς άπασχολοΰσε. Γιά κάθε τους πρόβλημα λ έ 
γανε «πάμε έδώ στό πολισμανέϊκο γιά
νά μάς πούνε, γιατί αύτοί τά ξέρουν
όλα!». Γιατί, ήταν βέβαιοι, ότι θά έξυπηρετιόντουσαν πρόθυμα καί άνέξοδα.
Καί κάποιες φορές τούς έμπιστεύονταν καί μυστικά τους, πού μονάχα στόν
έξομολόγο θά μπορούσαν νά έκμυστηρευτοΰνε, γιατί ήταν σίγουροι πώς θάβρισκαν κατανόησι καί συμπαράστασι.
Τά προβλήματα, πού άσπασχολοϋν
τήν ' Αστυνομία, είναι πολυ π ο ίκιλα.' Αλ
λά είναι τά ίδια, όπως ήταν τά παλαιότερα χρόνια κι άλλα έχουν άλλάξει
μορφή μέ τό πέρασμα τού χρόνου. Γιατί
κι ή έγκληματικότητα σημείωσε προ
όδους, όπως όλες οί μορφές τής ζωής
κι οί κακοποιοί έξελίχθηκαν κι έγιναν
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Στήν άπέναντι φωτογραφία
ό Κ. Ρακτιβάν
διαπρεπής νομομαθής
καί θιασώτης τού
νέου ’ Αστυνομικού θεσμού

Κι ό μισθός τους ήταν τόσο πενι
χρός, ώστε λογάριαζαν καί τις πεντα
ροδεκάρες καί δέν ήταν λίγες οί φορές
πού κάποιοι, άπό κείνους πούβγαιναν
τήν νύχτα γιά ύπηρεσία, νά μήν έχουν
ούτε μιά δραχμή γιά νά πιούνε ένα
ζεστό ή γιά ν ' άγοράσουν ένα κουλούρι.
Συσσίτια στ' άστυνομικά Τμήματα δέν
λειτουργούσαν κι έτσι άναγκάζονταν νά
τρώνε, γιά οικονομία, σέ παληόταβερδεξιοτέχνες καί σέ πολλές περιπτώσεις
νάκια μέ βιβλιάριο, γιατί τούς έκαναν
προηγούνται σέ προοδευτικότητα καί
έκπτωση δέκα τοΐς έκατό. Καί τρώγανε,
στά τεχνάσματα άπό τήν Αστυνομία.
σχεδόν, λιγοστά καί στερημένα, άν καί
Θά πρέπει συνεπώς, νά έξελίσσεται καί
είχαν άνάγκη άπό άφθονη τροφή,
ή Ά στυνομία καί νά πασχίζει νά προ
γιατί βρίσκονταν στήν άκμή τής ήλισαρμόζεται γιά νά μπορεί νά τούς άνκίας του.
Π αρ' όλες, όμως, τις τόσες ελ
τιμετωπίζει καί νά ματαιώνει τά σχέδιά
λείψεις καί στερήσεις, παρά τις δυσκο
τους.
λίες καί τις άσχημες ύπηρεσιακές συν
Σήμερα, ώστόσο, ή ' Αστυνομία έχει
άφθονα τά μέσα κι όλες τις δυνατότη θήκες, δέ γόγγυζαν καί δέν άδιαφορούσαν, άλλά δούλευαν πρόθυμα
τες ώστε νά μπορεί νά έξουδετερώνει
καί εύσυνείδητα. Γιατί, συνέβαινε πολ
τή δράση τού παράνομου καί νά λύνει
κάθε πρόβλημα, πού τής παρουσιάζε λές φορές, όταν γινόταν άπεργίες,
έργατικές έκδηλώσεις ή άλλες φασα
ται. Γιατί καί μεταφορικά μέσα έχει
ρίες, νά βρίσκονται στά πόδια όλημερίς
μπόλικα καί μέσα έπικοινωνίας (άσύρμαή καί γιά πολλές μέρες, γιά ν άντιμετωτους, ραδιοτηλέφωνα, τηλεοράσεις)
πίσουν τούς κεραμοποιούς στό Βοτα
καί χημικά μέσα άλλά καί ειδικευμένο
νικό, πού έκαναν άπεργίες καί διεκδιπροσωπικό κι έτσι είναι σέ θέση νά έπικοΰσαν δυναμικά τά δικαιώματά τους
βληθή καί νά έπιπλεύσει.
ρίχνοντάς τους τούβλα καί κεραμίδια ή
Τά παληά, έκεϊνα, χρόνια, δέν ύπήρτούς φυματικούς στή «Σωτηρία» πού
χε στό Τμήμα ούτε «πατίνι» πού λέει
τούς έκσφενδονίζανε τά πτυελοδοχεία
ό λόγος. Αύτοκίνητα είχαν μονάχα, ό
διευθυντής τής ' Αστυνομίας κι ό διοικη ή τούς πάντοτε μαχητικούς φοιτητές
στις μεγάλες φοιτητικές άπεργίες κι
τής τής ' Ασφαλείας γιά τις ύπηρεσιαέκδηλώσεις έπί πρυτανείας Βορέα, πού
κές μετακινήσεις τους, είχε καί ή Τρο
κράταγαν βδομάδες. Κι άκόμα, κατά
χαία δυό-τρεΐς μοτοσυκλέττες. Στά
τις διάφορες έκλογές, πού τούς κουβά
τμήματα, μπορούσε νά βρεθή κανένα
λαγαν, στοιβαγμένους σέ φορτηγά
σαραβαλιασμένο ποδήλατο, άπό κείνα
πού έμεναν άζήτητα κι αύτό, τις περισ αύτοκίνητα, άπό συνοικισμό σέ συνοικι
σμό, γιά νά έξασφαλίσουν τήν τάξη καί
σότερες φορές, ήταν χαλασμένο.
νά προλάβουν τις πολιτικές διαμάχες,
"Ετσι, γιά νά στείλουν τό δελτίο συμ
πού βρίσκονταν σέ μεγάλη έξαρσι έβάντων στήν Αστυνομική Διεύθυνση
κεϊνα τά χρόνια. Τέλος, δέν πρέπει
τή νύχτα, μετά τά μεσάνυχτα, πού στανά ξεχνιούνται οί συχνές άπασχολήσεις
μάταγε ή συγκοινωνία, θάπρεπε νά τό
καί οί ταλαιπωρίες τους κατά τά διάφορα
πήγαινε ό άστυφύλακας μέ τά πόδια κι
κινήματα, πού γίνονταν κάθε λίγο καί
έκανε καμμιά ώρα γιά νά πάει καί νά
λιγάκι καί τούς κράταγαν σ ' έπιφυλακή
γυρίσει «άποστολικά» ά π ' τό Παληό
καί σέ νυχτερινές περιπολίες γιά όλόΦάληρο ή άπό τό Περιστέρι.
κληρες βδομάδες. Καί παρ' όλα ταϋτα
Τ ' άστυνομικά οικήματα δέ βρίσκον
δ έν τούς έλ ε ψ ε ποτέ τό κουράγιο καί ή
ταν σέ καλή κατάσταση. Ή τ α ν τά πιό
όρεξη γιά δουλειά καί γ ι' αύτό ή άστυ
πολλά παληά χωρίς θέρμανση καί γιο
μάτα κοριούς, πού ήταν ή μεγάλη μά νομία είχε πάντοτε πολλές έπιτυχίες,
μερικές άπό τις όποιες έμειναν θρυ
στιγα έκείνης τής έποχής. Γι' αύτό,
λικές καί σέ κάποιες περιπτώσεις ή
κάθε έβδομάδα, γινόταν «κορεοκτονία»
γιατί, άλλοιώς, ήταν άδύνατο νά κοιμηφήμη της ξεπέρασε τά σύνορα τής
θή ή νά ήσυχάσει κ α ν έ ν α ς .' Η έπίπλωση
χώρας, γιατί μπόρεσε νά έξιχνιάσει
ήταν πολύ φτώχιά στά τμήματα. Χαρτί,
συνταραχτικά έγκλήματα καί νά συλγιά τήν άντιγραφή τού δελτίου συμ
λάβει τούς δράστες πού είχαν καταβάντων δέν ύπήρχε πολλές φορές, κι
φύγει στό έξωτερικό. "Ετσι κατάφερε
άναγκάζονταν οί άξιωματικοί ύπηρενά στεριωθή σέ γερά θεμέλια, νά έπισίας, νά τό ζητιανέψουν ά π ' τά τυπο
βίωσει καί νά προοδέψει, διαφορετικά,
γραφεία τών έφημερίδων.

άν δέν είχε πετύχει στό έργο της, θά
είχε χρεωκοπήσει καί θά είχε τελειώσει
πρόωρα καί άδοξα τήν πορεία της, ύ
στερα άπό τόσες άντιξοότητες καί τέ
τοιες άναποδιές πού συνάντησε στό
δρόμο της.
"Α ν λοιπόν, μπόρεσε νά ζήσει, νά
προσθέσει καί νά γράψει μιά τόσο άξιόλογη ιστορία, αύτό τό χρωστάει στόν
ένθουσιασμό, στήν άγωνιστικότητα,
στήν αύταπάρνηση καί τήν εύσυνειδησία έκείνων, πού πρώτοι τήν έπάνδρωσαν πού άφοσιώθηκαν ολόψυχα κι όλόσωμα σ ' αύτή, πού πάλαιψαν γιά τήν
έπιτυχία τού έργου της καί πίστεψαν,
στ' άλήθεια, πώς ή δουλειά πού έκαναν
ήταν δημόσιο λειτούργημα καί όχι ένα
κοινό βιοποριστικό έπάγγελμα.
Ό λ ο ι έκεϊνοι οι πρωτοπόροι καί
πρωτεργάτες, έχουν σχεδόν λείψ ει, μιά
καί έχουν περάσει 60 χρόνια άπό τότε.
"Ετσι, δέν είναι εύκολο νά βρεθούνε,
κάποιοι ά π ' αύτούς, γιά νά μάς πληρο
φορήσουν γιά τό ξεκίνημά τους καί νά
μάς δώσουν κάποια άμυδρή εικόνα γιά
τήν έποχή έκείνη καί γιά τούς άγώνες
καί τις θυσίες έκειών πού χρησιμέυσαν
σάν θεμελιωτές τού άστυνομικοϋ οικο
δομήματος. Δέ βρίσκονται γιά νά μάς
διηγηθοϋνε, πώς κατάφεραν οί λιγοστοί
έκεϊνοι πρωταγωνιστές χωρίς νάχουντ'
άπαιτούμενα μέσα, έκτός ά π ' τά νιάτα
τους, τήν πίστη τους στό καθήκον καί
τήν φλόγα τής ψυχής τους, νά ξεκα
θαρίσουν τίς σφηκοφωλιές τής Τρούμπας, τής Δραπετσώνας καί τής Κοκκινιάς καί νά μεταβάλλουν διάφορες
κακόφημες συνοικίες στήν Καισαριανή,
στά Σφαγεία, στό Διαβολόρεμμα, πού
τίς λυμαίνονταν οί κακοποιοί καί τά διά
φορα παράσιτα τού ύποκόσμου, σέ ή 
συχες καί ειρηνικές περιοχές, έξασφαλίζοντας έτσι τήν τάξη καί τήν άσφάλεια στόν Πειραιά καί στήν ' Αθήνα.
Δέν ξέρω, πόσοι βρίσκονται στήν
ζωή άπό έκείνους τούς πρώτους-πρώτους. Γιατί, δυστυχώς, ούτε όταν ιδρύ
θηκε ή 'Αστυνομία Πόλεων, ούτε κι
άργότερα, φρόντισαν, έκεϊνοι, πού τήν
διοίκησαν, νά δημιουργήσουν καί μιά
άστυνομική λέσχη, ένα έντευκτήριο, γιά
νάχουν ένα στέκι καί οί άστυνομικοί,
όπου θά μπορούσαν νά συχνάζουν, νά
έπικοινωνοϋνε μεταξύ τους, νά έξυπηρετοϋνται καί νά βρίσκουν καί κάποια
ψυχαγωγία, όπως συμβαίνει στό Στρατό,
όπου σέ κάθε πόλη πού έδρεύει στρα
τιωτική μονάδα, λειτουργεί καί στρατιω
τική λέσχη, στήν όποια συχνάζουν οί
άξιωματικοί, άλληλογνωρίζονται, ψυχα
γωγούνται καί συσφίγγονται οί συναδελφικοί άνάμεσά τους δεσμοί.

Πιστεύω πάντως, πώς οί έπιζώντες
θά είναι έλάχιστοι καί μάλιστα άπό κεί
νους πού ήταν παιδιά, σχεδόν, τότε
γύρω στά 20-25 χρονών καί πού ξ ε 
χασμένοι τώρα θά σέρνουν μέ δυσκολία
τά ύπολείμματα τής τόσο πολύπλαγκτης
ζωής τους, ζώντας μέ τίς τόσο μακρυνές άναμνήσεις τους.
Ό λ ο υ ς έκείνους,τούς πρωτοπόρους
θά πρέπει οί μεταγενέστεροι καί πιό
πολύ έκεϊνοι πού ύπηρετοϋνε σήμερα
στην Αστυνομία, νά τούς θυμούνται
μέ εύγνωμοσύνη, νά μνημονεύουν μέ
σεβασμό όσους έλειψ αν καί νά δείχ
νουν τήν έκτίμησί τους, σ ' όσους
τυχόν ζοϋνε. Γιατί, αύτοί πάλαιψαν,
κάτω άπό πολύ δύσκολες συνθήκες,
καί μέ πολλούς κόπους καί θυσίες μπό
ρεσαν νά θεμελιώσουν, γερά, τό ώραΐο
οικοδόμημα πού λέγεται «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΩΝ» καί τό όποιο τόσες πολλές
ύπηρεσίες πρόσφερε στήν Πατρίδα
καί στην Κοινωνία. Κι όταν έφυγαν σάν
συνταξιούχοι, σακατεμένοι, οί πιό πολ
λοί, ά π ' τίς ταλαιπωρίες τής ύπηρεσίας,
μέ κάποια πενιχρή σύνταξη, δέ μπό
ρεσαν νά ήσυχάσουν άλλά κύτταξαν
νά βρούνε κάποια άλλη δουλειά, σάν
πρόσθετοι άστυφύλακες ή νυχτοφύλα
κες γιά νά βελτιώσουν κάπως τή σύν
ταξη, γιά ν ' άντιμετωπίσουν τίς οικογε
νειακές τους ύποχρεώσεις.
Γι αύτό, οί σημερινοί νέοι άστυφύ
λακες δέ θά πρέπει νά δυσανασχετούν.
Γιατί, οί συνθήκες, κάτω άπό τίς όποιες
ζοϋνε καί έργάζονται, είναι άσύγκριτα
καλύτερες άπό κείνες τής παλαιότερης

εποχής καί τά μέσα, πού διαθέτει
ή Αστυνομία γιά τήν έκτέλεση τού
έργου της, είναι τόσο άφθονα ώστε
μπορεί ν ' άντιμετωπίσει όλες τίς δυσκο
λίες καί τά προβλήματα.
Βέβαια, οί άποδοχές τών άστυνομικών δέ μπορεί νά θεωρούνται σάν ικανο
ποιητικές. Γ ιατί, πραγματικά, δέν άμείβονται όπως καί όσο θάπρεπε, γιά τίς
τόσες προσφορές τους. Ωστόσο, σέ
σύγκριση μέ τούς παληούς, βρίσκονται
σέ πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί καί
οί άποδοχές τους βελτιώνονται, οπωσ
δήποτε, μέ τήν πολυετία κι οί στολές
τους είναι έμφανίσιμες καί πολύ καλύ
τερες, άπό παληά, καί σιτίζονται περί
φημα στ άστυνομικά συσσίτια καί στρα
τωνίζονται σ ' άνθρωπινά οικήματα καί
προαγωγές έχουν ύστερα άπό ώρισμένά χρόνια. Πόσοι καί πόσοι ά π ' τούς
παληότερους δέν έφυγαν μέ τό παρά
πονο ότι δέ μπόρεσαν νά πάρουν ένα
γαλονάκι, άν καί έλυωσαν τά πόδια τους
στά πεζοδρόμια, γιατί οί θέσεις τών
βαθμοφόρων ήταν λίγες καί ό συναγωνι
σμός άνάμεσά τους μεγάλος!
Αλλωστε, δέν πρέπει νά ξεχνούμε
πώς τό κράτος ζητάει, ολοένα θυσίες
άπ ' τούς άστυνομικούς καί τούς θέλει
πάντοτε άδιάβλητους, άνιδιοτελείς καί
εύσυνείδητους, ένώ αύτό είναι τόσο
φειδωλό σ ' άντιπαροχές γιά τίς τόσες
προσφορές τους.
Κι άκόμα, δέ θά πρέπε νά παρα
γνωρίζεται τό γεγονός, ότι ή Αστυνο
μία ύπέστη κάποια μείωση, τά τελευταία
χρόνια, άπό άδικες καί άβάσιμες έπικρίσεις καί κατηγορίες καί χρειάζεται
προσπάθεια γιά τήν έπανάκτηση τού
κύρους καί τήν άποκατάστασή της στή
συνείδηση τού κόσμου.
Είναι άναμφισβήτητο, πάντως, ότι οί
προσφορές τής ' Αστυνομίας στήν Κοι
νωνία καί στό Κράτος είναι άνυπολόγιστες καί δίχως άμφιβολία ή δουλειά
πού κάνουν οί άστυνομικοί, εύσυνείδητα καί χωρίς συμφεροντολογικούς
ύπολογισμούς, είναι δημόσιο λειτούρ
γημα, κοινωνική άποστολή.
Νά, λοιπόν, γιατί, κάθε φορά πού
βλέπω τούς άστυνονικούς νά μοχθούν,
νά ταλαιπωρούνται στούς δρόμους καί
νά πασχίζουν γιά τήν έξασφάλιση τής
εύνομίας τής εύταξίας καί τής εύκοσμίας, γιά νά μπορούνε οί άλλοι ν '
άπολαμβάνουν τίς άνέσεις τής ζωής,
μούρχονται στή θύμηση τά στοχαστικά
έκεΐνα λόγια τού θυμόσοφου δάσκαλου
«τό άσκεΐν δημόσιον λειτούργημα δέν
λέγεται «άρχειν» άλλά «διακονεϊν» καί
είναι ιερουργία εις τόν βωμόν τού
καθήκοντος».
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Αριστερά έπάνω: Η Παναγία μέ τό Βρέ
φος. (Ματις Γκρύνεβανλτ 1470/80;). Κάτω:
Η Γέννησι (δίπτυχο Ούΐλτων 15ος; αιώνας).
Στήν απέναντι σελίδα άριστερά Η προσκύνησι τών Μάγων του Ντομένικο Γκιρλαντάίο
(1449-1494).

