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« Αρχαίο πνεϋμα αθάνατο...»



Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ
σεν δτι αναλαμβάνει την ίδίαις 
δαπάναις άνακαίνισιν τοϋ Αθηναϊκού 
Σταδίου... Ούτως ήρετο εύτυχώς καί 
καθ' ολοκληρίαν μεγάλη δυσχέρεια...».

Αλλά οί Ολυμπιακοί άγώνες τοϋ 
1896 δέν ήσαν παρά μόνον τό πρώτον 
βήμα, διά τήν πραγματοποίησιν ενός 
εύγενεστάτου ονείρου, τό όποιον δέν 
έχει μέχρι σήμερον όλοκληρωθή. Ο 
Πρόεδρος τής Δ.Ο.Ε. Αμερικανός 
Εβερν Μπρούνταγκ έλεγε σχετικώς 

εις μήνυμά του τώ 1964: «Δέν έχει γίνει 
άκόμη καθολικώς άντιληπτόν δτι ή 
άναβίωσις τών Ολυμπιακών άγώνων 
άποτελεί μόνον τήν πρώτην φάσιν τοϋ 
προγράμματος Κουμπερτέν... Αυτοί οί 
άγώνες έσκόπευον νά κινήσουν τό 
ένδιαφέρον τών Κυβερνήσεων, τών 
παιδαγωγών καί τού κοινού, διά τήν 
καθιέρωσιν προγραμμάτων φυσικής 
άγωγής καί άγωνιστικής φιλάθλου 
άσκήσεως, δΓ ών θά προωθείτο ή 
προσπάθεια έκριζώσεως τής κοινωνι
κής άδικίας, θά κατεπολεμεϊτο ή κατά 
τάς ήμέρας μας έπιτεινομένη υλιστική 
άντίληψις καί θά έμειοΰτο ή φθορο
ποιός διά τήν ύγείαν καί τά ήθη 
έπίδραοις τής έπεκτεινομένης έκβιο- 
μηχανίσεως καί τής διαβρώσεως εις τά 
μεγάλα άστικά κέντρα... Ο Κουμπερ
τέν ίδρυσε, διά τής καθιερώσεως τής 
Ολυμπιακής κινήσεως μίαν θρησκείαν 

οικουμενικού ένδιαφέροντος, ή όποια 
ένσωματώνει όλας τάς βαοικάς άξίας 
τών άλλων θρησκειών, μίαν σύγχρονον, 
ένθουσιώδη. άνδροπρεπή, δυναμικήν 
θρησκείαν, προσελκύουοαν τήν νεο
λαίαν...». Καί διά τήν έξάπλωσιν, 
έπιβολήν καί στήριξιν αύτής τής 
θρησκείας ήνάλωσε τήν ζωήν του ό 
τόσον προοδευτικός διά τήν έποχήν 
του Κουμπερτέν. "Ομως τό Ολυμπια
κόν πνεύμα δέν είναι καί σήμερον 
άκόμη διαδεδομένον όσον θά έπρεπε, 
διά νά κατανοηθή τό μέγεθος τής 
Ολυμπιακής άγωγής καί ή σημασία της 

διά τό άνθρώπινον γένος. Ο μεγάλος 
Κουμπερτέν καί οί έκλεκτοί συναγωνι- 
σταί του έβλεπον τήν ' Ολυμπιακήν 
άγωγήν ώς άπαραίτητον στοιχεϊον μιας 
ώλοκληρωμένης έκπαιδεύσεως καί όχι 
ώς άπλήν προπαίδευσιν εις τήν τέχνην 
τών σωματικών άγώνων ή τών όπλων - 
«Είναι ώραϊον καί εύγενές - έλεγεν ό 
ίδιος - νά άσκή κανείς τό σώμα μέ τήν 
ιδέαν νά ύπερασπισθή τήν ίδιαν αυτού 
πατρίδα καί πληρέστερον νά έκπληρώ- 
ση τά καθήκοντά του πρός αύτήν. 
Αλλ υπάρχει κάτι τελειότερον καί 

άνθρωπινώτερον .Είναι ή διά τής 
σωματικής άσκήσεως έπιδίωξις τής

Ο Γεώργιος Ά β ερ ω φ  με 
δαπάνη τοϋ όποιου 
έγινε ή άναμαρμάρωση 
τοϋ Παναθηναϊκού 
Σταδίου

στερεοποιήσεως τής άνθρωπίνης 
μηχανής, τής άβράς ισορροπίας μεταξύ 
ψυχής καί σώματος, τής άπολαύσεως 
τής ζωής δραστηριωτέρας καί έντονω- 
τέρας... Όσον αύτονόητος είναι ό 
έρως πρός τήν Πατρίδα, τόσον 
έπιτακτική είναι εις τήν συνείδησίν του 
ή άνάγκη προσηλώσεως εις ιδανικά 
πανανθρώπινα, κοινά, δΓ όλα τά 
έθνη...» Τώ 1925, ότε ό Κουμπερτέν 
έγκατέλειπ ε τήν Προεδρίαν, τής 
Δ.Ο.Ε., εις άποχαιρετιστήριον ομιλίαν 
του, άνεφέρθη ιδιαιτέρως έπί τών κιν
δύνων, εις τούς όποιους ήτο έκτεθει- 
μένον τό φίλαθλον πνεύμα, λέγων χα- 
ρακτηριστικώς ότι: «τά άθλητικά άγωνί- 
σματα έχουν άναπτυχθή έν μέσω μιας 
κοινωνίας, τήν όποιαν ό πόθος τού 
χρήματος άπειλεϊ νά διαβρώση μέχρι 
μυελού όστέων. Αί άθλητικαί ένώσεις 
βαρύνονται ήδη μέ τήν ύποχρέωσιν νά 
δώσουν τό καλόν παράδειγμα τής 
έπιστροφής εις τήν λατρείαν τής τιμής 
καί τής ε ιλ ικρ ίνε ιας... Πρέπει - 
πρόσθεσε - νά έπιβληθή μία παιδαγωγι
κή, ή όποια νά φέρη τόν πνευματικόν 
διαφωτισμόν καί τήν ήρεμίαν τής 
κρίσεως . ». Εν τέλει δέ παρεκάλεσεν 
όπως, κατά τήν έκάστοτε λήξιν τών 
ολυμπιακών άγώνων, χαιρετάται ή 
έλληνική σημαία καί τηρήται τούτο μετά 
θρησκευτικής άκριβείας, «εις άπότισιν 
όφειλομένης τιμής, συντηρούσης, διά 
μέσου τών αιώνων, τήν άνάμνησιν τής 
άρχαίας προελεύσεως αύτών».

Εις τάς έκδόσεις τής ' Εταιρείας 
πρός άναβίωσιν τής Ολυμπίας «ΝΕΑ 
ΑΛΤΙΣ» έχουν καταχωρηθή άξιόλογα 
κείμενα, άφιερωμένα εις τήν ολυμπια
κήν ιδέαν καί τάς προεκτάσεις της.

Παραθέτω κατωτέρω έλάχιστα είσέτι 
έκ τούτων, έκ τών όποιων καταδεικνύε
ται έξόχως ή μεγάλη σημασία τών 
σκληρών άγώνων τού πρωτεργάτου 
Κουμπερτέν καί ομοϊδεατών του καί 
πέραν αύτών τό μεγαλειώδες τοϋ 
Ολυμπισμού «τοϋ προτύπου τής

ώραιότητος» διά τόν σύγχρονον 
άνθρωπον, όπως έλεγεν ό ίδιος.

Τό σάλπισμα, όμως, τής άνάγκης 
συνεχίσεως τών άγώνων ύπέρ τής 
Ολυμπιακής ' Ιδέας άκούεται καί πάλιν 

σήμερον ήχηρόν καί καλεϊ έπειγόντως 
εις σωτηρίους ένεργείας, κατά τοϋ 
ψεύδους καί τής ύποκρισίας, τής 
νοθεύσεως καί συγχύσεως αί όποϊαι 
άπειλοϋν έπικινδύνως τό «μεγάλο 
αχολεϊον τής δυνάμεως καί άρετής».

«Φοβούμαι - σημειώνει ό Πρόεδρος 
τοϋ Δ/κού Συμβουλίου τής προμνη- 
σθείσης 'Εταιρείας Ήλίας Δεσποτό- 
πουλος, εις δοθείσαν σχετικήν διάλεξιν 
τήν 24-5-74 ότι ή βαθμιαία άνάπτυξις 
ένός συγκεκαλυμμένου ένίοτε δέ καί 
άπροκαλύπτου έπαγγελματισμοϋ έν τή 
άθλήσει καί ή άτελής πολλών άντίληψις 
περί τής βαθυτέρας ούσίας τού έν τώ 
στίβω άνταγωνισμοΰ έχουν κάπως 
έκτρέψει τούς σκοπούς τής άθλήσεως, 
άκόμη καί τής Ολυμπιακής, άπό τήν 
άγνήν χαράν τής συμμετοχής εις 
έπιδείξεις κάλλους, ρώμης καί ύψηλής 
τέχνης, εις μίαν στεγνήν μάλλλον καί 
έναγώνιον ένίοτε άναζήτησιν ορίων 
έπιδόσεων... Εύρισκόμεθα ήδη πολύ 
μακράν τής μεγάλης έκείνης έποχής, 
καθ' ήν τό θειον, τό ώραίον καί τό 
άληθές άπετέλουν μίαν άρρηκτον 
ένότητα, καθ' ήν τό πνεύμα δέν 
άντιμάχετο τήν ύλην, άλλά διέπλασσεν 
αύτήν εις έσαεί πρότυπον καλλονής... 
Είναι προφανές ότι εύρισκόμεθα άπό 
μικρού ένώπιον τών άνωμαλιών, τάς 
όποιας είχε προβλέψει ό Κουμπερτέν, 
όταν έλεγεν ότι αί παροϋσαι γενεαί 
έχουν έμπλακή εις τό άδιέξοδον μιάς 
ύπερμέτρου έξειδικεύσεως, εις τήν 
όποιαν δέν θά εύρουν τίποτε άλλο άπό 
τήν συσκότισιν καί δυσαρμονίαν... Εν 
τούτοις βλέπομεν άναπτυσσομένην, 
περιωρισμένως άκόμη, μίαν τάσιν πρός 
άνανέωσιν καί ένίσχυσιν τών άνθρωπι- 
στικών σπουδών. Τήν τάσιν δέ αύτήν θά 
ήτο εύκταίον νά ένισχύση τό ολυμπια
κόν κίνημα, συνεπ ές πρός τήν 
ιστορικήν άποστολήν του, ώς συντελε- 
στοϋ δημιουργίας ένός καλυτέρου 
κόσμου, συνδεόμενον στενώτερον μέ 
τήν Ολυμπίαν, τήν αίωνίαν δέσποιναν 
τής άληθείας όπου καί ή φύσις καί ή 
τέχνη έρχονται εις έπικουρίαν τοϋ 
σκεπτομένου άνθρώπου καί καθιστούν 
εις αύτόν δυνατήν τήν έκ βαθυτέρας 
πηγής άναζήτησιν τής δημιουργικής 
έμπνεύσεως». Καί ό Κλεάνθης Παλαιο- 
λόγου, έπίτιμος Δ/ντής τής Εθνικής 
Ακαδημίας Σωματικής Άγωγής, εις 

έτέραν ομιλίαν του, περί τής ' Ολυμπια-
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τραγουδούν στήν γλώσσα τους χαρού
μενα τραγούδια γιά τή γλύκα τής ζωής 
καί τήν χαρά τού γυρισμού... Σέ λίγο 
εχθροί καί φίλοι έσμιξαν σέ μιά άδολη 
φιλία καί πανανθρώπινη αγάπη. Είχαν 
περάσει τόσους κινδύνους καί είχαν 
έπιζήσει. Καί γΓ αύτό αίσθάνοντο 
εύγνωμοσύνη ατούς σωτήρες των, πού 
άρχισαν νά τήν εκδηλώνουν μέ κάθε 
τρόπο.

Οί "Αγγλοι αυνέταξαν εύχαριστήριο 
γράμμα στόν Κυβερνήτη καί τούς 
άξιωματικούς τού GLOIRE:

Στή θάλασσα, Σεπτέμβριος 1942.
«Οί ύπογεγραμμένοι άξιωματικοί τού 

Πολεμικού Ναυτικού, τού ' Εμπορικού 
Ναυτικού, τού Στρατού καί τής 
"Αεροπορίας τής Αύτοϋ Βρεταννικής 
Μεγαλειότητος καί έξ ονόματος τού 
άποοπάσματος τών Πολωνών, τών 
Αιχμαλώτων Πολέμου, τών γυναικών καί 
τών παιδιών, θέλομε νά σάς έκφράσω- 
με τά ειλικρινέστερα καί βαθύτερα 
αισθήματα δ ι' όλα όσα έπιτελέσατε, διά 
μέσου τόσων μεγάλων δυσχερειών διά 
τό πλοϊον οας καί τό πλήρωμά του, διά 
νά περισώσετε ήμάς τούς έπιζήοαντες 
τού πλοίου τής A M. «LACONIA».

Εξ άλλου οί Πολωνοί έσκάλισαν, σέ 
ξύλο, χαρακτηριστικό ένθύμιο, μέ 
εύχαριστήρια λόγια στήν ολαυική τους 
γλώσσα.

Τέλος όταν άποβιβάσθησαν, παρα- 
τάχθησαν στήν προκυμαία τής Καζαμ- 
πλάνκας καί μέ τό πρόσταγμα τού 
άρχαιοτέρου άξιωματικοϋ, τού άντισυν- 
ταγματάρχου BALDWIN ζητωκραύγα
σαν πολλές φορές καί κατόπιν 
παρήλασαν μέ τάξι μπρος άπό τό 
πλοϊον. Πολλά μάτια έλαμπαν ύγρά 
στόν άφρικανικό ήλιο καί έτρεμαν οί 
φωνές καί τά χέρια άπό συγκίνησι." Ητο 
μιά άπό τις εύγενικώτερες καί μοναδι
κές σκηνές, άπό όσες άναφέρουν σέ 
ιστορίες τής άνθρώπινης Μοίρας...

"Αλλά τί έγινε μέ τό τρίτο γαλλικό 
καράβι, τό «Ντυμόντ - Ντυρβίλ», πού 
έστάλη γιά τήν περισυλλογή τών 
ναυαγών; Αύτό δέν είχε καί τόση 
έπιτυχία στήν άποστολή του. Στις 17 
τού μηνός συνήντησε ένα φαλαινοθη
ρικό άπό τό όποιο παρέλαβε 14 
ναυαγούς. "Αλλ" αύτοί προήρχοντο 
άπό άλλο πλοίο, τό άγγλικό φορτηγό 
«TREVILLEV», 5.000 τόννων πού είχε 
τορπιλλισθή τις ήμέρες αύτές έκεί 
κοντά. ' Αξιοσημείωτο είναι ότι ολόκλη
ρη ή περιοχή έκείνη έμέτρησε πολλά 
ναυάγια άπό τορπιλλισμούς σέ διάστη
μα ολίγων ήμερών.

' Ακόμη τό γαλλικό καράβι συνάντησε 
τό ιταλικό ύποβρύχιο «CAPPELINI»,

πού είχε σταλή γιά τόν ίδιο σκοπό καί 
παρέλαβε άπό αύτό 42 "Ιταλούς 
στρατιώτες.

"Όσον άφορά τό ύποβρύχιο «CAP- 
PELLINI», βρήκε στις 16 τό πρωί μιά 
βάρκα μέ 25 παιδιά, 18 γυναίκες καί 41 
άνδρες, όλους Αγγλους. Αύτοί όμως 
άρνήθηκαν νά έπιβοϋν στό ύποβρύχιο 
καί συνέχισαν τό ταξίδι τής άβέβαιης 
προσδοκίας, άφοϋ παρέλαβαν ολίγα 
τρόφιμα καί νερό. " Αργότερα τό ίδιο 
ύποβρύχιο συνήντησε 4 βάρκες, άπό 
τις όποιες οί δύο μισοβουλιαγμένες καί 
παρέλαβε άπ" αύτές περί τούς 50 
ναυαγούς. Μερικοί άπ" αύτούς ήσαν 
άπό έκείνους πού είχε περισυλλέξει τό 
«U-156» καί ξανάρριξε στή θάλασσα, 
όταν έβομβαρδίσθηκε άπό τό άμερικα- 
νικό άεροπλάνο.

Τέλος συνήντησε τό «Ντυμόντ 
Ντυρβίλλ», στό όποιο παρέδωσε, όπως 
είπαμε 42 1 Ιταλούς στρατιώτες. Τό ϊδιο 
έκράτησε 6 στρατιώτες " Ιταλούς καί 2 
άξιωματικούς "Αγγλους. Δυό "Ιταλοί 
άπέθαναν στό ύποβρύχιο.

' Εξ άλλου τό «Ντυμόντ-Ντυρβίλ» 
παρέδωσε μέ τή σειρά του όσους 
ναυαγούς είχε (42 Ιταλούς καί 14 τού 
«TREVILLEY») στό «ΑΝΝΑΜΙΤΕ», τό 
όποιο τούς άπέθεσε στό Ντακάρ τήν 
24η Σεπτεμβρίου.

"Ομως ή τραγωδία τού «LACONIA» 
δέν έτελείωσε μέ όσα ιστορήσαμε 
πάρα πάνω. Δυό άκόμη βάρκες μέ 
ναυαγούς έπλανώντο άκόμη στά νερά 
τού "Ατλαντικού. Μιά άπ" αύτές 
έφθασε στις 10 "Οκτωβρίου στήν 
«GRAND-BASSA» τής Λιβηρίας, ύστε
ρα άπό ταξίδι 28 ήμερών. " Από τά 68 
πρόσωπα τά 52 ύπέκυψαν τό ένα 
ύστερα άπό τό άλλο καί άπό τούς 16 
έπιζήοαντες, ό ένας άπέθανε μετά τήν 
άποβίβασή τους.

"Ακόμη στις 21 "Οκτωβρίου ένα 
βρεταννικό πολεμικό περισυνέλλεξε 
άπό τή θάλασσα 4 έξαντλημένους 
άνθρώπους. "Ησαν οί μόνοι πού 
άντεξαν σέ μιά διαμονή 39 ήμερών, σέ 
σωσσίβιο σχεδία πού έφερνε 51 
άνδρες.

Μέ τούς 1039 πού άπεβίβασε τό 
«GLOIRER» στήν Καζαμπλάνκα καί 
τούς 42 τού «ΑΝΝΑΜΙΤΕ» στό Ντακάρ, 
ό άριθμός τών διασωθέντων έφθασε 
τούς 1.100, μαζύ καί έκείνους πού 
κράτησαν τά ύποβρύχιο. Αύτοί μόνον 
άπό τούς 3.800 πού έπέβαιναν στό 
μεγάλο καράβι, τήν ώρα τής συμφοράς.

"Αξίζει νά προσθέσωμε γιά τήν 
αμφίρροπη τύχη τού πολέμου ότι άπό τά 
τρία ύποβρύχιο κανένα δέν γύρισε άπό

τήν μάχη τού " Ατλαντικού. Τό «U-507» 
έξηφανίσθη τρεις μήνες άργότερα στ" 
άνοιχτά τής Βραζιλίας. Τό «U-506» 
άπέναντι άπό τις άκτές καί τό «υ-156» 
τού πλωτάρχου Χάρτενστάϊν τόν 
Μάρτιο τού 1943 κοντά στό νησί 
BARBADOS. Καί τά τρία άπό άμε ρίκα νι
κά άε ροπλάνα.

"Ομως ή διάσωση τών ναυαγών τού 
«LACONIA» έχει καί τά έπιλεγόμενα. 
Δέν ένδιαφέρει μόνο τούς ιστορικούς 
άλλά καί τούς διεθνολόγους. "Ο 
"Ερυθρός Σταυρός τής Γενεύης 
προστατεύει τούς τραυματίες πού 
βρίσκονται πάνω σ' ένα νοσοκομειακό 
πλοϊον, άλλά δέν προστατεύει καθόλου 
τό πλοϊον, πού μεταφέρει αιχμαλώτους.

Οί αιχμάλωτοι τού «LACONIA» δέν 
είναι οί μόνοι πού ύπέκυψαν στό 
κτύπημα συμπατριώτου των ή συμμά
χου των. Τόν "Ιούλιο τού 1940 στ" 
άνοικτά τής " Ιρλανδίας ένα γερμανικό 
ύποβρύχιο έστειλε στόν βυθό τό 
έπιβατικό «ARANDORA CASTLE», 
φορτωμένο μέ 1.500 αιχμαλώτους καί 
κρατουμένους Γερμανούς καί "Ιτα
λούς, άπό τούς όποιους μόνο 400 
διεσώθησαν. "Ακόμη τις τελευταίες 
έβδομάδες τού πολέμου πολλοί 
πρόσφυγες, έκτοπισμένοι καί αιχμάλω
τοι φονεύθηκαν άπό τή συμμαχική 
άεροπορία πάνω στά γερμανικά πλοία 
πού τούς μετέφεραν άπό ένα λιμάνι σέ 
άλλο τής γερμανικής άκτής.

" Η τύχη τού «LACONIA» έθεσε κατά 
τρόπον όξύ μετά τόν πόλεμο τό 
πρόβλημα τής σωτηρίας τών έπιζών- 
των ένός τορπιλλισθέντος πλοίου.
' Ανακινήθηκε στή Δίκη τής Νυρεμβέρ
γης καί στή σχετική Διάσκεψι τής 
Γενεύης πού άναθεώρησε τις διατά
ξεις γιά τήν προστασία τής άνθρώπινης 
ζωής. Μόλον πού τό θέμα δέν 
έτακτοποιήθηκε ή τάση είνα ι νά 
έπεκταθή καί σ' αύτούς ή προστασία.

Τέλος άξίζει νά σημειωθή ότι οί 
Γερμανοί καί "Ιταλοί, μετά τό ναυάγιο 
έδωσαν στό Γαλλικό Ναυτικό όλα τά 
καύσιμα πού ξόδευσαν τά τρία γαλλικά 
πλοία καί τό σπουδαιότερον έκάλεσαν 
τά πληρώματά των νά ύποδείξουν 
συγγενείς καί φ ίλους των, πού 
έκρατούντο αιχμάλωτοι στή Γερμανία, 
γιά ν ’ άπελευθερωθοϋν. Καί μ" όλον 
πού καθυστέρησαν, εις τό τέλος 
έξεπλήρωσαν τήν ύπόσχεσίν των. Τόν 
Ιούλιον τού 1944, 358 Γάλλοι αιχμάλω

τοι έγύριζαν στήν πατρική γή. Χάρις 
στήν τραγωδία τού «LACONIA»!..

Μία καλή πράξις είχε φέρει μίαν 
άλλη...
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ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΧΕΙΡΟΙΡΟΙΙΜΑΙλ 
III ΤΗΝ ΜΜΙΣΙΙΑΪΤΥΝΟΜΙΚΟΪ

Ψ ΥΧΟΠΑΘΗΣ, ώπλισμένος μέ πε
ρίστροφο τών 45 χιλιοστών,

r<Jr cra m xS, σ τ ή ν  Κ υ ψ έ λ η , Τ0

Αττικό "Αλσος καί τη Φιλοθέη.
Τραυμάτισε μέ φτυάρι, σοβαρά, 

ζεύγος συνοίκων του γιά ασήμαντη 
αφορμή, πυροβόλησε τρεις φορές 
εναντίον αστυνομικών πού έσπευσαν 
νά τόν συλλάβουν καί τελικά «εξουδε
τερώθηκε» άπό τήν ομάδα Ειδικών 
' Αποστολών τής ' Αστυνομίας Πόλεων.

Δράστης είναι ό Βασίλειος Γ. 
Κουραβέλος, ετών 28, πού είχε 
νοσηλευθή 4 φορές σέ νευρολογική 
κλινική καί έξήλθε άπό τό Δημόσιο 
Ψυχιατρείο τόν Δεκέμβριο τού 1978.

Τόν επιασε ή κρίσι

Στή 1.45 μ.μ., τής 20 - 5 - 80 ό 
Κουραβέλος βρισκόταν στήν αύλή τού 
σπιτιού του, (μιας παλιάς μονοκατοι
κίας) στήν όδό Μήλου 10 τής Κυψέλης.

'Εκεί έπαιζε μέ ένα φτυάρι όταν ό 
σύνοικός του Παναγιώτης Α. Αλβα- 
νιώτης ετών 62, καθόταν στήν αύλή μέ 
τό έγγονάκι του, τού είπε:

— Πρόσεξε, Βασίλη, θά χτυπήσηςτό 
παιδί.

Ό  Κουραβέλος, έξεμάνη γιά τήν 
παρατήτησι, κατελήφθη άπό κρίσι καί 
έκτύπησε μέ τό φτυάρι στό πρόσωπο 
τόν Άλβανιώτη, μέ αποτέλεσμα νά τού 
σπάση τά δόντια καί νά τόν τραυματίση 
σοβαρά στό κεφάλι.

Σέ βοήθεια τού ' Αλβανιώτη έτρεξε ή 
σύζυγός του Δήμητρα, έτών 65, ή 
όποια έδέχθη νέα επίθεση τού ψυχο
παθούς μέ τό φτυάρι καί τραυματίσθη
κε, επίσης, σοβαρά στό κεφάλι.

Οί περίοικοι άναστατώθηκαν άπό τίς 
φωνές τών θυμάτων καί μόλις ό 
Κουραβέλος άπομακρύνθηκε τά παρέ- 
λαβαν καί τά διεκόμισαν στόν Σταθμό 
Α ' Βοηθειών τού ΙΚΑ καί άπό εκεί στό 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, ενώ

παράλληλα, ειδοποίησαν τήν Αστυ
νομία. ' Ο δράστης κλείσθηκε στό σπίτι 
του, τό όποίο καί κυκλώθηκε άπό 
περιπολικά αυτοκίνητα τής Αμέσου 
Δράσεως.

Πέρασε έτσι, άρκετή ώρα. Κάποτε, ό 
Κουραβέλος, βγήκε στήν πόρτα καί 
άδίστακτα, πυροβόλησε εναντίον τών 
άστυνομικών. Εκείνοι, άναγκάσθηκαν 
νά καλυφθούν καί, τότε, ό ψυχοπαθής, 
κρατώντας τό περίστροφο, τόβαλε στά 
πόδια, καταδιωκόμενος άπό τούς 
άστυνομικούς.

Πανικός στους δρόμους

Τρέχοντας, διέσχισε τήν λεωφόρο 
Εύελπίδων, πήρε τόν περιφερειακό 
δρόμο πρός τό Αττικό Αλσος καί 
κατευθύνθηκε πρός τήν Φιλοθέη.

Στό δρόμο, ώρισμένοι περαστικοί 
προσπάθησαν νά τόν άναχαιτίσουν, 
άλλά ό Κουραβέλος, τούς άπείλησε μέ

"Ενας Αστυφύλακας όρμάει καί μέ κίνδυνο 
τής ζωής του έξουδετερώνει τόν έπικίνδυνο 
ψυχοπαθή.

τό περίστροφο, μέ άποτέλεσμα νά 
προκληθή πανικός καί οί πεζοί νά 
σπεύσουν νά έξαφανισθοΰν τρέχον- 
τας.

Κατόπιν αυτού, έκλήθη ή Ομάδα 
Ειδικών Αποστολών τής Αστυνομίας 
Πόλεων ενώ ταυτόχρονα, ειδοποιήθη
κε ή "Αμεσος ’ Επέμβασιςτής Χωροφυ- 
λακής νιά νά τόΰ άποκλείση τόν δρόμο.

Τελικά, ό ψυχοπαθής έφθασε στήν 
Νέα Φιλοθέη, στό οικόπεδο πού 
δώρισε ό Γ. Μποδοσάκης, στήν 
διασταύρωσι τών οδών Μουσών - 
Πιερρίκου - Δάφνης, γιά τήν άνέγερση 
κτιρίων τών Γενικών Αρχείων τού 
Κράτους.

' Εκεί ή ' Ομάδα ειδικών Αποστολών 
μέ τά περιπολικά αύτοκίνητα τής 
Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής 

τόν κύκλωσε καί οί άστυνομικοί 
άκροβολίσθηκαν γιά νάτόνσυλλάβουν.

Ο Κουραβέλος άνέβηκε ξαφνικά σ' 
ένα άνάχωμα, πρότεινε τό περίστροφο 
σ' ένα άπό τούς άνδρες τής Όμάδος 
Ειδικών Αποστολών, πού τόν πλησία
σε έρποντας καί πυροβόλησε εναντίον 
του δυό φορές.

Εύτυχώς, όμως, τό περίστροφο 
έπαθε άφλογιστία καί ό άστυνομικός 
γλύτωσε άπό βέβαιο θάνατο.

Παρ' όλο τόν κίνδυνο, ό άστυνομι
κός τινάχτηκε πάνω του, τόν χτύπησε 
στό χέρι μέ ένα χτύπημα καράτε καί τόν 
άφώπλισε.

Ο Κουραβέλος άνετράπη καί ό 
άστυνομικός τόν συνέλαβε.

Ό  κόσμος, πού είχε συγκεντρωθή 
στήν περιοχή, βλέποντας τήν αύτοθυ- 
σία τού άστυνομικοΰ πού κατέληξε 
στήν έξουδετέρωσι τού ψυχοπαθούς 
μετά άπό 4 ολόκληρες ώρες, ξέσπασε 
σέ εκδηλώσεις επιδοκιμασίας καί 
χειροκροτήματα.

Ο Κουραβέλος ώδηγήθηκε στό Ζ -
Αστυνομικό Τμήμα.

Γ. ΒΑΞΕΒΑΝ1ΑΗΣ
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ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ

« Κ Υ Ρ ΙΕ  
ΒΟΖΕ ΜΙΑ ΑΕΚΑΡΑ ΕΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟ»

ΕΓΡΑΦΗ ΤΟ 1955

Π ΡΙΝ τριάντα τόαα χρόνια, σάν 
πρωτοήλθεν ή Αστυνομία Πό

λεων οτήν ' Αθήνα έβαλε σέ τάξι τόσα 
καί τόσα πράγματα, όπως τήν ρύθμισι 
τής κυκλοφορίας τών οχημάτων, 
σύμφωνα μέ τις νεώτερες άντιλήψεις, 
τή οτάθμευσί τους, τή δίωξι τής 
έπαιτείας καί άλητείας κλπ. κλπ.

Μ' όλα ταΰτα, στήν περιοχή τής 
πλατείας Συντάγματος, περιφερότανε 
ένα ζητιάνος, πού ή Αστυνομία δέν 
μπορούσε ν ' άπαλλαγή άπ' αύτόν. Τόν 
έλεγαν, άν θυμάμαι καλά, Κουτρουμπή. 
Δέν ζητιάνευαν άπό άνάγκη, άλλ' άπό 
φιλαργυρία. Κι όπως ήταν γέρος, καί 
κουτσός, γιατί τόν είχε παρασύρει 
κάποτε αύτοκίνητο καί βάδιζε μ’ ένα 
πρωτόγονο δεκανίκι, καμωμένο άπ' τόν 
ίδιο, πρόχειρο, μ' ένα καδρόνι, 
προκαλοϋε τόν οίκτο τού κόσμου.

Τό περίεργο είναι, ότι ποτέ δέν 
έπαιρνε εκείνο τό θλιμμένο ύφος τών 
ζητιάνων. Ζητιάνευε σάν τόν παλαιό 
έκείνο ζητιάνο τών ' Αθηνών, τόν 
περίφημο Σακκουλέ. Δηλαδή έκεΐ πού 
βάδιζε ό περαστικός, τόν άπραγεν άπό 
πίσω, άπ' τόν ώμο ό Κουτρουμπής. Καί 
μόλις γύριζε, ξαφνιασμένος ό άνθρω
πος νά δή ποιος ήταν, ό Κουτρουμπής,

άπλωνε τό χέρι του καί τοϋλεγε 
έπιτακτικά: «Δώσε μου μιά δεκάρα».

Αλλά αύτή του ή άπαιτητικότητα, 
δέν θύμωνε κανένα. Γιατί ό Κουτρουμ
πής είχε συμπαθητικό μούτρο καί 
προκαλοϋσε μάλλον τή θυμηδία μέ τήν 
κωμική του συμπεριφορά.

Παρά τις προσπάθειες λοιπόν τής 
νεοσύστατης Αστυνομίας, πού τήν 
έτρεμαν οί κακοποιοί, καί τήν σεβόν
τουσαν καί τήν άκουαν οί νομοταγείς 
πολίτες, ό Κουτρουμπής δέν έννοοϋσε 
ν' άπομακρυνθή άπό τήν περιοχή τής 
ζητιανιάς του.

Τόν έπιαναν οί άστυφύλακες, τόν 
πήγαιναν στό Τμήμα καί ύστερα στόν 
Ε ισαγγελέα. Τόν παρέπεμπεν ό 
Είσαγγελεύς στό Δικαστήριο, κι αύτό 
τόν λυπότανε καί τόν άθώωνε.

Ό σες φορές τόν πήγαιναν στό 
Τμήμα, καί τόν έρευνοΰσαν τού 
έβρισκαν πάνω του άπό δυό ώς τρεις 
χιλιάδες δεκάρες!... Τις όποιες έχωνε 
στις φόδρες τών ρούχων του, στις 
τσέπες του καί στό... σώβρακό του πού 
ήταν πάνινο, μακρύ καί είχε δεσίματα 
μέ φακαρόλα κοντά στούς άστραγά- 
λους. "Ηταν δηλαδή σάν μιά πελώρια 
διπλή σακκούλα!

Εννοείται πώς κάθε φορά πού τόν 
άθώωνε τό Δικαστήριο, ό Κουτρουμπής 
έπαιρνε πίσω καί τις δεκάρες του.

Οί ' Αστυνομικοί δέν ήξεραν τί νά 
κάνουν μ αύτόν. Ωσπου, έπί τέλους, 
έφάρμοσαν τό σύστημα τής αύθαίρε- 
της κρατήσεως έπί δυό τρεις μέρες, 
χωρίς νά τού δίνουν νά τρώη τίποτα, κι 
ύστερα τόν άφηναν έλεύθερο, άφοϋ 
δέν ύπήρχε τότε -  όπως σήμερα -  ή 
στέγη πού παρέχεται στούς ζητιάνους 
άπό τήν ύπηρεσία Αλητείας-'Επαι
τείας.

Μιά χρονιά, τις ήμέρες τών εορτών 
τών Χριστουγέννων καί τού Νέου 
"Ετους οί άστυνομικοί συνέλαβαν πάλι 
τόν Κουτρουμπή άποφασισμένοι νά τόν 
κρατήσουν πιά, μέχρι τά Φώτα! Καί γιά 
νά μή πεθάνη τής πείνας, τού έδιναν 
ένα κουλούρι μόνο τήν ήμέρα, πού τ' 
άγόραζαν μέ τά λεπτά του.

Τού είχαν βρει άπάνω του πάλι, πάνω 
άπό τρεις χιλιάδες δεκάρες.

Ο Κουτρουμπής, σάν πέρασαν δυό- 
τρεϊς ήμέρες καί δέν τόν άφηναν έλεύ
θερο όπως τόν είχαν συνηθίσει άρχισε 
νά φωνάζη καί νά άναστατώνη τόν κό-
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«Γωνιές» τής Αθήνας, όπου συνήθως τά 
παλιότερα χρόνια σύχναζαν οί «τύποι» τής 
έποχής. Αριστερά ή Ακαδημία καί έπάνω 
τό Ζάππειο.

σμο. Oi άλλοι κρατούμενοι, διεμαρτύ- 
ροντο. Oi αστυφύλακες πού κοιμόντου
σαν στό Τμήμα επίσης. Η θέση των ά- 
ξιωματικών ύπηρεσίας καί τού Διοικη- 
τού τού τμήματος, ήταν δύσκολη. Νά 
τόν κρατούσαν ακόμη, άναστάτωνε αύ- 
τός τή γειτονιά μέ τις φωνέςτου. Νάτόν 
άφηναν θ' άλώνιζε πάλι τή πλατεία 
Συντάγματος καί τις γύρω παρόδους.
' Αποφασίστηκε λοιπόν νά τόν ξεγελάν, 
ότι θά τόν άπολύοουν τάχα, σέ μιάν ώρα 
τήν όποια παρατραβοϋσαν συνεχώς ώσ
που βράδυαζε, ύστερα τού έλεγαν πώς 
θά τόν άφηναν τό πρωί, κλπ.

Μ' αύτό τόν τρόπο, καθησύχαζε 
κάπως ό Κουτρουμπής. Ως πότε 
όμως; "Οσο περνούσαν οί μέρες τόσο 
αύτός άγριε υε. Εύτυχώς πού μέ τήν 
πείνα είχεν... έξαοθενήσει κάπως καί ή 
φωνή του!.,. Πάντως στις άλλες του 
φωνές πού τόν κρατούνε παρανόμως 
προσετέθηκαν τώρα καί οί διαμαρτυρίες 
του πώς θά τόν πεθάνουν στήν πείνα κι 
αύτό έξέθετε τό Τμήμα στόν κόσμο πού 
τόν άκουγε.

' Αποφασίοτηκε λοιπόν, ή άπόλυσί 
του κατά 2 ' Ιανουάριου.

Τόν έβγαλε ό ύπαστυνόμος άπ' τό

κρατητήριο καί τόν ρώτησε:
-  Νά σ' άφήσουμε νά φύγης, μάς 

δίνεις τό λόγο σου, πώς δέν θά 
ξαναπατήοης στήν περιφέρεια τού 
Τμήματος;

-  Μάλιστα κύρ ' Αστυνόμε άπάντηοε 
ό Κουτρουμπής μέ πειστικότητα.

-  Δέ θά σέ ξαναδοϋν τά μάτια μας!... 
Μάς τό ύπόσχεσαι;

-  Μάλιστα κύρ Αστυνόμε. Αφήστε 
με νά φύγω κι ούτε θά ξαναφανώ, γιατί κι 
έγώ δέν θέλω νά σάς ξαναδώ στά μάτια 
μου!...

-  Αντε λοιπόν Κουτρουμπή, στό 
καλό.

Ό  Κουτρουμπής τεντώθηκε μέ 
άπορία. Καί ρώτησε τόν ύπαστυνόμο.

-Ω σ τ ε  είμαι έλεύθερος;
-  Ναι...
-  Δώσε μου λοιπόν μιά δεκάρα...
Ό  κακομοίρης είχε πιά συνηθίσει 

τόσο, πού άρχισε πάλι τή ζητιανιά άπό 
μέσαάπό τό Τμήμα!

Τό περίεργο είναι πώς άπό τότε δέν 
τόν ξαναείδε πιά κανείς.

Στήν πλατεία τού Σταθμού Λαυρίου - 
τών ' Αθηνών -  καί αύτοΰ πού σήμερα 
είνα ι μιά άποθήκη πού πουλούν 
παληοοιδερικά, ύπήρχε πριν πολλά 
χρόνια ένας λαϊκός κινηματογράφος 
πού λεγόταν «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».

Ή ταν ένας κινηματογράφος όπως 
είναι σήμερα τό «Αθηναϊκόν», στήν 
όδό Κλεισθένους, ή « Ελλάς» στήν 
όδό ' Αθήνας καί ή «' Αλάσκα» καί τό 
«Νέον Ροζικλαίρ» στήν όδό Πατησίων.

Μιά μέρα τού 1924, στόν κινηματο
γράφο αύτόν «Τό Πανόραμα» πού ήταν 
πάντα γεμάτος άπό θεατός, μεταξύ τών 
όποιων πλεόναζαν τά παιδιά, έγινε 
πυρκαϊά, έ ξ ' αιτίας τής όποιας 
έπηκολούθησε πανικός μέ άποτέλεσμα 
νά καταπατηθούν, άπ' τόν συνωστισμό 
καί νά σκοτωθούν άρκετά παιδιά.

' Η φοβερή είδηση τού δυστυχήμα
τος διαδόθηκε άστραπιαία στήν πόλι, 
βγήκαν παραρτήματα έφημερίδων, καί 
καταθορυβήθηκεν ή Κυβέρνησις.

’ Επί τόπου όμως, δέν έφθασε κανείς 
άπό κείνους πού ήσαν ύπεύθυνοι γιά 
τήν τάξι καί τήν άσφάλεια τής πόλεως, 
έκτος άπό τόν μακαρίτην Χαλίνταιη, 
πού κΓ αύτός δέν είχεν ύποχρέωση νά 
τρέξη, γιατί ήταν Αρχηγός τής

Αστυνομίας Πόλεων, πού δέν είχεν 
έπεκταθή άκόμα στήν Αθήνα

Αύτό τό γεγονός έκαμε τεραστίαν 
έντύπωσιν καί ό τύπος σχολίασε εύμε- 
νέστατα τήν άμεση παρουσία τού ' Αρ
χηγού τής Αστυνομίας στόν τόπο τού 
δυστυχήματος.

Αύτό ήταν μιά άπό τις πολλές αίτιες 
πού έκαμαν τήν κυβέρνησι νά πάρη τήν 
άπόφαση - χωρίς πιά νά τολμήσει νά τής 
φέρη κανείς σημαντική άντίδρασι - νά 
φέρη τήν Αστυνομία Πόλεων στάς 
Αθήνας.