ή τήν άνταλλαγή τών άφθονων έκείνων
έμπορευμάτων. "Υστερα άπό κάποιο
συμβούλιο πού έκανε 6 ' Ηρώδης, τούς
έστειλε, ώς πρεσβευτάς, τρεις Ίε ρ ο σολυμίτες πρίγκιπες γιά νά ρωτήσουν
άπό πού έρχονταν, πού πήγαιναν καί τί
έπιθυμοϋσαν. Οί βασιλιάδες διαμαρτυρόμενοι γι' αύτή π'ιν άνάκρισι, στήν
όποια βεβαίωσαν ότι δέν είχαν ύποβληθή σέ κανένα άλλο σταθμό του ταξιδιού
τους, άρνήθηκαν ότι τό έκαναν γιά έμπορικούς λόγους καί πρόσθεσαν δτι
έπιθυμοϋσαν μόνο νά τούς δείξουν
τόν δρόμο πού όδηγούσε στήν χώρα τής
δικαιοσύνης.
"Ο μω ς έκείνη ή άόριστη άπάντησις
δέν ικανοποίησε τόν βασιλέα τής Πα
λαιστίνης, πού γιά νά μάθη περισσό
τερα γ ι’ αύτούς πήγε προσωπικά στόν
τόπο πού είχαν σταματήσει. Καί αύτοί
τού μίλησαν γιά τήν εϊδησι πού έφθασε
στήν Περσία άπό ένα άγγελο, ότι στή
γή τού Ιούδα έπρόκειτο νά γεννηθή
ένας μεγάλος βασιλιάς, γιά τό θεϊκό
χειρόγραφο πού προανήγγελε τήν γέννησί του κ.ο.κ. ' Ανησυχία, φόβος, όργή
καί ταυτόχρονα φλογερή έπιθυμία νά
πάρη στά χέρια του τήν περγαμηνή,
έκαναν τόν ' Ηρώδη νά δώση τήν προ
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' Ενθουσιασμένοι, μάγοι καί άκολουθία,
ξεπέζεψ αν καί συνόδευσαν μέ τραγού
δια καί χορούς ένα έκκωφαντικό δοξα
στικό ύμνο, πού έπαιζε μιά λεγεώνα
μουσικών, έφοδιασμένων μέ βούκινα,
κύμβαλα, άρπες, λύρες καί άλλα όρ
γανα. Ά κούγοντας τόν ύπερβολικό
αύτό θόρυβο, ό 'Ιωσήφ καί ή Μαρία
βγήκαν άπό τό σπήλαιο, καί, φοβισμένοι
άπό τήν θέα τόσου άρματωμένου πλή
θους, ξεκίνησαν νά φύγουν, ξεχνώνταν τό Βρέφος στήν φάτνη. Ό μω ς
τούς σταμάτησαν οί μάγοι, πού διηγού
μενοι γιά μιά άκόμα φορά τήν ιστορία
τους, ρώτησαν μέ οικειότητα καί εύγένεια τόν «πρεσβύτη» άν ήξερε νά τούς
δείξη τό μέρος όπου έπρεπε νά είχε
γεννηθή ό βασιλιάς τών
Ιουδαίων.
Τότε ή Μαρία, εύλογώντας μέσα άπό
τήν καρδιά της τόν Κύριο, ξαναμπήκε
στό σπήλαιο, όπου, παίρνοντας στήν
άγκαλιά της τό Βρέφος, περίμενε καθι
σμένη καί σιωπηλή, ένώ ό Ιωσήφ άπάδοτική διαταγή νά συλληφθοϋν οί μάγοι ντησε δείχνοντας μέ τό δάχτυλο τό σπή
λαιο. Τότε όλοι βιάστηκαν νά μποϋν μέ
καί νά έρευνηθοϋν οί άποσκευές τους.
σα, νά προσφέρουν τά δώρα στήν μη
Μόλις όμως πρόφερε τήν διαταγή ένα
σπίτι γκρεμίστηκε καί σκότωσε έβδο- τέρα.
"Ομως, βγαίνοντας έξω, οι τρεις
μήντα δύο άτομα. ’ Ετσι, ένώ τό πλήθος
μάγοι φανέρωσαν μεγάλη έκπληξι πού
έφυγε φοβισμένο, ό Αρχέλαος, γιός
βρήκαν τόν Βασιλέα τών Βασιλέων σέ
τού ' Ηρώδη, έπεσε στά πόδια του, μαζί
ένα περιβάλλον πού τόσο λίγο ταίριαμέ πολλούς άλλους, παρακαλώντας τον
νά μή παρεμβάλη άλλα έμπόδια στήν
μοιραία πορεία τών άνθρώπων έκείνων,
πού όλα έκαναν νά ύποθέση κανείς
ότι είχαν πραγματικά άναλάβει μιά Θεία
άποστολή. Φοβισμένος καί ό ίδιος ό
τύραννος ύποχώρησε. Ωστόσο, παίρ
νοντας κοντά του τούς μάγους ώς φί
λους, συγκάλεσε, κατάπαράκλησίτους,
ιερείς καί γραμματείς, οί όποιοι άπάντησαν άναφερόμενοι στήν προφητεία.
Αύτό οδήγησε τόν Ηρώδη νά κάνη
μέ τούς ταξιδιώτες τόν δόλιο διάλογο
πού άναφέρει ό Εύαγγελιστής Ματ
θαίος. Εκείνοι μέ τήν άκολουθία τους
άπό άνθρώπους καί ζώα ξαναπήραν τόν
δρόμο τους.
Τότε ξαναφάνηκε τό άστρο, πού,
αύτή τή φορά έξ άλλου, πήγαινε
έμπρός τους, καί σταμάτησε έπάνω άπό
τό σπήλαιο, όπου πήρε σχήμα τεράστιας
φωτιάς πού άνέβαινε πρός τόν ούρανό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟ Υ ΠΑΝΕΠ. ΤΗΣ Π ΑΒΙΑΣ κ. Μ ΑΡΙΟ ΓΊΑΒΑΝ

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ
Κτταχραρτη! τη!
ουοεωι εγινε β άνθρωπο!
Πέρα άπό τις κρίσεις καί τις άντιθέσεις πού άναστατώνουν, κατά και
ρούς, τό ένα ή τό άλλο μέρος τού κόσμου, ένας παγκόσμιος κίνδυνος
διαγράφεται σήμερα μέ σαφήνεια πού δέν έπιτρέπει τήν άγνόπσή
του καί πού προξενεί σοβαρές άνησυχίες σέ όλοένα εύρύτερους
κύκλους. Πρόκειται γιά τή φθορά καί τή βαθμιαία καταστροφή τών
φυσικών πόρων καί τής φυσικής ισορροπίας τής ϋδρογείου άπό τήν
έντατική έκμετάλλευση πέρα άπό τις δυνατότητες τής φύσεως, πού
είναι συνέπεια τής τεχνοκρατίας καί τού γιγαντισμού τών άνθρωπίνων οικισμών καί κοινωνιών, μέ τις νέες, συνεχείς καί όλοένα περισ
σότερο τεχνικές άνάγκες του.

ΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ ποσότητα α
γαθών δυσανάλογα άνώτερη
του ρυθμού άναπαραγωγής τού
«κεφαλαίου φύση» καί τών παρα
γωγικών καί άνανεωτικών δυνατοτή
των τής φύσεως. "Ετσι, ό άνθρωπος
πραγματοποιεί μεγάλες - καί σχε
διάζει άκόμη μεγαλύτερες - άλλοιώσεις τών ήπείρων καί τών ωκεα
νών, χωρίς νά ύπολογίζη τίς άρνητικές συνέπειες τών άλλοιώσεων
αυτών γιά τήν ίδια τή ζωή. Διότι
ή φύση έχει τήν «οικονομία» της
καί τά όριά της πού δέν παραβιάζονται άτιμώρητα.
Διάφοροι λαοί έχουν έπιδοθή σέ
έντατική έκμετάλλευση τής φύ
σεως καί τών φυσικών πόρων. Τυ
πικό παράδειγμα είναι οί ευρωπαϊκοί
λαοί. Ή εύρωπαϊκή ήπειρος, πού
ήταν άλλοτε σκεπασμένη μέ δάση
καί ένδιαίτημα πυκνής καί ποικίλης
πανίδος, έχει μεταμορφωθή καί
άλλοιωθή ριζικά, άπό τήν άποψη
αυτή. Ή πρόσφατη φάση τής κοι
νωνικής καί τεχνολογικής άναπτύξεως τής Εύρώπης, είς βάρος τής
φύσεως καί τών φυσικών πόρων,

Κ
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είχε τίς προεκτάσεις καί τούς άντικτύπους της καί στις ήπείρους ό
που οί Ευρωπαίοι, κατά τούς τε
λευταίους αιώνες είχαν προεξάρχουσα θέση καί δραστηριότητα,
όπως π.χ., στήν Αμερική καί στή
Νότιο Αφρική. Μέχρι σημείου μάλι
στα ώστε τά άρχέγονα φυσικά χαρα
κτηριστικά τών περιοχών αυτών
τής Γής νά ύποστούν βαθύτατες
άλλοιώοεις. Τά ένδότερα τής Α
σίας έγνώρισαν καί αυτά μιά έξέλιξη τού ίδιου είδους, πού είχε ώς
άποτέλεσμα νά γίνη άπαράγωγο τό
ένα τέταρτο τού κινεζικού εδά
φους. Ά λλοι λαοί, άντίθετα, στάθη
καν ικανοί νά ρυθμίσουν τήν δραστηριότητά τους άνάλογα μέ τούς
φυσικούς συντελεστές τού περι
βάλλοντος τους καί διετήρησαν,
μέχρι σήμερα, σχέσεις ισορροπίας
μέ τή φύση. Τό τίμημα, όμως ύπήρξε, συνήθως, ή διατήρησή τους σέ
βιοτικό έπίπεδο χαμηλότερο άπό
έκεϊνο τών λαών πού έκμεταλλεύονται τή φύση πέρα άπό τά όρια
τών δυνατοτήτων της. Ανάμεσα
στούς λαούς πού άπέφυγαν τή βα-

θειά άλλοίωση τού φυσικού περι
βάλλοντος περιλαμβάνονται οί πλη
θυσμοί τής ζώνης τού Ισημερινού,
πού μαστίζονται άπό τίς άρρώστιες,
τόν ύποσιτισμό καί τίς δυσμενείς
φυσικές καί κλιματολογικές συν
θήκες καί όπου ή μέση διάρκεια
τής άνθρώπινης ζωής είναι 40 χρό
νια. ’Αλλά οί ίδιοι αύτοί λαοί άρχίζουν ήδη ν ' άκολουθούν διαφορετι
κές κατευθύνσεις καί ή συνολική
«πίεση» τού άνθρώπινου γένους
έπάνω στούς πόρους τής φύσεως
θά γίνεται όλοένα πιό αισθητή.
Ή άνάπτυξη τής άνθρωπότητος
βρίσκεται σέ όργανική συνάρτηση
πρός τή χρησιμοποίηση τών άγαθών
τής φύσεως, χωρίς τά όποια δέν
μπορεί νά κάνει ό άνθρωπος.
Α λλά γιά νά είναι δυνατή ή διατή
ρηση μιάς μόνιμης ισορροπίας, πρέπε τά άγαθά αύτά (δάση, πανίς, έ 
δαφος, νερά, άέρας) νά μπορούν
νά άνανεώνωνται. Πρέπει, έπίσης,
νά χρησιμοποιούνται χωρίς ν άποσπάται, ν ' άναλίσκεται ή ν ' άλλοιώνεται όριστικά ένα ποσοστό άγαθών
άνώτερο άπό τούς «τόκους» τούς

θ ' περισσότεροι λαοί καί ιδίως τά Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν έπιδοθεϊ σέ μιά εντατική έκμετάλλευαι τής φύσεως καί τών φυσικών πόρων. Η πρόσφατη φάσι τής κοινωνικής καί τεχνολογι
κής άναπτύξεως τής Ευρώπης, εις βάρος τής φύσεως καί τών φυσικών πόρων, άποτελεϊ
κίνδυνο πού πρέπει σύντομα νά άποτραπεϊ.

όποιους μπορεί νά παράγη τό κεφά
λαιο που λέγεται «φύση». Εάν
ή χρησιμοποίηση ξεπερνά τό όριο
αυτό, μπορούν νά έπέλθουν άνεπανόρθωτες διαταραχές τής φυσι
κής ισορροπίας, όπότε ό άνθρωπος
μπορεί νά βρεθή στήν άνάγκη ν ’
άναζητήση άλλες πηγές πού ση
μαίνει τήν όλοένα μεγαλύτερη
διεύρυνση τού (φαύλου) κύκλου τής
καταστρεπτικής έκμεταλλεύσεως.
' Ο συνολικός άνθρώπινος πληθυ
σμός, πού δέν ξεπερνούσε τά 10
έκατομμύρια ψυχών κατά τήν πα
λαιολιθική έποχή, είχε φθάσει στά
500 έως 700 έκατομμύρια τό
1650 ξεπέρασε τό ένα δισεκατομ
μύριο κατά τό 1850 άνερχόταν σέ
3 δισεκαττομύρια περίπου τό 1950'
καί κατά τό έτος 2.000 θ ’ άνέρχεται
σέ 6 ή 7 δισεκατομμύρια, δηλαδή
ατό διπλάσιο τού σημερινού πλη
θυσμού τής ύδρογείου. Τά ισχυρά
σύγχρονα τεχνικά μέσα πού δια
θέτει ήδη ή τεράστια αύτή άνθρώπινη μάζα, μέσα πού άναπτύσσονται
καί τελειοποιούνται άδιάκοπα, τής
έπιτρέπουν νά έπιφέρη, σέ παγκό

σμια κλίμακα, μεταβολές γρήγορες
βαθειές καί εύρύτατες, πού οί άντίκτυποί τους δέν είναι πάντοτε έπιδεκτικοί ούτε προβλέψεως, ούτε
άναστροφής.
"Οταν - όπως συμβαίνει σήμερα
- στήν άλόγιστη χρησιμοποίηση
τών φυσικών πόρων προστίθεται ό
έκρηκτικός πολλαπλασιασμός τής
μάζας τών χρηστών καί κατανα
λωτών, ή φύση καί οί φυσικοί πόροι
ύφίστανται, άναπόφ ευκτα, μιά
γρήγορη καί άνεπανόρθωτη έλάττωση. Σέ πολύ έκτεταμένες περιο
χές, ή έλάττωση αύτή καί ή φθορά
έχουν φθάσει κιόλας σέ δραματι
κό σημείο, άσυμβίβαστο μέ τήν
πρόοδο τής άνθρωπότητος.
Στά πάγια αύτά στοιχεία σοβα
ρής άνησυχίας πρέπει νά προστε
θούν τά σχέδια γιά έκτεταμένες
«διαρρυθμίσεις» καί έκμεταλλεύσεις τού έδάφους καί τών θαλασσών
ή τών γενικών συνθηκών τού πλανή
τη μας, πού ύπαγορεύονται άπό τά
ιδιαίτερα συμφέροντα όμάδων καί
γίνονται πραγματοποιήσεις, σήμερα
κιόλας ή στό άμεσο μέλλον, χάρη
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στις προόδους τής σύγχρονης τε
χνικής. Έτσι π.χ., γίνεται έπίμονα
λόγος γιά μετατροπή μεγάλης έκτάσεως τής Σιβηρίας σέ λίμνη ή
έσωτερική θάλασσα, γιά κάλυψη
μέ νερό τεραστίων έδαφικών εκ
τάσεων τής βόρειας καί κεντρικής
Αφρικής πού είναι σήμερα, κατά
μεγάλο μέρος, έρημες, γιά μερικό
φράξιμο τού πορθμού τού Γιβραλτάρ ώστε νά μειωθή ή εισροή νε
ρών τού ώκεανοΰ στή Μεσσόγειο
γιά ν ' αύξηθή ή θερμοκρασία της
καί ή έξάτμιση κλπ. Σχεδιάζεται, έπίσης, μείωση τών πολικών παγετώ
νων, μέ τήξη τών πάγων δ ι' άτομικών έκρήξεων, πράγμα πού θά έπέφερε ύψωση τής στάθμης τών θα
λασσών καί μείωση τής περιεκτικό
τητας των σέ άλάτι, δηλαδή γενική
διατάραξη τών λεπτών κλιματικών,
βιολογικών καί κοινωνικών άκόμη
έξισορροπήσεων. Θά συνέβαινε, π.
χ., παρέκκλιση τών μεγάλων ύποθαλασσίων ρευμάτων, μέ σοβαρό
τατες καί γενικώτερες συνέπειες.
Μερικοί σχεδιάζουν νά θέσουν
σέ τροχιά γύρω άπό τή Γή άντανακλαστικούς καθρέφτες πού θά φώ
τιζαν τήν έπιφάνεια του πλανήτη
μας κατά τήν νύκτα, μέ συνέπεια,
τήν άλλοίωση τών βιολογικών ρυθ
μών καί κύκλων τού άνθρωπίνου
γένους καί τού ζωικού καί φυτικού
βασιλείου. Ά λλο ι έμφανίζουν ώς
μεγάλη κατάχτηση τού μέλλοντος
τή δεσποτεία τού άνθρώπου πάνω
στην άτμόσφαιρα, γιά τήν τεχνητή
δημιουργία ιδιαίτερων κλιματικών
συνθηκών, σέ τρόπο ώστε άκόμη καί
ένας δακτύλιος άπό σκόνη, πού θά
έτίθετο σέ τροχιά γύρω άπό τόν
πλανήτη μας, νά μπορούσε νά θερμάνη τήν άτμόσφαιρά του.
Στά σχέδια αύτά καί σ ’ άλλα ά
κόμη, άλαζονικά ά λλ' όχι άπραγματοποίητα, προστίθενται οι μετατρο
πές καί άλλοιώσεις πού πραγματο
ποιούνται τώρα κιόλας καί έχουν
όχι λιγώτερο έπικίνδυνους άντικτύπους. Πρόκειται, π.χ., γιά τήν
άδιάκοπη έπέκταση τών άστικών
οικισμών καί τή συνεχή «οικοπεδο
ποίηση», πού, στό σύνολο τών χερ
σαίων έκτάσεων τής ύδρογείου,
έχει άποσπάσει κιόλας άπό τή γεωρ
γική καλλιέργεια έδαφος έμβαδού
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μένοι έπίσης μέ τούς κοσμικούς
παράγοντες. Χρειάζεται μιά όλική
σύλληψι τής μοίρας τού πλανήτη
μας. Ή Γή είναι κοινό κτήμα ολό
κληρης τής άνθρωπότητος καί όχι
ιδιαίτερη ιδιοκτησία όμάδων άτόμων. Ή χρησιμοποίησή της πρέπει
ν ' άποβαίνη πρός όφελος ολόκλη
ρης τής άνθρωπότητος καί τό εν
διαφέρον πού μπορούν νά παρου
σιάζουν ώρισμένες ένδεχόμενες
μετατροπές δέν πρέπει νά έξυπηρετοϋν άποκλειστικά ένα μέρος τών
κατοίκων της εις βάρος τών συμ
φερόντων τού άλλου.
Είναι, λοιπόν, άνάγκη τά προ
βλήματα πού άφορούν τήν προστα
σία καί τή διατήρηση τής φύσεως
νά θεωρούνται ώς άνήκοντα στην
παγκόσμια πολιτική καί ν άντιμετωπίζωνται άπό άρμόδιους άνθρώπους καί οργανισμούς. Μέ τά προ
βλήματα αύτά άσχολούνται διά
φοροι διεθνείς ’ Οργανισμοί καί κυ
ρίως, ή Διεθνής Ενωση γιά τή δια
τήρηση τή φύσεως καί τών πόρων
Ή άνάπτυξι τής άνθρωπότητος βρίσκεται
της, ή ΟΥΝΕΣΚΟ, ό Οργανισμός
σέ όργανωτική συνάρτησι πρός τή χρησιμοποίησι τών άγαθών τής φύσεως, χωρίς τά
Τροφίμων καί Γεωργίας τού ΟΗΕ
όποια δέν μπορεί νά κάνει ό άνθρωπος.
(ΦΑΟ), τό Συμβούλιο τής Εύρώπης
ή
Διεθνής Ένωση γιά τήν προ
πάνω άπό μισό έκατομμύριο τετρα
στασία
τής ζωής κ.ά. Οί όργανισμοί
γωνικών χιλιομέτρων. Πρόκειται,
αύτοί
καί
άλλοι άνάλογοι, πού ύπάρέπίσης, γιά τήν καταστροφή τών
χουν
σέ
διάφορες
χώρες, θά πρέ
δασών καί τήν άποψίλωση καί «έρηπει
νά
συντονίσουν
τις ένέργειές
μοποίηση» όλοένα μεγαλυτέρων
των
καί
νά
τις
μεταθέσουν
στό πολι
έκτάσεων, γιά τή μόλυνση καί ρύ
τικό
πεδίο.
’
Ο
ΟΗΕ
θά
έπρεπε
νά
πανση τών νερών καί τής άτμοσφαίίδρύση
έναν
ειδικό
διεθνή
πολιτικό
ρας, καί γιά τήν άρνητική άλλοίωση
Οργανισμό, ό όποιος, μέ τή βοή
τού έδάφους καί τών τροφών. Καί
θεια
τής έπιστήμης καί τής τεχνι
αύτά είναι άπλώς μερικά παραδεί
κής,
νά
είναι σέ θέση νά άσκή άπογματα τών όσων γίνονται σήμερα
τελεσματικόν
καί άδιάκοπον έλεγχο
πρός όφελος ομάδων ή ιδιωτικών
έπάνω
στις
δραστηριότητες
πού
καί στυγνών συμφερόντων, άλλά
σχεδιάζονται
ή
προβλέπονται
καί
εις βάρος τών έπερχομένω ν
άποβλέπουν
σέ
βαθειές
άλλοιώσεις
γενεών, στις όποιες θά έπρεπε
νά παραδώσωμε, άντίθετα, ένα κό τών συνθηκών τών ήπείρων, πού ή
σμο λιγώ τερο τραυματισμένον πραγματοποίησή των, πέρα άπό
μερικά τοπικά ώφελήματα, θά μπο
καί βλαμμένον.
Κάθε πρόβλημα καί κάθε σχέδιο ρούσε νά έχη σοβαρούς καί άνεπού θ ' άφορούσε τήν τροποποίηση πανόρθωτους άρνητικούς άντικτύτών συνθηκών τού πλανήτη μας θά πους.
Ή συνειδητοποίηση τών γεγονό
έπρεπε νά έξετάζεται καί νά σταθ
των
αύτών καί τών άποδεδειγμένων
μίζεται σχολαστικά άπό κάθε ά
πιά
κινδύνων
είναι τό πρώτο βήμα
ποψη, άφοϋ ξέρουμε πιά ότι οί βιο
πρός
μιά
πολιτική
πού θ ' άποβλέπη
λογικοί καί μή βιολογικοί παράγον
στην
άρμονική
άνάπτυξη
καί έξέλιτες τής έπιφανείας τής Γής βρί
ξη
τής
άνθρωπότητος
καί
τού φυ
σκονται σέ στενή καί οργανική αλ
σικού
της
περιβάλλοντος.
ληλεξάρτηση καί είναι συνδεδε-
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1 / ΑΘΕ άνδρας τής Μητροπολιτικής
Γ \ 'Αστυνομίας τού Λονδίνου πρέ
πει νά είναι λίγο δικηγόρος, λίγο δάσκα
λος, λίγο μηχανικός, λίγο διπλωμάτης.
Πάνω άπ όλα όμως πρέπει νά τόν διακρίνη ή άποφασιστικότητα ή ψυχραιμία
καί ή υπομονή.
Η έκπαίδευσις τού 'Αστυνομικού
δέν είναι δύο χρόνια άσκόπου παρα
μονής εις τήν Σχολή. Είναι μιά προ
σπάθεια έξισορροπήσεως τής θεωρίας
μέ τήν πραγματικότητα, ύπό τήν καθο
δήγηση έπκρανών καθηγητών καί έμπει
ρων Άξ/κών.
Πρώτα, ό Αστυνομικός θά παρακολουθήση μαθήματα τεσσάρων μηνών εις
τήν Αστυνομική Σχολή τού HENDON.
Η Σχολή τού HENDON δέν είναι μιά
σχολή σάν τις άλλες. Εδώ ό έκπαιδευόμενος δέν είναι δεμένος στό θρανίο
καί στήν θεωρία, έδώ ή ’Αστυνομική έργασία λαμβάνει σάρκα καί όστά μέ παρά
δειγμα καί σκηνοθετημένα έπεισόδια
πόσης φύσεως, παρόμοια αυτών πού θά
κληθούν νά άντιμετωπίσουνμετ’ όλίγον
εις τούς δρόμους τής πρωτευοΰσης.
Έφωδιάζονται μέ τόν άχώριστο φίλο
τους, τόν άσύρματο, μέσω τού όποιου
λαμβάνουν κλήσεις καί έπιλαμβάνονται,
άποφασίζουν καί ένεργούν σάν νά εΰρίσκονται ήδη έν υπηρεσία.
Κατά τήν διάρκεια τών πρώτων έβδομάδων τής έκπαιδεύσεως ό Αστυ
νομικός γνωρίζει ένα ευρύ πεδίο, τό ό
ποιον περιλαμβάνει θέματα καί άντικεί
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μενα έκκινοϋντα άπό τήν άθρώπινη
συμπεριφορά καί καταλήγοντα στόν
ρόλο τής Αστυνομίας στήν κοινωνία.
Αργότερα έρχεται σέ έπαφή καί κάνει
κτήμα του τάς βάσεις τής Αστυνομικής
Εργασίας, πώς δηλαδή θά άντιμετωπίσει τήν έκάστοτε περίπτωση.
Εις τήν ένδεκάτην έβδομάδα τοπο
θετείται εις τό άστυνομικόν τμήμα, εις
τό όποιο θά τοποθετηθή άμα τη έξόδω
του άπό τήν Σχολή. ’Επί μία έβδομά
δα περιπατεί καί έπιλαμβάνεται περι
πτώσεων, πάντοτε ύπό τήν καθοδήγηση
ένός παλαιότερου καί έμπειρου συνα
δέλφου του. Μετά τό πέρας τής έβδομάδος αυτής έπιστρέψει στήν Σχολή,
γιά νά παρακολουθήση μαθήματα Νο
μοθεσίας καί συμπεριφοράς είς τά
δικαστήρια, διάρκεια έκπαιδεύσεως
πέντε έβδομάδες.
Εξέρχεται έκ νέου έκ τής Σχολής
καί τοποθετείται είς τό τμήμα. Κατά τήν
διάρκεια τών δύο πρώτων έβδομάδων
συνοδεύεται καί καθοδηγήται άπό έναν
παλαιότερο καί έμπειρο συνάδελφό
του, καί μαθαίνει τήν περιφέρειαν καί
τούς ανθρώπους πού διαβιούν καί έργάζονται έν αύτή. Λίγο αργότερα, αρχί
ζει πλέον νά έκτελή ύπηρεσίαν κατά

μάνας.
Τούτο όμως, τό ότι δηλαδή έκτελεϊ
κανονικήν Αστυνομικήν ύπηρεσίαν,
δέν σημαίνει καί τό τέλος τής έκπαιδεύσεως. Τώρα αρχίζει νά έρχεται σέ έ 
παφή καί μέ τούς λοιπούς κλάδους τού
Σώματος. Παρακολουθεί λοιπόν μαθή
ματα έπί μία έβδομάδα είς τήν ειδικήν
Σχολήν τών Ντεντέκτιβς. Εκπαιδεύε
ται έπί έπτά έβδομάδας είς τό τμήμα
έγκληματολογικών έρευνών (V.I.D.).
Τέλος δίδει εξετάσεις, τίς όποιες έάν
διέλθη έπιτυχώς όνομάζεται Αστυφύλαξ.
Ακόμη καί μετά τών δύο πρώτων
τόσο καρποφόρων έτών, ό Αστυνομι
κός έχει νά μάθει πολλά άκόμη. Γίνονται
σεμινάρια, τά όποια παρακολουθεί ύποχρεωτικώς καί τά όποια τόν κρατούν
ενήμερο γιά τίς διάφορες μεταβολές
τής Νομοθεσίας καί τών νέων έξελίξεων. Εάν, όταν δίδει εξετάσεις γιά
νά προαχθή είς τόν βαθμόν τού Άστυφύλακος, έπιτύχη καλούς βαθμούς,
είναι δυνατόν νά έπιλεγή γιά νά άποσταλή είς τό Εθνικό Αστυνομικό Κολλέγιο τό όποιον θά τού έξασφαλίση τήν
γρήγορη προαγωγή του είς τόν βαθμό
τού ' Υπαστυνόμου.
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ΚΛΩΝΤ Μονέ γεννήθηκε στις 14
Νοεμβρίου 1840, στήν όδό λαφφϊτ στό Παρίσι. Ο πατέρας του
οί θείοι του ήσαν έμποροι τροφίμων καί
ή μεσοαστική οίκογενειά του έβλεπε
τήν τέχνη καί τούς καλλιτέχνες μέ
κακό μάτι. Ο Κλώντ ήταν πέντε μό
λις χρόνων όταν ή οικογένεια μετακό
μισε στήν Χάβρη. Μεγάλωσε δίπλα στή
θάλασσα καί τά κύματα, άνασαίνοντας
τήν νοτισμένη άλμυρή άτμόσφαιρα τοΰ
λιμανιού. Ή θάλασσα ήταν μέσα στό
αίμα του καί οί πίνακές του άντικατοπτρίζουν αύτή τήν άγάπη γιά τήν θάλασ
σα, τά ποτάμια καί τις λίμνες. 'Ε λ ε 
γε: «θέλω νά περάσω όλη μου τή ζωή
δίπλα στή θάλασσα καί όταν πεθάνω
θέλω νά μέ θάψουν σέ μιά σημαδούρα».
Μισούσε τό σχολείο, τό έσκαζε στήν
πρώτη εύκαιρία καί ήταν κακός μαθη
τής. Σχεδίαζε δμως καλά καί τό όξύ
βλέμμα του παρατηρούσε άμέσως τά
άσυνήθιστα χαρακτηριστικά στις φυσιο
γνωμίες. Γέμιζε τά πίσω φύλλα τών τε
τραδίων του μέ καρικατούρες, δπου