ΚΓ έτσι, πριν τριάντα ένα χρόνια 
άκριβώς, δηλαδή τήν 15ην Ιανουάριου 
1925, μιάν ήμέρα πού έπεφτε πυκνό 
χιόνι στήν ' Αθήνα, στήν τότε πλατεία 
Παλαιών Ανακτόρων, όπου είναι 
σήμερα τό Μνημείον τού Αγνώστου 
Στρατιώτου (πριν βέβαια πάρη τήν 
σημερινή του μορφή) γενόνταν ή 
τελετή τής άναθέσεως τών ' Αστυνομι
κών καθηκόντων τής Πρωτευούσης, 
στήν Αστυνομίαν Πόλεων, μέ τήν 
ίδρυσιν άρχικά, ένός μόνον ' Αστυνομι
κού Τμήματος τού Αου.

Πρώτος Διευθυντής τής Αστυνομί
ας Πόλεων ' Αθηνών είχεν διορισθή ό 
νϋν συνταξιούχος Αρχηγός κ. Ιωάν, 
Καλυβίτης, καί Διοικητής τού άναφερο- 
μένου Αου Τμήματος - πού στεγάστηκε 
στήν οδόν Λέκκα 21 - ό μακαρίτης 
Γεώργιος Πειρουνάκης, θΰμακΓ αύτός 
τών σφαγών τού 1944.

Εκτός άπό τό μοναδικό αύτό (τό 
Αον) Τμήμα Τάξεως στάς Αθήνας 
ίδρύθη καί Τμήμα Γενικής Ασφαλείας, 
ή Διοίκησις τού όποιου άνετέθη εις τόν 
τότε ' Αστυνόμον Α καί τώρα συνταξι
ούχον Αρχηγόν Αστυνομίας κ. 
Παναγ. Καλκάνην. Επίσης ίδρύθη 
Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως ύπό τόν 
μακαρίτην ' Αστυνόμον Β τότε καί 
κατόπιν Αστυνομικόν Διευθυντήν A 
Νικόλ. Κατραμπασάν καί Τμήμα Αγο
ρανομίας ύπό τόν ' Υπαστυνόμον A 
Άνδρ. Ξύδην, θύμα κΓ αύτός τών 
σφαγών τού Δεκεμβρίου 1944.

Καί διά τήν ιστορίαν, σημειώνω, ότι 
πρώτος άκίνητος σκοπός Τροχαίας 
Κινήσεως εις τά Χαυτεία, άπό τήν
Αστυνομίαν Πόλεων, έτοποθετήθη ό 

τότε άστυφύλαξ καί τώρα ' Αστυνόμος 
Α κ. Γεώργ. Οίκονομόπουλος πού 
ύπηρετεΐ εις τήν ύπηρεσίαν Αλλοδα
πών.
Δ. ' Αργυρόπουλος 
τ. Άστυν. Α'
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τό καλό ξβκίνημα, καί οί 
ευοίωνες προοπτικές θά 
βοηθήσουν στην προσεχή 
επέκταση τοΰ Πρατηρίου, 
τό όποιον θά μεταστεγασ- 
θεϊ σέ νέο άνετο οίκημα, 
στην όόό Λασκαρίδου. 
Προβλέπεται ό έμπλουτι- 
σμός μέ ήλεκτρικά είδη, 
κοσμήματα, είδη ένδύ- 
σεως καί άλλα.

ΤΟ

'Όπως είναι γνωστό, άπό 19 
Μαρτίου 1980 άρχισε νά λει
τουργεί στό επί της όόοΰ Δοϊράνης 
33 οίκημα τοΰ Μηχανοκινήτου, τό 
Αστυνομικό Πρατήριο. Μιάεπιτό

πια επίσκεψη μπορεί νά πείσει τόν 
καθένα γιά τήν αθόρυβη άλλα 
πραγματικά δημιουργική δουλειά 
πού γίνεται στή νέα αύτή άστυνομι- 
κή ύπηρεσία. Χάρις στήν εργατικό
τητα καί τήν άφοσίωση όλων όσων 
υπηρετούν έκεϊ, άπό τό διοικητικό 
συμβούλιο, τόν Αστυνόμον κ. 
Κων. Τούμπα, ό όποιος άποτελεϊ 
τήν ψυχήν τού πρατηρίου καί τό 
ύπόλοιπο προσωπικό, συνεχώς

ΠΡΔΤΗ1
βελτιώνεται καί δπως μέχρι τώρα 
τουλάχιστον φαίνεται τό μέλλον 
του θά είναι λαμπρό.

Χωρίς νά ύστερεϊ σέ τίποτα, άπό 
τά πιό ώργανωμένα σούπερ - 
Μάρκετ τής πρωτεύουσας, τό 
Αστυνομικό Πρατήριο προσφέρει 

όλα τά είδη διατροφής καί πολλά 
είδη οικιακής χρήσεως σέ τιμές 
αίσθητώς κατώτερες άπό άλλα 
όμοειδή καταστήματα. Χαρακτη- 
ριστικώς πρέπει νά άναφερθεϊ ότι 
στά περισσότερα είδη οί τιμές είναι 
κατά 30% κατώτερες άπό εκείνες 
τής άγορας.

Μέχρι στιγμής έχουν εγγράφει

8141 άστυνομικοί έν ένεργεία καί 
συντάξει καί διοικητικοί ύπάλληλοι. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι άρκετοί 

άπό αύτούς ύπηρετοΰν στίς Α
στυνομικές Διευθύνσεις Πατρών 
καί Κερκύρας. Από τή θέση αύτή 
κρίνομε σκόπιμο νά συστήσωμε 
τήν έγγραφή στό Πρατήριο όλων 
άνεξαιρέτως τών συναδέλφων έν 
ένεργεία καί συνταξιούχων άφοΰ 
αύτό είναι πρός τό συμφέρον τους.

Οί χαμηλές τιμές στίς όποιες 
προσφέρονται τά είδη άπό τό 
Αστυνομικό πρατήριο οφείλονται 

βασικά καί στήν άγορά τους άπό 
τούς τόπους παραγωγής, αλλά καί
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' Η έργατικότητα, προθυμία, ή ευγένεια καί ή τάξη είναι δ, τι χαρακτηρίζει τούς άστυνομικούς 
πού έργάζονται ατό Αστυνομικό Πρατήριο.
Στις φωτογραφίες μας στιγμιότυπα άπό τή δραστηριότητα τής νέας Αστυνομικής 
«Κυψέλης».

ΙΟ
στό ελάχιστο ποσοστό κέρδους, τό 
όποιο είναι τόσο, όσο απαιτείται γιά 
τή στοιχειώδη λειτουργία τοϋ 
Πρατηρίου.

Τό καλό ξεκίνημα καί οί εύοίωνες 
προοπτικές θά βοηθήσουν στήν 
προσεχή επέκταση τοϋ Πρατηρίου, 
τό όποιον θά μεταστεγασθεϊ σέ νέο 
άνετο οίκημα, στήν όδό Λασκαρί- 
δου. Προβλέπεται ό εμπλουτισμός 
μέ ήλεκτρικά είδη, κοσμήματα, είδη 
ένδύσεως καί άλλα.

Τό Πρατήριο ήταν κάτι, πού 
άτυχώς έλειπε τόσα χρόνια άπό τήν 
Αστυνομία. Γιά τό λόγο αυτό τό

«'Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνον
ται τήν άνάγκη νά συγχαρούν 
όσους συνέλαβαν καί υλοποίησαν 
τήν ιδέα καί ιδίως τόν νΰν ' Αρχηγό 
τοϋ Σώματος κ. Κ. Λεμονή ό 
όποιος μέ τήν όξυδέρκεια πού τόν 
διακρίνει άντιλήφθη τό πρόβλημα 
καί τό επέλυσε μέ τόν καλλίτερο 
τρόπο. Συγχαρητήρια άξίζουν 
επίσης καί στό προσωπικό τοϋ 
πρατηρίου, τό οποίο μοχθεί συνε
χώς καί όμολογουμένως επιτυγχά
νει τήν απρόσκοπτη καί άποδοτική 
λειτουργία του.

«Α.Χ.».

605



ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Μ ΙΑ  Α Ν Α Φ Ο ΡΑ  ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΤ. ΓΚΙΝΗ

Ενας τέτοιος λαός, σάν τόν Κυπριακό πού βρέθηκε ψυχικά 
πανέτοιμος στήν έπίσημη ώρα τοΰ εθνικού προσκλητηρίου, 
ήταν α δ ύ ν α το , ισ το ρ ικ ά  το υ λ ά χ ισ το ν , νά λυγ ίσ η  στά  
καταπιεστικά μέτρα ένός "Αγγλου δυνάστη ή ένός Τούρκου 
τυ ρ ά ν ν ο υ . Καί μ' όσα κι άν σ υ ν έβ η σ α ν , όσα κι άν 
συμφωνήθησαν καί όσα κι άν άθετήθησαν, δέν μπορεί παρά 
κάποια μέρα, ό πρώτος πολίτης τής Λευκωσίας, άνταποδίδοντας 
τήν φιλοφρόνηση πού έκαμε στά κλασσικά χρόνια ή πόλις των 

Αθηνών στό φιλόσοφο Ζήνωνα τόν Κιτιέα, θά παραδώση τά 
κλειδιά τής πόλεως στόν έπίσημο άπεσταλμένο τής Μ ητέρας  
' Ελλάδος.

Η ΚΥΠΡΟΣ κατά τή μακρυνή ιστο
ρία της είχε διάφορες όνομασίες 

όπως: Άκαμαντίς, Άσπελία, Κερα- 
στία, Άερία, Άλασία, Μακαρία καί 
τέλος ό Κύπριος χρονογράφος Λεόν- 
τιος Μαχαιρας, πού έζησε κατά τόν 
15ον αιώνα, άπεκάλεσε τήν Κύπρο 
Αγίαν νήσον γιά τό πλήθος των 

Κυπρίων Αγίων καί Μαρτύρων τής 
εκκλησίας. Είναι πράγματι μεγάλος ό 
κατάλογος τών Αγίων καί Μαρτύρων 
οί όποϊοι, είτε έγεννήθηκαν στή Κύπρο 
είτε ήρθαν στό νησί άπό άλλα μέρη, 
έζησαν εύλαβώς καί εύχαρίστησαν τό 
Θεό διά τής άγιότητος τοΰ βίου τους ή 
έμαρτύρησαν γιά τήν χριστιανική 
πίστη. Η εκκλησία τής Κύπρου, 
λαμβανομένης ύπ' όψιν τής έκτάσεώς 
της καί τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων της, 
μπορεί νά καυχηθή ότι έχει προσφέρει, 
συγκριτικά πρός τίς άλλες κατά τόπους 
εκκλησίες, μεγαλύτερο άριθμό Αγίων

καί Μαρτύρων, τών οποίων ό άριθμός 
φθάνει επίσημα τούς 239, μή ύπολογι- 
ζομένων καί άλλων πολλών πού έζησαν 
καί πέθαναν στά Ασκητήριά τους καί 
πού άγνοήθηκαν άπό τούς συναξαρι
στές.

0  Κυπριακός λαός, είναι λαός 
προσηλωμένος στή χριστιανική πίστη, 
ριζωμένος βαθειά στά ήθη καί έθιμα, 
στίς παλαιές συνήθειες καί στίς 
παραδόσεις. Ή  βαθειά θρησκευτικό
τητα τοΰ Κυπριακού λαοΰ καί ή 
προσήλωσή του στίς ώραϊες συνήθειες, 
συνετέλεσαν ώστε νά διατηρηθή 
άσβεστη ή Ελληνική παράδοση τήν 
όποιαν οί ’ Ελληνοκύπριοι μέ θρησκευ
τική εύλάβεια έτήρησαν καί διέσωσαν, 
παρά τίς άντιξοότητες πού άντιμετώπι- 
σαν στό διάβα τοΰ χρόνου.

Από πόλη σέ πόλη καί άπό χωριό σέ 
χωριό παρουσιάζεται μιά συναρπαστι
κή σέ ισορροπία ποικιλία θρησκευτικών

τόπων, χριστιανικών κειμηλίων καί 
έορταστικών εκδηλώσεων, πού ενώ
νουν τό μακρυνό παρεθλόν τοΰ νησιού 
μέ τό παρόν καί δίνουν έλπίδες διατη- 
ρήσεώς τους γιά τό μέλλον. Είναι 
πάμπολλες οί έορταστικές εκδηλώσεις 
τοΰ νησιού μέσα στό χρόνο. Τό 
Κυπριακό 12μηνο είναι γεμάτο άπό 
εκδηλώσεις καί ενδιαφέροντα, πού 
έχουν έντονο έορταστικό χαρακτήρα 
μέ πρώτες έδώ, στήν περιγραφή, τίς 
γιορτές τής άποκρηάς στή Λεμεσό οί 
όποίες βέβαια έχουν ύποστεϊ κάπως καί 
τίς δυτικές επιδράσεις. Στή πόλη αύτή 
γίνεται μιά όλόκληρη σειρά άπό 
γιορτές, μέ παρελάσεις άρμάτων, 
καρναβαλίστικους χορούς, μουσικούς 
διαγωνισμούς καί χορούς μεταμφιε
σμένων μέ βραβεία στους διαγωνιζόμε- 
νους. Εκείνο όμως πού χρειάζεται νά 
ύπογραμμισθή ιδ ια ίτερα, είναι ή 
ρομαντική παρουσία τών κανταδόρων
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Αριστερά: Γυναικείο κεφάλι των αρχών τού 3. π.Χ αιώνα, άπό τό Αρσος Λάρνακος 
Επάνω: Μία γραφική άποψη τής Κυρήνειας πού σήμερα βρίσκεται κάτω άπό τό πέλμα τού
Αττίλα.

τής Λεμεσού, μέ τά παληά καί άξέχαστα 
τραγούδια τής «τρελλής άποκρηας». 
Γενικά οί Λεμεσιανοί χαρακτηρίζονται 
ώς οί πιό γλετζέδες καί εύθυμοι 
Κύπριοι, οί πιό άνοιχτόκαρδοι καί, 
φυσικά οί λιγώτερο αύστηροί ατά ήθη. 
Τό πόσο γλέντα ή Λεμεσός τήν 
άποκρηδ, τό φανερώνει κΓ ένα λαϊκό 
Κυπριακό δίστιχο πού μας πληροφορεί 
πώς είναι καλές:

Άποκρηές στή Λεμεσό 
καί Πασχαλιές στήν Πάφο.

Στήν Λεμεσό κατά μήνα Σεπτέμριο, 
γίνεται επίσης ή «Γιορτή τού κρασιού». 
Ή  εκδήλωση αύτή είναι κάτι τό 

» εντελώς διαφορετικό άπό τίς συνήθεις
έορταστικές εκδηλώσεις ύπέρ τών 
δικαιωμάτων τού... Διονύσου καί 
διαρκεϊ ένα 1 2ήμερο. Πρόκειται γιά μιά 
πραγματική γιορτή μέ γλέντι γερό καί 
κέφι άφθαστο, πού τά φουντώνουν 
άκόμα περισσότερο τά εξαιρετικής

ποιότητος Κυπριακά κρασιά πού «τό 
πιοτί τους σέ πελλαίνει». Τήν περίοδο 
αύτή, όλοι στή Λεμεσό, νέοι καί γέροι, 
ντόπιοι καί ξένοι, μέ κέφι κερνιοΰνται 
καί ξέγνοιαστα γλεντούν.

"Ενας πελώριος «βρακάς» στήν 
είσοδο τού Δημοτικού κήπου, είναι ό 
πρώτος έορταστικός καί επιβλητικός 
διάκοσμος πού καλοσορίζει τόν 
επισκέπτη μέ τό «Πίννε κρασίν νάσιης 
ζωήν».

Μία άξιοπρόσεκτη καί καλοοργανω- 
μένη εκδήλωση είναι πάλη ή «Γιορτή 
τού πορτοκαλιού» στήν ωραία Αμμό
χωστο. Είναι μιά γιορτή... κινητή, άς 
πούμε γιατί καθορίζεται ανάλογα μέ τό 
κλείσιμο τής άποκρηας. Οργανωτής 
είναι ό Δήμος τής Άμμοχώστου. Τό 
«άρωμα τής φαμαγκούστα», πού 
έγραψε ό ποιητής Κώστας Ούράνης τό 
1933, είναι τό άρωμα τών πορτοκα
λεώνων τής Άμμοχώστου. Γιά ένα

τριήμερο ή πόλις ντύνεται ατό... 
πορτοκαλί. Διάκοσμοι στούς δρόμους, 
παρελάσεις άρμάτων, δελφίνια, δρά
κοντες, νεράιδες κΓ άλλες παραστά
σεις, φτιαγμένα όλα άπό λεμονοπορτό- 
καλα, φολκλορίστικοι χοροί, μπάντες, 
μπαντίνες δίνουν μιά έντονη γιορταστι
κή εικόνα, πού ευχαριστεί όπτικά τόν 
θεατή. Καί τήν τελευταία ήμέρα, τό 
βράδυ, μέ φωτισμό σάν ήμέρα καί μέ 
ούρανό πού καταυγάζεται άπό τίς 
λάμψεις τών πυροτεχνημάτων, γίνεται 
ή στέψις τής «βασίλισσας τού πορτοκα
λιού» πού σημαίνει καί τό τέλος τής 
γιορτής.

'Άλλες γιορτές στό νησί είναι:
' Η «γιορτή τού Λεμονιού» στόν 

Καραβδ, στόν δρόμο πού οδηγεί στήν 
Κερύνεια, τό «φεστιβάλ τού κεντήμα
τος» στά Λεύκαρα, τό «Χρυσό 1 Αηδόνι» 
στίς Πλάστρες, μιά έκδήλωση καθαρά 
καλλιτεχνική, στήν όποια συμμετέχουν
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ΚΥΠΡΟΣ

Επάνω: Αντιπροσωπευτικός τύπος χωρι
κού τής Κύπρου. Κάτω: Τό Μοναστήρι τού 
Αποστόλου Βαρνάβα, πού θεωρείται 

ιδρυτής τής έκκλησίας τής Κύπρου. Στήν 
άπέναντι σελίδα: Τό ' Αββαείο Μπέλλα Πά'ίς, 
κοντά στήν Κυρήνεια.

ζωγράφοι, μέ έργα τους, άπό διάφορες 
χώρες, τά « 'Ανθεστήρια» στή Λάρνακα 
καί τήν Κερύνεια καί άκόμη ή «Γιορτή 
του πορτοκαλιού» στή Μόρφου.

Στίς παραθαλάσσιες πόλεις καί 
κωμοπόλεις τού νησιού, τόν μήνα 
Ιούνιο, γιορτάζουν μέ εξαιρετική 

λαμπρότητα καί ιδιαίτερη μεγαλοπρέ
πεια τόν «Κατακλυσμό» (τού Αγίου 
Πνεύματος). ' Η γιορτή αύτή αρχίζει μέ 
άγιασμά καί ρίψη τού Σταυρού στή 
θάλασσα. Ακολουθούν κολυμβητικοί 
καί ιστιοπλοϊκοί άγώνες, ύποβρύχιες 
άνατινάξεις στόχων, άσκήσεις δεξιο- 
τεχνίας ταχυπλόων σκαφών, διαγωνι
σμοί Κυπριακών χορών καί «τσιαττί- 
σματα» (πειράγματα σέ έμμετρο λόγο).

' Από κάθε γωνιά τού νησιού τρέχουν 
όλοι στή θάλασσα, μέ τήν χριστιανική 
πρόφαση νά προσκυνήσουν τόν «Άην 
Γιαλόν», γιατί τό έθιμο αύτό κατ' 
άλλους μέν έχει σχέση μέ τόν βιβλικό 
κατακλυσμό, κατ' άλλους δέ άποτελεϊ 
είδωλολατρική επιβίωση. "Οσοι δέν 
μπορούν νά πάνε στή θάλασσα, καί 
μάλιστα τά παιδιά πού δέν θέλουν νά 
χάσουν μιά τέτοια σπουδαία εύκαιρία 
σκανδαλιάς, καταβρέχουν ό ένας τόν 
άλλον.

Ιδιαίτερα θέλγητρα στήν Κύπρο, 
έχουν τά «παναύρια» πού γίνονται σέ

κάθε χωριό, άπαραίτητα τουλάχιστον 
μιά φορά τό χρόνο κατά τήν έορτή τού 
πολιούχου. Στήν αύλή τής έκκλησιάς 
καί στον κυριώτερο δρόμο ξεφυτρώ
νουν πάγκοι, όπου έκτίθενται πρός 
πώληση τά πιό έτερόκλητα πράγματα.

Εκτός άπό τά τοπικά αύτά πανηγύρια 
γίνονται καί μεγαλύτερα σέ μακρυνά 
μοναστήρια, πού διαρκούν τρεις - 
τέσσερες ήμέρες καί παίρνουν παννη- 
σιώτικη μορφή. Οί συγκεντρώσεις 
αύτές δίνουν εύκαιρίες γιά άγοραπω- 
λησίες ζώων καί τοπικών προϊόντων καί 
ειδών λαϊκής βιοτεχνίας. Οί χωρικοί 
πάνε σ' αύτά οίκογενειακώς, πρώτα 
βέβαια γιά νά έκκλησιαστοΰν καί νά 
προσκυνήσουν κι' έπειτα γιά νά 
πουλήσουν διάφορα προϊόντα ή γιά ν ' 
άγοράσουν οικιακά σκεύη, όπως π.χ. 
«Βοΰρνες» (σκάφες σκαλισμένες σέ 
άτόφιο ξύλο), τό σπόρο τους καί γενικά, 
είδη πού δέν παράγουν καί τούς 
λείπουν. 'Αφού έκκλησιαστοΰν καί 
κάμουν τις συναλλαγές τους, μετά τό 
ρίχνουν στό γλέντι μέ κρέας «κλέφτικον 
καί όφτόν» πού ψήνουν στά έκεϊ 
ύπάρχοντα «φουρνούθκια» (φουρνά- 
κια), μέ πικάντικες νοστιμιές (σεβντα- 
λιές - κουπέτια - χαλούμιν καί άναρίν) 
καί μέ μιά έκπληκτική ποικιλία άπό 
κρασί πού τό συνοδεύουν τοπικοί 
χοροί (Παφίτικος, Καρπασίτικος, 
Τσακριστός κλπ) καθώς καί οί γνωστό
τεροι άπό τούς πανελληνίους (Καλαμα
τιανός καί κυρίως συρτός), τραγούδια 
λαϊκά καί παιχνίδια. Στά τελαυταία 
συμμετέχουν καί οί γέροι μέ μιά 
ιδιαίτερη, έντελώς παιδιάστικη χαρά.

'Εκείνες πού χαίρονται όμως όλοι, 
περισσότερο άπό κάθε άλλη θρησκευ
τική γιορτή, είναι οί γιορτές τών ήμερών 
τού Πάσχα. Τά μεγάλα μοναστήρια τής 
Παναγίας ιδίως (τού Κύκκου, στό 
Τρόοδος, καί τής Τροαδίτισσας καί 
Χ ρυσορρογιάτισσας) τού Αγίου 
Νεοφύτου στήν Πάφο, τού Σταυρο- 
βουνίου στήν περιοχή Λάρνακας, τού 
Μαχαιρά στήν περιοχή Λευκωσίας καί 
τού Αποστόλου ' Ανδρέα στό Καρπά- 
σι, τήν « Αγία (Μεγάλη) έβδομάδα» καί 
μάλιστα άπό τήν « Αγία Παρασκευή», 
δέχονται πλήθη πιστών πού καταφθά
νουν μέ κάθε είδους μεταφορικό μέσο 
καί πολλές φορές, σάν τάμα, μέ τά 
πόδια άπό τήν άλλη άκρη τού νησιού, 
καί έγκαθίστανται στά κελλιά τους 
φέρνοντας μαζί τους πρόχειρα νηστή- 
σιμα φαγητά, γιά νά ζήσουν μακρυά 
άπό τήν τύρβη τών εγκοσμίων τίς άγιες 
αύτές ήμέρες. Οί λειτουργίες, καί 
μάλιστα οί έσπερινοί, έχουν μιά 
ιδιαίτερη γοητεία μέ τήν έπιβλητική 
εμφάνιση τού επίσημα ντυμένου 
ήγουμένου καί τή συμμετοχή καμμιας 
δεκάδας μοναχών, πού μέτή βουνήσια 
βαρειά φωνή τους ψάλλουν τούς 
ιερούς ύμνους καί τά τροπάρια κάτω 
άπό τούς χιλιόχρονους θόλους τών 
έκκλησιών. Ή  ψυχή, μακρυά άπό τά 
έγκόσμια, μέσα στό μυστικιστικό αύτό 
περιβάλλον τού δασωμένου συνήθως 
βουνού, συμμετέχει ενεργά στό θείο 
δράμα. ' Ο κόσμος συνωθεϊται έξω άπό 
τό κελλί ενός γέρου σεβαστού ίερομο- 
νάχου γιά νά έξομολογηθή τίς άμαρτίες 
του καί άμέσως ύστερα νά μεταλάβη,

608



ΚΥΠΡΟΣ

γιά νά μπόρεση επιτέλους νά φάη, 
ύστερα άπό αυστηρή εξαντλητική 
νηστεία σαράντα ήμερων, τις «φλαοΰ- 
νες» (πίττες μέ τυρί, αύγά καί διάφορα 
μυριστικά) καί τά κόκκινα αύγά. 
Αξέχαστη νοιώθει κανείς χαρά καί 

άγαλλίαση ψυχική, τά μεσάνυχτα τού 
«'Αγίου (Μεγάλου) Σαββάτου»., πού 
όλόκληρο σύστημα άπό ποικιλόηχες 
καμπάνες σημαίνουν άρμονικά μέ τις 
κινήσεις χεριών καί ποδιών έπιδέξιου 
μοναχού, γιά ν ' άναγγείλη στά πέρατα 
τού νησιού καί τής οικουμένης όλης τό 
θείο μήνυμα τής ' Αναστάσεως. Πολλοί 
έρχονται τήν ώρα έκείνη άπό τά 
πλησιέστερα χωριά καί πολλοί άλλοι 
ξαγρύπνησαν έξω άπό τήν έκκλησία 
στό ύπαιθρο γύρω άπό πελώριες 
«λαμπρατσές» (φωτιές) περιμένοντας 
αύτή τήν ώρα.

Μετά άπ' όλες τίς διαδικασίες, 
φθάνουν οί πρώτες πρωινές ώρες καί 
λίγοι άποφασίζουν νά κοιμηθούν. 
Ό λοι σχεδόν έχουν έφοδιασθή άπό 
τήν προηγούμενη τό κρέας πού θά 
ψήσουν στά «φουρνούθκια» γιά νά 
γιορτάσουν τήν «Λαμπρά» ( Αγία 
Κυριακή) πού ξημερώνει. Γιά όλους 
όμως ύπάρχουν τά ψητά καί βραστά 
κρέατα τού μοναστηριού, πού τά 
δόκιμα καλογεροπαίδια (μέ τή μαύρη

βράκα σέ μερικά μοναστήρια, όπως τού 
Αγίου Νεοφύτου) κουβαλούν στά 

κελλιά γιά όσους δέν πρόφθασαν ν' 
άγοράσουν ή δέν θέλουν νά ξοδευ
τούν. Διατίθενται άκόμη ψωμί, τυρί, 
κόκκινα αύγά καί κρασί, πού τά 
προσφέρει, μέ τήν εύλογία του, ό ίδιος 
ό ήγούμενος. Συνηθίζονται καί έκεί, μ' 
όλες τίς άπαγορεύσεις, οί «τσάκρες» 
(τρακατρούκες, βαρελόττα) πού ρί
χνονται μέ τό «Χριστός Άνέστη».
' Εκείνο πού πρέπει έδώ ιδιαίτερα νά 
τονισθή, είναι ή στιγμή πού όταν ό 
ήγούμενος πρωτοψάλλει τό «Χριστός 
Ανέστη», όλοι χτυπούν μέ τά μπα

στούνια τους ή τά χέρια καί τά πόδια 
τους τά στασίδια καί τό πάτωμα. ' Η 
πρωτότυπη αύτή έκδήλωσις φενερώνει 
τό μέγεθος τής χαράς πού συ νταράσσει 
τήν άπλοϊκή ψυχή τού έκκλησιάσματος 
καί πού μαζί μέ τίς καμπάνες καί τίς 
έκρήξεις τών πυροτεχνημάτων, θέλει 
νά γνωστοποιήση άδειάσειστα τό 
μεγάλο γεγονός. Κατά τό μεσημεράκι, 
όλος ό κόσμος παίρνει σιγά - σιγά τά 
διάφορα συγκοινωνιακά μέσα καί 
κατευθύνεται σέ όλα τά σημεία τού 
νησιού. Μερικοί παραμένουν καί τήν 
Δευτέρα κΓ άλλοι κινούν γιά άλλα 
μονοστήρια. ’ Εδώ πρέπει νά σημειωθή 
πώς ή Άνάστασις άποτελεΐ γιά τόν

Κυπριακό λαό, όπως καί γιά τόν 
Ελληνικό τής μητροχώρας, τόν 

κεντρικό πυρήνα τής θρησκευτικής του 
ζωής. Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός, 
ότι σέ κάθε χωριό τό «Χριστός 
' Ανέστη» δέν θά τό πή ό παπάς άν δέν 
βεβαιωθή ότι δέν λείπει κανείς άπό τήν 
έκκλησία!

Ή  μέρα τής «Λαμπρας» πού 
συμπίπτει μέ τήν άνοιξη, είναι ή ήμερα 
τού φωτός καί τής χαράς πού τόσο 
χαρακτηριστικά μάς διακρίνει άπό τούς 
Δυτικούς γιά τούς όποιους ή μεγαλύτε
ρη γιορτή, τά Χριστούγεννα, συμπίπτει 
μέ τίς πιό παγερές καί σκοτεινές, άπό τά 
σύννεφα, ήμέρες τού χειμώνα. Γιά τούς 
Κυπρίους, όπως καί γιά τούς "Ελληνες, 
έρχεται ύστερα άπό τίς μπόρες καί τήν 
καταχνιά τού χειμώνα καί μετά άπό τήν 
κατάνυξη καί τίς στερήσεις τής 
νηστείας, γιά νά φέρη τό φώς καί τά 
λουλούδια, γιά νά χαρίση τίς λιχουδιές 
καί τό παιχνίδι, τήν ξεγνοιασιά στό 
ξέφωτο τής έξοχής καί τό ξεφάντωμα μέ 
χορούς καί τραγούδια, μέσα στίς 
τσίκνες τού ψητού τής σούβλας, στά 
κόκκινα αύγά καί στή γλύκα τής ξανθιός 
ρετσίνας. Τί συμβολικό γι' αύτό καί τό 
όνομά της καί τί θεία χάρη ή σύμπτωσίς 
της μέ τίς χαρούμενες καί λαμπρές 
αύτές ήμέρες τής άνοιξης πού πλαισιώ-
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κής Ιδέας, τήν 18-4-77 έτόνισε τά 
έξης: «Είναι καιρός νά ακουστεί 
στεντόρεια ή έλληνική φωνή, κινημένη 
άπό τήν ' Εθνική μας εύαισθησία. 
Προσφέραμε μέ άπλοχεριά τήν ιερή 
μας κληρονομιά στόν κόσμο, όπως 
κάναμε πάντα μέ τις ιδέες καί τόν 
πολιτισμό μας. "Αν δέν μιλήσουμε, 
σημαίνει πώς προσφέρουμε τήν 
εύλογία μας στόν άφανισμό τής 
παραδόσεως... " Η δύναμη τού συγχρό
νου ' Ολυμπισμού δοκιμάστηκε σέ 
σοβαρές περιστάσεις καί νίκησε. 
Ξεπέρασε τήν κρίση άπό τήν ιταμή 
έκείνη έπίδειξη δυνάμεως καί προπα
γάνδας έθνικής ύπεροχής τού Χιτλερι
σμού τό 1936... Καί άπεδείχθη 
άκατανίκητη στό Μόναχο τό 1972, μέσα 
στόν καταιγισμό τών σφαιρών, κατά τήν 
δολοφονική έπίθεση τών άναρχικών...
- Η παγκόσμια " Ολυμπιακή έορτή θέλει 
νά υπενθυμίζει στούς άνθρώπους, ότι 
είναι προτιμότερο νά διαθέτουν τις 
δραστηριοτητές τους σέ έργα εύγενέ- 
στερα, παρά νά τις σπαταλοΰν σέ 
έπικίνδυνους αιματηρούς άνταγωνι- 
σμούς... Γι’ αύτό τό σκοπό πρέπει νά 
έπιστρατεύσουμε άπό τά βάθη τής 
ιστορίας τήν άληθινή, τήν φιλοσοφική 
καί τήν πρακτική προσφορά τής ’ Ολυ
μπιακής Ιδέας... γιά νά μή καταντήσει 
ή άδελφική συγκέντρωση όλων τών 
λαών ώμή καί σκληρή άντιμετώπιση 
κρατών, πού άγωνίζονται μέ ύπεραθλη- 
τές, γιά νά έξάπτουν σωβινιστικές 
τάσεις. Γιά νά μή μεταβληθή μιά 
προνομιακή έκδήλωση ειρήνης σέ 
διαμάχη γιά μετάλλια. Γιά νά μή 
θεωρούνται οί νικηταί άπό τήν πολιτική 
σάν έπίλεκτα πρόσωπα, τά οποία 
μπόρεσε νά δημιουργήσει τό όποιοδή- 
ποτε πολιτικό σύστημα... Γιά νά 
παραμείνει ή άγωνιστική προσπάθεια 
τού κάθε άθλητοϋ προσωπικό καί 
άτομικό έπίτευγμα... ’ Η ' Ολυμπία είναι 
κοντά μας καί δική μας. ' Από πάνω της 
πέρασαν συγκλονιστικές άλλαγές. 
"Ομως ή Ολυμπία έμεινεν άνέπαφη 
καί τό πνεύμα της κυρίαρχο ,Καί 
άσάλευτο...».

" Η ’ Ολυμπιακή " Ιδέα πρέπει νά 
έξέλθη άτρωτος καί έκ τής παρούσης 
κρίσεως, τήν όποιαν, ώς έν άρχή 
έσημειώθη, προεκάλεσεν ή άπόφασις 
πολλών Κρατών - μελών τής Δ.Ο.Ε νά 
μποϋκοτάρουν μέ διαφόρους τρό
πους τήν έφετεινήν 22αν ' Ολυμπιάδα 
τής Μόσχας. " Η άπειλή όμως, κατά τού 
μεγάλου καί ώραίου θεομοΰ, ύπό τά 
σύγχρονα δεδομένα, θά ύφίσταται καί ή 
κρίσις θά έπαναληφθή, έάν δέν ύπάρξη

γενναία άντίδρασις, είδικώτερον δέ 
άπό έλληνικής πλευράς. « Αν τελικά 
δέν πραγματοποιηθή ή πρότασή μου, 
γιά μόνιμη διεξαγωγή τών ’ Ολυμπιακών 
άγώνων στήν " Ελλάδα - έτόνισε τήν 
27-4-80 ό τότε Πρωθυπουργός καί νΰν 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων/νος 
Καραμανλής, κατά τήν εις Άρχαίαν 
Ολυμπίαν συνάντησίν του μετά τού 

άπεσταλμένου τής Δ.Ο.Ε. κ. Γκιραντού 
- ή Ολυμπιακή Ιδέα δέν θά έχει 
μέλλον. Θά έκφυλισθή καί τελικά θά 
πεθάνει. Καί τούτο, διότι, λόγω τών 
ύψηλών δαπανών, θά γίνει προνόμιον 4- 
5 πλουσίων μεγάλων χωρών καί 
συνεπώς θά χάσει τόν διεθνή χαρακτή
ρα της. Καί τό σπουδαιότερον διότι αί 
διενέξεις, πολιτικές, φυλετικές, άκόμη 
καί θρησκευτικές, προβλέπω ότι θά 
έχουν μοιραίως προέκταση στούς 
Ολυμπιακούς άγώνες...» Καί εις 

έτέραν σχετικήν συνέντευξίν του ό 
Πρόεδρος κ. Καραμανλής προσέθε- 
σεν: «Οί Ολυμπιακοί άγώνες τής 
έποχής μας έχουν καταστή τό μήλον 
τής έριδος, άντί νά ένισχύουν τήν 
ειρήνην καί τήν προσέγγισιν τών λαών... 
Προσφέρουμε μιά έκταση έλληνικής 
γής ύπό διεθνή διοίκηση, μιά μόνιμη 
έγκατάσταση γιά τις άθλητικές οργα
νώσεις καί τήν παγκόσμια άθλουμένη 
νεότητα... Ό  κόσμος βασανίζεται μέσα

σέ μιά ήθική άναρχία. Είναι καιρός νά 
έπιστρέψουμε σέ ώρισμένα ιδεώδη τής 
κλασσικής άρχαιότητος, τά όποια 
διατηρούν πάντοτε τήν άξίαν τους, 
όπως ή άδελφότητα καί ή συμφιλίωση, 
πέρα άπό κάθε διαφορά.

Φρονούμε ότι είνα ι καιρός νά 
έπαινεθή πάσα προσπάθεια ύπέρ τής 
έλληνικής θέσεως καί νά ένταθή ό 
άγών έπικρατήσεώς της, πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν. Τά περί διεθνικότητος 
τών ολυμπιακών άγώνων, ώς έχουν 
διαμορφωθή σήμερον, είναι άμφιβόλου 
όρθότητος καί δέν έξυπηρετοΰν τόν 
γνήσιον Ολυμπισμόν. Τό δίκαιον τής 
άναβιώσεως τής ' Ολυμπίας πρέπει νά 
έπικρατήση. χάριν τής ύλοποιήσεως 
τών πνευματικών καί ήθικών ύποχρεώ- 
οεων τού "Ολυμπιακού ιδεώδους, τάς 
όποιας δέν ήδυνήθη νά όλοκληρώση 
μέχρι σήμερον ή σύγχρονος διεθνής 
"Ολυμπιακή κίνησις. "Η Δ ιεθνής 
"Ολυμπιακή "Επιτροπή καί τά καθ' 
έκαστον Κράτη - μέλη της πρέπει νά 
πεισθοΰν περί τής όρθότητος τών 
έλληνικών θέοεων καί νά παράσχουν τό 
ταχύτερον δυνατόν τήν άπαιτουμένην 
συνδρομήν των. Δέν έχομεν σωβινιστι- 
κάς τάσεις καί δέν άπαιτοϋμεν 
άλλότρια πράγματα. Επιδιώκομεν νά 
διασώσωμεν ένα ιερόν θεσμόν παναν
θρώπινου χαρακτήρος, τόν όποιον, 
όπως καί τόσους άλλους, είχαμεν τήν 
θείαν εύνοιαν νά δημιουργήσωμεν, 
ήμεϊς πρώτοι - 'Υπάρχει τό προηγού- 
μενον θετικόν τής άποφάσεως τής έν 
Ρώμη συνόδου τού 1949 τής Δ.Ο.Ε., διά 
τής όποιας ίδρύθη ή Διεθνής "Ολυ
μπιακή "Ακαδημία - "ίδρυμα άνωτρτης 
' Ολυμπιακής έκπαιδεύσεως - ή όποια 
έδρεύει εις "Αρχαίαν "Ολυμπίαν καί 
διοικεΤται ύπό τής ' Ελληνικής " Επιτρο
πής "Ολυμπιακών "Αγώνων. «"Αν 
σταθώμεν δημιουργικοί, μιά νέα άνοιξις 
θά προβάλη» είχεν εϊπει ό Κάρλ 
Μπούρκχαρντ, ό έσχατος έκλιπών 
διακεκριμένος ' Ελβετός έλληνολά- 
τρης, εις τήν "Ολυμπίαν, κατά τά 
έγκαίνια τού άποκαλυφθέντος έκεΐ 
σταδίου - ΔΓ αύτήν τήν άνοιξιν πρέπει 
νά άγωνισθώμεν όλοι. Τό άγωνιστικόν 
πνεύμα, τό όποιον άποτελει χαρακτηρι
στικόν ιστορικόν γνώρισμα τής φυλής 
μας πρέπει νά μάς δώση καί πάλι τό 
μέτρον ισχύος καί τήν πίστιν πρός τήν 
έπιτυχίαν. Δέν συγχωρεϊται, άδράνεια 
καί δέν δικαιούμεθα ούδ' έπί στιγμήν 
νά διστάσωμεν ώς πρός τήν συνέχισιν, 
τού ώραίου άγώνος. Τό "Ολυμπιακόν 
φώς πρέπει νά λάμψη καί πάλιν εις τήν 
έστίαν του.
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Μιά γραφική «γωνιά» ένός κάστρου τής 
Κύπρου, άπό τά πολυάριθμα που υπάρχουν 
σ' όλόκληρο τό νησί.

νουν τίς έλαφρωμένες άπό τό βάρος 
της άμαρτίας ψυχές.