Ο
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τόνιζε μέ διαβολιά καί ύπερβολή τίς
έκφράσεις τών δασκάλων του καί άλ
λων γνωστών προσώπων. Στά δεκα
καί
πέντε του είχε κερδίσει σέ όλη τήν
Χάβρη τήν φήμη τού γελοιογράφου.
Ά ρ χ ισ ε νά χρεώνη τά σχέδιά του άπό
δέκα ώς είκοσι φράγκα, άνάλογα μέ τήν
έργασία πού χρειαζόταν, μέσα σέ ένα
μήνα όμως οί παραγγελίες του διπλα
σιάσθηκαν καί άποφάσισε νά χρεώνη
όλα τά σχέδιά του πρός είκοσι φράγκα.
Κάποτε είπε: « Ά ν είχα συνεχίσει έτσι,
τώρα θά ήμουν εκατομμυριούχος».
Ενώ μέ τόν δρόμο πού διάλεξε, πέ
ρασε όλη τήν ζωή του μέσα στήν χειρό
τερη φτώχεια.
Πήρε μαθήματα σχεδίου άπό τόν
Ζάκ Φρανσίς Ορσάρ, πού ή γνωστή
καρικατούρα του φιγουράρει στά βφλία
γιά τόν Μονέ. Οί γελοιογραφίες τοΰ
Μονέ έξετέθησαν σέ ένα χαρτοπωλείο
μαζί μέ πίνακες τοΰ ΛούΓ' Εζέν Μπουν
τέν, ενός θαλασσογράφου άπό τό ' Ονφλέρ. Ο Μονέ ένσχλήθηκε καί έξομολογήθηκε άργότερα: «Οί πίνακες του

μοϋ ένέπνευσαν μεγάλη άποστροφή καί
παρ ' όλο πού δέν γνώριζα τόν άνθρωπο,
τόν μίσησα». Αύτό τό μίσος δέν κρά
τησε πολύ. Γρήγορα οί δυό άνδρες έ
γιναν φίλοι. Ό Μπουντέν, μεγάλος
στήν ήλικία, ήτα γιός ναυτικού. Γνώ
ριζε πολύ περισσότερα γιά τήν θάλασ
σα καί τά πλοία άπό τό νεαρό άγόρι
καί έπεισε τόν Κλώντ νά έπεκτείνη τήν
έργασία του ζωγραφίζοντας τοπία άπό
τήν Χάβρη, πού τόσο καλά ήξερε. Γιά
νά απεικόνιση τήν πραγματική άτμόσφαιρα τής αύρας, τών κυμάτων καί
τοΰ ήλιου θά έπρεπε νά ζωγραφίση
στό ύπαιθρο. Τά χρώματα σέ σωληνά
ρια άρχιζαν σιγά - σιγά νά έμφανίζωνται
στό έμπόριο, άντικαθιστώντας τά πα
λαιό χρώματα σέ σκόνη καί δίνοντας
τήν δυνατότητα στούς ζωγράφους νά
έργάζωνται στό ύπαιθρο, άκόμη καί
μέ δυνατό άνεμο.
' Ο Μ πουντέν δίδαξε στόν νεαρό φίλο
του ττς στοιχειώδεις άρχές τής ζωγραφ κη ς . Ό Μονέ γοητεύθηκε: «Ή ταν
σάν νά σκιζόταν μπροστά στά μάτια

' Ο Πρόδρομος τής άφηρημένης τέχνης
μου ένα βαρύ πέπλο. Ανακάλυψα τΐ
μπορούσε νά είναι ή ζωγραφική».
Τό 1859, παρά τήν θέλησι τής οικο
γένειας του, πήγε στό Παρίσι νά σπουδάοη ζωγραφική στήν ' Ελβετική ' Ελεύ
θερη ' Ακαδημία, όπου γνώρισε τόν Π » σαρό καί άλλους ζωγράφους. ' Η έπόμενη χρονιά τόν βρήκε νά ζωγραφίζει
ευτυχισμένος μέ τούς νέους φίλους
του στό χωριό Σαμπινιύ - σύρ - Μάρν.
Τό φθινόπωρο όμως στρατεύθηκε. Ή
οίκογένειά του προσφέρθηκε νά έξαγοράσει τήν θητεία του, άν ήθελε νά
γυρίση στήν Χάβρη, αύτός όμως προ
τίμησε νά πάη μαζί μέ τό Σύνταγμα Κυ
νηγών τής Αφρικής σ τή ν‘ Αλγερία.
'Ε κ ε ί γοητεύθηκε άπό τό υπέροχο
φως καί τά χρώματα καί τά μετέφερε
στους πίνακές του. Αυτό ώφέλησε
πολύ τήν δουλειά του.
Τό 1862 δμως άρρώστηαε καί τόν
έστειλαν πίσω στήν Χάβρη μέ άναρρωτική άδεια. ' Η οίκογένειά του συμφώ
νησε νά πληρώαη ένα άνηκαταστάτη γιά
νά συμπληρώσει τήν θητεία του. Ό

Μονέ πέρασε τό καλοκαίρι στή Χάβρη
ζωγραφίζοντας μαζί μέ τόν Μπουντέν
καί τόν Τζονκάιντ, ένα Ολλανδό ζω
γράφο πού ή δυναμική τεχνοτροπία του
καί οί ζωηρές πινελλιές του έπηρέασαν
τόν νεαρό Μονέ.
’ Οταν γύρισε στό Παρίσι άργότερα
τόν ίδιο χρόνο, ή οίκογένειά του έπέμεινε νά πάη νά φοιτήση στήν άξιοπρεπή ' Ακαδημία Γκλέρ, έκεΐ δμως δέν
αισθανόταν καλά γιατί δέν τού άρεσε ή
στυλιζαρισμένη καί συμβατική διδασκα
λία.
Μόλις ήρθε ή άνοιξι, πήρε τό καβαλλέττο του καί πήγε στό δάσος τού
Φόνταινεμπλώ. Μαζί μέ τούς φίλους
του Μπαζίλ, Ρενουάρ καί Σισλέ, ζωγρά
φιζαν στό ύπαιθρο. ‘ Ο Μονέ σέ όλη
του τήν ζωή είχε σάν άρχή νά ζωγραφίζη αύτό πού έβλεπε. Τόν Ιο ύ λιο τού
1864 ό Μονέ καί ό Μπαζίλ ζωγραφίζουν
στους βρόχους τού ' Ονφλέρ. ένα ση
μείο πολύ άγαπητό στούς τοπιογράφους. Σέ ένα γράμμα του, γράφει ένθουσασμένος: «Νοιώθω τόσο μεγάλη

έπιθυμία νά ζωγραφίσω ό,τιδήποτε βλέ
πω - μοϋ έρχεται νά τρελλαθώ, τό κε
φάλι μου πάει νά σπάσει».
Οί γονείς του έπειδή άποδοκίμαζαν τόν τρόπο τής ζωής του, τσακώ
θηκαν μαζί του, τού έκοψαν τό έπίδομα καί σχεδόν τόν άποκήρυξαν. "Ο 
ταν γύρισε στό Παρίσι βρέθηκε πολύ
γρήγορα χωρίς χρήματα. ' Από τήν άλλη
μεριά δέν μπορούσε νά πουλήση ούτε
ένα πίνακα. ' Ο Μπαζίλ, πού ήταν πρα
γματικός φίλος του, έπέτρεψε στόν
Μονέ νά μοιρασθή τό στούντιό του, στήν
όδό Φύρστενμπεργκ 6. Ο Κουρμπέ, ό
Πισσαρό καί άλλοι ζωγράφοι τού έδιναν
θάρρος.
’ Εμψυχώθηκε άκόμη περισσότερο
δταν, τό 1865, τό γαλλικό Σαλόν τής
ζωγραφικής δέχθηκε δυό πίνακές του,
τό «Άκρω τήρι τής "Εβ στό Σαίντ
Ά ντρές» καί τις « Εκβολές τού
Σηκουάνα στό Ονφλέρ», πού άπέσπασαν πολλούς έπαίνους. Στήν έκθεσι ό
Μονέ παρατήρησε δτι τά έργα του ήσαν
δίπλα σέ πίνακες τού ΜΑΝΕ, τόν ό923

ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ
■ Ετσι είδε ό Μ ονέ τή σύζυγό του Καμίλ στήν
πλάζ τής Τρουβίλ, τό 1870.

Κλώντ Μ ονέ: «Μαντάμ Γκωντιμπέρτ», έργο
τοϋ 1868.

ποιο δέν είχε άκόμη γνωρίσει. ' Ο Μανέ
ενοχλήθηκε καί ιδιαίτερα όταν τού έ
διναν συγχαρητήρια γιά ένα έργο τοϋ
Μονέ. Ζήλευε τήν έπιτυχία τοϋ Μονέ,
τήν στιγμή μάλιστα πού τό δικό του
έργο «' Ολυμπία» δέχτηκε πολλές έπιθέσεις. Έκφράσθηκε γ ι' αύτόν μέ τά
χειρότερα λόγια: «αύτό τό ζώον πού
ύπεξαίρεσε τό όνομά μου» ή «ό ήγέτης τής λαμπρής σχολής τής κομπορρημοσύνης». 'Αργότερα έγιναν στενοί
φίλοι, άν καί γινόταν καί γίνεται άκόμα
σύγχυσις στά όνόματά τους καί στούς
πίνακές τους!
' Ο Μονέ όμως ήθελε νά γυρίση στό
χωριό Σαϊγύ καί στό δάσος τοϋ Φονταινεμπλώ. Τόν είχε κυριεύσει ή θαυμά
σια ιδέα νά ζωγραφίση ένα τεράστιο
πίνακα σέ φυσικό μέγεθος, διαστά
σεων τουλάχιστον 5X7 μέτρων. Θά τόν
όνόμαζε «Πρόγευμα στήν χλόη», ό
πως είναι ό τίτλος κάποιου πίνακα τοϋ
Μανέ, τόν δικό του όμως θά τόν ζωγρά
φιζε όλο στό ύπαιθρο καί όχι μέσα σέ
ένα στούντιο τεχνητά διασκευασμένο,
όπως τοϋ Μανέ. Τόν είχαν στενοχωρή
σει οί ύβριστικές έπιθέσεις έναντίον
τοϋ πίνακα τοϋ Μανέ κι ένοιωσε πώς έ
πρεπε νά κάνη κάτι παρόμοιο, πού θά
είχε έπιτυχία.
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Τόν Μονέ τόν γοήτευε ή ιδέα νά
ζωγραφίση ένα τεράστιο πίνακα μέσα
στό δάσος. ’ Απογοητεύθηκε , όμως
όταν άνακάλυψε ότι ό μουσαμάς ήταν
πολύ μεγάλος γιά νά ζωγραφίση στό
στούντιο. "Ετσι πολλά σκίτσα καί μελέ
τες φόντου έγιναν στό ύπαιθρο καί τά
ύπόλοιπα μέσα στό σπίτι. "Εγραψε στόν
φίλο του Μπαζίλ καί τόν παρακάλεσε
νά έλθη γιά νά ποζάρη σάν μοντέλο.
"Εγραψε: «Δέν σκέπτομαι τίποτε άλλο
άπό τόν πίνακά μου καί άν ήξερα
πώς θά ήταν άποτυχημένος πιστεύω
ότι θά τρελλαινόμουν».
' Η Καμίλ Ντονσιέ, ένα ώραίο μοντέλο
μέ τήν όποια ήταν έρωτευμένος, πο
ζάρισε γιά όλες τις γυναικείες φιγού
ρες, φορώντας διαφορετικά φορέματα
κάθε φορά.
Τόν έπισκέφθηκαν έπίσης ό Κουρμπέ καί ό Μανέ, ό όποιος τόν έπέκρινε
όξύτατα πού έπεχείρησε νά ζωγραφίση
ένα τόσο τεράστιο πίνακα τήν στιγμή
πού διέθετε έλάχιστα χρήματα. 'Α πο 
θαρρυμένος καί μή μπορώντας νά πληρώση τό ένοίκιο στό πανδοχείο πού
έμενε, άφησε τόν μισοτελειωμένο
πίνακα σάν ένέχυρο γιά τά άπλήρωτα
ένοίκιά του.
” Οταν γύρισε νά τόν ζητήση, τόν έπό-

μενο χρόνο, τόν βρήκε μουχλιασμένο
καί ποντικοφαγωμένο σέ ένα ύγρό
κελλάρι. Απελπισμένος προσπάθησε
νά κόψη τό καλύτερο τμήμα του, άλλά
τό μόνο πού κατάφερε ήταν νά σώση τό
κεντρικό κομμάτι μέ τις άνθρώπινες
φιγούρες. Αύτό όμως ήταν άρκετό γιά
νά φανή ή δεξιοτεχνία του σάν ζω
γράφου τής φύσεως, μέ τήν θαυμάσια
στικτή άπεικόνιση τών φωτοσκιάσεων
έπάνω στά ντελικάτα φύλλα τοϋ δά
σους.
Ηχε ελπίσει νά ύποβάλη ένα έργο
του στό Σαλόν τοϋ 1866. Έτσι, πολύ
βιαστικά, μέσα σέ τέσσερις ήμέρες, ζω
γράφισε ένα πορτραϊτο, σέ φυσικό μέ
γεθος, τής Καμίλ, πού φορούσε ένα
μαϋρο καί πράσινο ριγέ φόρεμα. Τό
έργο αύτό προκάλεσε μεγάλο θαυμα
σμό καί πολλές συζητήσεις στήν έκθεσι.
Ο σατιρικός Ά ντρέ Ζίλ έξέφρασε
μέ χ ιο ύ μ ο ρ τόν θαυμα σμό του
μαζί μέ μιά καρικατούρα τοϋ πορτραίτου: «ΜΟΝΕή ΜΑΝΕ; Μονέ, βέβαια, άλλά χρωστάμε αύτόν τόν Μονέ στόν
Μανέ. Μπράβο, Μονέ! Εύχαριστοϋμε
Μανέ!» Οί κριτικοί όμως λένε πώς
έλάχιστη έπιρροή τοϋ Μανέ ύπάρχει
σ ' αύτό τό πορτραϊτο.
' Η ιδέα τών πινάκων σέ φυσικό μέ
γεθος έξακολουθοϋσε νά γοητεύει τόν
Μονέ, καί άποφάσισε νά ζωγραφίση τις
«Γυναίκες στόν κήπο», πού θά είχε
θέμα παρόμοιο μέ τοϋ έργου «Πρό
γευμα στήν χλόη». Τό ζωγράφισε τό
καλοκαίρι τοϋ 1866, σέ ένα όμορφο
κήπο τής Β ίλ -ν τ ' ' Αβραί. Η Καμίλ χρη
σιμέυσε σάν μοναδικό μοντέλο καί γιά
τις τέσσερις φιγούρες, φορώντας πάλι
διαφορετικά φορέματα. Ο Μονέ ζω
γράφισε όλο τόν πίνακα έπί τόπου' καί

Λεπτομέρεια άπό τό έργο «Βεράντα κοντά
στή Χάβρη» (Πενσυλβαννία, συλλογή Τ.
Πίτκαιρν).

ΚΛΩ Ν Τ Μ Ο Ν Ε
Ενα άπό τά έργα τού Μονέ, τά έμπνευσμένα άπό τή φύοι «Λεύ
κες» (Παρίσι, συλλογή κ. Λεφεμπύρ).

έπειδή είχε άποφασίσει νά πετύχει
τό πραγματικό έφ φ έ τοϋ ήλιου στόν
μουσαμά, δέν άγγιζε τόν πίνακα παρά
μόνο όταν έλαμπε ό ήλιος. Τό επάνω
μέρος τοϋ μουσαμά ήταν τόσο ψηλά,
ώστε ό Μονέ άναγκάσθηκε νά σκάψη
ένα λάκκο μέσα στόν όποιο μπορούσε
νά κατεβάζη τόν πίνακα μέ σχοινιά.
Βρέθηκε καί πάλι χωρίς χρήματα.
Απελπισμένος, άναγκάστηκε νά πάη
στήν Χάβρη άφήνοντας πίσω του διακόσιους πίνακες, μερικούς άπό τούς ό
ποιους κατέστρεψε γιά νά μήν πέσουν
στά χέρια δανειστών του. Καί, πράγμα
πού δυσκόλευε άκόμη περισσότερο
τήν κατάστασι, ή Καμίλ περίμενε παιδί
καί έπρεπε νά μείνη στό σπίτι της στό
Παρίσι. ' Η οίκογένειά του, ένοχλημένη
άπό τήν φιλία του μέ τό μοντέλο, άρνήθηκε νά τόν βοηθήση άν δέν γύριζε
στό σπίτι του χωρίς αύτήν.
' Ο καλός φίλος του Μπαζίλ προσπά
θησε νά βγάλη τόν Μονέ άπό τό άδιέξοδο άγοράζοντας τόν πίνακα «Γυναί
κες στόν κήπο» γιά δυόμισυ χιλιάδες
φράγκα πού θά πλήρωνε σέ μηνιαίες
δόσεις τών πενήντα φράγκων άπό τό
έπίδομά του.
Γιά νά περάση όσο τό δυνατόν πιό
οικονομικά, ό Μονέ έμεινε σέ μιά θεία

του στό Σαίντ Ά ν τ ρ έ ς , κοντά στήν Χά
βρη. Οι οικονομικές του στενοχώριες
συνεχίζονταν καί όταν ή Καμίλ έφ ερε
στόν κόσμο τόν γιό τους Ζάν δέν είχε
χρήματα ούτε γιά νά πάη νά τήν έπισκεφθή. Ό καλόκαρδος Μπαζίλ, πού
έγινε νονός, φρόντιζε καί γιά τούς δυό.
"Οταν έπιτέλους ό Μονέ γύρισε κον
τά στήν Καμίλ, ή οικονομική τους
κατάστασις έξακολουθοϋσε νά είναι
άσχημη καί συχνά τούς έλειπε τό ψωμί
καί ή θέρμανσις. Τό έργο του «Γυναί
κες στόν κήπο» άπορρίφθηκε άπό τό
Σαλόν σάν «ύπερβολικά έπαναστατικό».
Οί πίνακές του κατασχέθηκαν άπό δανειστάς καί ό Κλώντ, τρελλός άπό
άπελπισία, έπιχείρησε νά αύτοκτονήση,
νά πνιγή.
"Ομως γρήγορα ήλθε βοήθεια. Ό
τεχνοκρίτης ' Αρσέν Ούσσαί, πού θαύ
μαζε τήν δουλειά τοϋ Μονέ, άγόρασε
τό πορτραΐτο τής Καμίλ γιά οκτακόσια
φράγκα. "Εγραψε έπίσης άρθρα στά
όποια έπαινοϋσε τά έργα τοϋ Μονέ
καί άλλων ' Εμπρεσσιονιστών.
' Ο κύριο Γκωντιμπέρ, πλούσιος φιλό
τεχνος άγόρασε πολλούς πίνακες τοϋ
Μονέ πρός όγδόντα φράγκα τόν καθέ
να γιά νά έμποδίση τούς δανειστάς νά
τούς κατάσχουν. Τοϋ παρήγγειλε νά

ζωγραφίσει ένα μεγάλο πορτραΐτο τής
κυρίας Γκωντιμπέρ, πού είναι σήμερα
διάσημο, ιδιαίτερα γιά τήν φινέτσα τοϋ
φορέματος καί τής έσάρπας. Λένε πώς
ό Μονέ θά μπορούσε νά γίνη διάσημος
προσωπογράφος, άν δέν άγαποϋσε
τόσο πολύ τή θάλασσα καί τό δάσος.
Ό Σηκουάνας τόν γοήτευε έπίσης
καί γιά ένα διάστημα οί ποταμογραφίες
του άντικατέστησαν τις θαλασσογρα
φίες. Ζωγράφισε τό άριστούργημα «Τό
τέλμα μέ τά βατράχια» πού άπορρί
φ θηκε άπό τήν κριτική έπιτροπή σέ
ένδειξι διαμαρτυρίας.
' Ο Κλώντ Μονέ έχει άποκληθή «Ρα
φαήλ τών νερών» καί « Εφευρέτης
τοϋ χρώματος». "Ο πότε τοϋ δινόταν
εύκαιρία ζωγράφιζε νερά. "Αν δέν ήταν
κοντά σέ θάλασσα, άναζητοϋσε ποτά
μια, βάλτους, λίμνες. "Ο λοι σχεδόν οί
' Εμπρεσσιονισταί ήσαν φτωχοί καί ζοϋσαν άθλια, άλλά τούς έδεναν ισχυροί
δεσμοί φιλίας. Δούλευαν, μαζί, συζη
τούσαν, καβγάδιζαν. Χρησιμοποιούσαν
τά ίδια μοντέλα καί καμμιά φορά είχαν
τις ίδιες έρωμένες.
Τό 1870, ό Μονέ νυμφεύθηκε τήν
Καμίλ. Δέν είχε μπορέσει νά τήν νυμφευθή νωρίτερα γιατί δέν ύπήρχαν
χρήματα.
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ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ

Επάνω άριατερά: « Ή γέφυρα τού Ά ρ ζα ντέιγ». Έ ργο τού 1874. Επάνω δεξιά : «Γυ
ναίκες στόν κήπο». Τό έρ γο αυτό του Μ ονέ,
που φ ιλοτεχνήθηκε στήν περίοδο 18661867, βρίσκεται ατό Μ ουσείο τού Λούβρου.
Κάτω άριατερά ' Ο πίνακας αυτός έ χ ε ι τίτλο
" Ανατολή - μιά έντύπω αις». Έ ργο τού
1872. Α πό τήν γαλλική λέξι «έμπρεσ σ ιόν»
(έντύπω αις) πήρε τό όνομά του όλόκληρο
τύ κίνημα των Έ μπρεσσιονιστών. Κάτω δ ε 
ξιά: « ' Ο Μ ονέ ατό πλωτό του άτελιέ», έργο
του φ ίλο υ του κα ί όμοϊδεάτη του Έ ντουάρ
Μ ανέ (1874).
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ζε στήν μεγαλοσύνη Του. Καίάνακοινώνοντας μέ τήν σειρά τό όραμα πού φ α
νερώθηκε στόν καθένα σέ έκείνη τήν
σπηλιά, ό Γάσπαρ διηγήθηκε ότι είδε
τόν ένσαρκο Υιό τού Θεού καθισμένο
έπάνω σέ θρόνο δόξας καί τριγυρισμένο άπό στρατιά άγγέλων. ' Ο Βαλτάσαρ ότι τόν θαύμασε έπίσης έπάνω
σέ ένα θρόνο, ένώ μιά άλλη άναρίθμητη
στρατιά, όχι όμως άπό άγγέλους, άλλά
άπό άνθρώπους τόν προσκυνούσε τα
πεινά. ' Ο Μελκών, ότι τού έξεδήλωσε
λατρευτικό σεβασμό τήν στιγμή πού
άναστηνόταν μετά τόν μαρτυρικό θά
νατό Του. Ταραγμένοι άπό έκεϊνες τίς
άσυμφωνίες, βρέθηκαν σέ μιά κατάστασι σχεδόν σκεπτικισμού, πού τούς
έκανε νά σαστίσουν. "Ομως, τό άλλο
πρωί, όταν ξαναμπήκαν στό σπήλαιο,
ό Γάσπαρ είδε τό όραμα τού Βαλτάσαρ,
ό Βαλτάσαρ έκεΐνο τού Μελκών καί ό
Μεκλών τού Γάσπαρ. Τότε, βεβαιωμέ
νοι, έπέστρεψαν τήν τρίτη ήμέρα στό
σπήλαιο, όπου άρχισαν νά διακηρύσ
σουν έπίσημα έμπρός στούς στρατούς
τους, ότι έκεΐνο τό παιδί ήταν πραγμα
τικά ό Υιός τού Θεού. Τότε ό Μελκών,
θεωρώντας ότι δέν ήταν πιά άναγκαΐο,
τώρα πού ό Κύριος είχε τηρήσει τήν

ύπόσχεσί Του, νά κρατήση τήν περγαμη
συμβαίνει στίς εικονιστικές παραστά
νή, τήν παρέδωσε στό Βρέφος.
σεις. Στίς άφηγηματικές άναπαραστάΟί άφηγηταί δέν άναφέρονται στις
σεις μπορούσε κανείς εύκολα, όπως
άσχολίες τών μάγων κατά τίς ύπόλοιπες
στήν διήγησι τού Ματθαίου, νά μιλήση
τρεις ήμέρες τής παραμονής τους στήν
γενικά γιά μάγους, χωρίς νά προσδιορίΒηθλεέμ. Προσθέτουν όμως ότι, φ εύ  ση τόν άριθμό τους, τά φυσιογνωμι
γοντας άπό τόν διαφορετικό δρόμο
κά χαρακτηριστικά τους καί τά ένδύπού τούς έδειξε ό άγγελος, πήραν
ματά τους. Πράγμα άδύνατον σέ όποιαμαζί τους, δώρο τής Παρθένου, μιά
δήποτε γραφική άναπαράστασι, ή όποια
φασκιά, στήν όποια είχαν τυλιχθή τό
έστω καί άν είναι ύποτυπώδης, δέν μπο
Βρέφος. "Οταν έφθασαν στήν Περσία,
ρεί, στην παρουσίασι άνθρωπίνων μορ
παρουσίασαν σέ ένα πλήθος λαού, άνυφών, νά προσδιορίση άκριβώς τόν άρι
πόμονου γιά λεπτομέρειες, πρώτα μιά
θμό τους, νά μή δώση σέ κάθε μιά του
έκτεταμένη διήγησι τού ταξιδιού. "Υ  λάχιστον κάποιο φυσιογνωμικό χαρα
στερα, γιά νά ύποστηρίξουν αύτά πού
κτηριστικό καί - έκτός άν πρόκειται
είπαν, έρριξαν τήν φασκιά σέ μιά μεγά γιά γυμνά - νά μήν τίς ντύση μέ ένα
λη πυρά. Τό λεπτό πανάκι πήρε τό χρώ όποιοδήποτε ένδυμα. ' Εκείνοι, λοιπόν,
μα τής φωτιάς, όταν όμως ή φωτιά έ  πού άρχισαν πρώτοι νά προσδιορίζουν
σβησε, ξαναβρέθηκε άθικτο καί λευκό
τόν άριθμό τών μάγων, δέν ήσαν τόσο
σάν χιόνι.
οί Πατέρες τής ' Εκκλησίας όσο οί πρώ
Οί λαϊκές αύτές παραδόσεις έπητοι πού μέ τό πινέλλο, στήν σμίλη ή
ρέασαν, όπως ήταν φυσικό, καί τήν άλλο μέσον άπεικόνισαν τήν Γέννησι.
εικονογραφία. ' Η μεγάλη δημοτικότητα
Ο Ματθαίος δέν προσδιορίζει άριθμό.
τού θρύλου τών μάγων συνετέλεσε
Αύτό σημαίνει Ισως ότι στήν σκέψη
νά έμφανισθη πολύ νωρίς ή άνάγκη
τού Εύαγγελιστοϋ - πού πολύ πιθανόν
έξατομικεύσεως πού παρατηρείται
δέν θέλησε ούτε κάν νά άναφερθή
σέ όλους τούς δημοφιλείς θρύλους,
σέ άκριβή άριθμό - ήσαν περισσότεροι
κυρίως στόν τομέα έκεΐνο, στό όποιο άπό ένας.
ή έξατομίκευσις είναι άπαραίτητη, όπως
Είναι άλήθεια ότι γιά νά δημιουργη-
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Δ εξιά: ' Η σύζυγος τού Μ ονέ, μ ’ ένα σκυλάκι
στήν άγκαλιά. Στήν άπέναντι σελίδα: Λ επτο
μέρ εια άπό τό έργο τού Μ ονέ «Π ρό
γευμα στή Χλόη». (1865).

Τό 1870 ξέσπασε ό γαλλοπρωσσικδς
πόλεμος καί οί φίλοι χώρισαν. Ο Ρε
νουάρ κατατάχθηκε στό σύνταγμα ιπ
πικού, ό Μπαζίλ σκοτώθηκε στις άρχές
τού πολέμου, ό Μονέ κατατάχθηκε
στόν στρατό άργότερα. Ο Μονέ, πού
ζωγράφιζε μέ τόν Μπουντέν στήν Τ ρουβίλ, πήγε στήν Χάβρη καί άπό έκεϊ έ 
φυγε γιά τό Λονδίνο.
' Εκεί ήλθε καί τόν βρήκε ό Πισσαρό.
Ζωγράφιζαν μαζί σκηνές άπό τήν ζωή
τού Λονδίνου καί άγγλικά τοπία, έπισκέπτονταν μουσεία καί πινακοθήκες.
' Εμπνεύσθηκαν καί οί δυό άπό τά έργα
τού Τέρνερ. Μελέτησαν έπίμονα τήν
δουλειά του καί θαύμασαν ιδιαίτερα τις
χιονογραφίες του καί τήν καταπληκτική
άπόδοσι τής λευκότητος, πού τόσο άβίαστα πετύχαινε. Οί όμίχλες τού Λον
δίνου τούς γοήτευαν.
Δυστυχώς ό Μονέ δέν είχε μεγα
λύτερη έπιτυχία στό Λονδίνο άπό δ,τι
στό Παρίσι καί τά οικονομικά του προ
βλήματα έμειναν άλυτα. Τού συμπαρα
στάθηκε ό Ντωμπινιύ πού είχε πάει έπίσης στό Λονδίνο. Γιά νά βοηθήση τόν
Μονέ ό Ντωμπινιύ τόν σύστησε στόν
δικό του έμπορικό πράκτορα, τόν
Ντυράν - Ρυέλ πού είχε άνοίξει μιά
γκαλερί στήν Νιού Μπόντ Στρήτ στό
Λονδίνο. Αύτός άναγνώρισε τήν άξια
τών πινάκων καί έκανε μεγάλες προ
σπάθειες νά τούς προωθήση.
"Οταν άποκαταστάθηκε ή ειρήνη ό
Μονέ ξαναγύρισε στήν Γαλλία. Ακο
λουθώντας τήν συμβουλή τού Ντωμπινιύ, ταξίδεψε μέσω
Ολλανδίας,
όπου έμεινε ώς τό τέλος τού 1871,
γοητευμένος άπό τούς άνεμόμυλους μέ τά ώραία κόκκινα φτερά
καί τά άναρίθμητα κανάλια. Στήν Ολ
λανδία άνακάλυψε γιαπωνέζικες στά
μπες, πού τού άρεσαν πάρα πολύ καί
έπηρέασαν τήν τεχνοτροπία όρισμένων έργων του.
"Οταν ό Ντυράν - Ρυέλ γύρισε στήν
Γαλλία, έξακολούθησε νά βοηθά τόν
Μονέ καί τούς άλλους Έ μπρεσσιονιστάς κάνοντας έκθέσεις στήν γκαλερί
του. Οί ' Εμπρεσσιονισταί ένθαρρυμένοι, άρχισαν νά καταλαβαίνουν δτι τό
παντοδύναμο γαλλικό Σαλόν δέν ήταν
πιά τό μόνο μέσον γιά νά έπιδείξουν
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τήν έργασία τους. Τά έπόμενα έξη χρό
νια ό Μονέ έζησε στό ' Αρζαντέιγ, στά
περίχωρα τού Παρισιού. Τό γραφικό
σπίτι του στήν καρδιά τού δάσους έγινε
άγαπητός τόπος συγκεντρώσεως γιά
τούς καλλιτέχνες φίλους του, τις ερω 
μένες τους καί τά μοντέλα τους. Ό
Μονέ έγινε ό ήγέτης μιάς όμάδος ζω
γράφων πού τόν θαύμαζαν γιά τήν προ
σωπικότητά του τό θάρρος του στις δύ
σκολες περιστάσεις καί τήν άκλόνητη
πίστι του στήν τεχνοτροπία του. ΊΗταν
μιά περίοδος σχετικής ήρεμίας γιά τόν
Μονέ καί αύτό φαίνεται άπό τούς πίνα
κες του ζωγράφισε τότε: τά φωτεινά καί
χαρούμενα τοπία καί τις εύτυχισμένες
οικογενειακές σκηνές μέ τήν Καμίλ
καί τόν μικρό Ζάν νά παίζη στό πλάι της.
Γιά νά μελετήση καλύτερα τό έλαφρό κυμάτισμα τών νερών τού Σηκουά
να καί τις ζωηρές άνταύγες τους ό
Μονέ έφτιαξε ένα πλωτό άτελιέ. Οί
περαστικοί χάζευαν περίεργοι τόν γενειοφόρο ζωγράφο, πού κοίταζε άπορροφημένος τά νερά πού άλλαζαν διαρ
κώς χρώμα καί κίνησι καί ζωγράφιζε
συνεχώς προσπαθώντας νά «πιάση» μιά
ορισμένη άνταύγεια τού φωτός. Ένας
περίφημος πίνακας τού Μανέ δείχνει
τόν Μονέ νά έργάζεται στό πλωτό άτε
λιέ του (1874).
Μαζί μέ τό στενό φίλο του Ρενουάρ,
ζωγράφιζε ξανά καί ξανά τήν ίδια σκηνή
σέ διαφορετικές ώρες τις ήμέρας.