Ο λαός ξεχυμένος στους κάμπους 
καί τά βουνά μέ τά λουλούδια καί τ ’ 
όρνιά, όσα γλύτωσαν άπό τό θυσια
στήριο τής χαράς του, μέ του βιολιού 
καί τού λαούτου τό ζευγαρωμένο 
τραγούδι, πηδά καί φωνάζει καί 
χαίρεται καί γελά καί πανηγυρίζει. Στις 
αύλές των εκκλησιών, καθώς καί στήν 
κεντρική πλατεία τού χωριού, τό 
άπόγευμα τής Λαμπρής καί τής 
Δευτέρας παίζουν πανάρχαια παιχνίδια 
μέ στιχομυθίες καί κινήσεις εύθυμες. 
Στήν Πάφο τήν Δευτέρα τού Πάσχα, 
ύπάρχει ή συνήθεια, τά κορίτσια 
πιασμένα χέρι - χέρι σέ κύκλο, νά έχουν 
μιά γριά στή μέση καί νά τήν δικάζουν. 
Αιτία, κατά τήν παράδοση, είναι ότι τής 
έδωσαν τά ύλικά γιά νά φτιάξη 
«φλαοΰνες» γιά τούς «χαριτωμένους» 
(άρραβωνιαστικούς) τους, κι' αύτή 
«έτσουλούφρισέν τις» καί τά «κόντζινα» 
(κόκκινα) αύγά «έσπασέν τα καταύτης ή 
κακομάζαλη» (τά έσπασε επίτηδες ή 
κακορίζικη).

Ή  γιορτή τής Άναστάσεως είναι 
ατό αίμα τού ' Ελληνικού Λαού, γενικά, 
άπό τά πανάρχαια χρόνια. Συνδέεται μέ 
τήν άνάσταση τού "Αδωνη καί τής 
Περσεφόνης, τήν άνάσταση τής 
φύσης (τά Άνθεστήρια) μέ τίς γιορτές 
τού Διονύσου. Ή  ’ Ελληνική ψυχή πού 
άγωνίζεται πάντα νά άνέβη στό φώς, 
τήν ’ Ομορφιά, τήν Αλήθεια, τήν 
Λευτεριά. Ο Κυπριακός λαός πιστεύει 
βαθειά στήν όρθόδοξη χριστιανική 
πίστη του καί δείχνει μεγάλη συντηρη- 
τικότητα. Τήν πίστη του αύτή στολίζει 
καί στηρίζει μέ πλήθος παραδόσεις πού 
άναφέρονται σέ επεμβάσεις τής 
Παναγίας καί τών Αγίων - προκειμέ- 
νου νά κτισθή μιά εκκλησία π.χ. ή νά 
καθιερωθή ένα άγιασμένο νερό - καί 
στήν ιδιαίτερη εύνοια πού έδειξαν στό 
νησί του κορυφαίοι κήρυκες καί 
μάρτυρες τού Χριστιανισμού καί πού 
τόσο καμαρώνει γ ι’ αύτό. Πρώτα - 
πρώτα ή εκκλησία του είναι άπό τίς 
παλαιότερες, τών πρώτων χριστιανι
κών Άποστολικών χρόνων καί ιδρύ
θηκε άπό τούς Αποστόλους Παύλο καί 
Βαρνάβα. Ο δεύτερος ράλιστα ήταν 
Κύπριος, άπό τήν Σαλαμίνα, πού άφοϋ

προσηλύτισε στόν Χριστιανισμό τό 
νησί καί μαζί του καί τόν Ρωμαίο 
άνθύπατο Σέργιο Παύλο, βρήκε 
μαρτυρικό θάνατο (μέ λιθοβολισμό) 
άπό τούς Εβραίους τό 75 μ. X.

Μεταξύ τών πρώτων του επισκόπων 
ήταν καί ό άναστημένος άπό τόν Χριστό 
Λάζαρος, πού τό λείψανό του βρέθηκε 
τό 477 στό νησί μέ τό ιδιόχειρο 
Εύαγγέλιο τού Αποστόλου Ματθαίου 
στό στήθος του, κατά τήν παράδοση. 
Αλλος μεταξύ τών πρώτων ήταν καί ό 
Αγιος Σπυρίδωνας, πού έλαβε μέρος 

καί στήν πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 
τής Νίκαιας τό 325.

Κατά τήν παράδοση, ή Α γ ία  Ελένη 
όταν έπεσκέφθη τό νησί, κατά τήν 
επιστροφή της άπό τούς Αγίους 
Τόπους, έδωσε σέ πολλές εκκλησίες 
του κομμάτια άπό τόν άληθινό Τίμιο 
Σταυρό. Αλλος λόγος πού τούς δίνει 
κουράγιο καί ήταν ό κυριώτερος 
συντελεστής τής εθνικής έπιβιώσεώς 
τους, είναι καί τό αύτοκέφαλο τής 
εκκλησίας πού τούς άναγνωρίστηκε 
άπό τόν Βυζαντινό αύτοκράτορα 
Ζήνωνα.

Οί μεγαλύτερες εκκλησίες τού 
νησιού καί οί άρχαιότερες, χτίστηκαν 
μέ θεία ύπόδειξη. ’Ό ταν ή Παναγία

πήγε στήν Κύπρο, κουρασμένη μιά 
μέρα κάθησε σ ’ ένα βράχο ν ’ 
άναπαυθή, καθώς διψούσε καί νερό 
δέν ύπήρχε γύρω πουθενά, κτύπησε μέ 
τό χέρι της τό βράχο καί άμέσως 
ξεπήδησε μιά κρυστάλλινη πηγή. Στήν 
πηγή αύτή κοντά, πού τό νερό της 
τρέχει άκόμα καί σήμερα καί είναι 
άγιασμα, χτίστηκε τό ξακουστό μονα
στήρι τής Παναγίας τού Κύκκου. Στήν 
κορυφή τού βουνού κοντά στό 
μοναστήρι, ύπάρχει καί τό «θρονί» τής 
Παναγίας πού κάθησε όταν άνέβηκε 
μετά τό θαύμα τού νερού. Στό «θρόνι» 
αύτό πού μοιάζει μέ στασίδι, οί πιστοί 
καί μάλιστα οί γυναίκες πηγαίνοντας 
(πολλές φορές ξυπόλυτες), άφιερώ- 
νουν σήμερα, γιά νά έχουν τήν βοήθειά 
της σέ άρρώστια ή εύρεση γαμπρού, 
κομμάτια άπό τά φουστάνια τους, τίς 
κοτσίδες τους, φορεσιές τών παιδιών 
τους καί άλλα.

Τήν εποχή τής είκονομαχίας, ένας 
μοναχός, γιά νά γλυτώση τό εικόνισμά 
του, τό πήρε καί τό έκρυψε στό δάσος 
τού βουνού Τρόοδος καί τακτικά τού 
άναβε τό καντήλι. Από τήν Πάφο πού 
έβλεπαν ένα φώς νά τρεμοσβύνει, τούς 
κίνησε τήν περιέργεια καί πήγαν νά 
δοΰν τί φώς ήταν αύτό. Σάν έφθασαν 
καί βρήκαν τό εικόνισμα τής Παναγίας, 
άποφάσισαν μαζί μέ τόν μοναχό νά τής 
χτίσουν μιά εκκλησία. Μέ μεγάλη τους 
όμως έκπληξη τό άλλο πρωΓ, καί μέ 
φόβο τίς άλλες δύο ήμέρες, οί εργάτες 
έβλεπαν πώς ότι έχτιζαν τήν ήμέρα νά 
γκρεμίζεται τήν νύχτα καί τά εργαλεία 
τους νά εξαφανίζονται καί νά τά 
βρίσκουν εκεί πού είναι σήμερα τό 
μοναστήρι. Τέλος, κατάλαβαν ότι εκεί 
ήθελε ή Παναγία νά τής χτίσουν τήν 
εκκλησία καί δέν τής χάλασαν τήν 
επιθυμία. “ Ετσι χτίστηκε τό μοναστήρι 
τής Παναγίας τής Τροοδίτισσας.

Γιά τό μοναστήρι τής Παναγίας τής 
Χρυσορρογιάτισσας ύπάρχει ή έξής 
παράδοση: "Ενας άσκητής, ό ’ Ιγνάτιος, 
πού έμενε σέ μιά πρόχειρη καλύβα άπό 
κλαδιά, μακρυά άπό τόν κόσμο, ένα 
αύγουστιάτικο βράδυ τού 1152 είδε νά 
λάμπει ένα άσυνήθιστο φώς μακρυά, 
κατά τό νοτιά. Τό ίδιο φώςτό είδε άλλες 
δυό βραδιές συνέχεια. Σίγουρος πώς 
έπρόκειτο γιά θεϊκό σημάδι, ξεκινήσε 
νά τό συναγτήση. ’Ύστερα άπό 
μακρυνή πορεία έφθασε σέ μιά 
άμμουδιά, όπου ή θάλασσα είχε βγάλει 
μία εικόνα τής Παναγίας. Τήν σήκωσε 
μέ σεβασμό, τήν άσπάσθηκε καί τήν 
πήρε στήν καλύβα του. Τό πρώτο 
βράδυ είδε ένα παράξενο όνειρο καί
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ξυπνώντας άπότομα διεπίστωσε μέ 
τρόμο ότι ή εικόνα πού με τόσο κόπο 
είχε βρή, εϊχεν έξαφανισθή. Στην 
αγωνία του όμως ακούει ξαφνικά μιά 
φωνή νά τού λέει: «έλα πρός τά έόώ καί 
εδώ νά μ' άφήσης γιά πάντα». 
Ύ π ακούοντας στήν πρόσκληση, 
άκολούθησε τήν Παναγία καί έχτισε τό 
μοναστήρι στή θέση πού βρίσκεται 
σήμερα. Τό εικόνισμα αύτό, τής 
Παναγίας τής Χρυσορρογιάτισσας, 
λέγεται ότι ζωγραφίστηκε άπό τόν 
Απόστολο Λουκά.

Τέτοιες θαυματουργές έπεμβάσεις 
Αγίων έχουν πολλές νά διηγηθοΰν σέ 

κάθε μέρος τοϋ νησιού. Στόν Καλοπα- 
ναγιώτη, σέ πρόσταγμα τού " Αη Γιάννη 
τού Λαμπαδιστή, ξεπήδησε νερό γιά νά 
τόν ξεδιψάση, έκεϊ όπου ύπάρχει καί 
σήμερα τό άγιασμα. Τρία περίπου μίλια 
έξω άπό τό ίδιο χωριό, βρίσκεται ή 
εκκλησία τής Παναγίας τής Μολυβο- 
σκέπαστης πού σώθηκε άπό τήν μανία 
καί τήν όργή τών Τούρκων, άφοϋ 
σκεπάστηκε άπό μιά «άντρουκλιά» 
(κουμαριά) πού ψήλωσε καί θέριεψε σέ 
λίγες στιγμές. Ή  εκκλησία ήταν 
καπλαντισμένη μέ μολύβι καί προστά
τευε τούς χριστιανούς άπό τά βόλια 
τών Τούρκων. Μιά φορά όμως 

άπό τούς Τούρκους,

πού έσφαξαν τούς χριστιανούς τούς 
κρυμένους σ' αυτήν. Άπό τότε τά 
σύκα τής συκιάς πού βρίσκεται 
μπροστά της βάφτηκαν καί έγιναν 
κόκκινα καί όταν κόβωνται στάζουν 
αίμα αντί γάλα. Άλλου υπάρχουν 
εικόνες καί άλλου λείψανα Αγίων, τά 
όποια οί Κύπριοι μέ εύλάβεια προσκυ
νούν καί λατρεύουν.

Κοντά στόν άρχαϊο συνοικισμό τής 
Χοιροκοιτίας βρίσκεται τό Σταυροβού- 
νι, τό παλαιότερο μοναστήρι τού 
κόσμου, πού χτίστηκε άπό τήν Αγία 

Ελένη - μητέρα τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου - τό 340 μ.Χ. Τό 
ώραιότερο θρησκευτικό κειμήλιο τού 
μοναστηριού είναι ένας γιγαντιαίος 
ξύλινος σταυρός, σέ όκταγωνική βάσι, 
όπου ιστορούνται μέ χαρακτηριστικές 
εικόνες σκηνές άπό τήν επίγεια ζωή τού 
Χριστού.

Στήν Νέα Πάφο, λίγο πιό πάνω άπό 
τό ναό τής Παναγίας τής «θεοσκέπα- 
στης», βρίσκονται τά σπήλαια τού 
« Αγίου Άγαπητικοΰ» καί τοϋ «Αγίου 
Μισητικοΰ», γι' αύτούς πού πιστεύουν 
στά μάγια τής Αγάπης. Κατά τήν 
παράδοση οί «ταμένοι», άνάλογα μέ τίς 
ψυχικές διαθέσεις τους, άνάβουν κερί 
καί καίνε λιβάνι στό ξωκκλήσι τού 
Αγίου Άγαπητικοΰ, όταν θέλουν νά

άγαπηθοΰν άπό κάποιον ή κάποιαν. 
Στόν Ά γ ιο  αύτό προσεύχονται συνή
θως οί νέες καί οί νέοι πού άγαπιοΰνται 
καί πού οί δικοί τους έχουν άντιρρήσεις 
στό δεσμό αύτό. "Οσοι όμως έπιθυ- 
μοΰν νά μισηθή τό άγαπημένο 
πρόσωπο μέ αύτόν ή αύτήν πού είναι 
δεμένος, άνάβουν λαμπάδα στό Άγιο 
Μισητικό. Πολλές μανάδες καί ύποψή- 
φιες... πεθερές καταφεύγουν στόν 
δεύτερο Άγιο  συνήθως καί δέονται 
σιωπηλά.

Τά μισοερειπωμένα Βυζαντινά 
κάστρα τού Αγίου  Ίλαρίωνα καί τοϋ 
Βουφαβέντο, όπως καί τής Καντάρας, 
ιδρύθηκαν άπό τούς Βυζαντινούς τούς 
9ο καί 10ο αιώνα. Στό Βουφαβέντο 
τοποθετεί ή λαϊκή Κυπριακή φαντασία 
τά 110 «σπίθκια (σπίτια) τής Ρήγαινας». 
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τά 100 
σπίθκια ή δωμάτια, είναι προσιτά καί 
άνοίγουν στόν έπισκέπτη. Μονάχα τό 
τελευταίο δωμάτιο είναι κλειστό καί 
άπρόσιτο καί θά μένη έρμητικά κλει
στό, όπως θέλει ή άρχαία παράδοση, 
έως τή Δευτέρα Παρουσία. Στό κατά- 
κλειστο καί μαγικό αύτό δωμάτιο φυ
λάγονται άμύθητοι θησαυροί, πού τούς 
προστατεύει άκοίμητος δράκοντας.

Ακόμα, διατηρούνται έδώ μυστικά, 
' Η συνέχεια στή σελ. 663
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ΑΠΟΧΤΙΆΤΟΙ
ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΤΩΝ

__________ Τού Άστυν. κ. Χαρ. Ζιανίκα
Συνέχεια άπό τό προηγ. καί τέλος
4. Άπόστρατοι — Συνταξιούχοι 
"Αστυνομικοί

Σάν έπιστέγασμα των άπόψεών μας, 
τών παρατηρήσεων καί διαπιστώσεων, 
περί τών όποιων έγινε λόγος, θά 
προστεθούν ώρισμένες ακόμη σκέ
ψεις, έπί τών προβλημάτων έγκλιματι- 
σμοϋ καί προσαρμογής τών δικών μας 
άποστράτων καί συνταξιούχων

Είναι γεγονός, ότι οί Αστυνομικοί 
βρίσκουν, κατά κανόνα, στους κόλπους 
τής οικογένειας, τήν δικαίωσι πού τούς 
άνήκει, επειδή, άφοσιωμένοι στις 
ύγιεΐς παραδόσεις τού "Εθνους καί τά 
Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, άναδει- 

κνύονται, στό σύνολό τους σχεδόν, 
άριστοι οικογενειάρχες.

Είναι μιά δικαίωσις. πού άποτελεϊ γι 
αύτούς, όταν έπιστή ό χρόνος τερματι
σμού τής σταδιοδρομίας, τό πιό θετικό 
στοιχείο, άπό πλευράς ίκανότητος 
προσαρμογής.

Είχαμε όμως τήν εύκαιρία νά δούμε 
καί μιά οειρά παραγόντων, οί όποιοι 
άντιστρατεύονται τήν δυνατότητα 
έγκλιματισμοϋ καί ομαλής προσαρμο
γής τών άποστράτων καί συνταξιούχων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Παράγοντες τούς όποιους άναλύσα- 

με καί πού άνάγονται, βασικά, είτε σέ 
αίτια τά όποια σχετίζονται άμεσα μέ 
τήν φύσι τών άστυνομικών καθηκόντων 
καί τις ειδικές συνθήκες έκπληρώσεως 
τής ύπηρεσιακής μας άποστολής, είτε

σέ θέματα νοοτροπίας, γενικώτερα.
Θά έπανέλθουμε σέ ό,τι μπορεί νά 

άποτελέση άφετηρία γιά τήν άναθεώ- 
ρησι τής στάσεως όλων μας, άπέναντι 
στό πελώριο αύτό θέμα.

Τά προβλήματα αύτά, είναι προβλή
ματα πού άφοροϋν όλους μας.

Ό χ ι μόνο άπό τήν άπλή, τήν πεζή 
άποψι, ότι κάποτε θά βρεθούμε όλοι σ' 
αυτή τήν θέσι τού άποστράτου ή 
συνταξιούχου. Αφού καί ή άποψις 
αύτή ένέχει άτομικιστικό χαρακτήρα. 
Καί άπό άνθρώπους, οί όποιοι διακατέ
χονται άπό άτομικιστικές τάσεις δέν 
μπορεί νά άναμένη κανείς, ότι είναι 
ικανοί νά συνειδητοποιήσουν ούτε τήν 
τόσο άπλή αύτή θεώρησι. "Ισως μάλι
στα τήν έπικαλεσθοΰν κάποτε (ώς 
συνταξιούχοι), πάλι γιά τόν έαυτό τους.

Βλέπουμε πράγματι νά διατυπώνεται 
συχνά ή άνωτέρω άποψις, σάν άρνητι- 
κό φαινόμενο, μόνο δηλαδή μεταξύ 
εκείνων πού βρίσκονται έκτός τού 
Σώματος, άπέναντι σ' αύτούς πού 
εξακολουθούν νά τό ύπηρετοϋν, μέ τό 
παράπονο ότι δέν βρίσκουν τόν 
όφειλόμενο σεβασμό καί τήν δέουσα 
κατανόησι. Μέ πικρόχολα αισθήματα, 
πού άπορρέουν βασικά άπό τό ότι δέν 
άπολαμβάνουν τήν άναγνώρισι πού 
τούς άνήκει, άπό τήν προσφορά τους 
στό Σώμα, σέ βαθμό πού ή άναγνώρισις 
καί δικαίωσις τής προσφοράς των 
βρίσκει έδαφος στά πλαίσια τής 
οικογενειακής ζωής.

Ανήκουμε σ' ένα θεσμό, ήάναγνώ-

ρισις τής προσφοράς τού όποιου, άπό 
τό κοινωνικό σύνολο πού ύπηρετοϋμε, 
είναι πρωταρχικής σημασίας. Ό χ ι 
μόνο άπό πλευράς καταξιώσεως, 
ήθικής άνταμοιβής τών δημιουργών 
ένός τόσο ζωτικής σημασίας έργου, 
πού συντελεϊται στόν τομέα τής 
δημοσίας τάξεω ς καί άσφαλείας.
' Αλλά καί επειδή τότε μόνο ύπάρχει τό 
κατάλληλο έδαφος, ώστε νά βρούμε 
άνταπόκρισι έκ μέρους τών πολιτών, 
χωρίς τήν συνδρομή τών όποιων δέν 
είνα ι δυνατή ή έκπλήρωσις τής 
άποστολής μας. Καί άν ή στάσις τού 
κοινού -  γιά λόγους ιστορικούς, 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς κ.λπ. -  δέν 
είναι πάντοτε θετική καί άποθαρρύνει 
άντί νά έμψυχώνη τούς φρουρούς τού 
νόμου καί συντελεστάς τού πιό 
έπιμόχθου καί δυσχερούς ίσως έργου, 
δέν είμαστε άμοιροι εύθυνών, όταν 
συμβαίνει έμείς οί ίδιοι νά διατηρούμε 
μεταξύ μας χαλαρούς δεσμούς. Ό ταν 
δηλαδή, μέ τήν ύπεροπτική μας στάσι, 
άπωθοϋμε συχνά άκόμη καί όσους πριν 
άπό μάς συνέδεσαν τήν ζωή τους μέ 
τούς ίδιους πόθους καί τά αύτά 
ιδανικά. Καί τών όποιων τά βήματα 
άκολουθομμε σάν οργανικά μέλη τής 
αύτής έπαγγελματικής στέγης.

Τό θέμα όμως δέν είναι, τό πώς 
άπλώς θά συμβάλουμε, μέ τήν 
συμπεριφορά μας, στήν έπάμβλυνσι 
τών προβλημάτων έγκλιματισμοϋ καί 
προσαρμογής τών συνταξιούχων μας.

Τά προβλήματα αύτά θά ήταν 
δυνατόν νά έκλείψουν καί άντ' αύτών 
νά γίνεται λόγος περί τής ποιότητος 
τής ζωής όλων μας, άρκεί νά μποροϋ-

Και ή Πολιτεία καί όλόκληρος ή κοινωνία μας 
(οφείλουν νά βλέπουν τόν Αστυνομικό ώς 
μιά όντότητα μέ ήθική, ψυχική καί πνευματι
κή συγκρότηση.
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σαν νά άντιμετωπισθοϋν ύπό τό πρίσμα 
τώ ν^ξής κατευθυντηρίων στόχων: 

α) "Ο,τι προέχει, είναι ή άναθεώρη- 
σις, πρώτα, τής στάσεώς μας, γενικά, 
έπί τοϋ θέματος χών μεταξύ μας 
σχέσεων. Χωρίς παρεκκλίσεις πού νά 
διαταράσσουν, τήν ιεραρχία, τήν 
πειθαρχία, τήν σοβαρότητα καί συνέ
πεια, πού έπιβάλλεται νά διέπουν τις 
ύπηρεσιακές σχέσεις, ύπάρχουν, στά 
πλαίσια τής ύπηρεσιακής καί ιδιωτικής 
ζωής, μεγάλα περιθώρια καλλιέργειας 
στενωτέρας μεταξύ μας ψυχικής 
έπαφής.

"Εχουμε κάθε λόγο νά καταστήσου
με τις μεταξύ μας σχέσεις περισσότε
ρο πηγαίες, ώστε νά προσλάβουν 
μονιμώτερο χαρακτήρα. Νά διέπωνται 
άπό ειλικρίνεια, άπό πνεύμα άμοιβαίας 
έμπιστοσύνης καί κατανοήσεως, νά 
ύπαγορεύωνται άπό καλοπροαίρετες 
διαθέσεις, άπό σεβασμό πρός τήν 
άνθρωπίνη προσωπικότητα, μακριά άπό 
ύπολογισμούς ή ματαιόδοξες καί κάθε 
μορφής έγωκεντρικές τάσεις.

Μέ τόν τρόπο αύτό, είναι δυνατόν οί 
σχέσεις μας νά προαχθοϋν σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε, κατά τήν ιδιωτική μας 
ζωή, νά έξασφαλίζεται ή συνεχής 
έπαφή, ό διαρκής ψυχικός δεσμός 
μεταξύ συναδέλφων, άσχέτως βαθμού 
καί χρόνου τυχόν άποστρατείας ή 
συνταξιοδοτήσεως.

β) Απαιτείται έπίσης άμοιβαία ή 
άπό κοινού προσπάθεια, γιά τήν 
βελτίωσι τής ποιότητος ζωής καί τήν 
έπίλυσι έκκρεμών προβλημάτων, είτε 
πρόκειται περί τών συνθηκών ζωής καί 
έργασίας τών ύπηρετούντων στό 
Σώμα, ε ίτε  γιά τήν ένίσχυσι τής 
θέσεως τών άποστράτων καί συνταξι
ούχων.

Είναι βέβαιο, πώς μιά τέτο ια  
άμοιβαία, καθολική θεώρησις τών 
προβλημάτων πού μάς άπασχολοϋν, ώς 
μέλη μιας καί τής αύτής κοινωνικής 
όμάδος, θά συμβάλη εις τήν διαρκή 
μεταξύ μας ψυχική προσέγγισι, ώστε οί 
άπόστρατοι καί συνταξιούχοι νά μήν 
άποξενώνωνται άπό τήν άστυνομική 
οικογένεια. Καί παράλληλα, μέ τόν 
τρόπο αύτό, πιό άνετα μπορούν νά 
βροΰν τήν λύσι τους πολλά άπό τά 
προβλήματα πού άπασχολοϋν τούς 
Αστυνομικούς Υπαλλήλους. Καί 

αύτούς πού βρίσκονται στήν ένέργεια 
καί όσους περιήλθαν ή πρόκειται νά 
περιέλθουν στήν κατάστασι τού 
άποστράτου ή συνταξιούχου. ' Αρκεί τά 
προβλήματα αύτά νά μήν άντιμετωπί- 
ζωνται μονόπλευρα καί σέ καμμιά

περίπτωσι μέ γνώμονα άτομικές, 
φιλόδοξες έπιδιώξεις.

' Ενδεχομένη συντονισμένη ένέρ- 
γεια τών συνταξιούχων, θά μπορούσε 
νά συγκινήση πιό πολύ τούς ύπευθύ- 
νους, ώστε νά όδηγήση στήν λήψι 
μέτρων ύπέρ τοϋ Αστυνομικού 
Σώματος.

Καί άπό τό άλλο μέρος, πολλά είναι 
δυνατόν νά έπιτευχθοϋν, μέ πρωτο
βουλίες μέσα άπό τό Σώμα. "Οπως 
αύτή λ.χ. πού μόλις άνελήφθη, περί 
λειτουργίας άστυνομικοϋ πρατηρίου, 
ώς καί περί τών προοπτικών πού 
ύπάρχουν δημιουργίας λεσχών, έντευ- 
κτηρίων κ.λπ. ώστε, όχι άπλώς νά 
έπωφελοϋνται καί οί συνταξιούχοι, 
άλλά καί νά παρέχεται έδαφος 
άμοιβαίας έπικοινωνίας καί άναπτύ- 
ξεως κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. 
δραστηριότητος.

Ένδεικτικώς θά μπορούσε άκόμη 
νά γίνη λόγος, περί τής δυνατότητος 
παροχής ύπηρεσιών εις τό Σώμα έκ 
μέρους άποστράτων καί συνταξιούχων, 
οί όποιοι κρίνονται πρός τούτο 
κατάλληλοι καί έχουν προβλήματα 
προσαρμογής ή σοβαρές οικονομικές 
δυσχέρειες. Καί κάτι πιό θετικό, πού 
έχει θεοπισθή σέ άλλους Δημοσίους 
Οργανισμούς, είναι ή προνομιακή 

μεταχείρησις τών παιδιών μας, άπό 
πλευράς δυνατότητος κατατάξεως 
κ.λπ. έφ ' όσον έπιθυμοΰν νά σταδιο
δρομήσουν στό Σώμα.

γ) Τέλος, μιά πολύπλευρος καί 
συντονισμένη προσπάθεια θά πρέπει

νά άναληφθή, μέ τήν συμβολή καί κάθε 
άλλου άρμοδίου φορέως, πού νά έχη 
σάν στόχο τήν συνεχή άνοδο τής 
στάθμης τού Σώματος.

Δέν πρόκειται έδώ γιά λόγους πού 
άνάγονται στήν ύπηρεσιακή δεοντολο
γία.

' Η άναφορά μας στήν ποιοτική 
στάθμη καί τό γόητρο τοϋ Σώματος, 
γίνεται μέ άφορμή τήν προσδοκία κάθε 
συνταξιούχου νά έχη τήν έπιδοκιμασία 
καί τήν ύποστήριξι τής κοινωνίας. Νά 
μή μειονεκτή, άπό πλευράς κοινωνικής 
θέσεως, τήν όποια έδημιούργησε μέ 
τήν έπαγγελματική του δραστηριότητα, 
στήν περίπτωσι δέ τών ' Αστυνομικών, 
μέ τόσες θυσίες καί μέ μιά πολυετή 
προσφορά άνεκτιμήτων ύπηρεσιών. 
Καί τήν όποια, κοινωνική θέσι, μόνο 
όταν άπομακρυνθή κανείς άπό τήν 
ένεργό ύπηρεσία, τήν έκτιμά σέ όλη 
της τήν πληρότητα.

"Αν δέ έπί τού θέματος αύτοϋ, ή 
έμπειρία τών συνταξιούχων μας, όπως 
πιστεύεται, είναι πικρή, ή εύθύνη 
βαρύνει όλους μας.

Είναι λοιπόν καιρός νά άπαλλαγούμε 
κάποτε άπ' αύτή τήν άρνητική, 
μεμψίμοιρο διάθεσι, ή όποια έξακολου- 
θεϊ νά μαστίζη τόν τόπο μας καί μέ 
προσπάθειες πού νά κατατείνουν στήν 
προσφορά κάθε θετικής ύπηρεσίας καί 
παράλληλα στήν άξιοποίησι αύτοϋ τού 
περιωρισμένου έστω, έκτος ύπηρε
σίας, χρόνου, νά άνεβοΰμε στήν 
συνείδησι τών πολιτών, μέ συνεχή 
πνευματική καλλιέργεια καί κοινωνική
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άνέλιξι, πού μάς έγγυώνται καί τήν 
πλέον ευχάριστο ψυχική διέξοδο, όταν 
ώς συνταξιούχοι, θά δ ιαθέτουμε 
έλεύθερο χρόνο. Καί μέ τόν τρόπο 
αύτό, νά προβάλλουμε, όχι μέ λόγια, 
άλλά μέ έργα, τόν έαυτό μας σάν 
παράδειγμα, άντί νά έπιρρίπτουμε τις 
εύθύνες σέ άλλους. Οί δέ διαχειριζό- 
μενοι τις τύχες τού Σώματος, νά 
καθιερώνουν άσφαλή κριτήρια έπιλο- 
γής καί άξιολογήσεως τού προσωπικού 
καί νά δημιουργούν τά άναγκαϊα 
κίνητρα, ώστε νά έξασφαλίζεται, διά 
τής άμίλλης, ή συνεχής άνοδική 
πορεία καί ποιοτική στάθμη τού θεσμού 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

Αλλά καί ή Πολιτεία καί ολόκληρος 
ή κοινωνία μας, έχουν κάθε λόγο νά 
βλέπουν στό πρόσωπο τού ' Αστυνομι
κού, πέρα άπό τήν άφοσίωσι πρός τό 
καθήκον, μιά οντότητα, μέ ήθική, 
ψυχική καί πνευματική συγκρότησι, 
πού νά έγγυάται τόν όφειλόμενο 
σεβασμό καί νά προσδίδη άδιαφιλονί- 
κητο κύρος στόν θεσμό τής ' Αστυνο
μίας
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ΓΡΑΦΕΙ Ο E.A ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΙ

TO ΚΡΑΣΙ
ΣΤΗ ΖΩΗ TOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«Πιές στοϋ γιαλού τή σκοτεινή ταβέρνα τό κρασί σου 
Πιές το μέ ναύτες καί σκυφτούς ψαράδες άντικρύ σου 
τώρα πού ήρθανε ξανά τά πρωτοβρόχια 
πιές τό μέ άνθρώπους πού βασάνισε ή θάλασσα κι ή φτώχεια 
πιές το ή ψύχή σου ξένοιαστη τόσο πολύ θά γίνη 
Καϋμοί καινούργιοι άν έρθουνε μαζί σ' άς πιοϋν καί κείνοι 
κι άν έρθη ή μοίρα σου ή κακιά νά τής χαμογελάσης 
κι άν έρθη ό χάρος ήσυχα καί αυτόν νά τόν κεράσης»

Ο ΟΙΝΟΣ είναι γεωργικό προϊόν πού 
μπήκε στή ζωή τού άνθρώπου άπό 

τά πρώτα στάδια τής σκεπτικής καί 
έρευνητικής ζωής του, μαζί μέ τό ψωμί 
καί τό λάδι.

Τά τρία αύτά προϊόντα καθιερώθηκαν 
ώς ή βασική τροφή τού άνθρώπου καί 
άργότερα εύλογήθηκαν άπ' τήν θρη
σκεία μας. Τό δύο πρώτα άποτελοΰν ιε
ρά ύλικά τών θρησκευτικών μυστηρίων 
πού μέ τήν παραβολική μετουσίωσή 
τους σέ σώμα καί αίμα, άναπαριστοΰν τό 
σταυρικό θάνατο τού Χριστού, μέ τήν 
θεία μετάληψη. Τό λάδι στό μυστήριο 
τής βαπτίσεως, άλλά καί ώς ύλικό φωτι
σμού τών εικόνων στις έκκλησίες καί 
τών μνημάτων, όπου δέν άντικατεστά- 
θηκαν άπό τό ήλεκτρικό φώς. Τό σιτάρι, 
αποτελεί άκόμη μία ιδεατή έπικοινωνία 
μεταξύ τών ζώντων καί νεκρών, μέ τά 
μνημόσυνα τών οικείων, ύπέρ άνακου- 
φίσεως τής ψυχής τών πεθαμένων.

Γενικά τό φυτόν - άμπελος - άναφέ- 
ρεται εις τό λειτουργικόν τής έκκλη- 
σίας ώς εύχή τών ιερωμένων γιά όλη 
τήν άνθρωπότητα... «Κύριε φύλαττε 
τήν ... άμπελονταύτην, ήνέφύτευσενή 
δεξιά σου» άφοϋ ό οίνος, ό γνήσιος, 
είναι ή κατεργασία τού χυμού τής στα
φυλής καί μόνον. Πάσα δέ άλλη κατα
σκευή οίνου (μηλίτου κ.ά) είναι μέν 
άλκοολώδης, δέν είναι όμως οίνος.

Δέν είναι χρονικά καί τοπικά γνωστή ή 
άποκάλυψη τού οίνου. Τοπικά ή πρώτη 
κατεργασία καί χρήσι του άναφέρεται 
στήν Αττική, Ιταλία, Βουργουνδία καί 
Μπορτώ.

Χρονικά βρίσκουμε τή χρήσι του άπό 
τά άνακαλυφθέντα άρχαϊα άγγεΐα, 
άμφορείς καί τις διακοσμήσεις τους 
στή Μυκηναϊκή έποχή τό 1200 π.Χ.

Η ονομασία τού οίνου προήλθε άπό 
τόν Οίνέα, βασιλέα τής Καλλιδώνος, ό 
όποιος κατά τήν μυθολογίαν, έδιδάχθη 
τήν καλλιέργειαν τού άμπελιοϋ καί τήν 
κατεργασίαν τού σταφυλιού, άπό τόν 
Θεόν τού οίνου, Διόνυσον.

Η λαϊκή ονομασία του, κρασί, 
προήλθε άπό τή σύνδεσι τών λέξεων

Κάτω: Οί παραστάσεις τού Διονύσου, τού 
Θεού τού κρασιού, συνδυάζονταν πάντοτε 
μέ κληματόφυλλα καί σταφύλια, όπως στό 
ψηφιδωτό τής φωτογραφίας μας πού 
βρέθηκε στή Δήλο. Στήνάπέναντι σελίδα: Οί 
«μέθυσοι». Περίφημος πίνακας τού Βελά- 
σκεθ.

614



. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

«κάρα-οίει» ίσον κινάει τό κεφάλι, 
ένέργεια πού προέρχεται άπό τή μέθη.
" Οπως παρόμοιον συνθετικόν είναι τό 
κάρα-κούνει, έκ τού όποιου «Κα
ραγκούνης». Ή ταν τρόπος διαλλογής 
έθελοντών άπό τήν Θεσσαλία στό 
στρατό τού Μεγ. Αλεξάνδρου τό 335 
π.Χ. γιά τήν έκστρατεία του. Γνωστή 
είναι ή πολλή χρήσις τού κρασιού, στά 
συμπόσια τών Φιλοσόφων τού Ε' καί Δ ’ 
αίώνος καί έμεινε άκόμη ή λέξις 
«συμπόσιο» στά σημερινά Διεθνή 
συνέδρια. "Ερρεε τότε τό κρασί 
«άκρατος οίνος» ή ύδατωμένος, όπως 
μάς τό διηγείται τό συμπόσιο τού 
Πλάτωνα στό σπίτι τοϋ νικητή τραγω
δίας ' Αγάθωνα καί όπου ό πάντα παρών 
Εύπατρίδης Αλκιβιάδης τά έκανε 
«θάλασσα», όπως λέμε σήμερα.

Αυτά άνάγκασαν τόν Άνακρέοντα 
(500 π.Χ.) νά κάμη τήν προτροπή του 
« Ώ  φίλοι πάψατε αύτό τό Σκυθικό 
μεθύσι, καθένας τό ποτήρι του άμέσως 
άς άφήσει».

«Καί τό κρασάκι τό γλυκό, πού 
δύναμη μάς δίνει
μέ μέτρο καί μέ λογική καθ' ένας άς 
πίνει».

Παραπλήσιο ήταν καί τό ρητό τοϋ 
Χείλωνα, ένός τών 7 σοφών «Πίνων μή 
πολλά λάλει, άμαρτάνεις γάρ (παρεκ
τρέπεσαι) 7 π.Χ. αιώνα.

' Η ώφέλεια τοϋ κρασιού, σέ κανονική 
ποσότητα είναι άναμφισβήτητη. Μάς τό 
λένε δύο Γάλλοι καθηγηταί, ό Παστέρ 
καί ό Παγιώ. Ό  Γερμανός ΙΒΕ καί ό 
δικός μας καθηγητής ' Ιατρικής Σχολής 
Σ. Δοντάς γράφει «είναι στοιχεΐον 
θρεπτικόν, διεγείρει τήν δραστηριότη
τα όλων τών οργάνων τοϋ σώματος, 
έχει άντισηπτικήν καί βακτηριδιοκτόνον 
ένέργειαν, άντιτίθεται εις τόν άλκολι- 
σμόν καί άποτελεΐ ώφέλιμον φάρμακον 
εις πολυαρίθμους παθήσεις...» ΓΓ αύτό 
πριν βρεθούν τά άντιβιωτικά έδιναν 
παληό κρασί στις λεχώνες καί έπλεναν 
τις πληγές μέ κρασί, (παραβολή καλού 
Σαμαρείτου), άκόμη καί πεθαμένους, 
γιά τις άντιοηπτικές ιδιότητες, άλλά καί 
γιά τήν τόνωσιν τών άδυνάτων κρά
σεων, γερόντων καί έγχειρισμένων, 
όπως ή μαυροδάφνη σήμερα.

Τό κρασί στην ποίηση
Πέρα άπ' τή χρήση του στούς 

χειρώνακτες έργάτες καί στις γεωργι
κές έργασίες, τό κρασί μπήκε καί στούς

νεώτερους διανοουμένους καί τούς 
ποιητάς, ώς χρήσι καί έμπνευση. 
Μετρούμε κάπου 20 ποιητάς πού άπό 
τό 1700 καί δώθε ύμνησαν τό κρασί ώς 
εύφραντικόν καί γιά τις αισιόδοξες 
έπιδράσεις του. Βναι Α. Χριστόπουλος, 
Δ. Σολωμός, Α. Σοϋτσος, Η. Τανταλί- 
δης, I. Καρασούτσας, Α. Βαλαωρίτης, Δ. 
Παπαρηγόπουλος, Δ. ' Εφταλιώτης, Γ. 
Σουρής, Κ. Παλαμάς, Ί . Δροσίνης, Κ. 
Κρυστάλλης, Μ. Μαλακάσης, Τ. 
Μωραϊτίνης, Ε. Δαφνής, Α. Σικελιανός.
Αφήσαμε τελευταίους τούς α) I. 

Πολέμη, μέ τήν γνωστή καντάδα του 
«στό νερωμένο κρασί» «Καταρα
μένε Κάπελα» β) «τοϋ Λ. Πορφύρα (Δ. 
Σίψωμου) μέ τό γνωστό «πιές» (1924) 
«Πιές ατού γυαλοϋ τή σκοτεινή 
ταβέρνα τό κρασί σου / Πιές το μέ 
ναύτες καί σκυφτούς ψαράδες άντικρύ- 
σου / τώρα πού ήρθανε ξανά τά 
πρωτοβρόχια /  πιές το μέ άνθρώπους 
πού βασάνισε ή θάλασσα κι ή φτώχεια / 
πιές το ή ψυχή σου ξένοιαστη τόσο 
πολύ θά γίνη /  Καϋμοί καινούργιοι άν 
έρθουνε μαζί σ' άς πιούν καί κείνοι / κι 
άν έρθη ή μοίρα σου ή κακιά νά τής 
χαμογελάσης / κι άν έρθη ό χάρος 
ήσυχα καί αύτόν νά τόν κεράσης.

Αλλά ή χρήσι τόν έφερε στήν 
κατάχρησι τόν ίδιο καί τόν Παπαδια- 
μάντη. Καί τέλος τοϋ Κ. Βάρναλη όπως 
μελοποιήθηκε σέ καντάδα «οι μοιραίοι» 
του, σάν άντίποδες στήν ρωμαντικότη- 
τα τών άλλων ποιητών.

Παρουσιάζουμε τό ρεφρέν του γιά τό 
σαρκαστικότατο βάθος.

«"Ετσι στή σκοτεινή ταβέρνα, πίνουμε 
πάντα μας σκυφτοί / σάν τά σκουλίκια 
κάθε φτέρνα, όπου μάς εϋρει μάς πατεΐ 
/  Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι άντάμα, 
προσμένουμε ίσως κάποιο θαύμα»

Αύτά γιά τό κρασί, τό καλό κρασί πού 
σήμερα λίγοι τό άναζητάνε τό διαλέ
γουν καί ξέρουν πού νά τό βροϋν 
γνήσιο.

Ά λλο ι άρκοϋνται ή εύχαριστοϋνται 
μέ τό ύποκατάστατο «κόκα-κόλα» καί τά 
βαρειά ποτά, λυκέρ, ουίσκι, βότκα καί 
όταν δέν φτάνουν αύτά καί λίγα 
ναρκωτικά...

Λαϊκές εμπειρίες.
Είπαμε γιά τό κρασί καί τις σωματικές 

καί πνευματικές ιδιότητες πού δίνει, 
άλλά γιά νά βγή τό καλό κρασί, θέλει 
προσεκτική καλλιέργεια τό άμπέλι καί 
έργασία άπό κάθε ήλικία Αύτό μάς λέει 
ό λαϊκός διάλογος.
«Άμπέλι μου πλατύφυλο καί κοντο
κλαδεμένο / γιά δέν άνθεϊς καί δέν 
καρπεϊς, σταφύλια γιά δέν βγάζεις / Μέ 
χρέωσες παληάμπελο έγώ θά σέ 
πουλήσω. /  Μή μέ πουλάς άφέντη μου 
κΓ έγώ σέ ξεχρεώνω γιά βάλε νειούς 
καί σκάψε με (δύναμη) /  γέρους καί 
κλάδεψέ με (πείρα) / βάλε γρηές 
μεσόκοπες νά μέ βλαστολογήσουν (νά 
πετάνε πολλλούς βλαστούς) /  βάλε 
κορίτσια άνύπαντρα νά μέ κορφολογή
σουν (έπιπόλαια)
καί ή καταληκτική παροιμία. «Τ' άμπέλι 
θέλει άμπελουργό καί ή γυναίκα 
άφέντη» (διοίκησι).
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΑΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

0 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΙΟΝ λΙΥΙΤΡΟΝ
Μ ιά γραφική μορφή τής Παλιάς Αθήνας, ένας πολεμιστής καί 

δήμαρχος, ένας άνδρας, πού θά μπορούσε νά περάση στά δημαρχιακά 
χρονικά τής ελληνικής πρωτεύουσας σάν «Δήμαρχος των Λούστρων», 
έχει τελείως ξεχασθή σήμερα. Εχει ξεχασθή όπως τόσες άλλες μορφές, 
πού τόνιζαν μέ τήν παρουσία τους τίς περασμένες έποχές καί γέμιζαν μέ 
τά καλά ή φαιδρά τους τίς στήλες των έφημερίδων. Είναι ό Δημήτριος 
Σ ο ΰ τζο ς , τοϋ  όποιου ή μ ικρή ισ το ρ ία  σ τήν μ ετεπ α ν α σ τα τικ ή , 
νεοσύστατη, έλληνική πρωτεύουσα έδωσε, έπί όκτώ συνεχή χρόνια.
ξεχωριστό τόνο.

Ε ΝΑ αμαξάκι άνηφόριζε τόν δρόμο 
τής Κηφισιάς πρός τό Τατόϊ. ' Ο 

δρόμος είναι χαλασμένος, γεμάτος 
λακκούβες καί τό αμαξάκι τραμπαλίζε
ται έπάνω του καί τρίζει, καθώς 
προσπαθεί νά τρέξη. Μοναδικός 
επιβάτης είναι ένας ψηλός καί 
γεροδεμένος σαραντάρης μέ κοκκινό- 
μαυρη γενειάδα, πού σπάει πού καί πού 
άπό λεπτές τρίχινες γραμμές. Τό 
άμαξάκι τό τραβάει ό Καρράς, ένα 
γέρικο, άλλά γερό άκόμη άλογο, 
τουρκικό λάφυρο άπό τήν μάχη τής 
Σέκλιζας στό άντάρτικο τοϋ 1878 κοντά 
στήν Καρδίτσα όπου ό γενειοφόρος 
έπιβάτης είχε λάβει μέρος ώς οπλαρ
χηγός. Είναι άπογευματάκι καί τό 
άμαξάκι κατευθύνεται στό Κατσιμίδι, 
στό κτήμα τοϋ γενειοφόρου, πού 
βιάζεται νά φθάση πριν τόν πάρη ή 
νύκτα.

Αξαφνα, ένώ τό άμαξάκι προχωρεί 
μέσα άπό πυκνές θαμνώσεις πετά
γονται άπό τά κλαδιά δυό - τρεις 
οπλοφόροι μέ μαύρους λερούς ντου- 
λαμάδες καί τοϋ κλείνουν τόν δρόμο.

-  Στόν τόπο! τοϋ φωνάζουν.
Ο έπιβάτης τραβάει άμέσως τό 

πιστόλι του καί έτοιμάζεται νά ρίξη

προβάλλοντας τό πελώριο σώμα του 
έξω άπό τό άμάξι.

-  Μή κύρ Δημητράκη, μή ρίχνεις. Δέν 
ξέραμε πώς είσαι έσύ, ξαναφωνάζουν 
οί οπλοφόροι καί κατεβάζοντας εύθύς 
τά όπλα τους τρέχουν κοντά του, 
γοντατίζουν καί τοϋ φιλούν τό χέρι.

Οί οπλοφόροι τώρα ληστοφυγόδικοι, 
είχαν πολεμήσει κοντά του, έδώ καί 
δέκα χρόνια, στήν έπανάσταση τής 
Θεσσαλίας καί μόλις αύτή τήν στιγμή 
άντίκρυζαν, στό πρόσωπο έκείνου πού 
πήγαιναν νά ληστέψουν, τόν παλιό τους 
καπετάνιο καί τόν τέως δήμαρχο 
' Αθηναίων Δημήτριο Σοϋτζο.

Όμως άς ρίξωμε πρώτα μιά βιαστική 
ιστορική ματιά στήν έπανάσταση τοϋ 
1878, στό έθνικοαπελευθερω τικό 
κίνημα, τό όποιο έπηρέασε άποφασιστι- 
κά τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας, 
δοθέντος ότι, χάρη στούς σκληρούς 
άγώνες τών άνταρτών τοϋ έτους 
αύτοϋ, τό βερολίνιο συνέδριο έπιδίκα- 
σε στήν Ελλάδα τίς περιοχές Λαρίσης, 
Τρικάλων, Βόλου καί Καρδίτσης ώς 
έπίσης καί τήν "Αρτα μέχρι τόν 
Αραχθο, πού ένώθηκαν μέ τήν 
Ελλάδα τό 1881.
Τό 1878 ή Τουρκία βρισκόταν σέ

Αριστερά: Γελοιογραφία τοϋ «Ρωμηοϋ» τοϋ 
Σουρή. Κάτω: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Δ. 
Σοΰτζος. Τήν έποχή τής έκλογής του ήταν 
μόλις 33 έτών. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: 
Στρατός στά πρώτα χρόνια τής βασιλείας 
τοϋ Γεωργίου τοϋ Α \  Κάτω: Ή άναγγελία 
τής έκλογής τοϋ Δ. Σούτζου ώς Δημάρχου 
κατά τίς έκλογές τοϋ 1879.

πόλεμο μέ τήν Ρωσία. Ή  "Ελλάδα, 
μετά άπό πολύμηνους δισταγμούς, πού 
οφείλονταν σέ παρασκηνιακές ένέρ- 
γειες τής άγγλικής διπλωματίας καί 
στήν πολιτική τών πρακτόρων της, 
μπήκε τήν τελευταία στιγμή στόν 
πόλεμο έναντίον τών Τούρκων καί ό 
Στρατηγός Σκαρλάτος Σοΰτζος εισέ
βαλε στήν Θεσσαλία έπικεφαλής τοϋ 
έλληνικοΰ στρατού. " Αλλά πριν περάση 
εικοσιτετράωρο άπό τήν εισβολή, ό 
ρωσοτουρικός" πόλεμος σταμάτησε μέ 
τήν Συνθήκη τοϋ ' Αγίου Στεφάνου, 
όπότε έπενέβησαν οί Μεγάλες Δυνά
μεις καί ό στρατός μας άνεκλήθη. 
" Ομως ό έλληνικός άγώνας συνεχίσθη- 
κε μέ άνταρτικά σώματα γιά μεγάλο 
διάστημα. Σέ ένα άπό αύτά άρχηγός 
ήταν ό Δημήτριος Σοΰτζος γιός τοϋ 
Σκαρλάτου Σούτζου, ό όποιος πούλησε 
ένα άπό τά κτήματά του καί έξόπλισε, 
άφοΰ οργάνωσε, άρκετούς Κιουρκα- 
κιώτες καί άλλους χωρικούς τής 
" Αττικής καθώς καί διάσημους παλλη- 
καράδες τής "Αθήνας, όπως τόν 
Λάμπρο Βέικο, τόν Σπϋρο " Οριγώνη καί 
τόν "Αλβανό οπλαρχηγό Τσέλιο  
Πίτσαρη ή Τσελεπίτσαρη, ό όποιος 
έμεινε άργότερα θρυλικός γιά τίς
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προεκλογικές του διαδηλώσεις, όπου - 
κατά τόν Δ. Λαμπίκη - κατέβαινε στις 
έκλογές έπικεφαλής τοϋ «Ξυπόλυτου 
Τάγματος» μέ σημαία του τό τσαρούχι.

Γιά τήν συμμετοχή τοϋ Δημητρίου 
Σούτζου, άλλά καί γιά τήν δράση του 
στίς έπιχειρήσεις τής Θεσσαλίας ή 
«Άκρόπολις» τοϋ Γαβριηλίδη στίς 10 

Ιουνίου 1887, γράφει τά έξής: «...
' Ανακινηθέντος τοϋ ' Ελληνικού ζητή
ματος μετέβη εις Λαμίαν ένθα τή 
έντολή τοϋ άρχηγοϋντος τότε τοϋ ' Ελ. 
Στρατού πατρός του, ήσχολήθη εις τήν 
τοπογραφικήν μελέτην τών ' Ελληνικών 
συνόρων καί τή διαταγή τοϋ τότε 
Πρωθυπουργού Κουμουνδούρου κατε- 
σκεύασε τήν άπό Λαμίας εις Δερβένι 
Φούρκαν άμαξητήν οδόν, δΓ ής 
διέβησαν κατόπιν τά ' Ελληνικά στρα
τεύματα.

«τ Ητο τότε πυρετώδης έποχή άπό 
ήμέρας εις ήμέραν άνεμένετο ή 
κήρυξις τοϋ κατά τής Τουρκίας 
πολέμου. Ή  Πλεϋνα είχε πέσει 
μαστιζομένη ύπό τής πείνης, ό δέ 
Ρωσικός στρατός διελθών τά Βαλκάνια 
ήγε νικηφόρως πρός τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν.

«Τά πράγματα έδεινοϋντο έν ' Αθή-
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Δ. ΣΟΥΤΖΟΣ
ναις Η οικουμενική είχε πέσει, ό 
δέ λαός έν φρενήρει συνταράξει 
έθραυε τάς ύέλους των παραθύρων 
όλων τών αρχηγών μεγάλων καί μικρών 
κομμάτων. Διά νά ησυχάσουν τά 
πράγματα έδώ, έπρεπε νά γίνη μιά 
κ ίνησ ις πρός τά σύνορα καί ό 
στρατηγός Σκαρλάτος Σοϋτζος έπικε- 
φαλής τού ύπ' αυτόν στρατού διετάχθη 
νά προχωρήση πρός τό Τουρκικόν 
έδαφος.

« Ο Δημήτριος Σοϋτζος σχηματίσας 
σώμα έκ τετρακοσίων έθελοντών, ήγε 
τήν έμπροοθοφυλακήν δεχθείς αύτός 
πρώτος τάς έκ τού Φρουρίου τού 
Δομοκού έκπεμπομένας σφαίρας τών 
Τουρκικών πυροβόλων. Ό  στρατός 
ώδευε ταυτοχρόνως καί κατέλαβεν 
άπαντα τά πέριξ τού Δομοκού έπίκαιρα 
σημεία. Τό σώμα τού Δημ. Σούτζου, 
μετά τής έμπροσθοφυλακής τού 
στρατού, τού Κ. Δουρδούγια καί τού Κ. 
Ζέρβα, άπέκλεισε τήν άπό Δομοκού εις 
Φάρσαλα οδόν, καταλαβών τά χωρία 
Πουρνάρι καί Βελεοιώταις. ' Η φρουρά 
τού Δομοκού ήρχετο εις διαπραγμα
τεύσεις περί παραδόσεως αύτής, ή δέ 
πεδιάς τής Θεοοαλίας άφρούρητος καί 
καθ' ολοκληρίαν περιήρχετο εις χείρας 
τού ήμετέρου στρατού, οτε ή τότε 
κυβέρνησις ένόμισε καλόν, άφοϋ 
διέταξε τόν στρατόν νά προχωρήση, νά 
τόν ξαναδιατάξη νά ύποχωρήση

« Ό  κ Σούτζος όμως μετά τήν 
ύποχώρηοιν έκείνην, έπέστρεψεν εις 
έν έπαναστάσει τότε εύρισκομένην

Θεσσαλία, άγων τούς ύπ' αύτόν 
έθελοντάς, όπου ένωθείς μετά τών 
έκεί σωμάτων τών κ.κ. ' Ισχομάχου καί 
Τερτίπη παρευρέθη ώς είς έκ τών 
άρχηγών είς τάς μάχας τής Στέκλιτζας 
καί τής Ματαράγκας· έν τή τελευταία 
ταύτη έφορμών κατά τίνος έχθρικής 
θέσεως έπί κεφαλής ολίγων έπιλέκτων 
έτραυματίσθη καιρίως. ’ Η σφαίρα είχε 
διαπεράσει αύτόν καί σχηματίσει 
μεγίστην πληγή, έξ ής διά νά έπιζήση, 
έπρεπε νά είχε τήν σιδηράν κράσιν του. 
Μετά τάς πρώτας προχείρους περι
ποιήσεις, τόν μετέφερον μετά τινας 
ήμέρας είς Σμόκοβον, ένθα εύρίσκετο 
ή μήτηρ του, μετά τριών έβδομάδων 
νοσηλείας μετηνέχθη είς Αθήνας, έπί 
πολεμικού άτμοπλοίου καί μετά τρίμη
νον νοσηλείαν άπεκατεστάθη ή ύγεία 
του πλήρως...».

Γυρίζοντας λοιπόν, στήν Αθήνα 
μετά τήν κατάπαυση τού πυράς, όλοι 
αύτοί οί Αθηναίοι, πού πολέμησαν 
στήν Θεσσαλία κοντά στούς ντόπιους 
άντάρτες διατήρησαν τούς συναγωνι- 
στικούς δεσμούς πού τούς είχαν 
ένώσει στις μάχες τού 1878 καί ένα 
χρόνο μετά, τό 1879, όταν ό Δημήτριος 
Σοϋτζος κατέβηκε στις έκλογές ώς 
ύποψήφιος δήμαρχος Αθηνών, βρέ
θηκαν όλοι πλάι του καί μετέφεραν τόν 
άγωνιστικό παλμό τής Θεσσαλίας 
στούς δρόμου^ τής προεκλογικής 
πρωτεύουσας. Ό  Γ. Π Παρασκευό- 
πουλος τότε καί γιά πολλά χρόνια, 
γεν ικός γραμματεύς τού Δήμου

' Αθηναίων, στό βιβλίο του οί «Δήμαρχοι 
τών Αθηνών» πού κυκλοφόρησε τό 
1907, άναφέρει σχετικώς καί τά έξής: 
«... Ή  8η Απριλίου 1879 ήτο ή 
όρισθεισα ήμέρα, όπως οί δημόται 
' Αθηναίοι προσέλθουν είς τάς κάλπας 
καί έκλέξουν τάς νέας δημοτικός 
’ Αρχάς των. ' Η έκλογή αύτή ένηργήθη 
ύπό τήν τροποποίηση τού περί 
δημαιρεσιών νόμου, όπως ή έκλογή 
όλων τών δημοτικών άρχών, ήτοι 
Δημάρχου. Παρέδρων καί Δημοτικών 
Συμβούλων ένεργεϊται έν μιά μόνο 
ήμέρα, παρίσταται δέ κατ' αύτήν 
δικαστικός άντιπρόσωπος.

«Ή  νέα έκλογή ύπήρξε πεισματώ
δης καί αί προεκλογικοί ένέργειαι 
πρωτοφανείς διά τάς Αθήνας. Από 
τής έποχής ταύτης έθεσμοποιήθησαν 
ούτως είπείν οί διαδηλώσεις καί 
ψηφοθηρικοί έκδρομαί. Αντίπαλοι 
ύποψήφιοι Δήμαρχοι ήσαν δύο μόνον: ό 
πρώην τοιοϋτος Π. Κυριάκός καί 
Δημήτριος Σοϋτζος νέος είσέτι τήν 
ήλικίαν (33 έτών) καί πρώτην φοράν

Κάτω: Ό  Δ. Σούτζος μέ τήν οίκογένειά του 
(γυκαίκα καί όκτώ παιδιά) τό 1903, ένα χρόνο 
πριν πεθάνει. Στήν άπέναντι σελίδα: Τά 
έγκαίνια τών σιδηροδρόμων ΣΑΠΠ, οτόν 
Πειραιά (1882).
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κατερχόμενος ε ις  τήν έκλογικήν 
διαπάλην. ' Η επιτυχία τοϋ δευτέρου 
τούτου κατεδείχθη άπό τήν πρώτην 
ημέραν της προεκλογικής ένεργείας 
ύποστηριχθεΐοα καί ύπό των πλείστων 
τών τό τε έφημερίδων. Κατά τό 
άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας έλαβεν 
ούτος ψήφους λεύκάς έν όλω 2.840, 
ένώ ό Π. Κυριάκός έλαβε μόνο 1892.

«Δημαρχιακοί Πάρεδροι κατά σειράν 
έπιτυχίας, ένεδείχθησαν οί Θ. Παπαλε- 
ξανδρής, Λ. Χατζηδημητρίου, Αν. 
Τσόχας, Θρ. Σαντοριναΐος, ' I. Σκαρδιά- 
κος καί Δ. Συλυβριώτης. Δημοτικοί δέ 
Σύμβουλοι οί Δημ. Καλλιφρονάς Γ. 
Σιβιτανίδης, Ν. Λεβίδης, Ιωσήφ 
Γκινάκας, Δημ. Βριζάκης, Γ. Μίνως, Τιμ. 
Φιλήμων, Ά . Ολύμπιος, Μ Μελάς, Σ 
Χαλκοκονδύλης, Γ. Χατζηδημητρίου, 
Κ. Σταυρόπουλος, Αν. Βλάχος, 
Ιωακείμ ' Ιωσήφ, Πλάτων Στρέφης καί 

Κ. Κασαβέτης».
Θά φανή ϊοως περίεργο πώς ένας 

νέος 33 έτών βάζει ύποψηφιότητα γιά 
δήμαρχος τών Αθηνών καί έκλέγεται 
μέ σημαντική πλειοψηφία (τηρουμένων 
βεβαίως τών άναλογιών), άπέναντι τοϋ 
άντιπάλου του, τοϋ Παναγή Κυριάκού, 
πού ήταν δήμαρχος άπό τό 1870 ώς τό 
1879, οπότε έχασε τήν έκλογή, δηλαδή 
κάπου έννέα χρόνια. Οί λόγοι τοϋ 
φαινομένου ήσαν καί ψυχολογικοί καί 
ούσιαστικοί. Καί οί μέν ψυχολογικοί δέν 
είναι δύσκολο νά γίνουν άντιληπτοί άπό 
όσα ήδη έξιστορήσαμε. Γιά τούς 
ούσιαστικούς όμως, τής έκλογής τοϋ

Σούτζου, ή «Άκρόπολις» δίνει τήν 
έξης άπάντηση:

«Τό 1865 άποπερατώσας ό κ. 
Σοϋτζος τάς προκαταρκτικός αύτού 
σπουδάς ένεγράφη εις τήν Φιλοσοφι
κήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου, 
άκροασθείς τά Φυσικομαθηματικά πρός 
ά ε ίχεν  ίδιάζουσαν κλίσιν. Μετά 
τετραετή δέ σπουδήν έν Άθήναις, 
μετέβη τό 1869 εις Παρισίους πρός 
συμπλήρωσιν τών σπουδών του καί 
είσήλθεν εις τό προπαρασκευαστικόν 
κατάστημα τοϋ κ. Άράν, τό δέ 
έπόμενον έτος έδωκε τάς είσιτηρίους 
έξετάσεις όπως είσέλθη ε ις  τήν 
«Κεντρικήν Σχολήν» τών έπιστημών έν 
Παρισίοις, όπου μεταξύ 450 μαθητών 
είσήλθον μόνον 200, έκ τών όποιων ό 
τεσσαρακοστός πέμπτος ήτο ό νϋν 
Δήμαρχος κ. Σοϋτζος. Έν τή Σχολή 
ταύτη έμεινε σπουδάζων τρία περίπου 
έτη, καί μετά τό πέρας τών σπουδών, 
μετά διαγωνισμόν, εις όνέλαβον μέρος 
200 φοιτηταί καί έπέτυχον 170, ό κ. 
Σοϋτζος ήτο ό δωδέκατος διπλωματού
χος μηχανικός.

«Μετά τήν άνάρρωσίν του διωρίσθη 
τό 1878 νομομηχανικός έν Εύβοια 
ένθα έξετέλεσε τά ύδραυλικά έργα... 
Παραιτηθείς μετά τινας μήνας έξελέγη 
κατά τάς δημοτικός έκλογάς Δήμαρχος
Αθηναίων...

«Αί ύπηρεσίαι άς ώς νομομηχανικός 
ε ίχ ε  προσφέρει ε ις  τόν Δήμον 
Χαλκίδος διοχετεύοας ϋδατα άπομε- 
μακρυσμένων πηγών εις τήν πόλιν,

είχον καταστήσει ζηλευτόν τό όνομά 
του έν τή πόλει μας ήτις κυρίως 
έστερεϊτο ύδάτων έπαρκών, μαστιζο- 
μένη διηνεκώς ύπό άνυδρίας, καθ' ής 
ούδεμίαν μέριμναν έλάμβανον οί 
προκάτοχοι Δήμαρχοι, μή γνωρίζοντες 
ή μή δυνάμενοι νά έργασθώσι ύπέρ τής 
τελειοποιήσεως τών ύδραυλικών έργων 
τής πόλεως. "Ο,τι λοιπόν έζήτουν οί 
' Αθήναι τότε ήτο ή συμπλήρωσις τών 
ύδραυλικών έργων, ταύτην δ ' ένόμιζον 
ότι θά έξησφάλιζον έάν άνελάμβανε 
τήν διοίκησιν τοϋ Δήμου ’ Αθηναίων ό κ. 
Δ. Σοϋτζος».

Ο Σοϋτζος ώς δήμαρχος άφησε 
έποχή όχι μόνο γιά τις ένθουσιώδεις 
λαϊκές έκδηλώσεις πού συνόδευαν 
κάθε έκλογή του, άλλά καί γιά τά έργα 
του, κοινωνικά καί έξωραϊστικά άπό τά 
όποια είχε τόση άνάγκη ή Αθήνα. 
Σπουδαιότερα άπό αύτά είνα ι ή 
δημιουργία τής δεξαμενής στόν 
Λυκαβηττό, όπου διοχέτευσε τά νερά 
τής ρεματιάς τής Καλογρέζας καί 
άλλων σημείων τής Αττικής, καί 
έφοδίασε τήν πρωτεύουσα μέ άφθονο 
νερό, ώς καί ή άνέγερση τής Δημοτικής 

Αγοράς, νέας τότε καί συγχρονισμέ
νης. ’ Ωστόσο, άς δούμε τί γράφει πάλι 
ή έφημερίδα τοϋ Γαβριηλίδη γιά τήν 
προεκλογική κίνηση τής έποχής, όπου 
παρουσιάζει καί μιά ένδιαφέρουσα 
σκιαγραφία τής προσωπικότητας τοϋ 
Δημητρίου Σούτζου.

«Ένθυμούμεθα κατά τήν πρώτην 
έκλογήν τοϋ κ. Σούτζου, τό 1879, ποια 
ρεύματα είχαν σχηματισθή ύπέρ αύτοϋ 
έν τή ήμετέρα πόλει... Οτε τό όνομα 
τοϋ κ. Δημ. Σούτζου έρρίφθη εις τό 
μέσον έγείρον θύελλαν ένθουσιασμοϋ, 
άσματα γραφέντα τότε έψάλλοντο, 
σημαΐαι φέρουσαι χρυσοϊς γράμμασι τό 
όνομα τοϋ νεαρού ύποψηφίου άνηρ- 
τώντο καί πάσαι αί γωνίαι τών οδών τής 
πρωτευούσης έφερον τό όνομα τοϋ 
νέου Δημάρχου. ' Ο ένθουσιασμός δέ 
ούτος δέν ήτο παράλογος ό νέος 
Δήμαρχος ήτο μηχανικός, ύδραυλικός, 
άνθρωπος ύλικώς άνεξάρτητος νέος, 
πλήρης σθένους καί δραστηριότητος...».

Καί συνεχίζει ή έφημερίδα: « Ό  κ. 
Σοϋτζος έγεννήθη ένταϋθα τήν 24 
Οκτωβρίου 1846, άλλά τήν παιδικήν 

αύτοϋ ήλικίαν διήνυσεν ώς έπί τό 
πλεϊστον εις τό έν Δεκελεία πατρικόν 
του κτήμα Τατοΐου ένθα μετά τών 
άδελφών του ζώσα ή μήτηρ του, ή 
εύγενής Δέσποινα Σούτζου, κόρη τοϋ 
' Αλ. Καντακουζηνοϋ, έδιδεν αύτοϊς τά 
πρώτα στοιχεία τής άγωγής καί τών 
γραμμάτων. Ά λ λ ' ό,τι κυρίως άπέκτη-
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Από τά φλέγοντα προβλήματα τοϋ καιρού μας

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΟΤΑΝ 0 "ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ'· ΧΤΥΠΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΣ

Π ΙΚΡΗ είναι ή αλήθεια. Τά ναρκωτι
κά ώρμησαν στον κοινωνικό μας 

χώρο μέ τά οδυνηρό άποτέλεσμα, τήν 
τραγική καί θανατηφόρα έμπλοκή τών 
νέων μας στόν άπαίσιο χώρο τους. ' Από 
παντού έρχονται τούτα τά μηνύματα 
τής φοβερής αιχμαλωσίας, πού οδη
γούν στόν θάνατο. Σ' ένα μακάβριο, 
έπώδυνο θάνατο. Γιατί σπαράζει ό 
νέος, σάν λαβωμένο έρπετό, πριν 
κλείσει τά μάτια του Παραδίνεται σέ 
μιά άνελέητη ψυχική καί σωματική 
οδύνη πριν ή φωνή του χαθεί μέσα στήν 
άβυσο, στήν κόλαση τοϋ πόνου, στό 
έρεβος τής διαστροφής, στό τραγικό 
της τέλος. Καθημερινά οί έφημερίδες 
πληροφορούν τό κοινό γιά τήν εισβολή 
τών ναρκωτικών στήν ιδιωτική ζωή τών 
νέων μας καί στά σχολεία. ' Ενδεικτικά 
άναφέρουμε τήν παρακάτω είδησεο- 
γραφία. « Ανακρίσεις μετά άπό λιπο
θυμία 18 μαθητριών, στήν τσέπη μιας έκ 
τών όποιων βρέθηκε ένα χαπάκι, πού

προκαλεϊ εύθυμία» (Καθημερινή 2-6- 
76). « Ό  θάνατος, φινάλε τραγικό γιά 
τή μαθήτρια» (' Ελευθεροτυπία 22-6- 
76). «Τά ναρκωτικά χτυπούν τις πόρτες 
τών Σχολείων μας» (Πολιτικά Θέματα 
άρ. τεύχ. 296). «Μπαίνουν τά ναρκωτικά 
στά σχολεία» (Άπογευματικνή 11-4- 
79). «Λιποθυμούν στήν τάξι τήν ώρα τοϋ 
μαθήματος» (Βραδυνή 1-10-79). Ακό
μη όμως πιό συνηθισμένη είναι ή 
έντονη παρουσία τους μέσα στά 
σύγχρονα κέντρα ψυχαγωγίας (ψυχο- 
φθορίας + ψυχοκτονίας), όπως ντισκο- 
τέκ, καφετέριες, σφαιριστήρια κ.λ.π.

Προλογικά θά θέλαμε νά τονίσουμε 
ότι τά ναρκωτικά είναι μιά σύγχρονη 
μάστιγα. Μιά βραδυφλεγής βόμβα μέσα 
στή δομή τής Κοινωνίας μας. Ο ύπ' 
άριθμός 1 έχθρός τής ύπόστασης τού 
έθνους μας. Θά πρέπει, γΓ αύτό νά 
ξεκινήσουμε μιά σωστή καί ύπεύθυνη 
ένημέρωση. γιά τούτο τόν παράδοξο 
καί νοσογόνο άφέντη τής νεανικής

ψυχής. Νά χτυπήσουμε συναγερμό, τό 
ξεκίνημα μιας σωστικής άγρύπνιας, πού 
άπομακρυσμένη άπό πολιτικές - 
παθολογικές έπενδύσεις, θά μιλήσει 
τήν καυτερή καί φλογισμένη γλώσσα 
τής άλήθειας.

Α) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε τις 
τρομακτικές, ίσως κοσμογονικές, 
έπιδράσεις τών ναρκωτικών στή ζωή 
τοϋ άνθρώπου, άν δέν γνωρίσουμε ή 
μάλλον δέν βηματίσουμε - έστω μέσα 
άπό τήν έρευνα - πρός τόν κόσμο τών 
ναρκωτικών.

Σύντομα θά άναφερθοΰμε στις 
ναρκωτικές ούσίες, πού διακινοϋνται 
οτήν κοινωνία σήμερα, παράνομα ή 
νόμιμα, καί οί όποιες βοηθούν άρνητικά 
τήν πορεία τής ζωής τοϋ άνθρώπου.

Τό χασίς, ή μαριχουάνα, τό όπιον, ή 
μορφίνη, ή ήρωίνη, ή κωδε'ινη καί ή
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σεν έκεΐ είναι ή τεραστεία δύναμις τών 
μυώνων ήτις καθιστά αύτόν λόγω 
σωματικών δυνάμεων τόν ίσχυρότερον 
άνδρα τών Αθηνών. Περί τής σιδηράς 
αύτοϋ δυνάμεως διαδίδονται πλεΐστα 
άνέκδοτα, άτινα παρουσιάζουν αύτόν 
είδος Λυκογιάννη, τρέχοντος εις τά 
δάση, παλαίοντος πρός γίγαντας 
χωρικούς καί μετά τής μεγαλύτερος 
εύκολίας άνατρέποντα αυτούς κυνη- 
γοϋντα έπί ήμέρας, ίππεύοντα μετά 
άπαραμίλλου τελειότητες καί σκο- 
πεύοντα διά πιστολιού άλανθάστως 
πάντοτε...».

"Ας δούμε τώρα τήν προεκλογική 
κίνηση, όπως τήν παρουσιάζει μέ τήν 
σατιρική πέννα του καί ό Γ. Σουρής στόν 
«Ρωμηό» του, τού 1883:
Κι έμεις εις τών Δημάρχων μας τ ' 

άρχοντικά άς πάμε 
νά μάθουμε τί γίνεται νά πιούμε καί νά

φάμε...
Έ ! "Ας γυρίσουμε κι εμε ίς  τών 

Αθηνών τήν πάλι 
καί πρώτα μ έ ς ' τού Σοάτσου μας άς 

μπώ τό περιβόλι. 
Από τά δένδρα κρέμονται λογής - 

λογής φανάρια 
έδώ κι έ κ ε ί λεβέντικα γλεντούνε 

παλληκάρια.

τά μούτρα πάνε κι έρχονται καί τί καλά
βλαμάκια

τί φουστανέλλες φουντωτές καί τί 
κοντά βρακάκια. 

Κι ό Δημητράκης τριγυρνά μέ μαύρη
ρεδιγκότα

καί δεξιά κι άριοτερά μοιράζει σαλ-
τσισώτα

φιλεί τόν ένα άπ' έδώ. έκεί μέ άλλον
πίνει

έδώ μιλει κρυφά - κρυφά, έκεί τό χέρι
δίνει

Στόνα μπουκάλι έρχεται καί δεύτερο
καί τρίτο

καί άρχινά ό άμανές καί άρχινά τό ζήτω

καί νοιώθει άμετρη χαρά γιά τούτα ή
ψυχή μου

καί μές ’ τό νοϋ μου τραγουδώ τό 
Λιγερόν απαθί μου.

Στό επόμενο φύλλο τού «Ρωμηοϋ», 
τής 9/7/1883, ό Σουρής περιγράφει, 
πάλι έμμετρα, τις προεκλογικές 
έκδηλώσεις τών δημοτικών έκλογών, 
πού άνέδειξαν γιά δεύτερη φορά 
δήμαρχο τόν Σοϋτζο. Κυριώτερος 
άντίπαλος τού νεαρού Δημητράκη αύτή 
τή φορά ήταν ό Μιχαήλ Μελάς, 
μεγαλέμπορος θεωρούμενος έκπρό-

Τό Πανβττιστήμιο 
Αθηνών στίς αρχές 

τής βασιλείας 
Γεωργίου τοΰ Α '

σωπος τής μεγαλοαστικής τάξεως, ένώ 
ό Σοϋτζος ύποστηριζόταν άπό τίς 
λαϊκές μάζες, γεγονός πού οίάντίπαλοί 
του τόν χλεύαζαν καί παράλληλα 
άποκαλοϋσαν τούς οπαδούς του 
«λούστρους». "Ηταν ή έποχή κατά τήν 
όποια άρχιζε νά έμφανίζεται στό 
έλληνικό προσκήνιο ή κεφαλαιοκρατία. 
Πλούσιοι ομογενείς τού έξωτερικοΰ - 
άποκληθέντες «Χρυσοκάνθαροι» - 
βρήκαν στήν ' Ελλάδα, ή όποια βρισκό
ταν άκόμη στά πρώτα βήματα μιάς 
ύποτυπώδους βιομηχανικής άναπτύ- 
ξεως, έδαφος κατάλληλο γιά πλουτισμό 
καθώς μάλιστα έπικρατοϋσε άσυδοσία 
στά ώράρια έργασίας, ήταν άνύπαρκτη 
ή κοινωνική άσφάλιση καί κατοχύρωση 
τών έργαζομένων καί, τό σπουδαιότε
ρο, ήσαν έξευτελιστικά τά ήμερομίσθια. 
Φυσικό, λοιπόν, νά άναπτυχθή ή λαϊκή 
άντίδραση, πού βρήκε τήν εύκαιρία νά 
έκδηλωθή στίς δημοτικές έκλογές τού 
1883. Καί όχι μόνο στήν Αθήνα. Ή  
άντίδραση ήταν παντού. "Ετσι, παράλ
ληλα μέ τήν παράταξη τών «λούστρων» 
τού Σούτζου, παρουσιάσθηκε καί στόν 
Πειραιά ή άντίστοιχη, ή λεγομένη τών 
«-υπόλυτων», πού κέρδισε καί αύτή τίς 
έκλογές στό έπίνειο.

Οί φίλοι τοΰ Σούτζου, γιά νά δείξουν 
πώς δέν τούς πείραζε τό κοσμιτικό 
έπίθετο «Λοϋστροι» καί γιά νά διασκε
δάσουν τήν κατάσταση οργάνωσαν 
στούς δρόμους τής άθηναϊκής πόλεως 
προεκλογική διαδήλωση μέ άμαξες καί 
σέ κάθε μία κρέμασαν, σάν σήμα 
κατατεθέν τής παρατάξεώς τους, ένα 
κασοελάκι λούστρου. Τραγουδούσαν 
κιόλας, όπως συνηθιζόταν καί τότε, 
άλλά μετά άπό κάθε τετράστιχο 
έπαναλάμβαναν τήν έπωδό «Ταρλα- 
μπούμπα ταρλαμπά, βάλτε μαύρο τοΰ 
Μελά» Αύτό έγινε άφορμή νά άποκλη- 
θοΰν καί «Ταρλαμπούμπηδες» πρός 
διασκέδαση μικρών καί μεγάλων. 
Φαίνεται, πάντως πώς ή πολεμική τους 
ήταν τέτοια, ώστε ό Μελάς δέν ήλθε 
ούτε δεύτερος. Πρώτος έπιλαχών σέ

ψήφους άναδείχθηκε ό Καλλιφρονάς. 
Ιδού καί οί στίχοι τού Σουρή:

Λοιπόν τόν Δημητράκην μας τόν 
βγάλαμε καί πάλιν 

καί τόσα ζήτω καί φωνές έπήγανε
χαλάλι.

Τών Αθηναίων έξαφνα ό Δήμοσ
άνεστήθ

ευθύς παρόν καί παρελθόν καί μέλλο
έτιμήθη

Κι ιδού ό εύγενέστερος λαός τής
φηλ,

μές  τό καταμεσήμερο τής τρίτι
Ίουλί.

μέ τόσες βούρτσες παπουτσιών σ 
άμάξια ξαπλωμένο. 

τρελλός φρενήρης άγριος καί παρι 
μορφωμένοι

Κι έγλέντα ό κυρίαρχος άπ’ τό με 
θύσι σκνίπα

καί μέ μανίας έκστασιν τά χέρια του
έκτυπα.

Εδώ κι έκε ί δέν άκουγες παρά «οι 
λοϋστροι ζήτω» 

κι άκόμη άγριώτερος τού καννιβά-
λου ήτο,

κι έπήδα μές στίς άμαξες κι έπήδα 
μές τά κάρρα 

πού μόλις τόν έκκύταζες καί σ ' έ 
πιανε τρομάρα.

Ως κι οί γυναίκες ξύπνησαν σέ τού
τες τίς ήμέρες
καί πλύστρες τά τσεμπέρια των σή
κωσαν γιά παντιέρες.

Θά φανή ίσως περίεργο πώς ένας 
έκπρόσωπος τής ίθυνούσης τάξεως 
μιάς έποχής όπου οί κοινωνικές 
διακρίσεις ήοαν πολύ άνεπτυγμένες, 
βρέθηκε τόσο στενά δεμένος μέ ένα 
τμήμα τοΰ άθηναϊκοΰ λαού, πού οί 
«καθώς πρέπει» άντίπαλοί του άποκα
λοϋσαν «λούστρους». "Αν άνατρέξη 
κανείς οτήν ιστορία, θά διαπιστώση ότι 
ολόκληρη ή ζωή τής οικογένειας 
Σούτζου είναι άφιερωμένη στούς 
άγώνες τόσο γιά τήν έλευθερία τής 
πατρίδος όσο καί γιά τήν βελτίωση τών 
συνθηκών διαβιώσεως τών βασανισμέ
νων Ελλήνων. Γαλουχημένοι οί 
Σοϋτζοι στά φιλελεύθερα συνθήματα 
τής Γαλλικής ' Επαναοτάσεως καί τού 
Ναπολέοντα βρέθηκαν πάντα μπροστά 
σέ κάθε άγώνα, ένώ πίσω τους έσερναν 
τό λαϊκό έρισμα. Τό 1769 ό μέγας 
δ ιερμηνέας τής Πύλης Νικόλαος 
Σοϋτζος, προππάπος τοΰ δημάρχου, 
άποκεφαλίσθηκε άπό τούς Τούρκους 
μέ τήν κατηγορία ότι συμμετείχε στά 
«όρλωφικά», ένώ τό 1821 ένας άλλος
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Δ. ΣΟΥΤΖΟΣ

Σοϋτζος, δεύτερος έξάδελφος τού 
πατέρα του, ό περίφημος Μιχαήλ 
Βόδας, ηγεμόνας τής Μολδαβίας, 
έκαψε δημοσίως τά ηγεμονικά του 
έμβλήματα διακηρύσσοντας τήν εύχή 
«νά δή τήν ' Ελλάδα έλεύθερη καί άς 
γίνη ό έσχατος τών πολιτών της». Λίγα 

,'χρόνια άργότερα, τό 1843, έλαβε 
,μέρος στήν συνταγματική συνωμοσία, ή 
όποια οργάνωσε τό κίνημα τής 3ης 
■Σεπτεμβρίου τού ίδιου έτους. Επίσης 

νας θείος του, ό σατιρικός ποιητής 
Αλέξανδρος Κ. Σοϋτζος, γαλούχησε, 

4έ τά φιλολαϊκά του κηρύγματα, τις 
λρώτες μετεπαναστατικές γενιές καί 
ϊπέστη πολλούς κατατρεγμούς γιά τις 
φιλελεύθερες ιδέες του. Αλλά καί ό 
μεγαλύτερος άδελφός του ποιητοϋ, 
Εκατόνταρχος τοϋ 1 Ιερού Λόχου, 
Εημήτριος πολέμησε γενναία στό 
Δραγατσάνι τό 1821. Τέλος ό Δημή- 
τριος Σοϋτζος μπήκε πρώτος στήν 
έπανάσταση τής Θεσσαλίας γιά τήν 
άνάσταση τών σκλαβωμένων Ελλήνων 
άγροτών καί έξελέγη δήμαρχος μέ τήν 
λαϊκή ύποστήριξη.