Μ ερικές φορές ό Μονέ ζωγράφισε
περισσότερους άπό δεκαπέντε πίνακες
μέ τό ίδιο θέμα γιά νά συλλάβη τις φ ευ
γαλέες άνταύγειες τού φωτός, τις
σκιές ή τις άνατριχίλες τού νερού.
Οί προσπάθειες τού Ντυράν - Ρυέλ
νά πουλήση πίνακες τών ' Εμπρεσσιονιστών άρχιζαν νά καρποφορούν. Τό 1874
άποφάσισαν νά κάνουν οί ίδιοι μιά έκθεσι
στό παλαιό άτελιέ τού φωτογράφου
Ναντάρ, στό Μπουλβάρ ντε Καπυσίν.
Ό Μονέ έξέθ εσ ε πέντε πίνακες καί
έπτά σχέδια. ' Ανάμεσά τους καί ό περί
φημος πίνακας «'Ανατολή τού ή λιουμιά έντύπωσις». Τό κοινό κορόιδεψε
άνοικτά τούς πίνακες, ιδιαίτερα τήν
« Ανατολή» τού Μ ονέ (πού άργότερα
έγινε δεκτή άπό τό Μουσείο Μαρμοττάν). Ό
Ζωγράφος δέχτηκε τούς
μύδρους τής κριτικής ένός δημοσιο
γράφου πού έγραψε: «Οί τοιχογραφίες,
στήν πιό έμβρυώδη μορφή τους, είναι
πιό τέλειες άπό αύτή τήν θαλασσο
γραφία», καί συνέχιζε κοροϊδεύοντας
τήν λέξι «έμπρεσσιόν» (έντύπωσις), πού
έγινε άφορμή νά όνομαστοϋν άπό τότε
' Εμπρεσσιονισταί οί ζωγράφοι τής
παρέας έκείνης.
Ή έκθεσις τελείωσε καί τό μόνο
πού κέρδησαν οί καλλιτέχνες ήταν ό
χλευασμός καί μεγάλη οικονομική ζη
μιά. ' Ο Ρενουάρ, πού δ έν είχε άκόμη
άπελπισθή, έπεισε τούς φίλους του
νά έπιχειρήσουν μιά δημοπρασία, πού
έγινε στό μέγαρο Ντρυό στις 24 Μαρ
τίου 1875. Τά άποτελέσματα ήσαν άπογοητευτικά. "Εγιναν καί άλλες έκθέσεις
καί οί λίγοι πίνακες, πού άγοράστηκαν,
πληρώθηκαν γύρω στά έκατό φράγκα
ό καθένας. Μ έ τήν δημοπρασία, ώστόσο, γνώρισαν ένα νέο ύποστηρικτή, τόν
Βικτόρ Σοκέ, ένα τελωνειακό συλλέκτη
έργων τέχνης πού άγόρασε πολλούς
πίνακες, μεταξύ τών όποιων καί τό έργο
τού Μ ονέ «"Αποψ ις τού Αρζαντέιγ».
' Ο Μ ονέ γνώρισε έπίσης τόν συλλέκτη
' Οσεντέ, πού τόν βοήθησε καί τόν προσκάλεσε μάλιστα νά ζωγραφίσει στό
κτήμα του στό Μ ονζερόν. Ό Μονέ
έξακολουθοϋσε νά περνά μεγάλες
φτώχειες καί τήν χρονιά έκείνη άναγκάσθηκε νά ζητήση άπό τόν Μανέ ένα
δάνειο είκοσι φράγκων.
' Επέκριναν τά έργα του γιά έλλειψ ι
σαφήνειας. Τό 1878 ήταν μιά χρονιά
καταστροφής καί άδιεξόδου καί ό Ντυ
ράν - Ρυέλ, ό μόνος έμπορος πού άγόρασε πίνακες τού Μ ονέ, άρχισε νά έχη
κι αύτός οικονομικές δυσκολίες. Οί
' Εμπρεσσιονισταί, έπειδή δέν μπο
ρούσαν νά πουλήσουν κανένα πίνακά
τους, προσπαθούσαν νά βοηθήσουν ό

ένας τόν άλλο. Ο 'Ο σεντέ, ό συλ
λέκτης πού άγόρασε έργα τους στό
παρελθόν, καταστράφηκε οικονομικά
καί ή συλλογή του κατασχέθηκε καί βγή
κε στό σφυρί. Ή Καμίλ άρρώστησε
σοβαρά μετά τήν γέννησι του δεύτερου
γιου τους, τού Μισέλ.
' Ο Μ ονέ ήταν άπένταρος καί ό Μανέ
τόν βοηθούσε πάλι, δανείζοντάς του
άρκετά χρήματα γιά νά νοικιάση ένα
έπιπλωμένο διαμέρισμα μαζί μέ τήν
κυρία Οσεντέ καί τά έξη παιδιά της.
Σιγά - σιγά οί συνθήκες καλυτέρευαν
γιά τούς Έμπρεσσιονιστάς καθώς τό
κοινό άρχιζε νά δέχεται εύνοϊκώτερα
τήν δουλειά τους. Μιά μεγάλη θλΐψις
περίμενε όμως τόν Μονέ. Τό 1879 ή
άγαπημένη γυναίκα του Καμίλ πέθανε,
καταβεβλημένη άπό τις στενοχώριες
καί τήν άρρώστια. Τό χτύπημα ήταν βαρύ
γιά τόν Μονέ, άλλά άκόμη καί μέσα
στήν μεγάλη θλϊψι του συνειδητοποίησε
μέ φρίκη δτι, ένώ τό σώμα τής Καμίλ
περίμενε τήν ταφή, αύτός έξακολουθοϋσε νά ζωγραφίζει τό ώραϊο της
πρόσωπο άναλύοντας τίς φωτοσκιάσεις
έπάνω του. Πολλά άπό τά έργα τού
Μονέ αύτής τής περιόδου είναι σκο
τεινά καί μελαγχολικά, σάν νά ήξερε
πώς ό θάνατος τής Καμίλ ήταν κοντά.
' Αργότερα έξαφάνισε τό μαύρο χρώμα
άπό τήν παλλέττα του γιατί τό συσχέτισε
μέ τόν θάνατο καί τήν μελαγχολία.
Καθώς τά χρόνια περνούσαν, ό Μο
νέ έπαψ ε νά άγαπά τό Παρίσι καί στρά
φ ηκε άπό τόν Σηκουάνα στήν παλαιά
άγάπη του, τήν θάλασσα καί τίς άκρογιαλιές. Τό 1883 μετακόμισε στό Ζιβερνύ, πενήντα χιλιόμετρα άπό τό Πα
ρίσι. Αύτό θά ήταν τό σπίτι του ώς
τό τέλος τής ζωής του (σήμερα έχει
χαρακτηριστεί άπό τήν γαλλική κυβέρ
νηση έθνικό μουσείο). Νυμφεύτηκε τήν
κυρία ' Οσεντέ, χήρα τ ό τ ε .' Η ζωή έγινε
πιό άρμονική. ' Η νέα του σύζυγος καί
οί κόρες της άγαποΰσαν καί φρόντιζαν
τόν Μ ονέ καί τούς δυό μικρούς γιούς
του.
Ό φίλος του Μανέ πέθανε έκείνη
τήν χρονιά άπό γάγγραινα καί άκρωτηριασμό τού ποδιού του. ' Ο Μονέ φρόν
τισε νά έξασφαλιστεί ή πώλησις τής
« Ολυμπίας», πού δέν ήταν πιά ένας
περιφρονημένος πίνακας.
Οί φιλότεχνοι καί οί έμποροι έργων
τέχνης άρχιζαν νά καταλαβαίνουν τήν
άξια τών πινάκων τού Μονέ, πού προ
ηγουμένως, έθεωροϋντο πολύ έπαναστατικοί, ένώ ό Ντυράν - Ρυέλ άρχισε
πάλι νά άγοράζει πίνακες τών ’ Εμπρεσσιονιστών. Μέ τά χρήματα πού κέρδιζαν
μπορούσαν τώρα νά ταξιδεύουν συχνό

τερα καί μακρύτερα.
' Ο Μονέ έπισκέφτηκε τίς άκτές
τής Μεσογείου, όπου τόν ένθουσίασε
τό ύπέροχο μπλέ τής θάλασσας. Πήγε
ξανά στήν ' Ολλανδία γιά νά ζωγραφίσει
τά άπέραντα λιβάδια μέ τίς κόκκινες
τουλίπες, άλλά ό πίνακας αύτός έπικρίθηκε σάν «ώμό έργο, όπου τό χρώμα
είναι τόσο παχύ, ώστε νά δίνη ένα άφύσικο φώς στόν πίνακα». Πέρασε τρεις
μήνες σέ μιά έρημη χερσόνησο κοντά
στό Κιμπερόν, στήν Βρετάνη, όπου
ζωγράφισε τά βράχια μέ τό άλλόκοτο
σχήμα. Γιά νά άντέξη τόν ισχυρό άνεμο,
ντυνόταν σάν ψαράς, στερέωνε μέ
πέτρες τό καβαλλέττο του καί μετά
ζωγράφιζε τίς άγριες, θυελλώδεις
σκηνές.
Οπότε μπορούσε, ζωγράφιζε έπάνω
στό πλωτό άτελιέ του, παρατηρώντας
καί περιμένοντας τήν άνταύγεια πού

ήθελε. Ζωγράφιζε γρήγορα, καί τελείω
νε σέ μερικά λεπτά έργα, πού άλλοι
ζωγράφοι ήθελαν ήμέρες γιά νά τελειώ
σουν. ' Η ταχύτης του έλεγαν ότι βασι
ζόταν σέ μιά παρατήρησι, πού είχε
κάνει ό Ντελακρουά σέ ένα σπουδα
στή: «Κύριε, άν δέν είσθε ικανός νά
ζωγραφίσετε ένα έργάτη τήν ώρα πού
πέφτει άπό μιά σκαλωσιά καί ένώ βρί
σκεται στόν άέρα, δέν είσθε ικανός
γιά πολλά πράγματα».
Τό 1889 ό Κλώντ Μονέ ήταν πιά
καθιερωμένος μαιτρ. Μαζί μέ τόν γλύ
πτη ' Ωγκύστ Ροντέν έκαναν τήν πρώτη
συνδυασμένη έκθεσι ζωγραφικής καί
γλυπτικής.
Εκεί ό γλύπτης έδειξε,
ιδιαίτερα μέ τό έργο του «Μπαλζάκ»,
ότι ό έμπρεσσιονισμός μπορούσε νά
έφαρμοστεί καί σέ άλλες τέχνες έκτός
τής ζωγραφικής.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ Μ Ω Ύ ΣΗ Σ Ο ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

0 ΠΑΤΗΡ ΙΕΡΠΝΥΜΟΣ
0 ΣΙΜΠΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΙ
Τό "Αγιον ’Ό ρος μπορεί νά είναι ολόκληρο ένα άπέραντο μουσείο άνεκτιμήτου αξίας, νά φυλάγη, πολλές φορές μέ κινδύνους, όλους αύτούς τούς θησαυρούς μιας μακραίωνης ένδοξης ι
στορίας, μπορεί νά είναι ή συνέχεια του Βυζαντινού Πολιτισμού, μοναδική περιοχή σέ όλο τόν
κόσμο - διοίκηση, άβατο, τρόποι ζωής καί λοιπά - νά είναι άκόμη κέντρο καί φύλακας τής ’ Ορ
θοδόξου Π ίστεω ς· άλλά κυρίως ή Ά θ ω νίτικ η γη είναι μητέρα άγιων.
Στή φωτογραφία έπάνω , ό Γέρω ν Ιερ ώ νυ μ ο ς ό Σιμω νοπετρίτης.
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ΕΡΙ ΤΟΥ Αγίου "Ορους έχουν
κατά καιρούς γραφτεί πολλά
καί άξιόλογα κείμενα. Αλλά τά κεί
μενα άγιορειτών περί αυτού είναι
σχετικώς έλάχιστα. Στήν προσπάθειά μας νά συνάξουμε στοιχεία
περί τής μακαρίας βιοτής τού άδελφού τής Μονής μας, Γέροντος
'Ιερωνύμου (1871-1957) συναντή
σαμε γλαφυρά κείμενά του πού
περιγράφουν τόν ' Αθωνα. Λίγα θ '
άναφέρουμε άπό όσα μάς έπιτρέπει ό φιλόξενος αύτός χώρος.

Π

Ό Π. Ιερώνυμος έζησε 43 χρό
νια στήν κοινοβιακή Μονή Σίμωνος Πέτρου τής όποιας ύπήρξε καί
ηγούμενος (1920-1931) μέ άξιόλογη δράση. Ή Ιερ ά Κοινότης
τού 'Αγίου Ό ρους γράφοντάς
του άνέφερε: «... τά μάλα έκτιμώσα τήν πολυετή καί φρονίμην τής
ύμετέρας πανσιολογιότητος έμπειρίας περί τών κα θ ’ ήμάς άγιορειτικών πραγμάτων, έμπειρίαν, ήτις άποτελεϊ μέγα κεφάλαιον διά
τόν ιερόν ήμών τρόπον...». Σ άνμο

ναχός «περισσότερον πετρέλαιον
είχε κάψει εις τάς άναγνώσεις ό
που έκανε, παρά τό νερό όπου είχε
πιει. Ή το πάντοτε σιωπηλός, διότι
είχε τήν έσωτερικήν νήψιν. Πολλάκις όταν ήτο μόνος του, τά δά
κρυα έτρεχαν άπό τούς όφθαλμούς
ποτάμι. Ούδέποτε έπλησίασε εις
τήν φωτιά, άν κι έκαμε τόσο πολύ
κρύο. Ούδέποτε έδωσε άνάπαυσιν
εις τό σώμα του, άλλά καθήμενος
έπαιρνε όλίγον ύπνον. Καί δέν δύναται γλώσσα άνθρωπίνη νά διηγηθή τήν άκτημοσύνην του. Αύτός ό
μοναχός ήτο τό στήριγμα τής Μο
νής καί σύμβουλος έστω καί εις
τήν παραμικρόν ύπόθεσιν. Αύτόν
τόν άνθρωπον, όπου ήτο γεμάτος
ταπεινοφροσύνην, τόν είχε καύ
χημα ή Μονή... Είς αύτόν ήρχοντο
πολλοί άδελφοί, διά νά τούς συμβουλεύση. Αύτός όμως ταπεινούμενος έσιώπα καί δέν ώμιλούσε ίδικόν του λόγον, άλλά ύπεδείκνυε
μέ τό δάκτυλό του τά βιβλία»,
κτυλό του τά βιβλία».
Ά π ό τό 1931 μέχρι τού τέλους

του έργάστηκε στόν ιερό ναό τής
Άναλήψεως τού Παγκρατίου Α
θηνών, μετοχιού τής Μονής. Τό
έργο του μεγάλο. Εξομολογεί κα
θημερινώς άπό «άρθρου βαθέος
μέχρι βαθείας νυκτός», νουθετεί,
διδάσκει, κηρύτει άκούραστα καί άδιάκοπα. 'Ε λεεί πλουσιοπάροχα,
ιδιαίτερα στις πικρές ήμέρες τής
Κατοχής, τόν καθένα πού έχει άνάγκη. Γίνεται πολλών προστάτης,
εύεργέτης, πατήρ, διδάσκαλος. Ή
ησυχία τού Αγίου "Ορους τόν έ 
κανε νά μελετήση καί νά καθάρη
τόν έαυτόν του. "Ετσι, στό έργο
του τών Αθηνών, ήταν έτοιμος νά
φωτίση, ό σοφός Γέρων, μέ τή φώ
τιση πού είχε λάβει, έπί τόσα έτη
άσκούμενος στή Μονή του, νά δεχθή ένα μεγάλο πλήθος άνθρώπων
πού τούς έγινε όδηγός καί στήρι
γμα.
Γράφει σέ μία άπό τις έκατοντάδες έκατοντάδων έπιστολή του,
περί τού άγαπητού του Ό ρους, τό
1912: «Σπήλαια τά όποια έλατομήθηααν κλίμακες σχηματισμένοι είς
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Ό "Α γιος Μ ερκούριος, άντιπροσω πευτική
τοιχογραφία τού προτάτου των Καρύων
(φωτογραφία Π. Μ υλωνά)