' Ωστόσο, δέν πέρασε πολύς καιρός 
άπό τόν δεύτερο έκλογικό του θρίαμβο, 
τό 1883, καί οί άντίπαλοί του βρήκαν τόν 
τρόπο νά τόν έκδικηθοΰν γιά τήν λαϊκή 
άποδοκιμασία πού ύπέστησαν. Κατάφε- 
ραν νά τόν καθίσουν στό σκαμνί 
κατηγορούμενο «έπί άπιστία καί 
άπάτη», άφοΰ βέβαια φρόντισαν νά 
μείνη προφυλακισμένος ένα ολόκληρο 
έξάμηνο. Τό δικαστήριο τόν άθώωσε 
πανηγυρικά καί ό άθηναϊκός λαός τόν 
πήγε στά χέρια στό σπίτι του. "Ομως

στήν ψυχή τοϋ νεαρού δημάρχου 
έμεινε γιά πάντα ή πικρία γιά τις 
μικρότητες, στις όποιες οδηγεί συχνά ή 
κομματική έμπάθεια. ’ Αλλά, νά πάλι ό 
Σουρής:

Εις τό σκαμνί ό Δήμαρχος έπί πλα
στογραφία,

εις τό σκαμνί ό Δήμαρχος αμέσως άς
καθήση.

Τό θέλει ό Νομάρχης μας κι ή άλλη
συντροφιά,

καί ποιος σέ τέτοια θέληση μπορεί ν ' 
άντιμηλήσει:

Εις τό σκαμνί ό Δήμαρχος έπί κλοπή κι
άπάτη,

τόν καρτερούν τής Θέμιδος οί Πόντιοι
Πιλάτοι.

Τόσον καιρό έχόρευαν τοϋ Δήμου τά
Ταμεία

τόσον καιρό δέν έβλεπε ό Δήμος
προκοπή

μά δέν ήκούετο φωνή τής Θέμιδος
καμμία

κι ούτε Νομάρχης βρέθηκε λόγο κακό
νά πή

τόσον καιρό έπλούτιζαν κάμποσοι μέ
τόν Δήμο

μά δέν ήκούσθη μιά φωνή βοώντος έν
έρήμω

Καί όμως τώρα κυνηγούν αυτόν πού οί
Αθήναι

μ ' άγάπης κι ένθουσιασμοϋ τόν 
στόλισαν στεφάνι, 

πού κάθε άλλο ήμπορεί ό άνθρωπος νά
είναι,

μά μόνον κλέφτης καί φαγάς ποτέ του
δέν έφάνη.

Αλλιώς άν έκλεβε κι αυτός, καθώς καί 
τόσοι άλλοι

εις τό σκαμνί δέν θάθελε κανένας νά
τόν βάλη.

Ή θελε νάναι παστρικός... άλλα καλά
νά πάθη

καί άλλοτε ώς Δήμαρχος τά χρέη του άς
μάθη.

Μετά τήν δικαστική αύτή περιπέτεια, 
ή όποια είχε σάν άποτέλεσμα νά 
άποσπάση τά συγχαρητήρια τοϋ 
δημοτικού συμβουλίου «διά τήν διοικη
τικήν τοϋ Δημάρχου σύνεσιν καί τήν 
πατρικήν φειδώ, ήν ουνεβίβασεν έν 
πάσι τά οικονομικά τοϋ Δήμου πρός τάς 
κυρίως αύτοϋ άνάγκας», όπως γράφει ό 
Παρασκευόπουλος, ό Δήμαρχος Σοΰ- 
τζος συνέχισε τά δημαρχιακά του 
καθήκοντα ώς τό 1887. Στις έκλογές, 
όμως, πού διεξήχθησαν τότε, δέν 
κατόρθωσε νά έπανεκλεγή. Είχε 
άντίπαλο τόν μεγάλο έθνικό εύεργέτη 
' Ανδρέα Συγγρό, ό όποιος κέρδισε τις 
έκλογές μέ 5.149 ψήφους έναντι 3.943 
τοϋ Σούτζου. Χαρακτηριστική έν 
προκειμένω είναι ή ραγδαία αύξηση τοϋ 
πληθυσμού τής ' Αθήνας κατά τά οκτώ 
αύτά χρόνια, άπό τό 1879 ώς τό 1887. 
Μέ βάση τό δεδομένο τών άριθμών τών 
ψήφων, παρατηρεΐται αύξηση 4.360 
νέων ψηφοφόρων. ’Όπως προαναφέ- 
ραμε, ό Δημήτριος Σοϋτζος κέρδισε τις 
πρώτες του έκλογές μέ 2.840 ψήφους 
έναντι 1892 τοϋ άντιπάλου του καί τις 
έχασε, οκτώ χρόνια άργότερα, μέ 3.943 
έναντι 5.149. 'Έκτοτε δέν ξαναέβαλε 
ύποψηφιότητα.
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Συνέχεια άπό τό προηγ. καί τέλος

Γραφεία συνοικεσίων στ’ άστρα
Πάντως όσο κι άν φαίνεται παράδοξο 

κι άπίθανο, κάθε άστρολόγος έχει κι 
άπό ένα ή καί περισσότερα γραφεία 
συνοικεσίων, πού έχουν έδρα τους τήν 
γη άλλά τό μεγάλο άφεντικό τους είναι 
τά άστρα:

Τώρα θά μοϋ πείτε:
Τί χρειάζεται ό άστρολόγος στό 

γραφείο:
Μά δέν τό ξέρετε; Εναι τό στόμα τών 

άστρων: Γιατί αυτά προβλέπουν, 
σκέφτονται, άποφασίζουν γιά τήν μοίρα 
τών άνθρώπων, άλλά δέν έχουν στόμα 
νά μιλήσουν.

Τί νά γίνει λοιπόν; Δανείζονται τό 
στόμα τού άστρολόγου καί μ' αυτό 
μιλούν!

Καί τί λένε;
Ας δούμε μιά άπάντηση ένός 

ζευγαριού άστρολόγων σέ μιά πελάτισ- 
σά τους:

«... Πάντως τόν ιδανικό σου σύζυγο 
θά πρέπει νά τόν άναζητήσης άνάμεσα 
σέ άτομα τού Καρκίνου, τού ' Υδροχόου 
καί τού Δέοντος, ένώ θά πρέπει ν' 
άποφεύγης άτομα τού Ζυγού, τού 
Σκορπιοϋ, όχι μόνο στόν αισθηματικό 
τομέα άλλά καί σ' όλους γενικά τούς 
τομείς τής ζωής σου. (Οικογενειακός

θησαυρός 466/6.7.76, σελ. 78).
Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει νά 

παντρεύεται μόνο μέ βάση τό ζώδιό 
του: Λέτε καί οί άτομικές, κληρονομι
κές, οικογενειακές, κοινωνικές, θρη
σκευτικές κ.ά. καταβολές καί συνθήκες 
δέν παίζουν κανένα ρόλο στή ζωή του.

' Αλλά καί κάτι άλλο.
Αν ή άφελής κοπέλλα, πού κατέφυ

γε στούς άστρολόγους αύτούς, 
άποφασίση νά έφαρμόση τή συμβουλή 
τους, τότε πρέπει νά κάνει έχθρούς 
τουλάχιστο τούς μισούς άνθρώπους 
τού περιβάλλοντος της, όσους δηλαδή 
έχουν τήν «τύχη» ή τήν «άτυχία» νά 
άνήκουν στό Ζυγό καί στόν Σκορπιό! 
"Ας είναι.

Θέλετε νά δούμε άλλη μιά άπάντηση, 
τών ίδιων άστρολόγων; Εναι ή έξής:

«Θά χωρίσης μέ τό άτομο αύτό καί θά 
κάνης άλλο γάμο άπό αίσθημα, πάρα 
πολύ έπιτυχημένο. Αύτό οφείλεται 
στόν άστερισμό σου, πού δίδει συχνά 
δεύτερο γάμο. Θά παντρευτής μετά 
3-4 χρόνια καί θά ζήσης εύτυχισμένη». 
(Οικογενειακός Θησαυρός 445/10.2. 
76. σελ. 78).

Τ άστρα λοιπόν σκάφτηκαν! Ό  
άστρολόγος, ό συνεταίρος τους, 
μετάφρασε τήν σκέψη τους καί νά τό 
άποτέλεσμα!... Η δυστυχισμένη κο
πέλλα, πού κατέφυγε σ' αύτούς, θά

πρέπει νά διαλύση τόν πρώτο της γάμο, 
γιά νά κάνη δεύτερο εύτυχισμένοϋ!

Τό κακό όμως δέν σταματά μέχρις 
έδώ. Γιατί οί άστρολόγοι, φαίνεται, δέν 
έπικοινωνοΰν μόνο μέ τ ' άστρα άλλά 
καί μέ τόν... ' Ιπποκράτη!

" Ετσι δίνουν καί ιατρικές συμβουλές, 
όπως:

«Φίλη μας ό γάμος σου θά γίνη άπό 
συνοικέσιο... Παιδιά θά κάνης...»! 
(Ντόμινό 925/13.11.75, σελ. 73).

Οί (όροσκοττιοφάγοι
Ας δούμε όμως καί μιά άλλη πλευρά 

τών ώροσκοπίων:
Τά ώροσκόπια τού Ραδιοφώνου, τών 

Περιοδικών, τών Εφημερίδων κ.λ.π. 
άπευθύνονται άσφαλώς σέ όλους.
' Επομένως αύτά πού λένε πρέπει 
νάχουν έφαρμογή σ' όλους.

Αύτό όμως είναι άδύνατο. Γιά τόν 
άπλό λόγο ότι όλοι όσοι άνήκουν στό 
ίδιο ζώδιο είναι άπίθανο νά μοιάζουν 
κοινωνικά, σάν προσωπικότητες, στό 
φύλο, στήν ήλικία, στις συνήθειες, στις 
έπιθυμίες κ.λ.π. “ Ολοι αύτοί μπορεί 
νάναι μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναί
κες, φτωχοί, πλούσιοι, άρρωστοι, ύγιεΐς 
καί δέν ξέρω τί άλλο.

Κάτω: Προσφυγή στις συμβουλές μάγων. 
Ψηφιδωτό τού Διοσκουρίδη τού Σαμίου. 
Από τήν έπαυλη Κικέρωνος, στήν Πομπηία. 

Στήν άπέναντι σελίδα: Συγκέντρωση μάγων 
καί μαγίσσων γιά τή λατρεία τού διαβόλου. 
Ζωγραφικός πίνακας.
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Θάμοϋπήτε: Καθ' ένας απ' αύτούς, 
άς διαβάζει δ,τι τόν άφορδ.

Ά μ ' δέ; Εδώ είναι ό κόμπος. Γιατί 
άν ό κάθε προληπτικός ήξερε τί θέλει 
θά τό ζητοϋοε στή λογική του κι όχι στά 
ωροσκόπια.

Συμβαίνει όμως τό εξής:
"Οταν ό ώροσκοπιοφάγος διαβάζει 

τό ωροσκόπιό του, ύποβάλλεται καί 
γίνεται ένα μ αυτό. Ετσι, όταν τοΰ 
λέει κάτι καλό, συγκεντρώνει όλες του 
τις δυνάμεις καί προσπαθεί νά πετύχει. 
Αν πάλι τού λέει κάτι κακό, τότε - 

χωρίς νά τό καταλαβαίνει - παραλύει 
ολόκληρος, μέ άποτέλεσμα νά παθαίνει 
χειρότερο κακό άπό έκεϊνο  πού 
προβλέπει τό ώροσκόπιο!

Βέβαια ύπάρχουν καί τά ατομικά 
ωροσκόπια, πού φτιάχνουν οι άστρολό- 
γοι όταν πληρωθούν καλά.

Μήν άνησυχείτε όμως. Υπάρχουν 
καί φθηνά άτομικά ώροσκόπια! Είναι 
αύτά πού στέλνονται ταχυδρομικά, 
όταν ό πελάτης στείλει στόν άστρολόγο 
τήν ήμερομηνία γεννήσεώς του καί τό 
άνάλογο χρηματικό ποσό!

' Απ' αύτό καί μόνο όμως βγαίνει τό 
συμπέρασμα πώς ύπάρχει πολλή 
άφέλεια σέ μερικούς άνθρώπους καί 
άπάτη στόν άστρολόγο. Γιατί τήν ίδια 
ήμερομηνία ή τήν ίδια ώρα άκόμη, 
έχουν γεννηθή πάρα πολλοί άνθρωποι. 
Καί καθ' ένας άπ' αύτούς άνάλογα μέ 
τό οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 
θρησκευτικό κ.λ.π. περιβάλλον δια
μορφώνει έντελώς διαφορετικά τήν 
προσωπικότητά του.

Πάλι, άν πάρουμε δυό δίδυμα 
(γεννημένα άπό διαίρεσι ένός ώαρίου), 
τό ένα τό μεγαλώσουμε σέ μιά πόλη καί 
τό άλλο σ' ένα βουνό, άοφαλώς δέν θά 
μοιάζουν άργότερα σάν χαρακτήρες. 
Πώς λοιπόν θάχουν κοινό ώροσκόπιο;

Ακόμη, άν κάνει κανείς μιά πρόχειρη 
έρευνα στά παιδιά πού γεννιώνται τήν 
ίδια ώρα σέ ένα Μαιευτήριο ή στά 
Μαιευτήρια τής ' Αθήνας θά διαπιστώ
σει πώς τά περισσότερα είναι γερά, 
άλλα είναι πρόωρα, άλλα έλαττωματικά, 
άλλα ζοϋν, άλλα πεθαίνουν κ.λ.π. Πώς 
λοιπόν τά παιδιά αύτά θάχουν ίδια 
έξέλιξη; καί άργότερα κοινό ώροσκό
πιο;

" Υστερα οί προληπτικοί, πού τρέχουν 
στούς άστρολόγους καί στά ώροσκόπια, 
γιατί δέν σκέφτονται τό έξής:

Ο άστρολόγος, πού φτιάχνει 
ώροσκόπιο γιά τήν τύχη τών άλλων, γιατί 
δέν φτιάχνει ένα καί γιά τήν δική του 
τύχη ή γιατί δέν κατορθώνει μέ τις 
προβλέψεις του νά κερδίσει ένα

λαχείο, μόνο καταδέχεται καί άδειάζει 
διακριτικά τις τσέπες τών άφελών 
πουλώντας άστρα;

Τό κακό τταράγινε

Σάν συμπέρασμα μπορούμε νά 
πούμε πώς τό κακό καί άπό τήν πλευρά 
τών ώροσκοπίων έχει προχωρήσει 
έπικίνδυνα. Τά ώροσκόπια, τελευταία, 
δίνουν καί παίρνουν καί τά θύματά τους 
δέν έχουν τελειωμό. Καί τό ύποστηρί- 
ζουμε αύτό γιά τούς παρακάτω λόγους;

' Ωρισμένα Περιοδικά χρησιμοποίη
σαν ή χρησιμοποιούν παλιά ώροσκόπια. 
άλλάζοντας τήν σειρά τών ζωδίων.

:; Από τούς άστρολόγους γίνεται 
έκμετάλλευση τών άνθρώπων. πού 
καταφεύγουν ο' αύτούς, μέ σκοπό τόν 
χρηματισμό ή καί άλλα άνομολόγητα 
συμφέροντα.

::Θύματα, τις περισσότερες φορές, 
είναι νέοι καί νέες σχολικής ήλικίας ή 
καί μεγαλύτεροι, καμμιά φορά καί 
μορφωμένοι.

: Πολλοί άστρολόγοι έχουν καταδι- 
κασθεϊ «έπί άπάτη» άπό τά δικαστήρια 
Οί ίδιοι ισχυρίζονται πώς ή δουλειά τους 
είναι «ύπούργημα»! Καί άλλοι αύτοτι- 
τλοφορούνται μέ διπλώματα άνυπάρ- 
κτων σχολών τοΰ έξωτερικού.

:: Οί άστρολόγοι διακηρύσσουν πώς 
λύνουν δλα τά προβλήματα μέ άποτέ

λεσμα νά οδηγούν τούς άφελεΐς 
πελάτες τους στόν άποκρυφισμό, στή 
μαύρη μαγεία, στις προλήψεις, στό 
φόβο τού μέλλοντος, στήν οκνηρία, 
στήν αύτοκτονία, στήν άπιστία κ.λ.π.
' Υπάρχει νέος, πού μετά άπό έπίσκεψη 
σέ άστρολόγο - μάγο καί άφοϋ 
παρακολούθησε τελετή μαύρης μα
γείας. θέλησε ν' αύτοκτονήση!

:: Οί άστρολόγοι, τις περισσότερες 
φορές, έξαπατοϋν τούς άρρώστους καί 
τούς άπελπιομένους, πού καταφεύ
γουν σ' αύτούς. Γιατί τούς γεμίζουν μέ 
χίμαιρες, τούς άπομακρύνουν άπό τούς 
γιατρούς καί τήν κανονική θεραπεία 
τους.

:: Πολλοί άπό τούς άστρολόγους, άν 
λάβουμε ύπόψη μας τις καταδικαστικές 
άποφάσεις τών δικαστηρίων, δέν είναι 
ήθικά άδιάβλητα άτομα.

Γιά τά παραπάνω καί γιά άλλα, πού 
δέν γράφονται, νομίζουμε πώς έφθασε 
ό καιρός νά άσχοληθεΐ άποτελεοματικά 
ή ' Εκκλησία, ή Πολιτεία καί είδικώτερα 
ό κ. Είσαγγελεύς.

' Αλλά καί ό καθένας άπό τή θέση του 
μπορεί καί πρέπει νά καταγγέλλει 
έπώνυμα ό.τι έχε ι σχέση μέ τήν 
άστρολογία ή γενικώτερα μέ τήν 
μαγεία, χωρίς νά φοβάται τήν δημοσιό
τητα ή μήπως οί μάγοι τού κάμουν κακό.

Είμαστε στή διάθεση σας νά σάς
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Δεξιά: Ο διάσημος κομπογιαννίτης - μάγος Έλιασα Πέρκινς «θεράπευε» κάθε άρρώστεια 
μέ τή χρησιμοποίηση μαγικών ράβδων Γκραβούρα τού 18ου αιώνα. Στήν άπέναντι σελίδα 
έπάνω: Παλαιό ξυλογραφία πού άπεικονίζει κάψιμο μάγισσας συχνότατο κατά τόν Μεσαίωνα
καί την εποχή τής Μεταρρυθμίσεως.

βοηθήσουμε καί νά δεχθούμε έπώνυ- 
μες επιστολές καταγγελίες σας.

Μέ τόν τρόπο αύτό πολλοί, πού 
έπεοαν θύματα μάγων, πήραν πίσω τά 
χρήματά τους.

Καί τό σπουδαιότερο: "Ετσι μόνο θά 
άποθαρρυνθοϋν οί άστρολόγοι καί 
γενικά οί μάγοι, πού έξαπατοϋν τόν 
κόσμο καί θά λιγοστέψη ή θά σταματή
σει τό κακό.

Ά ς  συνεχίσουμε όμως.

Τί λέει ή Αστρονομία

Πολλές φορές άκοϋμε τούς μάγους 
νά μιλάνε γιά ζώδια, ζωδιακούς χώρους 
καί κύκλους, άστερισμούς, πλανήτες 
άπλανεϊς, εύεργετικές ή καταστρεπτι
κές έπιδράσεις τών άστρων στή ζωή 
μας, πρόβλεψη μέλλοντος μέ βάση τά 
άστρα κ.λ.π.

Έπειτ άπ" όλα αύτά είναι φυσικό 
κάθε λογικός άνθρωπος νά θέλει νά 
μάθει τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ τής 
άλήθειας καί τών όσων ισχυρίζονται οί 
μάγοι.

Σκεφθήκαμε πώς ό πιό κατάλληλος, 
γιά νά δώση άπάντηση ατό ερώτημα 
αύτό, είναι ό έπιστήμονας ' Αστρονό
μος.

Γιά τό λόγο αύτό συναντήσαμε τόν 
ομότιμο Καθηγητή τής "Αστρονομίας 
τού Πανεπιστημίου ' Αθηνών κ. Δημή- 
τριο Κωτσάκη καί τόν παρακαλέσαμε νά 
άπαντήση σέ μερικά έρωτήματά μας, 
γιά χάρη τών άναγνωστών...
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Καθηγητά θά θέλατε 
νά μάς μιλήσετε γιά τό τί είναι 
« Αστρονομία» καί τί « Αστρολογία»; 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: " Η " Αστρονομία, όπως ή 
ίδια ή λέξις τό λέγει, είναι ή έπιστήμη ή 
όποια προσπαθεί νά εύρη τούς νόμους 
βάσει τών όποιων κινούνται τά ούράνια 
σώματα, έκφράζονται οί ιδιότητες καί 
τά χαρακτηριστικά τών άστέρων καί 
γενικώτερον είναι ή έπιστήμη ή όποια 
προσπαθεί νά κατανοήση, περιγράψη 
καί συμπεριλάβη εις ένα σύστημα 
μαθηματικών τύπων καί σχέσεων τήν 
όλην λειτουργίαν τού Σύμπαντος.

Η ' Αστρονομία πρός τόν σκοπόν 
αύτόν χρησιμοποιεί τάς άστρονομικάς 
παρατηρήσεις καί τό πείραμα, λαμβάνει 
πολλά στοιχεία έξ άλλων έπιστημών 
(Φυσική, Χημεία κ.λ.π.) καί έπί τούτοις 
έπικαλεϊται τήν βοήθεια τών Μαθηματι

κών. " Ο Μαθηματικός Λογισμός είναι 
έκείνος ό όποιος συμπληρώνει τό όλον 
οικοδόμημα τής Αστρονομίας. Προ
σφέρει τό πλαίσιον, τό ένδυμα τό 
όποιον περιβάλλει όλα τά άστρονομικά 
γνωστά εις σύντομους τύπους καί 
έκφράσεις.

" Η ’ Αστρολογία εξ άλλου είναι μία 
μαντική τέχνη. Είναι μία πρωτόγονος 
μορφή τής "Αστρονομίας, όταν ή 
έπιστήμη αύτή εύρίσκετο εις τήν άρχήν 
τής δημιουργίας της. Ή  "Αστρολογία 
άναμιγνύει άστρονομικά φαινόμενα μέ 
άνθρώπινα γεγονότα, μέ μύθους καί 
προλήψεις ή καί αύθαιρέτους συνδια- 
σμούς έρμηνείας καί έπεκτάσεως, " Η 
"Αστρολογία θέλε ι νά προβλέπη 
μέλλοντα γεγονότα, πολλά τών όποιων 
έξαρτώνται άπό τήν έλευθέραν βούλη- 
σιν τού άνθρώπου ή άπό άλλους νόμους 
οί όποιοι δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ 
τά άστρονομικά φαινόμενα. Π.χ. άπό τό 
άν ένα παιδί θά γεννηθή, όταν ό " Ηλιος 
θά εύρίσκεται εις όρισμένην περιοχήν 
τού ζωδιακού κύκλου, συμπεραίνει περί 
τού μέλλοντος τού παιδιού αύτού, δΓ 
ό λην  του τήν ζωήν. Αύτό καί παρόμοια 
γεγονότα κάμουν έκείνους πού πι
στεύουν εις αύτά, νά γίνωνται δούλοι 
τών προλήψεων καί τών φαντασιώσεων 
αύτών. "Εχομεν περιστατικά π.χ. 
ματαιώσεως ή άναβολής έκτελέσεως 
έργων σοβαρών, διότι οί "Αστρολόγοι 
συνεβούλευσαν ότι θά άποτύχη τό 
έργον, έπειδή τάχα τό ζώδιον ή ό 
πλανήτης μέ τόν όποιον θέλουν νά 
συνδιάσουν τήν ζωήν ένός άνθρώπου 
παρουσιάζει αύτάς ή έκείνας τάς 
ιδιότητας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: "Υποστηρίζετε δηλαδή, 
κύριε Καθηγητά, ότι ή ’ Αστρολογία δέν 
έχει καμμιά έπιστημονική βάση; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δέν έχει καμμίαν 
έπιστημονικήν βάσιν. " Η μόνη βάσις 
είναι τά άδιαμφισβήτητα άστρολογικά 
φαινόμενα άπό τά όποια λέει ότι 
άναχωρεΐ. " Ο περαιτέρω όμως συνδια- 
σμός αύτών μέ μελλοντικά άνθρώπινα ή 
άλλα γεγονότα είναι έντελώς άβάσι- 
μος. Ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν έπιστήμην 
έχει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οί άστρολόγοι όμως, όπως 
γνωρίζετε, ύποστηρίζουν ότι οί καλές ή 
οί άσχημες στιγμές τής ζωής μας 
έξαρτώνται άπό τήν άνάλογη θέση τών

άστρων. Εναι σωστό αύτό; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Δέν ύπάρχει καμμία 
σχέσις. Αί εύνοϊκαί ή αί δυσμενείς 
στιγμαί τού βίου μας έξαρτώνται έν 
πολλοϊς άπό τήν έλευθέραν βούλησιν 
τού άνθρώπου καί άπό ποικίλας 
κοινωνικός, οικονομικός, καιρικός κ.ά. 
συνθήκας." Οχι όμως άπό τά άστρα πού 
είναι τόσον μακράν, ώστε νά μή έχουν 
τοιαύτην έπίδρασιν έπί τών άνθρωπί- 
νων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως τότε, κύριε Καθη
γητά, ή "Αστρολογία στηρίζεται στή 
διαίσθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ' Αστρολογία σχετίζε
ται πολύ μέ τήν "Αστρομαντείαν. 
Φυσικά ή διαίσθησις παίζει ένα ρόλον. 
Δ ιότι ό άστρολόγος διαισθάνεται 
ώρισμένας ροπάς καί διαθέσεις τού 
προσφεύγοντος εις αύτόν. " Εξ άλλου, 
τό καί σπουδαιότερον, ό προσφεύγων 
έχει τήν διάθεσιν νά δεχθή ή καί νά 
έρμηνεύση κατά τρόπον ύποκειμενικόν 
πολλάς προβλέψεις τού άστρολόγου. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Καθηγητά θά θέλατε 
νά μάς μιλήσετε γιά τό ζώδιο καί τή 
σχέση τους μέ τή ζωή καί τό μέλλον τού 
άνθρώπου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τά ζώδια είναι δώδεκα 
άστερισμοί τού ζωδιακού κύκλου. Τά 
ονόματα έδόθησαν εις τήν άρχαιότητα, 
όταν ή Αστρονομία εύρίσκετο εις τήν 
άρχήν. Τότε, οί άνθρωποι, έκαμαν
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διαφόρους αύθαιρέτους συνδιασμούς 
ονομάτων ζώων καί χαρακτήρων 
ανθρώπων.

Βααικώς καί ούσιαστικώς ούδεμία 
σχέσις ύπάρχει μεταξύ ζωδίων καί 
μέλλοντος τοϋ άνθρώπου. ' Η μέθοδος 
άλλωστε τών άστρολόγων είναι, έξ 
ολοκλήρου, άντιεπιστημονική καί

αύθαίρετος. Διότι στηρίζεται εις τήν 
εύπιστίαν πολλών καί εις τήν έμφυτον 
τάσιν του άνθρώπου νά μάθη διά τό 
μέλλον του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε ν ά πείτε δηλαδή 
έκτος τών άλλων δτι όσοι καταφεύγουν 
στούς άστρολόγους, γιά νά μάθουν τό 
μέλλον, είναι εύκολόπιστοι καί χωρίς 
προσωπικότητα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασφαλώς ναι. Ή έν έρ - 
γεια αύτή δεικνύει χαρακτήρα άσθενι- 
κόν καί εϋπιστον, ό οποίος πολύ 
εύκόλω ς παρασύρεται, ώστε νά 
καταντά νά δέχεται πράγματα, τά όποια 
δύνανται καί νά τόν κάμουν άβουλον 
όργανον έκείνων οί όποιοι τόν καθοδη
γούν μέ τήν τέχνην τής μαντείας. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί π ρ ο τε ίν ετε  κύρ ιε 
Καθηγητά:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χρειάζεται πολλή καί 
συστηματική διαφώτιση τών πιστέ υόν- 
των καί καταφευγόντων ε ις  τάς 
άποκρύφους αύτάς τέχνας. 'Όσον ή 
έπιστήμη εισέρχεται εις τήν ζωήν τοϋ 
άνθρώπου, τόσον ύποχωρεΐ ή μαγεία.

" Ομως χρειάζεται καί κάτι άλλο. ' Ο 
άνθρωπος έχε ι ποικίλας άνάγκας 
σωματικός, ψυχικός πνευματικός, 
αισθάνεται μίαν δίψαν έσωτερική καί 
τρέχει νά τήν ίκανοποιήση.' Η έπιστήμη 
τοϋ δίδει ένα μέρος πρός τόν σκοπον 
αύτόν. Δέν άρκεΐ τοϋτο. Διότι δέν είναι 
ή έπιστήμη παντοδύναμος. ' Ο άνθρω

πος έχει άνάγκην καί πνευματικής 
τροφής. ' Η θρησκεία τοϋ προσφέρει 
άφθονα πρός τόν σκοπόν αύτόν.' Αρκεί 
νά ζητήση ό άνθρωπος τήν τροφήν 
αύτήν καί τό νερό τό καθαρόν. Ό τα ν  
όμως δέν τοϋ προσφέρεται τό καθαρό 
νερό πού δίδει ζωήν πραγματικήν ή 
αύτό σκεπάζεται διά νά μή τό βλέπη, 
τότε ό άνθρωπος προσπαθεί νά 
ξεδιψάση άπό τά θολά καί μολυσμένα 
νερά τής μαντείας, τής άστρολογίας 
καί τών άλλων σκοτεινών τεχνών, αί 
όποΐαι συνδέονται καί μέ τήν οικονομι
κήν έκμετάλλευσιν.

' Η προσφυγή εις τά θολά αύτά νερά, 
μιάς μερίδος άνθρώπων, συχνά καί 
άρκετά μορφωμένων, δεικνύει τήν 
βαθυτέραν δίψαν τής ψυχής. Είναι 
άπόδειξις τής άγωνίας καί τοϋ άγχους 
καί ένα βήμα κινδύνου τό όποιον πρέπει 
νά άκούσουν όσοι ύποχρεούνται νά 
προσφέρουν καθαρόν καί άνόθευτον 
τήν άλήθειαν. «Γνώσεσθε τήν άλήθειαν 
καί ή άλήθεια έλευθερώση ύμάς».

"Ας συνεχίσου με όμως.

Ναί καί όχι ή Πολιτεία
' Ο Ποινικός Κώδικας δέν έχει ειδικά 

άρθρα, τά όποια νά καταδικάζουν τή 
μαγεία ή τή μαγγανεία.

Ό τα ν  όμως ή μαγεία γίνεται μέ 
σκοπό τόν χρηματισμό τοϋ μάγου καί μέ 
μαγικούς ή μαντικούς άπατηλούς 
τρόπους καί μέσα, τότε μπορεί νά 
χαρακτηρισθεϊ άπάτη καί άφοϋ άπο- 
δειχθεΐ νά καταδικασθεΐ ό μάγος 
(άρθρα 386, 387 καί 389 τοϋ Π.Κ.).

Παρ' όλα αϋτά ή Πολιτεία καταδικά
ζει άπό τή μιά πλευρά τή μαγεία καί άπό 
τήν άλλη τήν άνέχεται καί άδιαφορεί, 
γιατί:

:: Πολλοί μάγοι καί μάγιοσες μιλούν, 
έπίσημα καί τακτικά, άπό τήν κρατική 
τηλεόραση καί ραδιόφωνο.

Ό  ήμερήσιος καί περιοδικός 
Τύπος καί προπαντός τά Περιοδικά πού 
διαβάζουν οί νέοι, είναι γιομάτα άπό τις 
διαφημίσεις τών μάγων.

:: Οί άπάτες τών μάγων δέν διώκονται 
αύτεπάγγελτα άλλά μόνο έπειτα άπό 
ύποβολή μηνύσεως.

:: Μέχρι σήμερα έχει άνακοινωθεΐ 
άλλά δέν έχει γίνει κανένας συστηματι
κός έλεγχος στούς μάγους, στις 
μεντιουμνιστικές έταιρεϊες πού διατη
ρούν, στά πολυπληθή διπλώματα πού 
χορηγούν (κατά παράβαση τοϋ Νόμου 
περί Σχολών καί Σχολείων), στόν τρόπο 
πού έργάζονται, στις παχυλές άμοιβές 
τους κ.λ.π.

:: Τά Πρωτοδικεία τοϋ Κράτους
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έχουν χορηγήσει έκατοντάδες άδειες 
ίδρύοεως καί λειτουργίας μεντιουμνι- 
στικών σωματείων, μέ αποτέλεσμα τήν 
καθημερινή αλματώδη αύξηση τής 
μαγείας, τής άπάτης μέ μέσο τή μαγεία 
καί τής σατανολατρείας στή χώρα μας.

Ή'Εκκλησία καταδικάζει τή μαγεία

' Η ’ Εκκλησία, γενικά, παραδέχεται 
ότι ή μαγεία σ' όλες τις μορφές της 
είναι έφεύρεση καί έργο τού σατανά. 
Γιαυτό καί τήν χαρακτηρίζει αμαρτία, 
αρκετά κολάσιμη, όπως θά δούμε στή 
συνέχεια.

Μάλιστα οί Πατέρες τής ' Εκκλησίας, 
προκειμένου νά απαλλάξουν τούς 
χριστιανούς άπό τήν επίδραση τής 
μαγείας, συμπεριέλαβαν στό Εύχολό- 
γιο (λειτουργικό βιβλίο πού χρησιμο
ποιούν οί Κληρικοί) τήν «Εύχή τής 
Βασκανίας» καί τούς « 'Εξορκισμούς».

Οί εύχές αύτές διαβάζονται άπό τόν 
' Ιερέα στον πιστό, πού ύποψιάζεται, 
φοβάται ή έχει άποδείξεις ότι τού 
έχουν κάνει μάγια, προκειμένου - μέ 
τή βοήθεια τού Θεού - νά διαλυθεί ή 
κακή φανταστική ή πραγματική έπίδρα- 
ση τού σατανά. "Ας προχωρήσουμε 
όμως.

' Η μαγεία, άπό τήν έποχή τής 
Παλαιός Διαθήκης, θεωρήθηκε άντίθε- 
τη μέ τό θέλημα τού Θεού. Γιαυτό καί οί 
μάγοι, τότε, καταδικάζονταν σέ θάνατο 
("Εξοδος κβ· 18).

Στήν Καινή Διαθήκη, έπικρατεί ή ίδια 
άντίληψη καί τονίζεται ότι οί μάγοι θά 
μείνουν έξω άπό τή βασιλεία τού Θεού. 
(Γαλ. ε ' 19: ' Απ. κβ’ 15).

Ο άγιος Χρυσόστομος λέει ότι οί 
χριστιανοί πρέπει νά άποφεύγουν τούς 
μάγους, έστω καί άναύτοί άναφέρουνή 
έπικαλοΰνται τό όνομα τού Θεού ή τών 
' Αγίων καί χρησιμοποιούν σταυρούς ή 
τό σημείο τού σταυρού.

' Ο 24 Κανόνας τής «έν Αγκύρα 
Συνόδου» διατάζει νά μένουν πέντε 
χρόνια άκοινώνητοι, όσοι καταφεύγουν 
στή μαγεία. ' Ενώ ό 83 Κανόνας τού Μ. 
Βασιλείου διατάζει 6 χρόνια άκοινωνη- 
σίας. Τό ίδιο (6 χρόνια δηλαδή) 
καταδικάζει αύτούς πού ζητούν τή 
βοήθεια τών μάγων καί ή «έν Τρούλλω 
Σύνοδος» (61 Κανόνας), έφ ' όσον 
όμως μετανοήσουν καί δέν καταφύ
γουν έκεϊ, γιατί άν ξαναπάνε τούς 
διώχνει τελείως άπό τήν ' Εκκλησία.

Γιά τούς κληρικούς, πού καταφεύ
γουν στή μαγεία, ό ίδιος Κανόνας 
διατάζει καθαίρεση.

' Εκείνοι πάλι, πού άσχολοϋνται μέ τή 
μαγεία καταδικάζονται τό ίδιο μέ τούς

έκούσιους φονεΐς. Νά μένουν δηλαδή 
20 χρόνια άκοινώνητοι (Κανόνες Μ. 
Βασιλείου 65 καί 72).

Ή  Σύνοδος, τέλος, τής Λαοδικείας 
(Κανόνας 36) τιμωρεί μέ καθαίρεση 
τούς κληρικούς πού άσχολούνται μέ τή 
μαγεία, φτιάχνοντας δαιμονικά φυλα
χτά. Καί διώχνει άπό τήν ' Εκκλησία 
αύτούς πού τά φορούν.

' Υπάρχουν όμως καί άλλοι Κανόνες, 
πού καταδικάζουν τή μαγεία καί όσους 
καταφεύγουν σ' αύτή, όπως ό τρίτος 
τού άγ. Γρηγορίου τού Νύσσης, ό 
όποιος λέει τό έξής:

«Όσοι χριστιανοί πηγαίνουν ατούς 
γόητες καί στούς μάντεις ή ο ' έκείνους 
πού λένε πώς διώχνουν τά μαγικά καί 
θεραπεύουν τις άρρώστειες, τις 
δυστυχίες, τό μάτιασμα καί όλα τά κακά, 
πρέπει νά δηλώνουν στήν ' Εκκλησία: α) 
Εάν συνεχίζουν νά πιστεύουν στόν 

Χριστό. ' Ακόμη έάν πήγαν στούς 
μάγους άπό μικροψυχία, άνάγκη, 
άρρώστια κ.λ.π., έπειδή νόμισαν ότι θά 
βοηθηθοϋν. "Οταν λοιπόν έχουν έτσι 
τά πράγματα νά μένουν (όσοι, δηλ. 
κατέφυγαν στούς μάγους) ένιά χρόνια 
άκοινώνητοι, όπως αύτοί πού άρνήθη- 
καν τόν Χριστό έπειτα άπό βασανιστή
ρια.

β) ’ Εάν όμως, αύτοί πού κατέφυγαν 
στούς μάγους, άθέτησαν τήν πίστη τού 
Χριστού καί καταφρόνησαν τή βοήθεια 
τού Θεού, έτρεξαν όμως οτή δήθεν 
βοήθεια τών δαιμόνων, αύτοί νά 
άφορίζονται (νά διώχνονται δηλ. άπό 
τήν Εκκλησία), όπως αύτοί πού 
άρνήθηκαν θεληματικά τόν Χριστό».

Τί πρέπει νά γίνει
' Εκτός όμως άπό τις άπαγορεύσεις 

τής ' Εκκλησίας καί τά μέτρα πού 
λαβαίνει ή πρέπει νά λάβει ή Πολιτεία, 
κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί καί 
πρέπει νά παίρνει ώρισμένα προφυλα- 
κτικά μέτρα, γιά νά μή έξαπατάται άπό 
τή μαγεία καί τούς μάγους.

Αναφέρουμε μερικά άπ’ αύτά:
1: Νά μή έντυπωσιαζώμαστε ούτε νά 

παραπλανιώμαστε άπό όσα λένε, 
γράφουν καί κάνουν οί μάγοι. "Ολα 
έχουν τήν έξήγησή τους, πού τις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι άπλή 
καί φυσική.

2: Νά μή φοβόμαστε τούς μάγους καί 
τά μαγικά τους, γιατί αύτό σημαίνει ότι:

-  Μέσα μας κρύβεται ένα μικρό ή 
μεγάλο ύπόστρωμα φόβου.

-  Έχουμε ύπερκοποθεϊ.
-  Έχουν πειραχτεϊ τά νεύρα μας.
-  Δέν πιστεύουμε σωστά καί

ολοκληρωμένα στό Θεό κ.ά.
Καί στις τρεις πρώτες περιπτώσεις 

χρειάζεται νά καταφύγουμε σέ ψυχο
λόγο ή ψυχίατρο, γιά νά συζητήσουμε 
μαζί του τό πρόβλημά μας. Στήν 
τελευταία περίπτωση μπορούμε νά 
ζητήσουμε τή γνώμη καί τή συμβουλή 
ένός Κληρικού.

3: Νά άποφεύγουμε τήν παρακολού
θηση μαγικών τελετών (προπαντός 
μαύρης μαγείας), ταινιών μαγείας, 
τρόμου κ.λ.π.

4: Νά άναζητήσουμε τις κυριώτερες 
αίτιες, πού εύνοοϋν τή μαγεία, οί 
όποιες είναι: Τά μεγάλα ή άλλα 
άνομολόγητα συμφέροντα τών μάγων, 
ό φόβος, οί δυστυχίες, ή άμάθεια, οί 
προλήψεις, ή άπιστία κ.ά.