τά άποτομώτερα του Ό ρους μέρη,
έργαλεϊα καί ράβδοι, στηρίγματα
κατά τούς μακρούς έκείνους καί
μακαρίους άνώνας έκατονταετών
πολλάκις γερόντων άσκητών, ίστορίαι θαυμάτων καί ότττασιών, ίστορίαι ζώσης φλογέράς αυτός ό τό
πος, δστις καί χωρίς νά θέλη ό άν
θρωπος άναβιβάζει τόν νουν πρός
τόν θεόν καί φαίνεται ώς νά πετρ
μέ τόσην ευκολίαν έμπροσθεν τού
θρόνου τού Θεού...».
Τό "Αγιο Ό ρος είναι κυρίως τό
πος έσωτερικής νήψεως καί προ
σευχής. Είναι ό προσφιλής κήπος
τής Θεοτόκου καί των "Αγίων. Χι
λιόχρονη ή ιστορία του. Μακαρία
ή ζωή του. "Ωραιότατη καί μονα
δική ή φύση του. Γράφει ό πατήρ,
τό 1948, διά στίχων γιά τό θεομητροβάδιστο Ό ρος: «Άγιώνυμον
τήν κλήσιν καί τήν χάριν έπαξιως,
ού αιώνιον τό κλέος, μεταξύ όρέων
πάντων, ού τά δάση καί τά δένδρα,
πολυποίκιλα ώς όντως, πάσα τε
φυτεία άλλη, θαυμαστόν έχουν τό
κλέος καί τήν χρήσιν των ωσαύ
τως, τώ άνθρώπω, εύδοκίμως, είτε
ούτως είτε άλλως... Ά λ λ ' ιδού τό
έπί πάσι, καί πρό πάντων ών ύμνείται, ή ίσάγγελος καί θεία, καί όσια
καί τιμία τών κατοίκων πολιτεία ώς
φιλοσοφίας πόσης, ύπερβαίνουσα
τούς όρους, ήν έξήσκησαν οι θείοι,
κτίτορες μοναστηρίων καί σεμνών
άσκητηρίων, οί συστήσαντες τά πλή
θη, ταΰτα πάντα εύλογούσης τής
Κυρίας Θεοτόκου...».
Στήν κορυφή τού "Αθωνος ύ
παρχε/ ναός άφιερωμένος στήν
Μεταμόρφωση τού Κυρίου. Τό Ό 
ρος κατοικείται άπό άνθρώπους
πού έπιθυμούν καί τήν δική τους
μεταμόρφωση, τήν έπαναφορά
τους, δηλαδή, στό «πρωτόκτιστον
κάλλος» του χαμένου παραδείσου,
στήν άρχαία ώραιότητα τής άπάθειας, στή γνώση τού ότι «πτερόεσ932

σα έγεννήθη ή τών άνθρώπων φύσις», στήν θέα καί γεύση τού θείου
άκτιστου θαβωρείου φωτός. Τό
1896 είχε άνέβει ό πατήρ μέ άλ
λους αδελφούς προσκυνητής στήν
Αθωϊκή κορυφή γιά τήν όποια
άργότερα έγραφε: «Μετά προσευ
χήν έν τώ έκκλησιδίω, έξήλθομεν
ϊνα παρατηρήσωμεν νά άνατέλλη ό
ήλιος... άλλοι έξ άλλων έγίναμεν,
καί εις ένθουσιώδη στάσιν, έξεσπάσαμεν εις φωνάς προσκαλούντες
άλλήλους εις τήν θέαν του θαυ
μάσιου φαινομένου. Τό θέαμα διεδέχετο θαυμασμόν. Προβάλλουν αί
κορυφαί όλοκλήρου τού Ό ρους ή
μία μετά τήν άλλην, άναλόγως τού
ύψους, έπειτα τά μοναστήρια καί τά
ποικιλόχρωμα πυκνότατα τού Ό 
ρους δάση, καί έπειτα όλα τά μικρά
ήσυχαστήρια ώς λευκαί περίστεροί
εις τήν πεδιάδα, θέαμα έξόχως
λαμπρόν, έξόχως τερπνόν, άπέσπα
τήν καρδίαν, προσείλκυε τό βλέμ
μα, τήν ψυχήν έπλήρου χαράς καί
τόν νούν έκάλει εις μελέτην τού
θείου μεγαλείου, τής Προνοίας
καί δόξης τού Θεού... Εις λεπτός
όσον καί μέγας άναστεναγμός έδήλου τήν εύχαριστίαν μας διά τό άπροσδόκητον, καί δοξάζοντες τόν
Ύψιστον κατήλθομεν άπό τού ύ
ψους έκείνου τού μεγαλοπρεπούς
καί μνημειώδους θεωρήματος, άναμετροϋντες τάς είς τόν άνθρωπον
άναριθμήτους χάριτας καί εύεργεσίας τού Κυρίου».
Τό "Αγιον Ό ρος μπορεί νά είναι
όλόκληρο ένα άπέραντο μουσείο

άνεκτιμήτου άξίας, νά φυλάγη, πολ
λές φορές μέ κινδύνους, όλους
αύτούς τούς θησαυρούς μιάς μα
κραίωνης ένδοξης ιστορίας, μπορεί
νά είναι ή συνέχεια τού βυζαντινού
πολιτισμού, μοναδική περιοχή σέ
όλο τόν κόσμο - διοίκηση, άβατο,
τρόποι ζωής καί λοιπά - νά είναι
άκόμη κέντρο καί φύλακας τής ' Ορ
θοδόξου Πίστεως άλλά κυρίως ή
Άθωνίτικη γή είναι μητέρα άγιων.
Ό Π. "Ιερώνυμος βλάστησε στά
Μικρασιατικά χώματα, άνθησε στό
έράσμιο "Αγιον ' Ορος καί τούς
καρπούς του γεύτηκαν στήν "Αθή
να πολλοί. Οί πνευματικοί του άγώνες τόν έκαναν δυνατό μεταδότη
τού άγιορειτικοϋ αρώματος στήν
"Ελληνική πρωτεύουσα. "Ετσι ό κό
σμος δέν άργησε νά νοιώση τήν άξια
του καί «έν τή ζωή έτι» γράφουν
γ ι’ αύτόν: «... είχα τήν εύτυχίαν νά
γνωρίσω, γράφει ό ύποστράτηγος
έ.ά. Γ.Χ. Καλογεροπουλος, τόν
"ιερομόναχον σεβαστόν μοι Π. Ιε
ρώνυμον,άνδρα τίμιον, άξιοπρεπή,
ήθικώτατον, καί πνευματικόν άριστον παρ ’ ού ού μόνον έγώ άλλά
καί χιλιάδες άλλων χριστιανών ώφελήθησαν καί ωφελούνται συνεχώς...
Μέ τόν ίδιο σεβασμό, γράφει καί
ό τότε άστυφύλαξ Δ.Κ. Ντζιώρας,
στή Μονή τού Γέροντος, όταν κά
ποιοι σκάφτηκαν νά τόν συκοφαντή
σουν: «...ούδείς θά έδιδεν έστω
καί τήν έλαχίστην πίστιν, είς
δήθεν γεγονότα, είς βάρος τού
τόσο άνταξίου σεβασμίου γέροντος καί άξιου παντός έπαίνου, λαμ
πρού λειτουργού, χριστιανού άσκητού. Ή εύθύτης τού χαρακτήρος
του, ή πραότης καί μακροθυμία
του, ώς καί ή έν γένει συμπερι
φορά καί διαγωγή τού λαμπρού Γέροντος, άποτελοϋν, δέν διστάζω
άλλ" έκ πεποιθήσεως λέγω, τήν
μοναδικήν έξαίρεσιν. Δέν θά ήτο
ύπερβολή, έάν έτόνιζον ότι πρό
κειται περί πραγματικού άγιου...».
Καί σάν άγιο τόν εύλαβούνται
καί τόν έχουν στή μνήμη τους τά
πνευματικά του τέκνα. "Ιδού, πού
καί στις ήμέρες μας, τό περιβόλι
τής Παναγίας, όπως έπωνόμασαν
τό "Αγιον "Όρος, δέν παύει νά
άνθή τά πανεύωσμα άνθη τής άγιότητος...

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ

Στη φατυη

wou
αΛοτων
Του Ά σ τυ ν . Α ' κ. Φελώνη
Μέσα σέ μιά φάτνη άλόγων, μιά
νύχτα χειμωνιάτικη, μιά νύχτα άλλοιώτικηάπ' τις άλλες, γεννήθηκες
ΕΣΥ Χριστέ μου.
Μέσα σέ μιά φάτνη άλόγων, γεύ
τηκες τό πρώτο μητρικό χάδι, τό
πρώτο μητρικό φιλί, άπ' τήν "Αγια
μητέρα σου.
Μέσα σέ μιά φάτνη άλόγων δέ
χτηκες μέ περισσή χαρά τούς μά
γους μέ τά δώρα τους καί τούς εύλόγησες.
Μέσα σέ μιά φάτνη δέχτηκες
τούς άγγέλους καί άρχαγγέλους,
νά σέ ύμνολογοϋν, νά σέ δοξολο
γούν, νά σέ προσκυνούνε καί νά σοϋ
ψάλλουν τό «Δόξα έν Ύψίστοις
Θεέ» Χριστέ μου.
Μέσα σέ μιά φάτνη πέρασες μιά
ολόκληρη νύκτα, κρύα καίπαταγουδιασμένη, συντροφιά μέ τ' άλογα,
τούς τσοπάνηδες καί τά πρόβατα.
Μέσα σέ μιά φάτνη θρόνιασες
τό Θεϊκό σου μεγαλείο καί σκόρπι
σες γύρω σου τό Θεϊκό σου άνέσπερο φώς, γιά νά φωτίζει καί νά
καθοδηγεί τούς άνθρώπους πρός τό
ώραίο, πρός τό άγαθό, πρός τό
Θείο.

«ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ...»
Μέσα σέ μιά φάτνη άπό άχυρα
γεννήθηκες, γιά νά ζούμε έμείς
σήμερα εύτυχισμένοι καί χαρού
μενοι.
Μέσα σέ μιά φάτνη γεννήθηκες
Χριστέ μου, γιά νά μάς δώσεις τό
φώς καί τή ζωή, γιά νά διαλύσεις
τό βαρύ σκοτάδι τής άμαρτίας, γιά
νά μάς ξυπνήσεις άπ' τό βαθύ λή
θαργο τού θανάτου, γιά νά μάς άνεβάσεις έκεί ψηλά στό ύπερπέραν
πού δέν ύπάρχουν μίση καί πάθη καί
πόλεμοι καί θάνατοι.
Κι ήρθες άπό έκεί ψηλά, γιά νά
ζεστάνεις τις πονεμένες μας ψυ
χές, γιά νά γειάνεις τις πληγές
μας, γιά νά φέρεις τή χαρά, τήν εύτυχία, τή γαλήνη.
Ήρθες άπό έκεί ψηλά, άπό τά
άϋλα καί τά Θεία, άπό τούς Θείους
κόσμους τής αιωνιότητας, άπό έκεί
ψηλά πού τά ποτάμια ποτέ δέν πα
γώνουν, ό άέρας ποτέ δέν φυσο
μανά.
Ήρθες άπό έκεί ψηλά πού νε
κροθάφτες δέν ύπάρχουν, γιατί
ποτέ κανένας δέν πεθαίνει καί δέν
θάβεται.
Τώρα πού ήρθες Χριστέ μου, μή
φύγεις άπό κοντά μας, σέ παρακαλοΰμε, σέ ικετεύουμε.
Μείνε μαζί μας γιά πάντα γιατί νοιώ

θουμε περισσότερη άσφάλεια,
περισσότερη σιγουριά. Μείνε μαζί
μας γιά νά μάς δίδεις τό θάρρος
καί τό κουράγιο, νάάντιμετωπίζουμε καλύτερα τή ζωή, όποια κι άν
είναι. Μείνε μαζί μας Χριστέ μου,
γιατί σέ θέλουμε, γιατί σ' άγαπάμε,
γιατί σέ ποθούμε. Μείνε κοντά μας,
γιατί γιά μάς είσαι τό λιμάνι τής χα
ράς, πού θά μάς δέχεται καί θά μάς
προφυλάει στοργικά άπ' τίς φουρ
τούνες τής ζωής. Μείνε κοντά μας,
σέ παρακαλοΰμε, γιατί γιά μάς πού
ζούμε σέ τούτη τή γή Είσαι τό φώς,
Είσαι ό φωτεινός φάρος πού οδηγεί
καί καθοδηγεί τά ποντοπόρα πλοία
τών άνθρώπων στήν άσφάλεια στήν
σιγουριά, στήν γαλήνη.
Μείνε κοντά μας, γιατί Είσαι γιά
μάς ή 'Ανάσταση καί ή ζωή.
Μείνε κοντά μας, γιατί γιά μάς
Είσαι ό φύλακας άγγελος στά όνει
ρά μας, στόν ύπνο μας, στήν ζωή
μας. Μείνε κοντά μας γλυκύτατε
Ναζωραίε, Μόνε Μοναδικέ, άνάμεσα ατούς άνθρώπους. 'Ασύγκρι
τε καί Ωραίε μέσα στούς αιώνες
πού πέρασαν καί έρχονται.
Μείνε κοντά μας Παντοδύναμε
Θεέ τής άγάπης καί τής συγγνώμης,
άνέσπερο φώς τής ζωής σέ τούτη
τή γή. Μείνε κοντά μας, γιατί Εί
σαι ή μόνη μας παρηγοριά.

Ή προακύνησι των Μάγων. Π ερίφ ημος πίνα
κας τής Ιταλικής Α ναγεννήσεω ς.
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Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΣΟ
ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Κάτω: ' Η πλατεία
Κανάρη ατό Πασαλιμάνι. Στήν άπέναντι σ ελί
δα έπά νω : ' Η Μ αρίνα τής Ζέας. Κάτω: Μ ερι
κή άποψ ι άπό τό Πασαλιμάνι.

' Ο Πειραιάς ά π ετέλ εσ ε κατά τήν άρχαιότητα
πηγή πλούτου καί δ ό ξα ς γιά τού ς ' Αθηναίους.
Σήμερα ά π ο τελ εϊ τό πρώτο λιμάνι τής
χώρας πού συγκεντρώ νει
τό σύνολο σχεδόν τής εμπορικής τη ς κινήσεως.
ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ, όπως βεβαιώ
νουν ιστορικοί τής έποχής,
Πειραιεύς άλλαξε έντελώς όψι άπό
τότε πού τό όργανωτικό δαιμόνιο
τού Θεμιστοκλή έστρεψε σ ’ αύτόν
τήν προσοχή τών Αθηναίων «νομίζων - κατά τόν Θουκυδίδη - τό
χωρίον καλόν είναι λιμένας έχον
τρεις καί αύτούς αύτοφυεϊς ναυ
τικούς γεγενημένους μέγα προσφέρειν είς τό κτήσασθαι δύναμιν».
"Εγιναν τά Μακρά Τείχη, καί ή
μικρή πολιτεία έρρυμοτομήθη σέ
σχέδια τού Ίπποδάμου άπό τήν
Μίλητο. Ακολούθησαν ήμέρες άκμής, δέν άργησαν όμως νά τίς δια
δεχθούν ήμέρες άπαίσιες. Κατά
τόν Πελοποννησιακό πόλεμο πήγαν
έκεϊ πάμπολλοι πρόσφυγες άπό
διάφορα μέρη, καί τότε έπιδημίες
άρχισαν νά μαστίζουν τόν πληθυ
σμό. «Καί τό πρώτον έκ Πειραιώς
ήψατο τών άνθρώπων ό λοιμός»,
γράφει ό Θουκυδίδης.
Μετά τήν άτυχη γιά τούς ’Αθη
ναίους έκβασι τού Πελοποννησιακοϋ πολέμου κατεστράφησαν τά
τείχη, οί μεγαλοπρεπείς οικοδομές

Ο
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ξεπουλήθηκαν όσα-όσα καί ή έξαθλίωσι τών κατοίκων έκορυφώθη.
Μέ τήν άνασύστασι τής Δημο
κρατίας στό "Αστυ μιά άξιόλογη
άκμή σημειώνεται χάρι στόν Κόνωνα, πού καί τήν άνοικοδόμησι τών
τειχών έπεδίωξε καί ναούς λαμ
προύς έχτισε καί τούς στόλισε
μ ' έξαίρετα άγάλματα.
αταστροφή φοβερή ύπέστη ό
Πειραιεύς άπό τόν άκόλαστο
καί θηριώδη Ρωμαίο ύπατο Σύλλα.
Ελάχιστα κτίρια γλύτωσαν άπό
τήν μανία του.