' Η μαγεία άκόμη έχει πέραση, γιατί:
-  Σ' ένα πλήθος άνθρώπων ύπάρχει 

μιά διάχυτη μά καί λαθεμένη πίστη ότι 
είναι δυνατό άνθρώπινες δυνάμεις νά 
έπιβληθούν σέ άλλες άνώτερες καί 
πνευματικές.

-  Μερικοί άνθρωποι δέν θέλουν νά 
πιστεύουν σωστά στόν Θεό. ' Αντίθετα 
προσπαθούν νά είναι δίψυχοι (δίβου
λοι), πού σημαίνει πώς θέλουν νά 
ύπηρετοΰν τόν Θεό καί τόν σατανά, 
πράγμα βέβαια πού άπαγορεύεται άπό 
τήν ’ Εκκλησία.

-  Πολλαί άρέσκονται νά καταφεύ
γουν στό άπαγορευμένο, στό άπόκρυ- 
φο καί στό μυστηριώδες, γιατί τούς 
συγκινεΐ.

-  Ο άνθρωπος, μερικές φορές, 
αισθάνεται ύποσυνείδητα ή συνειδητά 
τήν τάση νά άποκτήση ξανά - μέ τή 
μαγεία - τήν έξουσία πού είχε στά ζώα 
καί στή φύση, πριν χάσει τόν Παράδει
σο.

-  "Οχι λίγοι άνθρωποι αισθάνονται, 
μέσα τους, λίγο πρωτόγονοι. Καί ή 
μαγεία, τις περισσότερες φορές, 
έξυπηρετεϊ τά πρωτόγονα ένστικτα τού 
άνθρώπου.

5: Νά μή συγχέουμε, μέ τή μαγεία, 
τούς άγνωστους νόμους τής φύσεως, 
τις άγνωστες ψυχικές δυνάμεις τού 
άνθρώπου καί άλλα φυσικά, πνευματικά 
ή ψυχικά φαινόμενα, πού γνωρίζουν οί 
μάγοι καί τά έκμεταλλεύονται, προκει
μένου νά μάς παραστήσουν τούς 
σπουδαίους.

6: Νά μή περιμένουμε ποτέ άπό τούς 
μάγους νά μάς προβλέψουν τό μέλλον, 
άκόμη κι άν ύποστηρίζουν ότι βοηθούν- 
ται άπό τόν σατανά. Γιατί ούτε ό 
σατανάς, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία 
τής Εκκλησίας μας, γνωρίζει τό 
μέλλον τού άνθρώπου.
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ΜΙΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

0 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ είναι ιατρική μέθοδος καί 
μπορεί νά χρησιμοποιείται μέ τήν άπόλυτη 

εύθύνη τού ιατρού πού τήν εφαρμόζει.
Αύτό δήλωσε ατούς δημοσιογράφους ό 

Υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών κ. Σπ. Δοξιάδης. 
Γ ι' αύτή τήν παραδοσιακή ιατρική τής Κίνας, 

δόθηκε στό «Χίλτον», τόν Σεπτέμβριο μέ μεγάλη 
συμμετοχή κόσμου, διάλεξη τών δύο 
διακεκριμένων έπιοτημόνων βελονωτών τής 
Κίνας καθηγητών κ.κ. Λοϋί Κινμέι καί Βάνγκ 
Γιούνγι. Οί δύο καθηγητές προσκεκλημένοι τής 

Εταιρείας Μελέτης Παραδοσιακής Κινεζικής 
Ιατρικής ήρθαν γιά ένα χρόνο οτή χώρα μας 

ατά πλαίσια τών μορφωτικών άνταλλαγών 
’ Ελλάδος-Κίνας.

' Η κ. Λούί καί ό κ. Βάνγκ έχουν σπουδάσει 
παραδοοιακή κινεζική ιατρική καί έφήρμοοαν γιά 
πολλά χρόνια τόν βελονισμό ατό Ινστιτούτο 
Παραδοοιακής Κινεζικής ιατρικής τού Πεκίνου.

Αφού άναφέρθηκαν οτή φιλοσοφία τού 
βελονισμού, οί ομιλητές, τόνισαν μεταξύ άλλων 
ότι μετά τή διάγνωση, τό σπουδαιότερο οτό 
βελονισμό γιά νά άρχίοει ή θεραπεία είναι ό 
προσδιορισμός τού Μεσημβρινού, όπου θά 
καθοριστεί τό σημείο όπου θά μπει ή βελόνα. Τά 
σημεία αύτά κατά ομάδες προσδιορίζουν μιά 
νοητή γραμμή οτό δέρμα, πού λέγεται 
Μεσημβρινός. Κάθε έοωτερικό όργανο, έχει 
ατενή συγγένεια μέ ορισμένες δικές του 
περιοχές ή σημεία στό δέρμα.

Σύμφωνα μέ τούς ομιλητές καί μέ βάοη τήν 
ώς τά τώρα συγκεντρωμένη πείρα τους, 
άποδεικνύεται ότι:

Σέ περιπτώσεις στεφανιαίας άνεπάρκειας: 
Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων ατό 53% τών 
περιπτώσεων. Παρατηρήθηκε ότι ό βελονι
σμός βελτιώνει τήν κυκλοφορία τού αίματος 
στις στεφανιαίες άρτηρίες, τή λειτουργία τής 
άριοτεράς κοιλίας καί τήν κυκλοφορία τού 
αίματος στον έγκέφαλο, πράγμα πού 
διευκολύνει τήν άπαλλαγή τού άρρώστου άπό τά 
συμπτώματα τής άρρώστιας.

Σέ περιπτώσεις οξείας βακτηριακής 
δυσεντερίας: 'Αποδείχτηκε ότι ό βελονισμός 
μπορεί νά άντικαταατήοει τά φάρμακα. Σέ 
παρακολούθηση 645 άτόμων πού έπααχαν άπό 
τήν αρρώστια αύτή, τά άποτελέοματα ήταν πολύ 
ικανοποιητικά. Τό 92% τών άρρώοτων οέ 10 
μέρες παρουσίασε πλήρη ίαοη. Μετά άπό 
έξάμηνη ιατρική παρακολούθηση 268 άτόμων, ή 
άσθένεια έπανεμφανίστηκε μόνο οέ 33 άτομα.

Οί βελόνες φυοικά δέν καταστρέφουν τά 
μικρόβια, άλλά ένιοχύουν τήν άντίσταση τού 
όργανιομοϋ ο ' αύτά καί άδυνατίζουν τήν 
ικανότητά τους γιά έπιβίωοη.

Σέ περιπτώσεις χολολιθίασης: Τό 78% τών 
άσθενών θεραπεύτηκαν μέ συνδυασμό 
ήλεκτροβελονισμοΰ καί παροχής θείίκοϋ 
μαγνησίου. Τό 69% άπό αύτούς θεραπεύτηκε οέ 
1 έως 5 μέρες.

Σέ περιπτώσεις μή φυσιολογικής θέοης τού 
έμβρύου οτή μήτρα: Μέ βελονισμό καί 
μοξοκαυτηριαομό πού έγινε σέ έγκύους άπό τήν 
29η έως καί τήν 40η βδομάδα γιά τήν 
έπαναφορά τού έμβρύου οτή οωστή θέση, 
διαπιστώθηκε έπιτυχία 90%. Πιστεύεται ότι μέ 
τή μέθοδο αύτή ένισχύεται ή κινητικότητα τής 
μήτρας καί τού έμβρύου.

Καλά άποτελέοματα ύπήρζαν έπίαης, οέ 
περιπτώσεις πρώιμου τοκετού καθώς καί οέ 
παθολογοανατομικές αλλοιώσεις τού τράχηλου 
τής μήτρας. Τό ίδιο θετικά άποτελέοματα 
παρατηρήθηκαν οέ ορισμένες περιπτώσεις

Ό  μεσημβρινός τού στομάχου (Άπό ένα 
κλασικό κινέζικο έγχειρίδιο, περί βελονι
σμού)

παραλύοεων, σέ ώτορινολαρυγγολογικές 
άοθένειες ένώ γενικότερα ό βελονισμός 
αύξάνει τήν άνθεκτικότητα τού οργανισμού οέ 
διάφορες άλλες παθήσεις.

Τά περιθώρια τής χρήσης τού βελονισμού γιά 
αναλγησία είναι πολύ μεγάλα καί ήδη οτήν Κίνα ή 
μέθοδος αύτή έφαρμάστηκε οέ 2 έκατομμύρια 
περίπου περιπτώσεις.

Ή αναλγησία μέ βελονισμό χρησιμοποιείται 
οέ χειρουργικές έπεμβάσεις, όπως στό κεφάλι, 
οτό λαιμό, τό θώρακα, ατάν θυροειδή, οτό 
γλαύκωμα, ιγμορίτιδα, άποχαλίνωοη σαλπίγγων, 
κ . ό .

Από τό 1972 έγιναν οτήν Κίνα ώς κι 
έγχειρήσεις άνοιχτής καρδιάς μέ άναλγηοία άπό 
βελονισμό.

Τό θετικά άποτελέοματα τής άναλγηοίας μέ 
βελονισμό, είναι τό ότι ό άοθενής οτή διάρκεια 
τής έπέμβαοης είναι οέ έγρήγορση καί 
συνεργάζεται μέ τόν γιατρό.

Δέν ύπάρχουν παρενέργειες όπως συμβαίνει 
μέ τά άναιοθητικά φάρμακα, ό άρρωστος 
κινείται πολύ πιό γρήγορα μετεγχειρητικά, 
τρώει καί δέν έχει ναυτίες μέ άποτέλεσμα τήν 
ταχύτερη άνάρρωσή του.

Ή δράση τού βελονισμού στόν όργανιομά 
γίνεται μέ 2 τρόπους: 1. Ρυθμίζει τή λειτουργία 
τών συστημάτων τού όργανιομοϋ καί 2. Αύξάνει 
τήν άντοχή τού όργανιομοϋ οτίς άοθένειες.

Πειράματα, έδειξαν ότι βελονίζοντας διάφο
ρα σημεία ρυθμίζουμε τήν άναπνοή, τήν πέψη, 
κυκλοφορία, ούροποιητικό, ένδοκρινολογικό, 
νευρικό σύστημα καί τόν μεταβολισμό.

Ό ήλεκτροβελονιομός έπίοης, άνεβάζει 
αισθητά τις άνοαολογικές λειτουργίες στόν 
άνθρώπινο οργανισμό. Χαρακτηριστικά είναι ότι 
οί Κινέζοι έπιστήμονες σέ διάστημα 2-3 έτών, 
κατάφεραν νά απομονώσουν ούσία τού 
εγκεφάλου συγγενή μέ τήν μορφίνη -  
ένδορφίνη καί νά έντοπίαουν ότι στό νευρικό 
σύστημα λειτουργεί μηχανισμός έοωτερικά οάν 
άναλγητικό στοιχείο. "Ερευνες συνεχίζονται 
σήμερα καί γιά άλλους παράγοντες πού 
περιλαμβάνουν τόν ψυχικά τομέα, οτήν επιρροή 
τής άναλγηοίας μέ βελονισμό.

0 γιατρός Βάνγκ είπε ότι χαρακτηριστικό 
τής Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι ή 
προσήλωσή της οτήν μελέτη  καί τήν 
παρατήρηση τών συμπτωμάτων τής άρρώστιας. 
Καί ή έξαγωγή συμπερασμάτων, πού βασίζονται 
στόν καθένα, χωριστά, άνθρώπινο οργανισμό.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

0 Μ ΥΡΙΒΗΛΗΣ  
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΟΥ 

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ 
Ψ ΥΧΙΣΜ Ο Υ

Δ. ΚΟΥΡΕΤΑ
Καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου

Αριστερά έπάνω ατήν άπέναντι σελίδα, ό μεγάλος λογοτέχνης μας Στρατής Μυριβήλης. 
Αριστερά: ' Ο Σίγμουντ Φρόϋντ. ' Υποστηρίζει ότι τό όνειρο καί τό παραλήρημα προέρχονται 

άπό τήν ίδια πηγή, άπό τό άπωθημένο.

Α ΠΟ μιά διάλεξι μέ τίτλο «Ή 
ψυχική 'Υγιεινή στήν καθημερινή 

ζωή» πού είχα δώσει τήν 1 η Μαρτίου 
1958 εις τήν αίθουσα τής ΧΕΝ καί τήν 
όποια είχε τιμήσει μέ τήν παρουσία του 
ό εκλεκτός άνθρωπος των Γραμμάτων 
εις μνήμην τοΰ όποιου χαράσσονται οί 
γραμμές ό Στράτης Μυριβήλης, έπεσή- 
μανε μιά περικοπή σχετική μέ τήν 
τεράστια σημασία τοΰ ασυνειδήτου 
μέρους τής ψυχής στή ζωή μας καί πιό 
συγκεκριμένα τό δ,τι «κατά τήν άσκησι 
τοΰ επαγγέλματος, στήν ψυχοσυναλ
λαγή μας μέ τούς άλλους ανθρώπους, 
όταν πρόκειται νά τούς άντιμετωπίσω- 
με, στήν έκλογή φίλων καί συνεργα
τών, στίς προτιμήσεις καί στίς κρίσεις 
μας γύρω άπό ζητήματα καλλιτεχνικά, 
κοινωνικά, ήθικά κ.λ.π., στίς σχέσεις μέ 
τό ετερόφυλο, στίς διάφορες φαινομε- 
νικώς άσήμαντες παραδρομές, λησμο
σύνες, παρερμηνείες... άσυνείδητοι 
είναι οί παράγοντες (τά ψυχοκίνητρα) 
πού ύποκινοΰν καί καθορίζουν όλες 
αύτές τίς ψυχοδιανοητικές εξεργασίες».

Προηγουμένως τοΰ είχα άφιερώσει 
τή μελέτη μου «Ψυχαναλυτικοί καί 
ψυχοπαθολογικαί απόψεις έπί τοΰ 
άρχαίου δράματος», πού έδόθη τήν 8η 
Απριλίου 1954 ώς διάλεξι εις τό

Δημοτικό θέατρο Πειραιώς: μαζί μέ τίς 
ευχαριστίες του, μοΰ είπε τότε ότι είχε 
διαβάσει όλα τά βιβλία τοΰ Freud, πού 
είχαν μεταφρασθή στά έλληνικά καί ότι 
ή θεωρία τοΰ Βιεννέζου Έπιστήμονος 
πολύ τόν βοηθεί στά λογοτεχνικό του 
έργο.

Σέ άλλη συζήτησι τοΰ ύπενθύμισα - 
καί αύτό πολύ τόν έκολάκευσε - άτι σ' 
ένα χρονογράφημα του στήν»' Ελευθε
ρία» έγραψε τά έξής βαρυσήμαντα: 
«είναι πραγματικά μία έπιτυχία νά 
μπορή ό άνθρωπος νά μορφοποιή τήν 
άπειρία τών πιθανών καί άπίθανων 
μορφών άπό τίς όποιες είναι συνθεμένη 
ή προσωπικότητά του. "Ετσι, μέσα 
στήν λογοτεχνία ύπάρχει τό στοιχείο 
τής εξομολόγησης, είτε ύποκειμενική, 
είτε αντικειμενική είναι. Καί ή έξομολό- 
γησι, όπως τό κατάλαβε άπό πολλούς 
αιώνες ή θρησκεία, είναι ένα άληθινό 
μυστικό πού άπολυτρώνει τή φορτω
μένη ψυχή άπό τά βάρη πού τήν 
καταθλίβουν. Τό ίδιο ανακάλυψε πολύ 
άργότερα ή ψυχανάλυσι».

Μέ τήν τελευταία αύτή φράσι 
μπαίνουμε κατ' εύθείαν στό θέμα: Μέ 
τό νά έχη θεωρητικές γνώσεις ψυχανα- 
λύσεως ό Στράτης Μυριβήλης κατόρ
θωσε ένα κοινό περιστατικό, πού

άνεγράφη στίς «ειδήσεις τής ήμέρας» 
στίς στήλες τών έφημερίδων, νά τό 
έξετάση μέ τή βοήθεια τοΰ φακού τής 
ψυχολογίας καί νά είσδύση εις τά 
άδυτα τών αδύτων τής ψυχής τοΰ 
δράστη. Ιδού σχεδόν όλόκληρο τό 
κείμενο τοΰ Μυριβήλη άπό τή συλλογή 
«Πτερόεντα» (σελ. 37 - 40):

«Είδατε πώς τήν έπαθε έκεϊνος ό 
Παναγάκος προχτές.

Ο άνθρωπος ήτανε παντρεμένος καί 
φαίνεται νά έπληττε φοβερά μέ τήν 
σύζυγόν του. "Αν παραδεχθούμε τίς 
θεωρίες τοΰ φροϋδισμοΰ, ό άνθρωπος 
αύτός έμονολόγησε μέσα στό ύποσυ- 
νειδητόν του λέγων:

— "Αχ καί νά βρισκόταν ένας τρόπος 
νά γλυτώσω άπό τήν Άντιόπην μου! 
"Αχ καί νά βρισκόταν ένας τρόπος...

Διά τούς τυχόν άγνοοΰντας τήν 
φροϋδικήν θεωρίαν καί τήν σχετικήν 
ορολογίαν, σημειώνομεν ότι «ύποσυ- 
νείδητον» λέγων ό φρόύδ εννοεί έκεϊνο 
πού ό έλληνικός λαός έννοοΰσε κατά 
τούς προφρούδικούς χρόνους λέγων 
τήν φράσιν: «μηδέ τοΰ παπά σου νά 
μήν, τό πής» "Ο,τι άνομολόγητον, 
φρικτόν καί βδελυρόν φυτρώνει μέσα 
μας ώς έπιθυμία, σκέψις ή έφεσις καίτό 
απορρίπτει προγκάρουσα αύτό μέ
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μεγάλας κραυγάς ή λογική μας, ή 
φρόνησίς μας καί ή κοινωνική αγωγή 
μας, πετάγεται εις τό «ύποσυνείδητον». 
"Ετσι τό ύποσυνείδητον καταντά στό 
τέλος ένα ύπόγειο γεμάτο ψυχικά 
σκουπίδια καί απορρίμματα.

Τήν νύχτα σάν κοιμηθή ό άνθρωπος 
ήγουν σάν κοιμηθή ή συνείδησίς του, 
κατορθώνει καί ξεφεύγει άπό τό 
ύπόγειο καμμιά σκουπιδοεπιθυμία, καί 
πολεμά ν ' άνέβη στήν επιφάνειαν. 
Κάποτε τό καταφέρνει. Μεταμφιέζεται 
σέ όνειρο, όπότε ό παλαιός εκείνος 
«Οικογενειακός 'Ονειροκρίτης» τόν 
όποιον συνεβουλεύοντο οί γιαγιάδες 
μας περνά στά χέρια των φροϋδιστών, 
τούς όποιους συμβουλεύονται οί 
σύγχρονες κυρίες.

Καί τώρα άς προχωρήσουμε στήν 
ιστορία τού συμπαθητικού αύτοΰ 
Αθηναίου, ό όποιος άπασχολεϊ αύτές 

τις μέρες τήν αστυνομία καί τόν Τύπο.
Ό  Παναγάκος έξακολουθούσε νά 

πλήττη άνυπόφορα μέ τήν σύζυγόν 
του, ή όποια κατώρθωσε νά τού γίνη 
άπολύτως αντιπαθητική. Καί έξακολου
θούσε νά ρίπτη στό ύπόγειο τού 
ύποσυνειδήτου του τις ανομολόγητες 
εύχές του.

— Μωρέ καί νά μπορούσα νά 
γλιτώσω άπό ταύτη τή γυναίκα...

Προχτές βράδυ λοιπόν, ό Παναγά- 
κος έκοιμήθη καί ύπνωσε. Τότε ό θείος 
"Ονειρος καταλθών εις τόν σκουπι- 
δεώνα τού ύποσυνειδήτου του έφιλο- 
τέχνησε τό έξης γεγονός. Ή  Αντιόπη 
τάχα τόν άπατοΰσε. Καί μιά μέρα 
πηγαίνει σπίτι του ό Παναγάκος καί 
βρίσκει τήν γυναίκα του στήν άγκαλιά 
τού έραστοΰ της. Πλήρης οργής καί 
...χαράς τότε, βγάζει άπό τήν τσέπη του 
ένα γεμάτο πιστόλι καί μπάμ, μπάμ, 
μπάμ, σκοτώνει τήν ’ Αντιόπη. Τήν 
σκότωσε τάχα, κατόπι πήγε καί 
έπλάγιασε καί έκοιμήθηκε τόν ύπνο τού 
δικαίου, ώς νεοέλλην σύζυγος έκτελέ- 
σας τό καθήκον του άπέναντι τών 
παραδόσεων τής τιμής καί τών ενόρκων 
τού κακουργοδικείου. Μετά τήν καθ' 
ύπνους έκτέλεσιν τής 'Αντιόπης, ό 
Παναγάκος, καθ' ύπνους πάντοτε, 
έσκέφθη μέ άνακούφισιν:

— Επί τέλους ξεμπέρδεψα καί μέ 
αύτήν τήν ιστορία.

Καί έγύρισε άπό τό άλλο πλευρό 
τελείως εύχαριστημένος.

Τό πρωί τής έπομένης έξύπνησε ό 
άνθρωπος. Τό όνειρο όμως ήτο τόσο 
ίσχυρώς έναργές ώστε καί ξυπνητός 
άκόμη τό έζοΰσε. Διενοεϊτο ύπό τήν 
κυριαρχίαν τών παραστάσεων τού

φανταστικού γεγονότος του.
Μαζί του έξύπνησε καί ή συνείδησίς 

του, ή νοικοκυρά τού ξυπνητού 
σώματός του καί άρχισε νά τόν τύπτη.

— Μπρέ, τού φώναξε, τί έκαμες; 
Σκότωσες τή γυναίκα σου! Τώρα; 
Τρέξε γρήγορα νά παραδοθής στήν 
άστυνομία. Τώρα δά θά έλθουν καί θά 
εΰρουν τό πτώμα στό πλαϊνό δωμάτιο.

Έσηκώθηκε ό Παναγάκος, παρου
σιάστηκε πρό τού διευθυντοΰ τής 
αστυνομίας καί κατήγγειλεν τόν έαυτόν 
του.

— Παραδίδομαι είπε, στά χέρια τής 
Δικαιοσύνης. Εψές έσκότωσα τήν 
γυναίκα μου. Τήν βρήκα στήν άγκαλιά 
τού έραστοΰ της. Είμαι έτοιμος νά 
ύποστώ τάς συνέπειας καί τήν άθώωσιν 
τού δικαστηρίου τών ένόρκων.

Τόν ρώτησαν κΓ αύτός διηγήθηκε 
όλες τίς λεπτομέρειες τού φόνου.

Τού πέρασαν φυσικά τίς χειροπέδες 
καί έστειλαν αστυφύλακες στό σπίτι 
του νά μαζέψουν τό πτώμα.

'Εκεί τούς ύπεδέχθη ή Αντιόπη 
όλόγερη, ύγιεστέρα παρά ποτέ.

— Δέν σάς έσκότωσε ό άντρας σας; 
τήν ρώτησαν. Εμείς ήρθαμε μέ τήν 
διαταγή νά κουβαλήσουμε τό πτώμα 
σας στό Νεκροτομείο γιάτήν ιατροδι

καστική έκθεση.
Ή  Αντιόπη έχτύπησε ξύλο.
— Είμαι πολύ καλά, είπε, τό αύτό 

έπιθυμώ καί δ ι' ύμάς. Ό  άντρας μου 
λείπει. Τόν ακόυσα στό πλαϊνό δωμάτιο 
πού ντυνόντανε πολύ πρωί" άλλά πού 
πήγε δέν ξέρω.

— Είναι στήν Διεύθυνσι τής Αστυ
νομίας, τής λένε οί αστυφύλακες.

Ελάτε μαζί μας νά τόν παραλάβετε, 
γιατί δέν ξέρει τ ί λέγει.

Ή  Αντιόπη έπήγε στήν 'Αστυνο
μία. Ο Παναγάκος τήν είδε κατάπλη
κτος...

— Δέν σέ σκότωσα; Είπε κατάχλω- 
μος.

— Τό βλέπεις... Τού κάνει εκείνη. 
"Ηταν κακό όνειρο. * Αιντε σήκω νά 
πάμε σπίτι...

' Εσηκώθηκε. Είδεν μέ άπογοήτευσιν 
τούς άστυνομικούς νά τού βγάζουν 
τάς χειροπέδας καί νά τόν παραδίδουν 
καί πάλιν εις τήν Άντιόπην του.

— Αλήθεια... ήταν ένα όνειρο... 
Είπε.

— Αναστέναξε - άπό άνακούφισιν 
γράφουν οί δημοσιογράφοι. Λάθος.

"Αν έσκάμπαζαν λιγάκι άπό ψυχανά- 
λυσιν, θά καταλάβαιναν ότι ό βαθύς 
αύτός αναστεναγμός ήτο τόσο βαθύς
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κοκαΐνη προέρχονται άπό φυτικές 
ούσίες. Τό έλ ές Ντί, τό S.T.P., οί 
άμφεταμίνες καί τά βαρβιτουρικά 
παράγονται μέσα στά φαρμακευτικά καί 
χημικά έργαστήρια. Μέ αύτές τις 
ονομασίες, διακινοϋνται τά ναρκωτικά 
στόν τόπο μας. Βέβαια, ύπάρχουν καί 
άλλα είδη, άλλά έκεϊνα δέν έχουν τόσο 
μεγάλη δραστική ικανότητα. Θά θέλαμε 
άκόμη νά σημειώσουμε, δτι τά ναρκωτι
κά, πού παρασκευάζονται στά έργαστή
ρια, χρησιμοποιούνται άπό τήν Ιατρική 
καί γιά θεραπευτικούς λόγους. Αύτά 
σύντομα γιά τήν ταυτότητα τών 

• ναρκωτικών.
Οδύνη ψυχής κυριεύει αύτόν πού 

ψηλαφεί τις άνοικτές πληγές τού 
κόσμου τών ναρκομανών. Εδώ μέσα 
είναι μαζεμένο δλο τό καρκινογόνο 
άπόστημα τής κοινωνίας μας. Καί, 
δυστυχώς, άνακατεμένο μέ τις μέχρι 
χθές ύγιείς νεανικές ψυχές. Ανθρω
ποι τού ύποκόσμου καί τής πολύμορφης

διαφθοράς άντάμα μέ άπελπισμένες 
«νεανικές» φιγούρες 18χρονων γερόν
των θά δώσουν έντονη τήν πνευματική - 
ψυχική καί σωματική τους άποσύνθεση. 
Τόν άργό καί βέβαιο βηματισμό τους 
πρός τις άνοιχτές πόρτες τού τάφου. 
«' Η φθορά πού γίνεται δέν είναι μόνο 
σέ έκταση άλλά καί σέ βάθος. Γιατί τά 
ναρκωτικά μέσα σέ λίγο καιρό κατα
στρέφουν ψυχικά καί σωματικά τό νέο, 
τόν μεταβάλλουν σέ σωστό έρείπιο. 
άδύνατο νά άντιδράσει. Στά είκοσι 
χρόνια του έχει πιά γίνει γέρος, χωρίς 
κανένα ένδιαφέρον γιά τή ζωή, χωρίς 
άγάπη, ξένο κι άπ' τήν οικογένεια κι 
άπό τή ζωή. Έτσι άχρηστο πιά ένα 
κουβάρι ψυχικό κι ένα έρείπιο σωματικό 
τόν παραδίνουν σέ διάφορες άλλοιώ- 
σεις. πού γιά νά βρή τό χάπι του, μπορεί 
νά κάνει τά πιό άπίθανα πράγματα. 
Κλοπές καί ληστείες κι άκόμα νά 
παραδοθή σέ αισχρά πάθη, πού θά τού 
άφαιρέσουν κάθε ικμάδα ζωής, άλλά

καί ντροπής», (περιοδ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, 
τεύχος 129).

« Ο χλωμός νεαρός κάθησε άπόμε- 
ρα στό καφενείο τής ' Ομόνοιας πού 
διανυκτέρευε. “ Εδειχνε άρρωστος. 
Παράγγειλε ένα τσάι. Κανένας δέν τόν 
πρόσεξε. Στή ζωή τής νύχτας καθένας 
προσέχει μόνο ό,τι τού κάνει κέφι. 
Μόνον ό καφετζής τόν άναγνώρισε. 
"Ωσπου νά έκτελέσει τήν παραγγελία, 
ό Σάκης ό «χαπάκιας» έγειρε άπό τό 
κάθισμά του καί σωριάστηκε νεκρός.

"Ετσι τόν ήξερα. Έ νας νέος 
άνθρωπος πού είχε καταντήσει σωστό 
έρείπιο άπό τήν χρήση ναρκωτικών. ' Ο 
παράλογος, θάνατός του δημοσιεύτηκε 
στήν πρώτη σελίδα τών έφημερίδων καί 
τήν έπομένη κιόλας είχε ξεχασθή. Τό 
ίδιο είχε σημβή καί μέ τούς «τεκέδες» 
πού είχε άνακαλύψει ή άστυνομία». 
(Επίκαιρα 12.1.77). Μιά δυστυχισμένη 
νεανική ψυχή θά ομολογήσει: «Άπό 
τότε πού πήρα τά χαπάκια, όταν
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διότι έβγαινε όλόίσια άπό τό περίφημο
εκείνο υπόγειο τοΰ ύποσυνειδήτου.

#
* *

Ο συγγραφεύς μεταχειρίζεται τόν 
όρο «υποσυνείδητο» κατά προτίμησι 
άπό τόν πλέον καθιερωμένο όρο 
«ασυνείδητο». 'Υποδηλώνει έτσι ότι οί 
φονικές επιθυμίες πού έστρέφοντο 
κατά τής συζύγου εύρίσκοντο πολύ 
κοντά στό κατώφλιο τής συνειδήσεως 
(εις τό «προσυνείδητο»), ότι δηλαδή ό 
Παναγάκος είχε λίγο πολύ έπίγνωσι ότι 
μέσα του εμφωλεύουν τέτοιες βαθιές 
επιθυμίες, πού σέ παρόμοιες περιπτώ
σεις είναι δυνατόν νό έμφανισθοϋν ώς 
μία παραδρομή γλώσσης (Lapsus), 
όπως αύτή μιας συζύγου, ή όηοία, 
επάνω στή συζήτησι γιά ταξειδιωτικά 
σχέδια, λέγει στό έτερον ήμισυ: «άμα 
ένας άπό τούς δυό μας πεθάνη, εγώ θά 
πάω στό Παρίσι», δηλ. σάν νά έλεγε: 
«εκείνος πού θά έπιζήση θά είμαι ενώ». 
Κατά βάθος πρόκειται καί εδώ γιά 
άγάπη καί μίσος άνάμικτα (άμφιθυμία) 
πρός τό ίδιο πρόσωπο, άγάπη συνειδη
τή καί ενδόμυχο μίσος σέ άσυνείδητο 
έπίπεδο, δηλαδή πού νά μή γίνεται 
άντιληπτό άπ' αυτόν πού έχει τά 
συναισθήματα αύτά.

Ή  ήμιεπίγνωσι τών επιθυμιών 
αύτών τοΰ Παναγάκου καί στό ξύπνιο 
του συντελεί ώστε στό όνειρο νά μήν 
έμφανίζωνται, όπως συνήθως έπί 
ενηλίκων, μεταμφιεσμένες ή συμβολι
κά εκπεφρασμένες, άλλά αυτούσιες 
όπως αύτό συμβαίνει εις τά όνειρα τών 
μικρών παιδιών (επιθυμούν ένα γλυκό 
ή παιχνίδι καί βλέπουν ότι τό άποκτοΰν 
στό όνειρο τους), εις τήν ψυχήν τών 
όποιων δέν έχει άκόμη έγκατασταθή ή 
ήθική συνείδησι, τό Υπερεγώ, πού 
έπιβάλλει τή μεταμόρφωσι τών άνομο- 
λογήτων επιθυμιών προκειμένου νά 
περάσουν εις τίς όνειρικές σκηνές· 
άλλοιώς, μέ τήν άτόφια καί ώμή 
έκπλήρωσι άπαγορευμένης έπιθυμίας 
θά διεκόπτετο ό ύπνος καί ό όνειρευό- 
μενος θά ξυπνούσε τρομαγμένος ύπό 
τήν έπίδρασι «έφιαλτικοΰ όνείρου».

' Από τό γεγονός ότι αύτό δέν συνέβη 
εις τήν περίπτωσι τοΰ Παναγάκου, θά 
πρέπει νά είκάσωμεν ότι καθώς 
«έπληττε φοβερά μέ τήν σύζυγό του», 
κατέληξε νό συμβιβασθή άρκετά μέ 
τήν ήθική του συνείδηση, ώστε νά 
εξασφάλιση τήν επιείκειά της καί ν' 
άποφύγη τήν ένοχικότητα πού κινητο
ποιεί τούς μηχανισμούς μεταμφιέσεως 
στό όνειρο. "Ενας ύπό ψυχανάλυσιν 
νευρωτικός τοΰ όποιου ή σύζυγος ήτο

πολύ αυταρχική τό όνειρεύεται κατ' 
έπανάληψιν (τά όνειρα πού επανα
λαμβάνονται έχουν πάντοτε βαθύ 
νόημα), ότι μεταμορφώνεται ό ίδιος σέ 
πουλάκι πού κάθε φορά εΰρισκε τήν 
πόρτα τοΰ κλουβιοΰ άνοικτή καί 
χαρούμενα πετοΰσε στόν έλεύθερο 
άέρα.

Τό περίεργο είναι ότι αυτοί πού στόν 
ΰπνο τους βλέπουν τόν εαυτό τους νά 
διαπράττη άξιόποινη πράξι ή έγκλημα 
δέν παρέχουν καμμιά ένδειξι στό 
ξύπνιο τους ότι μέσα στήν ψυχή τους 
έχουν τέτο ιες άξιοκατάκριτες καί 
κολάσιες προθέσεις καί επιθυμίες. Ο 
Scholtz γράφει (Schlaf und Traum, 
Leipzig, 1887): «Ό  Ρωμαίος εκείνος 
αύτοκ-ράτωρ ό όποιος διέταξε νά 
σκοτώσουν έναν πολίτη, διότι ώνειρεύ- 
θη ότι έκοβε τό κεφάλι τοΰ αύτοκράτο- 
ρα, δέν είχε άδικο άν έσκέπτετο ότι ό 
ύποτακτικός του, πού είχε τέτοια 
όνειρα θά πρέπει στό ξύπνιο του, νά έχη 
καί άνάλογες σκέψεις». Ό  Freud, πού 
άναφέρει τό περιστατικό εις τήν 
«Ερμηνευτική τών όνείρων», προσθέ
τει: «άλλά φρονώ ότι ό αύτοκράτωρ 
είχε άδικο. Επρεπε νά διερωτηθή κατά 
πρώτον ποιά ήτο ή σημασία τοΰ 
όνείρου (ύπονοεϊ ότι μπορεί ό αύτοκρά
τωρ νά ύποκαθιστοΰσε άλλο πρόσωπο 
μέσα στό άσυνείδητο τοΰ όνειρευομέ- 
νου, ε ξο υ σ ια σ τ ικ ό  κα ί τυ ρ α ν ν ικ ό  καθώ ς 
τόν αίσθάνθηκε όταν ήτο μικρό παιδί) 
καί νά είχε ύπ' δψιν τή γνώμη τοΰ 
Πλάτωνος: «οί άγαθοί περιορίζονται εις 
τό νά όνειρεύωνται δ,τι οί κακοί 
πράττουν» (πρβλ. Δ. Κουρέτα. ' Η φύσι 
τοΰ όνείρου κατά Πλάτωνα καί Freud. 
Περιοδ. «Αΐξωνή» τεΰχος Νοεμβρίου- 
Δεκεμβρίου 1950).

Εις τόν ήμερήσιο τύπο έδιάβασα πρό 
καιροΰ τό εξής περιστατικό πού συνέβη 
στήν Αγγλία: ένας νεαρός σύζυγος 
έστραγγάλισε τή νεαρά επίσης σύζυγό 
του διότι ήκουσεν εις τόν ΰπνο της νά 
λέη: «Μή Τζών, μή, θά έλθη ό άνδρας 
μου» καί νά γελά κατόπιν ευτυχισμένη 
καθ' ύπνον καί νό στενάζη μέ 
άπέραντη εύχαρίστησι. Άπεδείχθη έκ 
τών άνακρίσεων ότι ή άτυχής σύζυγος 
ήτο ύπόδειγμα συζυγικής πίστεως. Καί 
ό είδησεογράφος προσθέτει: «τό θΰμα 
έξέφραζεν ένα βίωμα, κάτι πού τό 
έζοΰσε πραγματικά, έδινεν όμως 
διέξοδον εις ένα άπωθημένο της 
συναίσθημα. Οί ψυχαναλυταί πιστεύ
ουν ότι εϊμεθα συγγραφείς τών όνείρων 
μας».

Τά συμβάντα μετά τήν σκηνή τοΰ

πλασματικού (μέσα στό όνειρο) φόνου 
- ότι δηλαδή ό Παναγάκος έξύπνησε τό 
πρωί τής επομένης καί μαζί μ ' αύτόν 
καί οί τύψεις τής συνειδήσεώς του, 
διότι έπίστευε ότι έσκότωσε πράγματι 
τήν γυναίκα του, δηλαδή κατέχεται άπό 
παραλήρημα πού τόν έκανε νά 
σκέπτεται εξωπραγματικά, παράλογα - 
θά διαφω τισθοΰν καλύτερα έάν 
έπικαλεσθοΰμε πάλι τόν Freud, ό 
όποιος γράφει (Dilire et reves dans un 
ouvrage Litteraire: La «Gradiva» de 
jensen): «Τό όνειρο καίτό παραλήρημα 
προέρχονται άπό τήν ίδια πηγή: άπό τό 
άπωθημένο». Τό όνειρο, μπορεί νά πή 
κανείς, είναι τό φυσιολογικό παραλή
ρημα (στόν ύπνο του) τοΰ όμαλοΰ 
άνθρώπου... Προτού τό άπωθημένο (οί 
φονικές επιθυμίες στό προκείμενο) 
άποκτήση τήν άπαιτούμενη δύναμι νά 
έπιβληθή εις τόν άνθρωπο στό ξύπνιο 
του ύπό μορφή παραληρήματος, είναι 
δυνατόν εύκολα νά έχη άποκτήσει τήν 
πρώτη του έπιτυχία κάτω άπό τίς πλέον 
εύνοϊκές συνθήκες τοΰ ύπνου (όπότε 
χαλαρώνεται ή ήθική λογοκρισία, ό 
έλεγχος έπί τών άνεπιτρέπτων ένορμή- 
σεων πού λίγο πολύ εξακολουθεί νά 
λειτουργή καί κατά τήν διάρκεια τοΰ 
ύπνου, θά πρέπει νά προστεθή εδώ 
διευκρινιστικά). Κατά τόν ύπνο, χάρις 
εις τήν έλλάττωσι τής ψυχικής δραστη- 
ριότητος γενικά, παράγεται επίσης μία 
χαλάρωσι εις τήν ενέργεια τής άντιστά- 
σεως τήν όποια οί κυριαρχικές ψυχικές 
δυνάμεις (τό Υπερεγώ) άντιτάσσουν 
εις τό άπωθημένο. Ή  χαλάρωσι 
άκριβώς αύτή επιτρέπει τό σχηματισμό 
τοΰ όνείρου καί γι ’ αύτό τό όνειρο είναι 
ό καλύτερος δρόμος (ή βασική όδός) 
πού οδηγεί εις τή γνώσι τοΰ άσυνειδή- 
του (ψυχισμού)».

Παραμένει ή άπορία άναφορικά μέ 
τό γεγονός ότι (μέ τό νά είναι τό όνειρο 
τόσον «εναργές ώστε καί ξυπνητός 
άκόμη τό έζοΰσε» ό Παναγάκος) 
έξηκολούθησε νά πιστεύη ότι διέπραξε 
πραγματικό φόνο μέχρι τή στιγμή πού 
εις τήν Διεύθυνσι τής 'Αστυνομίας 
«είδε τήν Αντιόπη κατάπληκτος»... καί 
άνένηψε. ' Η άπάντησι πού, ώς άπλή 
εικασία, είναι δυνατόν νά δοθή είναι ότι 
πιθανόν νά εύρίσκεται ύπό τό κράτος 
κάποιας τοξικής καταστάσεως ή μέθης 
(«ή όποια άδυνατίζει τήν λειτουργία 
τών άναστολών έπί τών κατωτέρων 
ένορμήσεων ιδιαίτερα τόν αύτοέλεγχο, 
τήν αύτοκριτική»), διά τήν ΰπαρξι τής 
όποιας όμως δέν παρέχονται στοιχεία 
άπό τόν συγγραφέα.
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0 1 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ κάνουν μεγαλύτε
ρη θραύση μεταξύ τών παχύσαρ

κων παρά μεταξύ έκείνων πού προσέ
χουν τό βάρος τους. Τούτοάναφέρεται 
σέ προσφάτως δημοσιευθεϊσα μελέτη 
τής Στατιστικής Υπηρεσίας τών ΗΠΑ. 

Ο κατάλογος τών άσθενειών, πού 
πλήττουν περισσότερο τούς παχύ
σαρκους, περιλαμβάνει τήν κίρρωση 
τού ήπατος, διάφορα είδη καρκίνου, 
τήν ύψηλή άρτηριακή πιέση, τις 
κυκλοφοριακές άνωμαλίες, τήν άρθρί- 
τιδα, τόν σχηματισμό λίθων στήν 
χοληδόχο κύστη καί πολλές άλλες 
άρρώστιες. "Ολα αύτά, σύμφωνα μέ 
τήν μελέτη τής Στατιστικής Υπηρε
σίας , καθιστούν τήν ίδια τήν παχυσαρκία 
άσθένεια άπό τις έπικίνδυνες γιά τόν 
σημερινό άνθρωπο. Ποιά είναι ή σωστή 
άντιμετώπιση τού θέματος ούδείς 
γνωρίζει. Αλλά, τονίζει ή μελέτη, 
έχουν τουλάχιστον άρχίσει νά έπιση- 
μαίνωνται μερικές σωστές άντιμετωπί- 
σεις, όπως έπίσης μερικά άπό τά αίτια 
τού έπικίνδυνου φαινομένου.

' Ως πρός τά αίτια τής παχυσαρκίας, 
οί ειδικοί διαπιστώνουν δτι ή κληρονομι
κότητα παίζει ρόλο πρωτεύοντα. 
Εύθύνονται όμως σέ σημαντικό βαθμό 
καί διάφορες ψυχολογικές καί κοινωνι
κές πιέσεις, όπως έπίσης οί συνήθειες 
τού φαγητού, πού άποκτά κανείς κατά 
τήν παιδική ήλικία. Σχετικά μέ αύτόν τόν

τελευταίο παράγοντα, έρευνα πού 
έγινε στήν Βρεττανία καί πού άναφέρε- 
ται στήν μελέτη τής 'Υπηρεσίας, 
άπέδειξε ότι μεγάλο ποσοστό τών 
παχυσάρκων παιδιών παραμένει παχύ
σαρκο σέ όλη του τήν ζωή. ' Η ίδια 
μελέτη άπέδειξε ότι ή παχυσαρκία στά 
παιδιά, όταν δέν συντρέχουν λόγοι 
κληρονομικοί, οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στόν ύπερβάλλοντα ζήλο τής 
μητέρας.

Πράγματι, όπως άναφέρουν οί 
συντάκτες τής μελέτης, ψυχίατροι, 
παθολόγοι καί ειδικοί σέ θέματα 
διατροφής συμφωνούν τώρα ότι οί 
αύστηρές δίαιτες γιά μιά γρήγορη 
έλάττωση τού βάρους είναι περισσότε
ρο βλαβερές παρά χρήσιμες.

Οί λόγοι τής άκαταλληλότητος τών 
αύστηρών διαιτών είναι τρεις:

1) Οί αύστηρές δίαιτες κατά κανόνα 
άποστερούν τόν οργανισμό - καί 
μάλιστα αίφνιδίως - διαφόρων θρεπτι
κών ούσιών, πού έκεΐνος χρειάζεται.

2) Προκαλούν πολύ συχνά ψυχικές 
πιέσεις καί προβλήματα.

3) Στηρίζονται πολλές φορές στήν 
χρήση όρμονών, γιά τήν καταστολή 
«όρέξεως» μέ άποτέλεσματό άτομο νά 
μή μαθαίνει πώς νά τρέφεται σωστά έπί 
μακροπροθέσμου βάσεως.

Καλύτερα άποτελέσματα, σύμφωνα 
μέ τούς ειδικούς, έπιτυγχάνονται μέ

ψυχοθεραπευτικές μεθόδους καί 
κυρίως μέσω μιάς διαδικασίας πού έχει 
γίνει σωστή σάν «διαδικασία μεταβολής 
τής συμπεριφοράς». Κύριος στόχος 
τής διαδικασίας αύτής είνα ι νά 
άντιληφθεϊ ό παχύσαρκος ότι είναι 
πράγματι παχύσαρκος. Τά ψυχολογικά 
έμπόδια έδώ είναι, ώς φαίνεται πολύ 
μεγάλα. ' Υπερπηδώνται όμως μέ τόν 
έξής τρόπο:

Τό άτομο, πού ύποβάλλεται στήν 
θεραπεία αύτή, καταγράφει τις ποσό
τητες καί τί είδη φαγητού τρώει, πόσο 
συχνά, πού, τόσο γρήγορα καί ούτω 
καθεξής. Τά στοιχεία αύτά μετατρέ- 
πονται έν συνεχεία σέ είδος στατιστι
κού χάρτου, πού δείχνει άναλυτικά 
πόσο έκτρέπεται ό έξεταζρμενος άπό 
τή σωστή δίαιτα. Οί περισσότεροι 
«θεραπευόμενοι» έκπλήσσονται μέ τά 
άποτελέσματα - καί συνειδητοποιούν 
γιά πρώτη φορά τό μέγεθος τών .. 
«άμαρτιών» τους σέ βάρος τού έαυτού 
των. Αύτή ή συνειδητοποίησις τους 
καθιστά ψυχολογικώς πιό έπιδεκτικούς 
συμβουλών άπό τούς διαιτολόγους. 
Πράγματι, ή μελέτη τής Στατιστικής 
' Υπηρεσίας δείχνει ότι έκεϊνοι πού 
ύπεβλήθησαν σέ αύτή τήν θεραπευτική 
διαδικασία έχασαν πάνω άπό δέκα κιλά, 
τό δέ κυριώτερο, οί νέες διαιτητικές 
συνήθειές των άποδεικνύονται άνθε- 
κτικές στόν πειρασμό!

631



Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 
καί τό βίαιο 

έγκλημα
Τοΰ

Colin Greenwood 
Μετάφραση  

άπό τά αγγλικά τοΰ 
' Υτταστυνόμου 
Θ. Εύσταθίου

Η Βρεττανική Κυβέρνηση πιστεύει 
πώς χρειάζεται αύστηρότερη 

νομοθεσία γιά τόν έλεγχο των πυροβό
λων όπλων καί ιδιαίτερα τών κυνηγετι
κών. ΓΓ αύτό καί θά ζητήσει άπό τή 
Βουλή άναθεώρηση τής σχετικής 
νομοθεσίας. Τό ϊδιο πιστεύουν καί οί 
λειτουργοί τοΰ 'Υπουργείου 'Εσωτερι
κών πού φαίνεται πώς πάνω στό θέμα 
αύτό έχουν περισσότερο βαρύνουσα

γνώμη άπό τήν έκλελεγμένη Κυβέρνη
ση.

Πάνω στό θέμα αύτό έχουν γίνει 
πολλά σχόλια άπό τό 1973 πού 
όημοσιεύθηκε ή Πράσινη Βίβλος μέτίς 
άπόψεις τής Κυβερνήσεως γιά τόν 
έλεγχο τών πυροβόλων όπλων. Ή  
άντίδραση στήν πολιτική αύτή βασίζε
ται σέ σχετική μελέτη πού τείνει νά 
καταδείξει πώς δέν ύπάρχει συσχετι-
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Στήν Αμερική γίνονται τά περισσότερα έγκλήματα μέ τήν χρήση όπλων. Στή φωτογραφία έπάνω, ένα κιβώτιο γεμάτο όπλα πού κατασχέθηκε 
άπό τό F.B.I.
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Αναπαράσταση ένός εγκλήματος, πού έγινε μέ όπλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
σκοτώθηκαν τό 1974 μέ πυροβόλα όπλα 128 αστυνομικοί.

σμός μεταξύ τής ποσότητας των όπλων 
πού βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια ή τού 
ελέγχου πού γίνεται πάνω σ' αύτά καί 
τής συχνότητας των έγκλημάτων πού 
διαπράττονται μέ τή χρήση όπλων.

Αύτό μπορεί νά τό άντιληφθεϊ κανείς 
άνατρέχοντας στήν ιστορία ή κάμνον- 
τας σύγκριση μέ ό,τι γίνεται σέ άλλες 
χώρες.

Ό  συγγραφέας του άρθρου αύτοϋ 
μελέτησε σ' έκταση τήν ιστορική 
πλευρά τού θέματος σ' ό,τι αφορά τήν 
Αγγλία καί τήν Ούαλλία καί σέ σχετικό 

δημοσίευμά του κατέληγε έτσι:
«" Οπως καί νά πάρει κανείς τούς άριθ 

μούς καταλήγει στό εντυπωσιακό 
συμπέρασμα πώς ή χρήση όπλων στή 
διάπραξη έγκλημάτων ήταν σέ πολύ 
μικρότερο βαθμό όταν δέν ύπήρχε 
κανένας έλεγχος πάνω στά όπλα καί 
κάθε τρελλός ή εγκληματίας μπορούσε 
ν' άγοράσει ότι όπλο τού γούσταρε 
χωρίς κανένα περιορισμό. "Εχει τώρα 
περάσει μισός αιώνας άπό τότε πού 
άρχισε νά γίνεται αύτηρός έλεγχος 
πάνω στά όπλα, αλλά, όσο παράδοξο 
καί νά φαίνεται, στήν περίοδο αύτή 
έγινε μεγαλύτερη άπό κάθε άλλη 
περίοδο χρήση όπλων γιά εγκληματι
κούς σκοπούς».

Ως τώρα κανένας δέν προσπάθησε 
νά κάμει εμπεριστατωμένη σύγκριση, 
χώρα μέ χώρα, γιά νά βρεϊ τή σχέση, άν 
ύπάρχει άνάμεσα στόν έλεγχο πού 
γίνεται σέ μιά χώρα πάνω στά όπλα καί 
τό βαθμό εύκολίας μέ τήν όποια μπορεί 
ένας πολίτης ν' άποκτήσει όπλο, 
νόμιμα ή παράνομα, καί στό ύψος τών 
έγκλημάτων πού διαπράττονται μέ τή 
χρήση όπλων.

Μιά τέτοια μελέτη θάταν πολύ 
πολύπλοκη. Θάταν δύσκολο νά καθο
ρίσει κανείς μέ άκρίβεια τό βαθμό 
αποφυγής τού ελέγχου καί ή σύγκριση, 
σέ διεθνή κλίμακα, είναι δύσκολη γιατί 
δέν ύπάρχει ομοιομορφία στήν όρολο- 
γία τών έγκλημάτων. Γιά πολλές χώρες 
ύπάρχουν άρκετά στοιχεία, άλλά ή 
δυσκολία βρίσκεται στή σύγκριση τών 
στοιχείων αύτών έξ αιτίας τής άνομοιο- 
μορφίας των.

Διαμαρτυρίες
Πολύ λίγη έρευνα καί μελέτη έγινε 

γιά τήν Αγγλία καί γ ι' αύτό τό 
Υπουργείο 'Εσωτερικών έπικρίνεται 

ότι ή πολιτική του βασίζεται σέ 
άτεκμηρίωτες ύποθέσεις παρά πάνω σέ 
σοβαρή μελέτη. Ή  πολιτική τού 
Υπουργείου Εσωτερικών παραμένει 

γιά χρόνια τώρα ή ίδια άλλά συχνά

χρησιμοποιεί διαφορετικά έπιχειρήμα- 
τα γιά ύποστήριξη τής πολιτικής αυτής.

Τό έπιχειρήματα αύτά προβάλλονται 
άπό ύπουργούς κατά τή διάρκεια 
συζητήσεων ή συχνά περιέχονται σέ 
άπαντητικές επιστολές τού Υπουρ
γείου Εσωτερικών σέ διαμαρτυρίες 
πού ύποβάλλονται σ' όλο καί μεγαλύ
τερο βαθμό. Εκείνοι πού διαφωνούν 
μέ τήν πολιτική πού ακολουθεί τό 
' Υπουργείο προβάλλουν τό επιχείρημα 
ότι ή χρησιμοποίηση πιστολιών στή 
διάπραξη έγκλημάτων αύξήθηκε ση
μαντικά παρόλο τόν έλεγχο πού 
επιβάλλει ή Κυβέρνηση.

' Η άπάντηση πού συνηθίζεται γιά τίς 
επικρίσεις σχετικά μέ τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τού συστήματος ελέγχου τών 
όπλων μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ σά 
σύνδρομο «Δές τ ί γ ίνετα ι στήν 
' Αμερική».

Βίαια εγκλήματα

Σύνδρομο μπορεί νά ονομάσει κανείς 
τό σύνολο τών συμπτωμάτων μιας 
άσθένειας. Στήν περίπτωση αύτή ή 
άσθένεια είναι πλήρης άποτυχία στήν 
άντίληψη τών προβλημάτων πού

σχετίζονται μέ τόν έλεγχο τών βίαιων 
έγκλημάτων πού ό συνδυασμός τών 
συμπτωμάτων άπεικονίζεται καλύτερα 
άπό τή συζήτηση πού έγινε άπό τήν 
Τρίτη Επιτροπή γιά νομοθετικά 
θέματα στις 3 Μαίου 1 978, στήν όποια 
συζητήθηκαν εισηγήσεις γιά περισσό
τερο έλεγχο τών πυροβόλων όπλων. Ή  
Δρ. Σιήρλεϋ Σάμμερνσκιλ πού ύπο- 
στήριζε τίς άπόψεις τού Υπουργείου 
' Εσωτερικών είπε:«' Εκείνο πού μπορώ 
νά πώ είναι πώς στήν Αμερική όπου 
δέν ύπάρχει έλεγχος, τό 1 974 έγιναν 
197.753 ένοπλες ληστείες. Στήν 
Αγγλία καί τήν Ούαλλία έγιναν μόνο 

645 τέτοια έγκλήματα τόν ίδιο χρόνο. 
Στίς Ηνωμένες Πολιτείες τό 1974 
σκοτώθηκαν 1 28 μέλη τών Σωμάτων 
Ασφαλείας. Είναι γνωστό σ' όλους 
πώς στήν Αμερική γίνονται περισσό
τερα έγκλήματα μέ τή χρήση όπλων».

Τέτοιες άπόψεις, πώς στίς ' Ηνωμένες 
Πολιτείες ύπάρχει περισσότερο έγκλη
μα, καί συγκεκριμένα περισσότερα 
έγκλήματα μέ τή χρήση όπλων 
έκφράζονται συχνά σέ επιστολές τού 
'Υπουργείου Εσωτερικών. Αύτό 
λοιπόν είναι τό σύνδρομο καί τά 
συμπτώματα είναι τά άκόλουθα:
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1. Ή  πίστη πώς στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες δέν γίνεται έλεγχος.

2. Ή  πίστη πώς στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες διαπράττονται περισσότε

ρα εγκλήματα μέ τή χρήση όπλων παρά 
στήν Αγγλία.

3. Τό συμπέρασμα πώς τό πιό πάνω 
δεύτερο είναι αποτέλεσμα του πιό 
πάνω πρώτου καί συνεπώς ή ύπαρξη 
ελέγχου των όπλων στήν Αγγλία 
είναι ό κυριότερος λόγος πού 
γίνονται λιγότερα εγκλήματα μέ τήν 
χρήση τών όπλων έδώ.
Οί περισσότεροι Αμερικανοί θά 

έκπλαγοϋν άν πληροφορηθοϋν πώς 
δέν ύπάρχει έλεγχος τών όπλων στή 
χώρα τους. Στήν πραγματικότητα ύ- 
πάρχουν περισσότεροι άπό 20.000 νό
μοι καί κανονισμοί, πάνω σέ Ομο
σπονδιακό καί Πολιτειακό επίπεδο πού 
ρυθμίζουν τήν απόκτηση κατοχής καί 
τή μεταφορά όπλων. Ανάμεσα στήν 
' Ομοσπονδιακή νομοθεσία είναι ό Νό
μος περί Ελέγχου Πυροβόλων όπλων 
τού 1968. Στή διάρκεια τού 1977 κα
τασχέθηκαν 10.000 πυροβόλα όπλα 
σύμφωνα μέτή νομοθεσία πού ύπάρχει 
στή χώρα αύτή. Στήν πραγματικότητα ό 
έλεγχος στή χώρα είναι τέτοιος ώστε οί 
Αρχές νάναι σέ θέση νά γνωρίζουν, 

όπως λέγουν, σέ ποιά χέρια βρίσκονται 
τά 90% τών όπλων πού πουλήθηκαν 
άπό τό 1968. Στή Νέα ' Υόρκη ύπάρχει 
σχετική νομοθεσία άπό τό 1911 καί ή 
νομοθεσία αύτή είναι αύστήρότερη 
άπό εκείνη πού ύπάρχει στήν Αγγλία.

Παρόλα τά αύστηρά μέτρα ελέγχου 
τών πυροβόλων όπλων στήν Νέα 
' Υόρκη, ύπάρχουν πάνω άπό ένα 
εκατομμύριο παράνομα όπλα στήν 
πόλη αύτή. Τό ποσοστό τών φόνων πού 
διαπράττεται στήν πόλη αύτή είναι 
κατά πολύ ψηλότερο άπό τό μέσο όρο 
τών φόνων πού διαπράττονται στή 
χώρα. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό 
ποσοστό τών ένοπλων ληστειών καί 
άλλων βίαιων εγκλημάτων. Οί έπαίόν- 
τες προσπαθούν νά εξηγήσουν τό 
φαινόμενο αύτό λέγοντας πώς ό 
έλεγχος πού γίνεται σχετικά μέ τήν 
κατοχή πυροβόλων όπλων στή Νέα 
Υόρκη εξουδετερώνεται άπό τήν 

εύκολία μέ τήν όποια μπορεί νά 
μεταφερθοΰν στή πόλη παράνομα 
κατεχόμενα όπλα. Αύτό μπορεί νά είναι 
σωστό. Μά άν έτσι είναι τά πράγματα 
τότε προβάλλει τό ερώτημα: Γιατί νά μή 
συμβαίνει τό ίδιο καί σ' άλλες πόλεις, 
όπως λόγου χάρη, στή Μιννεάπολη 
όπου τό ποσοστό άνθρωποκτονιών

Ένας ακόμα 
δολοφονημένος μέ 
περίστροφο
σέ δρόμο Αμερικανικής 
Πόλεως

είναι 2,9 γιά κάθε 100.000 κατοίκους 
σέ σύγκριση μέ τή Νέα 'Υόρκη πού 
είναι 17.5. Καί στή Μιννεάπολη δέν 
ύπάρχει ή αύστηρή νομοθεσία τής 
Νέας Ύόρκης γιά τόν έλεγχο πυροβό
λων όπλων. "Αλλο παράδειγμα, τά 
σύνορα τού Καναδά όπου, παρόλο πού 
δέν γίνεται έλεγχος Πυροβόλων, τό 
ποσοστό εγκλημάτων μέ τή χρήση 
όπλων είναι πολύ χαμηλό. Οί 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη χώρα 
όπου τό επίπεδο τής εγκληματικότητας 
ποικίλλει άπό πολύ ψηλά όπως είναι 
στίς πόλεις τής Νέας Ύόρκης καί τού 
Ντιτρόϊτ, σέ πολύ πιό χαμηλά άπό 
πολλά μέρη τής Αγγλίας. Τό ποσοστό 
άνθρωποκτονιών, λόγου χάρη ποικίλ
λει άπό 0.7 μέχρι 21.0 γιά κάθε 
100.000 κατοίκους. Ή  πιό πρόσφατη 
καί περισσότερο έμπεριστατωμένη 
μελέτη σχετικά μέ τήν ύποτιθέμενη 
σχέση άνάμεσα ελέγχου πυροβόλων 
όπλων καί ένοπλου εγκλήματος έγινε 
άπό τό Πανεπιστήμιο τού Βισκόνσιν.

' Η μελέτη αύτή έκάλυψε ολόκληρη 
τήν έκταση τών ' Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τά πορίσματά της ήταν τά 
ακόλουθα:

1. Ή  εισαγωγή αύστηροΰ ελέγχου 
πάνω στά πυροβόλα όπλα σέ καμμιά 
περίπτωση δέν συνέβαλε ούσιαστικά 
στή μείωση τού ένοπλου εγκλήματος.
2. Σέ καμμιά περίπτωση ή εισαγωγή 
αύστηροΰ ελέγχου πέτυχε νά έμποδίσει 
τούς πολίτες πού επιθυμούν ν' 
άποκτήσουν όπλα.
3. Δέν ύπάρχει μαρτυρία γιά συσχετι
σμό τού ποσοστού τών όπλων στήν 
κατοχή πολιτών καί εκείνου τού 
ένοπλου έγκλήματος.

Ή  κατάσταση είναι πολύπλοκη στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά, μπορεί 

κανείς νά πεϊ πώς, αντίθετα μέ τό τί 
συμβαίνει στήν Αγγλία, ύπάρχουν 
περισσότερα όπλα στά χέρια πολιτών, 
ύπάρχει περισσότερο έγκλημα, καί 
μεγαλύτερη συχνότητα στή χρήση 
όπλων στήν διάπραξη εγκλημάτων.

Μά όλα αύτά είναι τόσο γενικά κι' 
ύπάρχουν τόσες έξαιρέσεις σ' αύτά 
έτσι πού νά μή μπορεί κανείς νά τά 
χρησιμοποιήσει γιά όποιαδήποτε 
συγκριτική μελέτη. Υπάρχουν μέρη

στίς Ηνωμένες Πολιτείες πού ύπάρχει 
πολύ ψηλό ποσοστό έγκληματικότητας 
καί ταυτόχρονα αύστηρός έλεγχος 
πάνω στά όπλα. ΚΓ ύπάρχουν μέρη 
πού υπάρχει ψηλό ποσοστό έγκλήμα
τος καί σχεδόν δέν ύπάρχει έλεγχος στά 
όπλα. ΚΓ ύπάρχουν πάλι μέρη πού δέν 
ύπάρχει σχεδόν καθόλου έλεγχος πάνω 
στά όπλα κ ι' ώστόσο τό ποσοστό 
έγκληματικότητας είναι πολύ χαμηλό. 
Τό ποσοστό έγκληματικότητας ποικίλ
λει σέ μεγάλο βαθμό άνάμεσα στίς 
διάφορες έθνικές ομάδες. Τό ποσοστό 
τού βίαιου έγκλήματος καί τό είδος τού 
όπλου πού χρησιμοποιείται στή 
διάπραξη του έχει μεγαλύτερη σχέση 
μέ τήν έθνική καταγωγή τού έγκλημα- 
τία παρά στήν εύκολία μέ τήν όποια 
μπορεί αύτός ν ' άποκτήσει όπλο.

Αύστηρό σύστημα

Οί ύποθέσεις ανθρωποκτονίας χρη
σιμοποιούνται συχνά σάν ένδειξη τού 
έπιπέδου τής συχνότητας τού βίαιου 
έγκλήματος σέ διεθνή έπίπεδα. Στή 
Βρεττανία δημοσιεύθηκε άπό τίς 
' Αρχές μιά σύντομη μά χρήσιμη μελέτη 
πάνω στό θέμα αύτό. Οί συγκριτικοί 
στατιστικοί πίνακες γιά τή συχνότητα 
τών άνθρωποκτονιών γιά τό 1972 
δείχνουν πώς οί Ηνωμένες Πολιτείες 
τής 'Αμερικής είναι πολύ ψηλά πάνω 
στόν κατάλογο παρά όποιαδήποτε 
Δυτικοευρωπαϊκή χώρα, άλλά πολύ 
χαμηλά σέ σύγκριση μέ χώρες όπως τό 
Μεξικό, όπου ύπάρχει αύστηρός 
έλεγχος τών πυροβόλων όπλων.
Εκείνοι πού έτοίμασαν τήν έκθεση 

αύτή σημειώνουν:
«"Ενας λόγος πού προβάλλεται 

συχνά γιά τό ψηλό ποσοστό φόνων καί 
άνθρωποκτονιών πού διαπράττονται 
στίς Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερι
κής είναι ή εύκολία μέ τήν όποια μπορεί 
κανείς νά έχει πυροβόλα όπλα τά όποια 
(μαζί μέ τίς έκρηκτικές ύλες) χρησιμο
ποιήθηκαν γιά τή θανάτωση 67% άπό 
τίς  2 0 .4 65  θύματα  άπό τέτο ια  
έγκλήματα. Ή  μεγάλη όμως σχέση μέ 
φυλετικούς καί κοινωνικοοικονομικούς 
μεταβλητούς παράγοντες οδηγεί στό 
συμπέρασμα πώς οί βασικοί ρυθμιστι
κοί παράγοντες τής συχνότητας τών 
άνθρωποκτονιών είναι πολιτιστικοί.

Τό συμπέρασμα αύτό συμπίπτει μέ 
τό πόρισμα πολλών άλλων μελετών. 
Στήν έμπεριστατωμένη του μελέτη γιά 
τίς άνθρωποκτονίες στή φιλαδέλφεια ό 
καθηγητής Μάρβιν Γούλφκανγσυμπέ- 
ρανε:
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Μερικοί μελετητές τών αιτίων των 
ανθρωποκτονιών προσπάθησαν νά 
ύποδείξουν πώς ή ύπαρξη μεγάλου 
άριθμοϋ πυροβόλων όπλων ή ή 
ευκολία μέ τήν όποια μπορεί κανείς ν' 
άποκτήσει ένα τέτοιο όπλο σ' αυτή τή 
χώρα (ΗΠΑ) έχει άμεση σχέση μέ τό 
σχετικό ψηλό ποσοστό άνθρωποκτο- 
νιών. "Ενα τέτοιο συμπέρασμα δέ 
μπορεί νά βγεί άπό μελέτη τών 
στατιστικών στοιχείων στή φιλαδέλ
φεια. Από ότι άναφέρθηκε στή μελέτη 
αύτή σχετικά μέ τόν τόπο πού 
διαπράχθηκαν οί άνθρωποκτονίες, τή 
σχέση μεταξύ τού θύματος καί τού 
δράστη, τό κίνητρο καί άλλους 
παράγοντες, βγαίνει τό συμπέρασμα 
πώς οί καταστάσεις, τά γεγονότα καί τά 
πρόσωπα πού συντελούν στή διάπρα- 
τη άνθρωποκτονιών δέν έχουν σάν 
κύριο λόγο τήν ύπαρξη ή μή ύπαρξη 
όπλων».

Τά σχόλια αύτά σχετικά μέ τή σχέση 
άνάμεσα στόν έλεγχο τών όπλων ή τήν 
εύκολία μέ τήν όποια μπορεί νά έχει 
κανείς ένα όπλο, καί τή χρησιμοποίηση 
όπλου στή διάπραξη εγκλήματος ισχύει 
γιά όλα τά βίαια έγκλήματα. Είναι 
άλήθεια πώς στίς ΗΠΑ γίνονται 
περισσότερες ληστείες μέ τή χρήση 
όπλων παρά στή Βρεττανία. Μά κΓ οί 
ληστείες στίς όποιες χρησιμοποιήθηκε 
μαχαίρι καί εκείνες άκόμη πού τό μόνο 
όπλο πού χρησιμοποιήθηκε ήταν τά 
χέρια ή τά πόδια τού δράστη είναι 
περισσότερες στίς ΗΠΑ παρά στή 
Βρεττανία. "Αν δεχθούμε πώς ό λόγος 
πού γίνονται περισσότερες ένοπλες 
ληστείες στίς Η ΠΑ είναι γιατί στή χώρα 
αύτή μπορεί κανείς εύκολα νά έχει όπλο 
τότε πρέπει νά παραδεχθούμε πώς κΓ 
οί ληστείες πού γίνονται μόνο μέ 
χρησιμοποίηση τών χεριών ή τών 
ποδιών στίς ΗΠΑ είναι περισσότερες 
γιατί οί ’ Αμερικάνοι έγκληματίες έχουν 
περισσότερα χέρια ή πόδια άπό τούς 
συναδέλφους τους τής Βρεττανίας. Τό 
σωστό συμπέρασμα είναι πώς οί 
έγκληματίες στίς ΗΠΑ είναι περισσότε
ρο αποφασισμένοι νά χρησιμοποιή
σουν μεγαλύτερη βία όταν διαπράτ- 
τουν έγκλημα κι αύτό έχει σχέση μέ 
εθνικούς καί κοινωνικούς παράγοντες, 
κΓ όχι μέ τήν εύκολία μέ τήν οποία 
μπορούν νά έχουν όπλο.

"Αν άντικρύσει κανείς άντικειμενικά 
τό θέμα διεθνώς θά άντιληφθεϊ πώς δέν 
υπάρχει κανένας τρόπος μέ τόν οποίο 
νά συσχετίσει τήν εύκολία μέ τήν οποία 
μπορεί κανείς νά πάρει όπλο ή τήν 
έκταση τού έλέγχου τών όπλων σέ μιά

χώρα, μέ τά έγκλήματα πού διαπράτ- 
τονται στήν ίδια χώρα μέ τή χρήση 
όπλων.

Στό Μεξικό, λόγου χάρη, ό έλεγχος 
τών όπλων είναι κατά πολύ πιό 
αύστηρός άπό τις ΗΠΑ. Ωστόσο ή 
συχνότητα άνθρωποκτονιών καί άλλων 
έγκλημάτων μέ τή χρήση όπλων είναι 
ψηλότερη άπό τις ΗΠΑ.

Κλασσικό παράδειγμα μπορεί νά 
βρει κανείς στήν περίπτωση τής 
Ίαμαίκής. Στή χώρα αύτή άπαγορεύ- 
θηκε μέ τή μεγαλύτερη δυνατή 
αύστηρότητα ή κατοχή όπλων, σέ μιά 
προσπάθεια νά περιοριστεί τό έγκλημα. 
Τό άποτέλεσμα ήταν, γιά νά πούμε τό 
λιγότερο, εκπληκτικό.

Πρίν άπό τήν ανεξαρτησία τό 1962 
τό έπίπεδο έγκληματικότητας στήν 
Ίαμαίκή ήταν ύποφερτό καί ή χώρα 
είχε ένα σύστημα έλέγχου όπλων μέ τό 
οποίο επιτρεπόταν ή όπλοφορία μέ 
άδειες πού παρέχονταν άπό τήν 
Αστυνομία. Μεταξύ τού 1962 καί 

1973 ή συχνότητα άνθρωποκτονιών 
ύψώθηκε κατά όχι λιγώτερο άπό 45% 
καί άλλα βίαια έγκλήματα αύξήθηκαν 
σέ άκόμη μεγαλύτερο βαθμό. "Ενα 
συγκεκριμένο έπεισόδιο τό 1973 έγινε 
άφορμή νά είσαχθεϊ δρακόντια νομο
θεσία γιά τήν απαγόρευση τών όπλων. 
Τό έπεισόδιο αύτό αφορούσε τή 
ληστεία καί τή δολοφονία τεσσάρων

έμπορων. Μετά άπό τό σοβαρό αύτό 
έγκλημα οί αρχές άπαγόρευσαν τελείως 
τήν κατοχή όπλων καί πυρομαχικών 
άπό ιδιώτες. Ή  Αστυνομία κατέσχε 
αμέσως όλα τά όπλα πού είχαν πολίτες 
μέ ειδική άδεια. ' Ακολούθως δόθηκαν 
στήν 'Αστυνομία άπόλυτες έξουσίες 
νά σταματά καί έρευνά πρόσωπα καί 
οχήματα καί νά κάνει έρευνες σέ σπίτια 
καί άλλα κτίρια πού πίστευε πώς 
μπορούσαν νά ύπάρχουν όπλα καί 
πυρομαχικά. Δόθηκε άκόμη έξουσία 
στήν Αστυνομία νά συλλαμβάνει, 
χωρίς ένταλμα, πρόσωπα πού είχαν 
στήν κατοχή τους έστω κΓ ένα 
φυσίγγιο. ΚΓ όσοι συλλαμβάνονταν 
οδηγούνταν σέ ειδικά Δικαστήρια καί 
δέν μπορούσαν ν' άπολυθοΰν μέ 
εγγύηση. Από τό δικαστήριο αύτό ό 
κατηγορούμενος παραπεμπόταν, μέ 
καθυστέρηση μερικών ώρών μέχρι 
μερικών βδομάδων, σέ μυστικό 
δικαστήριο, όπου δικαζόταν χωρίς 
δικηγόρο. Όσοι βρίσκονταν ένοχοι 
στέλλονταν στή φυλακή γιά άκαθόρι- 
στο χρονικό διάστημα. Οί φυλακές 
ήταν περιφραγμένες μέ άγκαθωτό 
συρματόπλεγμα καί ύπήρχαν πύργοι 
έλέγχου μέ πολυβόλα. Στή διάρκεια 
τών τριών μηνών πού ακολούθησαν 
μετά τήν εισαγωγή τών μέτρων αύτών 
έπεσε τό έπίπεδο τού ένοπλου 
εγκλήματος. Μετά όμως άπό τούς τρεις 
πρώτους μήνες άνέβηκε πάλι στά ύψη. 
Ή  Ίαμαίκή έφθασε στό σημείο πού 
κάθε πολιτική ένέργεια συνοδευόταν 
μέ ένοπλες άτακτες ομάδες νά γυρο
φέρνουν ατούς δρόμους καί οί 
πυροβολισμοί καί δολοφονίες ήταν 
στήν ήμερήσια διάταξη. Γιά νά γίνουν 
εκλογές ή άλλες πολιτικές δραστηριό
τητες έπρεπε νά ύπάρχει στρατός μέ τά 
όπλα γιά νά τηρεί τήν τάξη. Οί ένοπλες 
ληστεϊς καί άλλα έγκλήματα μέ τή 
χρήση όπλων έφθασαν σέ νέα ύψη. 
Κοντολογής, ή κατάσταση ήταν τέτοια 
πού κανένας δέν αισθανόταν άσφά- 
λεια. ' Η Λέίντυ Σάραχ Σπένσερ 
Τσώρτσιλ κΓ ό άντρας της άναγκάστη- 
καν νά έγκαταλείψουν τό νησί όταν 
ένοπλοι διάρρηξαν τό σπίτι της, 
σκότωσαν ένα άπό τούς φιλοξενούμε- 
νούς της καί επιτέθηκαν καί τής ίδιας. Οί 
' Αρχές παραδέχτηκαν άργότερα πώς ή 
αύστηρή άπαγόρευση τής όπλοφορίας 
δέν πέτυχε νά μειώσει τό έγκλημα. Οί 
άκρότητες τού συστήματος αύτοΰ 
διορθώθηκαν τώρα μά φαίνεται πώς 
δέν έμαθαν πραγματικά τό μάθημά 
τους.

Στήν άλλη πλευρά τού φάσματος
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έχουμε στήν Εύρώπη τή χώρα πού 
μπορεί κανείς μέ τή μεγαλύτερη 
εύκολία ν' αποκτήσει όπλο καί τό 
μεγαλύτερο ποσοστό όπλων σέ ιδιωτι
κά χέρια παρά σ' όποιαδήποτε άλλη 
πολιτισμένη χώρα. Πρόκειται γιά τήν 
’ Ελβετία όπου σχεδόν ό κάθε πολίτης 
είναι μέλος των ένοπλων δυνάμεων 
πού στήν π ραγματικότητα  είνα ι 
έφεδρική δύναμη. Ό  κάθε έφεδρος 
έχει ύποχρέωση νά έχει στό σπίτι του 
κάποιο όπλο, ντουφέκι, πολυβόλο ή 
πιστόλι μέ άρκετή ποσότητα πυρομαχι- 
κών. Πέρα άπό αύτά καί τό ποσοστό 
κατοχής ιδιωτικών όπλων είναι πολύ 
ψηλό.

Ασφαλώς χρειάζεται κανείς άδεια 
γιά νά έχει πιστόλι, μά άδειες 
παραχωροϋνται σ' όλους μέ μόνες 
εξαιρέσεις τούς γνωστούς έγκληματίες 
καί τούς φρενοβλαβείς. Οί πωλητές 
όπλων έχουν ύποχρέωση νά καταγρά 
φουν τις πωλήσεις τους, άλλά δέν 
ύπάρχει καμμιά ύποχρέωση γιά πολίτες 
νά κρατούν στοιχεία γιά όπλα πού 
άγοράζουν ή πουλούν σέ ιδιώτες. Γιά 
τά ντουφέκια καί τά κυνηγετικά δέν 
ύπάρχει κανένας έλεγχος. Γενικά σέ 
κάθε σπίτι ύπάρχουν καί μερικά, όχι 
ένα, όπλο καί άρκετή ποσότητα 
πυρομαχικών καί συνήθως τά όπλα 
αύτά έκθέτονται σε περίοπτα μέρη στό 
σπίτι.

' Ωστόσο στήν ' Ελβετία τό ένοπλο 
έγκλημα βρίσκεται σέ τόσο χαμηλό 
έπίπεδο πού ούτε κάν καταγράφεται.

' Εκ πρώτης όψεως μπορεί κανείς νά 
πει πώς είναι παράλογο νά ύποστηρίζει 
πώς δέν ύπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα 
στον έλεγχο πού ύπάρχει σέ μιά χώρα 
γιά τά πυροβόλα όπλα καί τά 
έγκλήματα πού διαπράττονται μέ αύτά. 
' Ωστόσο, αύτά βγαίνει άπό τά στοιχεία 
πού άναφέραμε. Τά βίαια έγκλήματα 
οφείλονται σέ εθνικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντες καί δέν έχουν σχέση μέ τήν 
εύκολία μέ τήν οποία μπορεί κανείς νά 
έχει όπλο. Ο αριθμός τών όπλων πού 
χρειάζονται γιά τή διάπραξη έγκλημά- 
των είναι αμελητέος καί αύτά τά όπλα 
μπορούν νά βρεθούν όσο αύστηρός 
έλεγχος καί νά ύπάρχει. ' Ο έλεγχος έχει 
σοβαρές έπιπτώσεις σ' όσους χρησι
μοποιούν τά όπλα νόμιμα. Δέν ύπάρχει 
όμως περίπτωση, είτε στήν ιστορία τής 
χώρας αύτής είτε άπό τήν πείρα άλλων 
χωρών πού νά φαίνεται πώς ό έλεγχος 
εμπόδισε τούς έγκληματίες νά προμη
θευτούν τά όπλα πού χρειάζονται ή 
συνέβαλε στήν έλάττωση τού βίαιου 
έγκλήματος.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΙ

Μετάφρ. — Λιασκευή: I. Σταθιχρά. Γεν. Ά στυν. Λ/ντοΰ ε.α.

ΠΡΓΠΚΗΠΑΣ

Ο Ρόμπερτ Λέσυ, ένας Νιουγυορκέζος αστυνομικός, έκτελοϋσε 
τά καθήκοντά του στήν Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών. Εκείνα, 
τά όποια, ώς έκ τής θέσεώς του έμαθε γύρω άπό τή διαφθορά, πού 
έμάστιζε τήν Υπηρεσία του καί τά Δικαστήρια, έστάθηκαν ικανά 
νά στείλουν τόσον αύτόν, όσον καί τούς πιό στενούς του φίλους 
καί συνεργάτας στή φυλακή.

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

Απόδειξις δωροδοκίας

Μιά βραδυά ϋοτερα άπό τό δείπνο στό 
διαμέριομα τού Σώου, ό Σώου έδειξε οτόν Λέου 
τις φωτογραφίες, δπου είκονίζοντο δυό άτομα 
πάρα πολύ εύτραφή. Τά άτομα αύτά είχαν 
απολυθή έπί έγγυήοει. Σύμφωνα μέ τόν Σώου, 
κάποιος Νοτιο- Αμερικανός,έμπορος ναρκωτι
κών, πού ώνομάζετο Φέλιξ Μαρτινέζ καί πού ή
ταν οτή φυλακή, είχε καταγγείλει τόν ένα άπό 
αύτούς τούς δυό, πού είχαν άποφυλακισθή έπί 
έγγυήοει. 0 Μαρτινέζ είχε αυλληφθή άπό 
τέοοαρες ντετέκτιβς τής Ομάδος Ειδικών 

Ερευνών. Σύμφωνα μέ τούς ισχυρισμούς τού 
Μαρτινέζ, ένας άπολυθείς έπί έγγυήοει τού εί
χε διαμηνύοει ότι άν ήθελε νά πληρώοη 110.000 
δολλάρια τά ναρκωτικά, πού είχαν καταοχεθή 
εις χεΐρας του καί πού έφυλάααοντο ατό Χημικό 
' Εργαστήριο τής 'Αστυνομίας μέ τήν 
μαρκαριομένη ένδειξι επάνω ατήν ουοκευαοία 
τους «ΟΧΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ», θά τού έπεοτρέφοντο. 
Οί ισχυρισμοί τού Μαρτινέζ έοτεροϋντο 
άποδεικτικής σημασίας καί ήοαν μικρής νομικής 
άξίας, επειδή ήοαν άνεπιβεβαίωτοι φήμαι ένός 
ου-ουνομώτου. Μιά πρόοθετη άπόδειξις κατά 
συνέπειαν θά ήταν επιβεβλημένη. Υπήρχε 
καμμιά μέθοδος, έρώτηοε ό Σώου τόν Λέου, πού 
θά μπορούσε ό ντέτεκτιβ Λέσυ νά άκολουθήοη 
γιά νά φθάοη ο ' αύτή τήν άπόδειξι,

Ό Λέου έμελέτηοε προσεκτικά τις δυό 
έγκληματικές φυσιογνωμίες. 0 ένας οτή 
φωτογραφία, ό Νίκ Ντέ Στεφάνο, ήταν ιδιαίτερα 
γνώριμος. Τόν είχε ίδή ουχνά στή συντροφιά 
ένός ντετέκτιβ, πού τόν έλεγαν Νίκ Λαματτίνα.