Κ

Βάρβαροι έπιδρομεϊς (Γότθοι,
"Ερουλοι, Βαράγγοι, Σκανδιναυοί,
κουρσάροι κάθε λογής) άποτελείωσαν τό έργο τού Σύλλα.
Τόν καιρό τής Βενετοκρατίας
άλλαξε ή όψι τού Πειραιώς μέ τήν
άνέγερσι παραλιακού φρουρίου καί
τήν άξιοποίησι τού λιμανιού. "Ηρ
θε όμως ή ώρα νά κινηθούν οί βέ
νετοι άπό τόν άσιάτη έπιδρομέα
καί τότε γίναν όλα Γής Μαδιάμ.
Τόσο ρημάχτηκε ό τόπος άπό τούς
Τούρκους, ώστε καί τ ’ όνομά του

χάθηκε.
Οταν ξέσπασε ό Μεγάλος Ξεση
κωμός, στόν Πειραιά δέν ύπήρχαν
παρά τό μοναστήρι τού Αγίου Σπυ
ρίδωνος, όπου ζοϋσαν καμμιά δεκα
ριά μόνο καλόγεροι, ή έλεεινή
παράγκα τού τουρκικού τελωνείου,
όπου έμενε ό Οθωμανός γερο
τελώνης μαζί μέ πέντ-έξι ψαράδες
κ ’ ένα σπίτι χτισμένο άπό κάποιο
φιλέρημο Γάλλο.
Λ πό τόν καιρό πού, στά έγκαί/η
via τού «Σχολείου τών Κοριτσιών» (24-6-1837) μίλησε ό Μεγά
λος Διδάσκαλος τού Γένους Ν. Βόμ
βας ως τίς ήμέρες μας, πολλές
πνευματικές μορφές έπρόβαλαν
στόν Πειραιά κι όχι λίγα ιδρύματα
λειτούργησαν. Τά κυριώτερα «Πειραίκός Σύνδεσμος», ’ Ωδείο Πει
ραιώς, «Φιλολογική Στέγη» καί μ ε
ρικά άλλα άκόμη έξίσου άξιόλογα,
συνεχίζουν τήν άνοδική τους πο
ρεία.
"Ωθησι στήν πειραιώτικη πνευ
ματική κίνησι έδωσε πρώτος ό καθη
γητής τής Φαρμακολογίας ’Αφεν
τούλης, πού έγκατεστάθη τό 1848

στόν Πειραιά κ ' έκεΐ έζησε ώς τήν
στερνή του ώρα. Ο Άφεντούλης
έκτος άπό μιάν έκτενή σειρά έπιστημονικών έργων έγραψε πεζά καί
ποιήματα, που άνάμεσά τους ξεχω
ρίζουν οί «Κρητικές Ραψωδίες».
Ο κατά 12 χρόνια νεώτερός του
Άντωνιάδης, που γεννήθηκε στόν
Πειραιά άπό γονείς Κρητικούς, έ 
γραψε μερικά διδακτικά βιβλία καί
πάμπολλα θεατρικά έργα. Τό λογο
τεχνικό του τάλαντο δέν ήταν άξιόλογο, άντίθετα μ ’ δ,τι πίστευαν πολ
λοί άξιόλογοι σύγχρονοί του. Δού
λευε άσταμάτητα ώς τά βαθιά γερά
ματα, γ ι' αύτό κι ό Σουρής είπε:
«Καί γράφει ό Αντώνιος Άντωνιά
δης, γράφει». Λένε πώς όταν γέρασε δέ θυμότανε τούς τίτλους τών
σπαραξικάρδιων τραγωδιών του, καί
γιά τούτο ρωτούσε τήν οικονόμο
του. «"Εχομεν γράψει Φαύστα,
Νικηφόρος Φωκάς, Θεανώ, Βουλγαροκτόνος; Κοίταξε είς τόεύρετήριον...». Στό ένεργητικό τού Ά ν τωνιάδη είναι τό θερμό ένδιαφέρον
του γιά τήν αισθητική καλλιέργεια
τού λαού.
Ό άκαδημαϊκός Παύλος Νιρ935

βάνας (ψευδώνυμο του γιατρού
Πέτρου Άποστολίδη) έγραψε ποιή
ματα, μυθιστορήματα, θεατρικά
έργα, φιλοσοφικές μελέτες, κριτικά
σημειώματα, διηγήματα καί άπειράριθμα χρονογραφήματα, πού έσημείωσαν θριαμβευτικήν έπιτυχία.
Ή τανε μιά άγρυπνη συνείδησι κ ’
ένας άκούραστος όσο κι έπιδέξιος
σμιλευτής του Λόγου.
Ό νεώτερός του Λάμπρος Πορ
φύρας (ψευδώνυμο τού Χιώτη Δημ.
Σύψωμου), πού τιμήθηκε μέ τό
« Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων καί
Τεχνών», ύπήρξε ένα άπό τά πιό
λαμπερά άστέρια τού νεοελληνικού
λυρισμού. Έγραψε λίγα, άλλά
πλούσια σέ χυμούς ποιήματα, πού
δίκαια άγαπήθηκαν τόσο άπό τούς
συναδέλφους του όσο κι άπό τό
μεγάλο Κοινό. Ή ποίησί του, τρυ
φερή, λυγμική, βαθύτατα ύποβλητική, τόν κατέταξε στήν πρώτη σειρά
τών λυρικών τού καιρού του.
Πληθωρικός,
πολυγράφος,
«παντοιογράφος» καί πανέξυπνος
ό άκαδημάίκός Σπύρος Μελός (πού
στόν Πειραιά πέρασε τά παιδικά καί
τά έφηβικά του χρόνια), άφησε
λογοτεχνικό έργο πολύ σημαντικό.
Γέμισε άπειρες στήλες έφημερίδων
καί περ ιοδ ικώ ν μ έ χρονογρα
φήματα, άνέβασε στή σκηνή άξιά
λογα θεατρικά έργα, ιστόρησε με
γάλες μορφές τού Είκοσιένα (Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Παπαφλέσσα
κ.ά.) μέ μοναδικήν άδρότητα, κον
ταροχτυπήθηκε παλληκαρίσια μ ’
έπικριτές του. Ή ταν ό πρώτος
λογοτέχνης μας πού άσχολήθηκε
συστηματικά κ ’ έπιτυχημένα - μέ
τήν μυθιστοριματική βιογραφία.
' Ο Γ. Στρατήγης ήταν ένας μ ε
γαλόστομος κι ώραιολόγος ποιητής,
πού έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν
πειραιώτικη καλλιτεχνική κίνησι,
γιατί τόν διέκριναν πολυμάθεια, ζή
λος καί προοδευτικό πνεύμα. Ό
πολύστιχος «Ματρόζος» του άρεσε
πολύ στό ποτισμένο μέ τόν ύπερρωμαντισμό τής πρώτης Αθηναϊ
κής Σχολής κοινό. Γιά τή συλλογή
του: «Τί λέν τά κύματα», ό «Νουμάς» έγραψε:

κ ’ έκεϊνα μ ’ άγριοκοίταξαν καί μ ’
έβαλαν μπροστά.
Κ ’ έγώ, όπου φύγει φύγει...»

Τήν έπομένη ό «θίγεις» ποιητής
άνέβη στήν 'Αθήνα κρατώντας χον
τρή μαγκούρα γιά νά χτυπήση τό
διευθυντή τού περιοδικού Ταγκόπουλο.
Ό Αθηναίος Άριστος Καμπάνης, πού στόν Πειραιά πέρασε τά
παιδικά καί τά έφηβικά του χρόνια
κι έκεϊ τελείωσε τά έγκύκλια μαθή
ματα, έγραψε άσήμαντα ποιήματα,
άλλ’ άξιομνημόνευτα κριτικά ση
μειώματα. Ή « ' Ιστορία τής Νεοελ
ληνικής Λογοτεχνίας» άποτελεϊ τό
καλύτερο μέρος τής προσφοράς
του.
Ο Γεράσιμος Βώκος γεννήθηκε
στήν Πάτρα τό 1868 άπό γονείς
' Υδραίους. Καί τί «δέν έκόμισε στή
Τέχνη», όπως θάλεγε ό Καβάφης,
αυτός ό παράξενος άνθρωπος πού
ό Νιρβάνας είπε πώς «στάθηκε μιά
άκατάβλητη άφοσίωσι στήν υπηρε
σία τού ώραίου»!. Έγραψε διηγή
ματα, μυθιστορήματα, θεατρικά
έργα - πού άνάμεσά τους ξεχωρίζει
ή «Κατοχή», - δοκίμια, έκανε μου
σικές συνθέσεις, τέλος ζωγράφισε
τοπία, νεκρές φύσεις καί προσωγραφίες.
' Ο τιμημένος μέ τό Εθνικό Αρι
στείο πεζογράφος Δημοσθένης
Βουτυράς, γεννήθηκε στήν Πάλι,
άλλά βρέθηκε μωρό στόν Πειραιά,
όπου ό πατέρας του ήτανε συμ
βολαιογράφος. Τό λογοτεχνικό του
έργο διακρίνεται γιά τήν πρωτο
τυπία τής συνθέσεως, τήν έντονη
διαγραφή τών χαρακτήρων, τήνδραματικότητα τής άτμόσφαιρας, ύστε
ροί όμως κάπως άπό τήν άποψι τής
έπεξεργασίας.
' Ο άκαδημάίκός
"Αγγελος Τερζάκης έγραψε κά
ποτε πώς ό Βουτυράς «μετέφερε
τά βορεινά ρίγη κάτω άπό τόν
ούρανό τής Ελλάδος». Ιδιαίτερη
έπιτυχία σημειώσανε τά μικρά διηγήματά του («Παραρλάμα», «Λαγκάς» κ.λ,π.) πού περιέχουν «κομπρισμαρισμένη» τήν έντελώς προ
σωπική τέχνη του.
Στόν Πειραιά γεννήθηκε ό 'Α 
λέξιος
Πάλλης, άλλά δένέζησε έκεϊ
« Έρώτησα τά κύματα άν ε ίν ' αύτά
παρά
λίγους
μήνες. Είναι γνωστή ή
σωστά
πνευματική
καταβολή
τού μεταφρα
πού είπαν στόν Στρατήγη,
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στή τής «Ίλιάδας» κι άλλων
άρχαίων καί νεωτέρων κλασσικών
κειμένων,
Στόν τομέα τής άρχιτεκτονικής
καί τής ζωγραφικής έχουν άναδειχθή δύο σπουδαίοι δημιουργοί:
Ό άκαδημάίκός Δ. Πικιώνης κι ό
κορυφαίος θαλασσογράφος μας Κ.
Βολανάκης. Στήν Κρήτη, γεννή
θηκε τό ( 1839) ό Βολανάκης κ ' έζησε άπό τό 1884 στόν Πειραιά, άν
κ ’ ήταν υποχρεωμένος ν ’ άνεβαίνη
στήν ’Αθήνα γιατί έδίδασκε στήν
Ά ν. Σχολή Καλών Τεχνών. Ό Πικιώνης ήτανε ξάδελφος τού Πορ
φύρα καί τού δημοσιογράφου, συγγραφέως μελετών καί ταξιδιωτικών
έντυπώσεων Γ. Συριώτη. Βαθύς
μελετητής τής Βυζαντινής Τέχνης,
τής λαϊκής παραδόσεως κ ' έμπνευσμένος δημιουργός ό γνήσιος αυ
τός Πειραιώτης, έδωσε στή νεο
ελληνική άρχιτεκτονική σωστές
κατευθύνσεις, διέπλασε σπάνιες
καλλιτεχνικές μορφές κτιρίων κ '
έμόρφωσε, σάν καθηγητής τού
Πολυτεχνείου, μερικούς άξιους
οικοδόμους. ’ Ιδιότυπος ζωγράφος
μέ ποιητική διάθεσι καί τεχνικήν
ικανότητα ήταν ό Πειραιώτης Μιχ.
Οικονόμου.
’Αξιόλογοι έργάτες τών Εικα
στικών τεχνών πού είχανε δεσμούς
μέ τόν Πειραιά ήταν ό άγιογράφος
Πολύχρονης Λεμπέσης, ό έμπρεσσιονιστής τοπιογράφος Στέλιος
Μηλιάδης, ό ήθογράφος Ά λέκος
Χροστοφής, ό πρόωρα χαμένος
Νίκος Λιώκης καί κάποιοι άλλοι
άκόμη.
Οί δύο Λαμπελέτ, Γεώργιος
καί Ναπολέων, είναι οί κύριοι δη
μιουργοί τής μουσικής ζωής τού
Πειραιώς κ ’ οί άντιπροσωπευτικοί
έκτελεστές, ή ύψίφωνος Άθηνά
Ρουσάκη κι ό βαρύτονος Αγγελόπουλος, πού δοξάστηκε χάρι στήν
μοναδική άπόδοσί του στό ρόλο τού
«Ριγολέτου».
Στό θέατρο, τέλος, ή ώραία πάλι
πού τόσο έχει προοδεύσει τόν τε
λευταίο καιρό, παρά τά δεινά τού
Ίταλοελληνικού πολέμου καί τών
συνεπειών του, μάς έδωσε δύο τε
ράστια άναστήματα: Τόν Αιμίλιο
Βεάκη καί τήν Κατίνα Παξινού.

Β
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ;

ΪΟΗΠΣΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ μέ τό χασίς επίκαι
ρη είδησεογραφία είναι συ
χνή καί άνησυχητική. Είχαν μεταβάλει γκαρσονιέρα σέ χασισοπο
τείο. Στήν τσάντα νεαρής βρέθη
καν αρκετές πλάκες χασίς. Κάπνι
ζαν χασίς στόν τεκέ τής όμορφης
Ζακλίν.
' Η λέξις χασίς είναι άραβική καί
σημαίνει χλόη, χόρτο, πρασινάδα.
Αργότερα, ή ονομασία έντοπίσθηκε στό φυτό πού παράγει τήν
γνωστή ναρκωτική καί μεθυστική
ούσία. Ή άραβική προφορά είναι
βαρειά: hashish. Ό χασισοπότης
λέγεται χασάις (hashaish) καί τό
χασισοποτείο μπούρα σιάραμπ άλ
χασίς (έκεΤ πού πίνουν χασίς οί διε
φθαρμένοι).
Τήν ίδια ρίζα έχουν καί οί λέ
ξεις assasin (άσασίνος) πού θά πή
δολοφόνος, assassinate (δολοφο
νώ) καί assassination (δολοφονία).
Οί ' Ασασίνοι, ήσαν φανατικοί αιρε
τικοί μουσουλμάνοι, πού έδρασαν
στήν Ανατολή ύστερα άπό τόν
δέκατο μ.Χ. αιώνα. Οί μισαλλόδο
ξοι άρχηγοί τους, τούς πότιζαν χα
σίς καί τούς μετέβαλλαν σέ φοβε
ρούς δολοφόνους τών άντιπάλων
τους: Ασασίνοι (χασικλήδες - φο
νιάδες). Τήν λέξι τήν μετέφεραν
στήν Εύρώπη οί Σταυροφόροι, πού
σχετίσθηκαν μέ τούς Άσασίνους,
άλλοτε φιλικά κι άλλοτε έχθρικά.
Στήν δική μας γλώσσα συναν
τούμε τις λέξεις: χασίς ή χασίσι,
χασικλής, χασίκλας, χασισοπότης,
χασισοποτείο, χασικλίδικο, χασισο
ποσία, χασισώνω, χασισωμένος,
χασισέμπορος, χασισεμπόριο, χασισόμουτρο.
Ρεμπέτικο: Ό λουλάς καί τό

Η
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χασίσι, μ' έφεραν σ' αύτή τήν κρί
ση. "Αλλο: Τό χάρο άνταμώσανε
πέντε' έξη χασικλήδες γιά νά ρω
τήσουν πώς περνούν στόν άδη οί
μερακλήδες. Κ. Βάρναλης: "Αν ή
μουνα έπικίντυνος, θά βάζανε μερι
κούς χασικλήδες νά μέ μαχαιρώ
σουνε. Ο ίδιος: Χασικλίδικη λογο
τεχνία (τών τροφίμων τού τρελλοκομείου).
Ο ίδιος:
Μαζί μας τελευταίοι μέ τό βα
πόρι πρεζάκηδες, άλάνια, λαθρεμπόροι. Ξεπίτηδες, γιά νά φανή πώς
ίσια λογιοϋνται ή λευτεριά καί τά
χασίσια.
Κυρ. Διακογιάννης: Είναι καί τό
χασίσι. Μέ τό σακκί ρέ Απόλλωνα
μάς ποτίζανε χασίσι καί μίσος. Ν'
άκοΰς φωνές, νά σοϋ σκίζετ' ή
καρδιά καί νά μήν έχης φουμάρει
τό χασισάκι σου δέ γίνεται, κλαταίρνεις.
Ν. Καββαδίας (Μαραμπού):
Νάχαμε νά τού δίναμε μιά ρίζα, ένα
χορτάρι ένα κλωνί βασιλικό τά χείλη
νά δροσίση ή νά τόν κοινωνούσαμε
μέ μιά τούφα χασίσι θά ναρκωνό
ταν ό σκόρπιός πού μέσα του σαρτάρει. ' Ο ίδιος:
Τό πειρατικό τού Captain Jimmy
πού μ' αύτό θά φύγετε καί σείς εί
ναι φορτωμένο μέ χασίς κι έχει τά
φανάρια στήν πρύμη.
Ο ίδιος: Λένε πώς τις γυναίκες
μ ένα τρόπο ύπουλο μισώ άκόμα
λένε πώς τραβώ χασίσι καί κακό.
Ρεμπέτικες κουβέντες: Τσαμπουκάδες, φασαρίες, ντουμάνια
τά χασίσια στούς τεκέδες. Μάγκες,
χασικλήδες, μαχαιροβγάλτες, ήσαν
τού μαγαζιού οί πελάτες.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
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