0 Λέου πήρε οτό τηλέφωνο τόν Λαματτίνα

και τού διηγηθη μια ιστορία, μιοή άλήθεια καί 
μιοή ιμέμματα 0 έμπορος ναρκωτικών, 
Μαρτινέζ, ουνειργαζετο με τούς Εισαγγελείς 

Ενας άπολυθείς έπί έγγυήοει ήταν άναμιγμέ- 
νος. Ή πληροφορία του, είπε ό Λέου, 
προήρχετο άπό κάποιο φίλον, ό όποιος ήταν 
διεφθαρμένος πράκτωρ, πού έργαζότανε μέσα 
ατό γραφείο τού Ομοσπονδιακού Είοαγγελέως 

0 Λαματτίνα έδέχθη νά τόν συναντήσουν
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ΙΟ Υ  ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΛΑ

ϋοτερα από δυό ήμερες
Ό Λαματτίνα καί ό Λέσυ μπήκαν ο ένα 

Κινέζικο ρεοτωράντ. Ενας πάρα πολύ παχύς 
άνθρωπος πληαίααε ατό τραπέζι τους. Ό 
Λαματτίνα τόν αυνέοτησε: Νίκ Ντε Στέφανο. ' 0 
Λέσυ έπανέλαβε τόν μύθο, πού εϊχεν ήδη 
διηγηθή οτόν Λαματτίνα.

' 0 Ντε Στεφάνο είπ ε.«" Ισως αύτός ό τύπος 
νό μπορέση νό μάς βοηθήαη μέ τήν άλλην 
ύπόθεσι» Οί δύο άνδρες έκούνηααν τό κεφάλι ό 
ένας οτόν άλλον. Τότε ό Λαματτίνα άρχισε νά 
όμιλή γιά μιά περίπτωοι ναρκωτικών, από τήν 
όποιαν ό Λέου θά μποροΰοε νά κερδίοη άμέοως 
χρήματα. Έάν θό έβρισκε κάποιον έμπορον 
ναρκωτικών ώς πληροφοριοδότην καί προχρο
νολογούσε τήν οτρατολόγησί του γιά μερικούς 
μήνες θό έπληρώνετο μέ 6.000 δολ Δύο 
δικηγόροι καί ό Βοηθός τού είσαγγελέως τής 
περιοχής είχαν έπίαης δωροδοκηθή γιό νά 
όναλάβουν τήν ύπόθεσι αύτή, ούτως ώοτε ό 
έμπορος νά όφεθή ελεύθερος

«θό οοΰ πώ καί κάτι, πού είναι ακόμα πιό 
σημαντικό άπό ο,τι αύτές οί δυό περιπτώσεις», 
είπε ό Ντε Στέφανο. « Εχεις ποτέ άκούοει γιά 
κάποιο δικηγόρο, πού τό όνομά του είναι 

Εντμουντ Ρόζνερ;»
Υπάρχει μιά έκκρεμμής δίκη έναντίον τού 

Ρόζνερ έπί δωροδοκία πρός διόπραξιν 
ψευδορκίας, έξήγηοεν ό Ντε Στέφανο. 

Υποκίνησε δηλαδή καί προκόλεοε τήν τέλεοιν 
ψευδορκίας διά μέσων δεκασμού. 0 Ρόζνερ θά 
έπλήρωνε πολλά, προκειμένου ν ' άνακαλύψη τί 
αυνέβαινε οτήν περίπτωσίν του. Ό  Λέσυ είπε 
ότι εϊχεν ένα φίλο μέρα οτό Δικαστήρια μέ τόν 
όποιον θά ουζητούαε αύτό τό θέμα

' 0 Ρόζνερ εϊχεν προσπαθήσει νά έπιτύχη τήν 
άπαλλαγήν ένός έμπορου ήρωίνης, προβόλλων 
τό άλλοθι, διά προσκομίαεως εις τό δικαοτήριον 
ένός μάρτυρος ύπερασπίσεως. 0 μόρτυς 
έβεβαίωαεν ένόρκως ότι τήν κρίσιμον 
ημερομηνίαν εύρίοκετο ό κατηγορούμενος μαζύ 
μέ αύτόν καί τόν Ρόζνερ κάπου άλλοΰ, 
οπωσδήποτε μακράν τού τόπου τού έγκλήματος. 

Η Πολιτεία ήξίωσεν τήν καταδίκην τους έπί 
ψευδορκία, άλλα μέχρι τώρα ή ψευδορκία δέν 
κατέστη δυνατόν νό άποδειχθή.

0 Λέσυ κατά τήν διάρκειαν τής συνομιλίας 
είχε κρυμμένο έπάνω του ένα μικρόφωνον καί 
όταν ό Σώου άκουοε τήν ταινία, ώρμησε 
χαρούμενος έπάνω του καί τόν άρπαξε άπό τό 
χέρι. «Μπόμπ, έάν δέν συμβαίνη τίποτα άλλο 
έκτος αυτού πού έχομε τήν μαρτυρία γιό τό τί ά 

Εντυ Ρόζνερ έχει κάνει, θό είμαστε πολύ 
εύτυχεϊς».

0 Σκοπέττα έζήτησε νά μόθη, έάν ό Λέσυ 
εϊχεν έρευνηθή

« 0 Λαματτίνα δέν μέ έψαξε,» είπε ό Λέσυ. 
Ήταν ανόητο νά άνησυχή ό Σκοπέττα, άφοϋ 
κανένας δέν έκρίνετο ύποπτος. Παρ ' όλα ταϋτα 
όμως, άταν άργότερα ξάπλωσε οτό κρεββάτι 
του γιό ύπνο ό Λέσυ οί σκέψεις γύρω άπό τις

προειδοποιήσεις τού Σκοπέττα άρχισαν νά 
κλωθογυρίζουν οτό νοΰ του.

Γρήγορα ό Λέσυ πήγε πάλι νό συναντήοη τόν 
Λαματτίνα. 0 Λαματτίνα έδειξε τήν άμηχανία 
του μέ ένα ξερόβηχα. «Ξέρετε ό Ντέ Στέφανο 
έπεκοινώνηοε τηλεφωνικώζ μέ ώρισμένα 
πρόσωπα», είπε σέ ύφος όπολογουμένου. 
«Είπαν ότι δέν ξέρουν, έάν είσαι άξιος τής 
έμπιστοσύνης τους ή όχι. Μοϋ ζητά νά οάς 
έρευνήσω».

Προχώρησαν μέσα ο ' ένα μπάρ. 0 Ντε 
Στέφανο καθότανε σ' ένα τραπέζι καί 
φαινότανε σάν ένας παχύς χαιρέκακος Βούδας.

Ό Λαματτίνα άρπαξε ξαφνικά τόν Λέσυ άπό 
τό πίσω μέρος τής κεφαλής, σάν νό τού έδειχνε 
μιά πρωτόγονη αγάπη. Κατόπιν, προσποιού
μενος ακόμη στοργή, μέ τό χέρι του τόν 
χάίδεψε. τρίβοντας τις πλάτες, κάτω στή μέοη 
του καί ύστερα τόν χτύπησε ήχηρά ατούς 
γλουτούς. Μειδιών ανόητα ό Ντε Στεφάνο 
κοίταξε τόν Λαματτίνα καί είπε, «Λοιπόν;»

« 0 φίλος δέν έχει μαγνητόφωνο».
« Εν τάξει,» είπε ό Ντε Στεφάνο « Εχω 

κουβεντιάσει μέ τόν Ρόζνερ. θέλομε τό έπίοημα 
πρακτικό τής συνεδριάσεως τών ένορκων πρός 
έξακρίβωοιν τού όρουραίου πού κατέθεοεν 
έναντίον του. Χρειαζόμαστε καί τις μαρτυρικές 
καταθέσεις έπίσης».

Σύμφωνα μέ τόν νόμο τό πρακτικά τής 
συνεδριάσεως καί οί μαρτυρικές καταθέσεις 
είναι άπόρρητα «θά παρακαλέαω τόν φίλο μου», 
είπε ό Λέου.

« 0 Εντυ θέλει νά οέ συναντήοη», είπεν ό 
Ντε Στεφάνο. Εκλινε τό πελώριο οώμα του πρό 
τό έμπρός, πιέζοντας μέ τόν τεράστιο όγκο τής 
κοιλιάς του οτήν άκρη τού τραπεζιού καί γιά μιά 
οτιγμή έγινε διαχυτικός καί θέλησε νά δείξη

οτόν Λέσυ ότι διάκειται φιλικώτερα πρός αύτόν · 
παρά πρός τόν Ρόζνερ χόριν τού κοινού 
ουμφέροντος.« ' Η ύπόθεσις αύτή άξίζει πολλά 
γιά τό Ρόζνερ Είναι πολύ σπουδαίο γιά σένα καί 
γιό μένα νά έργαστοΰμε άπό κοινού καί 
κερδίζοντας τήν έμπιστοσύνη του νά 
όκουμπήσωμε έπάνω του. Σοϋ έδωσα τώρα τό 
πράσινο φώς, κατάλαβες;» ' 0 Λέσυ έπέοτρεψε 
άργότερα οτό διαμέρισμα τού Σώου καί έδωαε 
τήν αναφορά του. «Δέν έχομε όμως ήχογρόφηοι 
τών νυκτερινών συνομιλιών, γιατί δέν είχες 
μαζύ οου μαγνητόφωνο άπόψε;» έρώτηοε ό 
Σκοπέττα

« ' Επειδή έρευνήθηκα άπόψε», όποκρίθηκε ό 
Λέου. «Μπορώ νά καταλαβαίνω πότε θό πρέπει 
νό χρησιμοποιώ μαγνητόφωνο καί πότε δέν θό 
πρέπει».

Οί συναντήσεις οτό δείπνο μεταξύ Λέσυ, 
Λαματτίνα καί ΝτεΣτεφάνο ουνεχίσθηκαν. Σέ 
κάποιο άπ' αύτό ήρθε καί ό δικηγόρος Ρόζνερ.

Στήν έκκρεμοϋσα στό Δικαστήριο μεγάλη 
ύπόθεσι τού Ρόζνερ ήταν μπλεγμένος καί ό 
"Ελβιν Μπάϊναμ γιά τόν όποιον ή Αστυνομία 

έπίατευε πώς ήταν ένας άπό τούς πιό μεγάλους 
έμπορους οτήν μαύρη άγορά τών ναρκωτικών 
μέσα στή χώρα. ' Η δίκη θά γινότανε γρήγορα καί 
σέ χρόνο, πού ή Κυβέρνηαις, σύμφωνα μέ τις 
πληροφορίες τού Ρόζνερ, θά παρουσίαζε 
κάποιον άξιόπιστον μάρτυρα έναντίον του. θό 
μπορούσε ό Λέσυ νά άνακαλύψη ποιος ήταν ό 
μάρτυρας; Πιθανόν, άπόντηοε ό ντετέκτιβ.

"Οταν οί άλλοι άνδρες άπομακρύνθηκαν μέ τό 
αύτοκίνητο, ό Λέσυ μετέβη στό διαμέρισμα τού 
Σώου καί έβαλαν σέ λειτουργία τις 
μαγνητοταινίες. Υπήρχεν άπόδειξις στήν 
ταινία έπαρκής γιά νά καταδικασθή ό Ρόζνερ έπί
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δωροδοκία. 0 Λέου ήρευνάτο τακτικά. Ό 
ΝτεΣτεφάνο έξακολουθοϋοε νά δυοπιοτή καί νά 
νοιώθη ότι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ αύτόν. ' 0 
Λέου όμως φαινότανε πώς είχε τήν ικανότητα 
νά μαντεύη προκαταβολικά ποιες νύχτες θά 
μποροϋοε νά έρευνηθή. "Εμοιαζε σάν νά 
μποροϋοε άπό μέοα άπό τήν πάλιν, όπου 
έκινεΐτο νά μετρά τήν οφοδρότητα των κακών 
ένστικτων τοϋ ΝτεΣτεφάνο.

Αλλά ό ΝτεΣτεφάνο ουνέχιζε νά κάνη 
άναγνωρίσεις καί επαληθεύσεις τοποθεσιών καί 
τηλεφωνικών κλήοεων, εξακολουθούσε νά κάνη 
ερωτήσεις καί μέ αύτόν τόν τρόπο έμαθε ότι 
κάποιος μυστηριώδης μάρτυρας, τοϋ όποιου τό 
όνομα άρχιζε μέ τό γράμμα Β θά κατέθετε ώς 
μάρτυς ένώπιον τής Επιτροπής τοϋ ΚΝΑΠ καί 
θά τίναζε τό κύκλωμα τών ναρκωτικών στον 
άέρα Στόν ΝτεΣτεφάνο τό στοιχείο τούτο 
άποτελοϋοε μιά οαφή καί ισχυρή ένδειζι ότι ό 
μάρτυς πρέπει νά είναι ό Μπόμπ (Bob) Λέου.

Ό ΝτεΣτεφάνο τηλεφώνησε οτό Λαματτίνα 
καί ώριοαν μιά ουνάντησι μέ τόν Λέου. ' 0 Λέου 
έθεσε αέ συναγερμό τήν ομάδα του 
ύποστηρίξεως καί τόν Σώου, έτακτοποίηοε τις 
μαγνητοφωνικές του ταινίες καί έφυγε μέ τό 
αύτοκίνητο. Δέν εΐχεν ύποιμιασθή τίποτα.

Φτηνά wjv γλύτωσε

Αφού παρκάρισε τό αύτοκίνητο του λίγο 
μακρύτερα άπό τό σημείο συναντήσεως ό Λέου 
πήγε μέ τά πόδια οτή γωνιά τοϋ δρόμου. Ό 
ΝτεΣτεφάνο καί ό Λαματτίνα εύρίακοντο ήδη 
έκεϊ. Αμέσως ό Λαματτίνα έτοποθέτησε τό 
χέρι του οτούς ώμους τού Λέου καί άρχιοε νά 
ψαχουλεύη κυκλικά, ψάχνοντας γιά μικρόφωνο.

«Παιδιά είοτε μέ τά καλά σας; Τί συμβαίνει;» 
έρώτηοε ό Λέου.

0 ΝτεΣτεφάνο είπε. «Κακώς. Κάνομε 
άσχημα».

«Τί έχετε πάθει καί οί δυό σας παιδιά;».
«Περπάτα». Καί ό Λαματτίνα τόν άρπαξε άπό 

τό μπράτσο.
Ο Λέου, άντιληφθείς τόν κίνδυνο στόν 

όποιον είχε περιέλθει, άρχιοε νά ρίχνη ματιές 
γύρω του, άναζητώντας τήν ομάδα του 
ύποστηρίξεως. Εΐχεν όμως προχωρήσει κάτω 
οτό δρόμο άντίθετα  πρός τό ρεύμα 
κυκλοφορίας καί τό αύτοκίνητο τής όμάδος 
ύποστηρίξεως, πού είχε μέσα δυό πράκτορες 
τής Υπηρεσίας Είαπράξεως Φόρων δέν 
μπορούσε νά άκολουθήαη. ' 0 ΝτεΣτεφάνο είπε. 
«Ξέρετε τί άκούοαμε πρό ολίγου; Είσαι ένας 
άρουραϊος καί πρόκειται νά πός νά καταθέοης 
αύριο οτό δικαστήριο».

«Σωστά, ναί. Αφήστε με νά σάς πώ κάτι. Τό 
έχω πή ο ' όλους ατό γραφείο. Ή ύπόθεσις 
αύτή ήταν ένα χοντροκομμένο άοτεϊο. Ξεχάοτε 
το».

Τόν κρατούσαν γερά άπό τά δυό χέρια. Ό 
Λαματτίνα τόν άπώθηαε έπάνω σ ' ένα τοίχο καί 
τού έκανε έξονυχιοτική σωματικήν έρευναν. 
Μόλις όμως έπεχείρηοε νά τόν ψάξη μέσα άπό 
τό οακάκι του ό Λέου, οπρωχνοντάς τον τόν 
άπομάκρυνε. «Πού είναι τό περίστροφό σου 
Μπόμπ;» «Ποτέ δέν ουνειθίζω νά φέρω όπλον. 

Οπλοφορώ μόνον όταν είμαι ύπηρεοία».

Οί δυό πράκτορες τής Υπηρεσίας 
Είσπράξεως Φόρων ατήν φρενιτιώδη τους 
προσπάθεια νά βροΰν τόν Λέου όλο καί 
άπεμακρύνοντο άπό τήν άκτίνα δράοεως. Από 
καιρού εις καιρόν έχαναν τήν φωνή του 
έντελώς.

' 0 Λέου άρχισε νά διαμαρτύρεται ότι, έπειδή 
ήταν ύποχρεωμένος άνά πάοαν οτιγμήν νά 
εύρίσκεται οτό δικαστήριο, ήθελε νά τόν 
άφήοουν νά τηλεφωνήση ατά γραφείο τής 
Όμάδος Ειδικών Ερευνών. Αλλά ό Λαματτίνα 
καί ό ΝτεΣτεφάνο συνέχισαν νά τόν πεζοπορούν 
γρήγορα κατά μήκος τοϋ πεζοδρομίου, 
κοιτάζοντας προσεκτικά πάνω άπό κάθε κτίριο 
καί ύπερώον πού περνούσαν. "Ηταν μέρα 
μεσημέρι καί ό Λέου τό ένόμιζε άπίοτευτο, ότι 
δηλαδή θά μπορούσε νά τοϋ αυμβή αύτό τό 
κακό. Οί δρόμοι ήταν γεμάτοι άπό κόομο, άλλ' 
αύτοί οί δυό κακούργοι έψαχναν νά βροΰν τόν 
κατάλληλο τόπο γιά νά τόν σκοτώσουν καί νά 
ξεφορτωθούν τό πτώμα του.

"Ερριξε μιά ματιά οτούς οηματοδότες τοϋ 
δρόμου, ψάχνοντας γιά κάτι πού θά μποροϋοε νά 
τόν αώοη. Είχαν μπή τώρα μέσα ατή Μικρή 
' Ιταλία καί έκεί οτή γωνιά τής οδού ' Ελίζαμπεθ 
στεκότανε όρθιος ό Άλφόνς Ίντελικάτο, ένας 
δολοφόνος τής Μαφίας, γνωστός ώς Σόννυ 
Ρέντ. «Κοιτάξτε», είπεν ό Λέου. «Πηγαίνετε νά 
μιλήσετε ο ' έκεϊνον έκεί τόν τύπο. Εάν δέν 
οάς έγγυηθή γιά μένα 1000 τοΐς έκατόν, τότε θά 
πάω κάπου καί μπορείτε νά τραβήξετε τήν 
σκανδάλη».

Ό ΝτεΣτεφάνο καί ό Λαματτίνα κοίταξαν ό 
ένας τόν άλλο. Κατόπιν, ένώ ό Λαματτίνα 
κρατούσε τόν Λέου αφικτά άπό τόν βραχίονα, ό 
ΝτεΣτεφάνο έβημάτιοε, διασχίζοντας τόν 
δρόμο κατά πλάτος καί συνωμίλησε μέ τόν 
Σόννυ Ρέντ.

Ό Σόννυ Ρέντ καί ό Τζών Λαστερίνο, ό 
έξάδελφος τοϋ Λέου, είχαν κάνει φυλακή μαζύ 
' 0 Λέου τόν είχε γνωρίσει καί μιά φορά μάλιστα 
τόν εΐχεν έξυπηρετήοει. θά τό θυμότανε άραγε 
ό Σόννυ Ρέντ;

0 Λέου είδε τόν Σόννυ Ρέντ νά ύψώνη τό 
κεφάλι του. Τά απινθηροβόλα μάτια τοϋ φονιά 
έοτράφηοαν πρός αύτόν άπό τό άπέναντι 
πεζοδρόμιο. "Υστερα άπό λιγάκι ένα χαμόγελο 
φάνηκε έπάνω οτό πρόσωπό του. Ό Λέου 
άντελήφθη τόν Σόννυ Ρέντ νά κουνά 
συγκαταβατικά τό κεφάλι του πρός τόν 
ΝτεΣτεφάνο καί κατόπιν νά άπομακρύνεται μέ 
άργά βήματα.

«Τοϋ είπα ότι νομίζομε ότι είναι άρουραϊος 
καί οκεπτόμαοθε ότι θά πρέπει νά τόν 
οκοτώοωμε,» άνέφερε ό ΝτεΣτεφάνο. «Μοΰ 
λέει, ότι έάν πιστεύεις πώς είναι άρουραϊος, 
τότε θά πρέπει νά τόν σκοτώσετε, έάν όμως τόν 
σκοτώσετε καλλίτερα νά βεβαιωθήτε προηγου
μένως ότι είναι άρουραϊος, γιατί αύτός είναι 
ένας άπό τούς φίλους μας».

0 ντέτεκτιβ Λαματτίνα άφησε τό χέρι του νά 
χαλαρώση λίγο τό σφίξιμο οτό μπράτσο τοϋ 
Λέου.

0 παχύσαρκος κατάδικος, πού βγήκε άπό 
τήν φυλακή μέ έγγύησι, χαμογέλασε μέ 
ένθουσιασμό. «Όχι σκληρότητες», είπε.

Άφησαν τόν Λέου νά φύγη. «Τά καλά

παιδιά θέλησαν νά μέ σκοτώσουν, είπε
μονολογώντας, τό κακό παιδί μοϋ έσωσε τή
ζωή».

Όλο τό καιρό κατά τό ύπόλοιπον έτος ό Λέου 
συνέχισε νά έργάζεται ατήν Ομάδα Ειδικών 
' Ερευνών. ' Εκείνη τήν έποχήν, ένα βράδυ, κον
τά οτό Χριστούγεννα τοϋ 1971, πού ό Λέου είχε 
προσκληθή οτό διαμέρισμα τοϋ Σώου γιά τό δεί
πνο ένας άνθρωπος τόν όποιον δέν είχε τύχει νά 
γνωρίοη άλλοτε ήταν ήδη έκεί. Αύτοσυστήθηκε 
ώς Άντριου Ταρταγκλίνο 0 Ταρταγκλίνο ήτο ό 
ύπ' άριθμόν 2 άνθρωπος μέσα οτό Ομοσπον
διακόν Γραφείον Ναρκωτικών καί Επικινδύνων 
Φαρμάκων. Εκείνοι, οί οποίοι μισούσαν τόν 
Ταρταγκλίνο, καί ήσαν πολλοί, τόν κατηγορού
σαν, ώς «κατατρυχόμενον» καί πάσχοντα άπό 
τήν νόσον τής διαφθοράς. Όταν καί όπου τήν 
συναντούσε θά μπορούσε νά τήν συντρίψη, χω
ρίς νά αισθάνεται τήν έλάχιστη ευσπλαχνία σέ 
κείνους πού είχαν οίανδήποτε άνάμιξιν.

Όσο καί πιό πολύ οί άνακριταί μελετούσαν 
τις άστυνομικές δραστηριότητες τού Λέσυ, τό
σο και πιό πολλά δυσμενή συγκέντρωναν στοι
χεία εις βάρος ένός άρχιφύλακος στήν περιοχή 
τών Κουΐνς, πού τό όνομά του ήτο Πήτερ Περ- 
ράντζο. ' 0 Λέσυ οτούς λίγους μήνες, πού πέρα
σαν, είχε συνεργασθή μέ τόν Περράτζο καί είχε 
κάνει μιά σειρά ήχογραφήσεων μαζύ του. Ό 
Περράντζο είχε καυχηθή ότι είχε τήν ικανότητα 
καί τήν δύναμι νά έξαφανίζη καί τακτοποιή ύπο- 
θέσεις άπό μέοα άπό τό γραφείο τοϋ Είσαγγε- 
λέως τής περιοχής τών Κουΐνς. Δέν κατέστη ό
μως δυνατόν νά καταδιωχθή, γιατί όλα, όσα μέ
χρι τώρα έλεγε, έκρίθησαν κουφότητες καί 
φλυαρίες.

Τό σχέδιο τοϋ Ταρταγκλίνο ήταν νά έφοδιάση 
ένα πράκτορα μέ πολλά χρήματα, κατασκευά
ζοντας γ ι' αύτόν μιά ιστορία ύπό κάλυψιν, 
έκθαμβωτικήν, καί ύστερα νά δημιουργήοη τις 
προϋποθέσεις γιά τήν σύλληψιν αύτοϋ τοϋ 
πράκτορος άπό τόν άρχιφύλακα Περράτζο. Ό 
Περράτζο θά παρέπεμπε τόν πράκτορα στά 
δικαστήρια τής Πολιτείας, ό όποιος μιά καί 
ύπήγετο ατήν δικαιοδοσία τοϋ Είοαγγελέως τής 
περιοχής, θά άρχιζε νά δωροδοκή μέ τόν τρόπο 
του τόσο διαφορετικά, όσο πού νά μπορέση νά 
φθάση οτήν κορυφή τής δικαστικής ιεραρχίας.

' 0 πράκτωρ, γνωστός ώς Κάρλο Αλμπερτίνι, 
ήταν ένας άνεξάρτητος δημοσιογράφος, 
τακτικός συνεργάτης τοϋ γραφείου. Ό 
πράκτωρ Αλμπερτίνι θά έπρεπε νά συλληφθή 
γιά κάποιο σοβαρό άδίκημα, όχι όμως καί πάρα 
πολύ οοβαρό. Μιά μικρή ποσότης ναρκωτικών, 
ίσως, θά ήταν άρκετή. "Ετσι ό Αλμπερτίνι 
πέταξε οτό άεροδρόμιο Κένεντυ καί κατέλυοε 
άκολούθως στά ξενοδοχείο «ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ». Ό 
άρχιφύλαζ Περράτζο εΐχεν είδοποιηθή Ό 
Περράτζο, ώς άνεμένετο, έ ξέλ ε ξε  δύο 
ντετέκτιβς, οί όποιοι ήταν τής έμπιστοαυνης 
του. Ό ένας όμως άπό τούς δυό αύτούς 
ντετέκτιβς άρνήθηκε νά λάβπ ιιέρος « Έχομεν 
άναλαβει τό έγκλημα τής Λμοτειας στην πε
ριοχή τών Κουΐνς, είπε». Πώς μπορούμε νά φα
νούμε σέ κάποιο ξενοδοχείο τού Μανχάταν και 
νά κλείσωμε ατή φυλακή ένα μικροπωλητή
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ναρκωτικών; Δέν μπορούμε νά τό κάνωμε αύτό».
Τό επιχείρημα αύτό τό βρήκε λογικό ό 

όρχιφύλαξ Περρότζο καί είπε, «έν τάζει, βρήκα 
ένα φίλο, ό όποιος έχει δικαιοδοσία μέσα ο ' 
ολόκληρη τήν πάλι».

Αρχισε νά οχηματίζη τόν άριθμόν 
τηλεφώνου, άλλ' ό άλλος ντέτεκτιβ τόν 
οταμότηαε. «Μή πρός θεού, μή τηλεφωνείς οτό 
Λέου, άκούονται πολλά γ ι ' αύτόν».

0 Περρότζο οκέφθηκε τόν Τζό Νανζιάτα, 
πού υπηρετούσε τώρα στή Γενική Ύπηρεοία 
Ναρκωτικών, μιά ύπηρεοία, θά λέγαμε, 
όνωτέραν άπό τήν Ομάδα Ειδικών Ερευνών. 
Κοντά ατά μεσάνυχτα ό πρώην πρώτου 
μεγέθους άστήρ τής Όμάδος Ειδικών 
' Ερευνών μαζύ μέ τόν ουνεργάτη του πήγε ατό 
«ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ» καί χτύπησε τή πόρτα τού 

Αλμπερτίνι. Βρήκε τή μικρή μαύρη Βίβλο τού 
Αλμπερτίνι, πού ήταν καταχωρημένοι όλοι οί 

πιό μεγάλοι διανομείς ναρκωτικών τής Μαφίας 
άπό τή Νέα Ύόρκη μέχρι τήν Καλιφόρνια. 
Βρήκε έπίσης καί μιά ούγγιό ηρωίνης. Είχε 
πιάσει, έπίοτευε, έναν άπό τούς πιό μεγάλους 
έμπορους ναρκωτικών, πού ποτέ έτυχε νά πέοη 
ατά χέρια οίουδήποτε άστυφύλακος.

Ά λλ ' όμως ό ντέτεκτιβ Νανζιάτα τώρα δέν 
ύπηρετούοε, καθώς είπαμε, οτό Αστυνομικό 
Διαμέρισμα, άλλα οτή Γενική Ύπηρεοία 
Ναρκωτικών καί έτοι ώδήγησε τόν Αλμπερτίνι 
όχι οτό δικαστήριο τής Πολιτείας, άλλα οτό 
‘ Ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Τό σενάριο τού Ταρταγκλίνο είχε ήδη 
μεταβληθή σέ έρείπια - λάθος σύλληψις 
άξιωματούχου, λάθος δικαστήριο - άλλά δέν 
άποφάσιοε όμως νά έγκαταλείψη άκόμα τό 
σχέδιό του. Αντί τούτου οκέφθηκε νά έχη μιά 
αυζήτηοι έπί τού θέματος μέ τόν Αλμπερτίνι.

0 δεύτερος τού έδήλωοε. «Μπορώ νά 
προσεγγίσω αύτούς τούς δυό άστυφύλακες Οί 
δύο αύτοί άστυφύλακες είναι διεφθαρμένοι 
άοτυνομικοί. Τό έχω διαιαθανθή». Μολονότι ό 
στόχος ύπετίθετο ότι ήτο οί Εισαγγελείς καί οί 
Δικασταί τής περιοχής, ό Ταρταγκλίνο ένευσε 
συγκαταβατικό. «Τράβα έμπρός καί κάνε το, έόν 
μπορείς».

Περίπου είχαν περάοει δύο έβδομάδες. Στή 
Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις 
μεταξύ Αλμπερτίνι, Σκοπέττα, Λέου, Σώου καί 
Ταρταγκλίνο.

Υπήρξεν έποχή κατά τήν όποιαν ό Νανζιάτα, 
πού ήταν έξαιρετική άνάγκη νά έπιστρέψη οτή 
Γαλλία θά έδινε τήν ύπόσχεοι ότι μόλις θά 
γύριζε πίσω θά τού έδινε τήν εύκαιρία νά 
ζεκινήση μεγάλες συλλήψεις καί κατασχέσεις 
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Καί όλα αύτά 
θά τά έκανε πρός χάριν του, θό τού έλεγε, 
ζητώντας ώς άντόλλαγμα τό διαβατήριό του γιά 
δυό έβδομάδες, πού τό έχρειάζετο. Αύτή θά 
ήταν όλη καί όλη ή άντιπαροχή έναντι όλων 
έκείνων πού τού ύπεσχέθη. Έπιπροοθέτως θό 
προσέφε οτόν Νανζιάτα καί 4 000 δολλάρια.

« Ό Νανζιάτα δέν πρόκειται νά πόρη αύτά 
τά χρήματα», είπε ά Λέου. «Γιά τόν Νανζιάτα 
είσαι ό μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών, πού 
μπορούσε ποτέ νά όνειρευθή. Μπορεί νά 
πωλήαη τήν ύπόθεαι γιά πράγματι μεγάλα ποαά, 
έόν, βέβαια, τό χρήμα είναι έκεϊνο, πού τόν

έκλύει. Γιατί λοιπόν θά έπρεπε νά πάρη τώρα 
άπό σένα τις 4.000 δολλάρια;».

«θά πάρη τά χρήματα», είπε φιλαρέσκως ό 
Αλμπερτίνι.

Ό Αλμπερτίνι θά έπρεπε νά έφοδιασθή μέ 
ένα μικρόφωνο, έπέμεινε ό Ταρταγκλίνο. « Έν 
τάξει» είπε ό Αλμπερτίνι καί αφού έβγαλε τά 
ρούχα του άπό τή μέση κι έπάνω, τού 
έτοποθέτηοαν τό μαγνητόφωνο. 0 Ταρταγκλί- 
νο παρέδωοε στόν πράκτορά του καί 4.000 
δολλάρια σέ χαρτονομίοματα μαρκαριομένα.

Ό Λέου μπήκε στ' αμάξι του καί τράβηξε 
κατ' εύθείαν γιά, τό σπίτι του. Εκεί, 
άκριβολογώντας, διηγήθηκε όλη τήν ιστορία στή 
Τζίνα. Ή Τζίνα, ακούοντας την, έμεινε 
έμβρόντητη. Ο Λέου ήθελε νά τηλεφωνήαη 
ατόν Νανζιάτα, νά τόν προειδοποίηση ότι 
έβόδιζε καί θά έπεφτε ατή παγίδα, πού 
άριοτοτεχνικό τούοτηοαν. Μά έλα όμως, πού καί 
αύτός ά Ιδιος θά άνετινάζετο στόν άέρα, μαζύ 
μέ πολλές άπό τις ύποθέσεις, πού τόοο 
προσεκτικά είχε οικοδομήσει καί πού τόσο 
μόχθησε γιά τά θεμέλια τους. 0 Ταρταγκλίνο 
ύστερα θά τόν κατεδίωκε.

Αρκετές φορές πληαίαοε ατό τηλέφωνο, 
άλλά δέν τολμούσε νά τηλεφωνήοη ατό φίλο

του. Τελικό έφυγε άπό τό σπίτι του, κατέβηκε 
στή παραλία καί αφού κόθηοε ο ' ένα παγκάκι 
άτένιζε τή μουντή θάλασοα.

Καί έτοι αύτή μέ τήν ιδιαίτερη σημασία νύχτα 
ήταν ή Τζίνα Λέου, έκείνη, πού έπρεπε νά δράοη. 
Ύστερα άπό δισταγμούς μέοα οέ άγωνία 
άναποφασιστικότητος κατηύθυνε τά βήματά της 
ατό τηλέφωνο καί σχημάτισε τόν άριθμό 
τηλεφώνου τής οικίας τού Νανζιάτα. Εάν ό

Νανζιάτα έπεφτε οτή παγίδα, ήταν καί ό 
ούζυγός της, πού δέν θά μπορούσε νά έπιζήοη. 
Ειχεν ήδη προδώοει τόν κώδικα αιωπής τού 
αστυνομικού διαμερίσματος καί ακόμα τόν 
κώδικα οιωπής, πού εΐλκε τήν καταγωγή του καί 
έχει τις ρίζες του οτό βουνά τής Σικελίας. Τώρα 
θό πρόδινε έπίσης καί τόν άοτυφύλακα, τόν 
όποιον έοέβετο καί έκτιμοΰοε περισσότερο άπό 
κάθε άλλον.

Δέν ύπήρχεν άπόκρισις. Μιά ώρα βασανίστη
κε καί άλλη μιά ώρα άκόμα μετά τις πρώτες 
άκαρπες προαπάθειές της γιά νά έπικοινωνήση 
μέ τόν Νανζιάτα. Δέν μποροϋοε άλλο πιά. Ο,τι 
ήταν νά ουμβή θά αυνέβαινε. Κανείς τώρα δέν 
θά μπορούσε νά άποτρέψη τό άποτέλεσμα. 
Μόνη δουλειά πού έναπόμεινε ο αύτή ήταν νά 
μπορέοη νά ουγκολλήοη όλα έκεΐνα τά στοιχεία, 
πού θά μπορούσαν νά είναι εύνοίκά γιά τό 
σύζυγό της πάλι ύστερα, έόν, φυσικό, τό 
κατώρθωνε.

«Είσαι πόρνη»

Μέοα στή θορυβώδη κίνηοι σ' ένα κεντρικό 
ξενοδοχείο τής πόλεως ό Αλμπερτίνι, 
μιλώντας χαμηλοφώνως ιταλικό καί μέ μεγάλη 
σπουδή έκλιπαροΰαε τόν Νανζιάτα νά τού 
δανείαη τό διαβατήριό του. Τό χρειαζότανε 
μόλις γιά λίγες μέρες οτήν Μαοοαλία. Οταν θά 
γύριζε πίοω θά τού έδινε μιά μεγάλη 
δουλειά.

Ή συναλλαγή φάνηκε λυσιτελής οτόν 
Νανζιάτα. Βέβαια τό πρόβλημα έκ πρώτης 
όψεως παρουσιάζει δυσκολίες οτήν άντιμετώ- 
πισί του. Πώς μπορεί ένας έφαρμοστής τών 
νόμων περί ναρκωτικών νά κάνη παραχωρήσεις 
ατούς παραβάτες τους. Αναπόφευκτα όμως 
γιά νά έπιτύχη τή δύσκολη άποοτολή του καί γιά 
τό συμφέρον τού κοινωνικού ουνόλου 
συγχωρεϊται νά έρχεται σέ διαπραγματεύσεις 
μέ κοινωνικό περιτρίμματα, όπως ό Αλμπερτίνι. 
Ένας ντέτεκτιβ  πρέπει νά μαθαίνη νά 
παραιτεϊται άπό μιά ύπόθεαι, όταν πρόκειται νά 
λαβή ώς αντάλλαγμα μιά άλλη, πού είναι πολύ 
μεγαλύτερη.

«Καί τώρα θέλω νά πάρετε καί αύτές τις
4.000 δολλάρια,» είπε ό Αλμπερτίνι. Ό 
Νανζιάτα έδωοε τά 2.000 δολλάρια οτό 
συνεργάτη του, ν τε τέκ τ ιβ  Λου'ίις Ν τ'

Αμπρόσιο καί ένεθυλάκωοε τά ύπόλοιπα. Σέ 
πολύ βραχύ χρονικό διάστημα μετά ταΰτα ό 
Νανζιάτα ουνελήθφη, γιατί έγκατέοτηαε 
παρανόμως μιά μικροφωνική έγκατάοταοι ατό 
ύπόγειο τού Μεγάρου, όπου διέμενε ό

Αλμπερτίνι. Τελικά προσήχθη ένώπιον τού 
Σκοπέττα. «Ή  κατάσταοίς σου είναι πολύ 
σοβαρή, έχεις μπλέξει αέ άσχημους μπελάδες», 
είπε ατό ντέτεκτιβ. 0 Νανζιάτα δοκίμασε νά 
βάλη τό γέλοια. «Γιά μιά παράνομη παγίδευση
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

στενοχωρηθώ θέλω νά βλέπω αίμα. Νά 
πονώ καί νά βλέπω αίμα. Δικό μ ου 
αίμα... Κοιμάμαι μέ ένα ξυράφι κάτω 
άπό τό μαξιλάρι μου... Νά τά χέρια 
μου...» (Νέα 27-4-76). Ή  Ίλιάνα Μ. 
Καλέργη στό περιοδικό «Γυναίκα» 22- 
12-76 μάς μεταφέρει μιά συνέντευξη 
πού πήρε άπό ένα δεκαεπτάχρονο 
νέγρο - τόν Μπίλ, - πού άρχισε τήν 
ήρωΐνη στήν ήλικία τών 1 2 - 1 3  έτών. 
«Τά ναρκωτικά μπήκαν στή ζωή μου άπό 
περιέργεια, λέει ό Μπίλ. Ό λοι οί φίλοι 
μου έπαιρναν κΓ αισθανόταν όμορφα. 
Γιατί δχι κι έγώ; Δέν είχα προβλήματα 
μέ τήν οίκογένειά μου, ούτε μέ τις 
σπουδές μου. Δέν αισθανόμουν πολύ 
πικραμένος, γιατί είμαι μαύρος, παρά τό 
γεγονός, ότι στή χώρα αύτή οί λευκοί 
μάς φέροντα ι άσχημα. "Επαιρνα 
ήρω'ίΥη, γιατί μ ’ έκανε νά αισθάνομαι 
δυνατός, κυρίαρχος τού κόσμου». Στά 
Νέα τής 28 - 4 - 76 θά διαβάσουμε: «Τήν 
Κ. .. τή γνώρισα στήν καφετέρια τού... 
Παίρνω Μαντράξ. Πρώτα τής τάδωσε ό 
γιατρός γιά τά νεύρα της. Μετά 
συνήθισε. Έκλαιγε, έτρωγε γυαλιά άπ' 
τή λύσσα της. Χαρακωνόταν μπροστά 
μας. Θυμάμαι τά λόγια της: Γιώργο, έχω 
μπλέξει άσχημα ..». «Μέ τή ζωή 
ποϋκανε ρήμαζε μέρα - τή μέρα 
περισσότερο. Μέ τή μανία της μοϋχει 
σχίσει τό βιβλιάριο ένσημων κι αύτό τό 
παντελόνι. Τά χάπια τάμαθε στό κέντρο 
πού δούλευε . ». ' Η είδηση έπιγράφε- 
ται: «Μαρτυρίες άνηλίκων». Στήν 
«Βραδυνή» τής 8.8.75 δημοσιεύτηκε ή 
άκόλουθη μαρτυρία ή όποια περιεκτικά 
παρουσιάζει τίς τρομακτικές φθορο
ποιές δράσεις τών ναρκωτικών. ' Ο 
μάρτυρας είναι ένας 25χρονος «γέ
ρος». «Ξέρω ότι δέν μοϋ άπομένουν 
πολλά χρόνια ζωής, καί ότι δέν θά είναι 
καν όμορφα αύτά τά λίγα πού θά ζήσω... 
Τό "Ελ - ές Ντί είναι ό έφιάλτης στή 
ζωντανή του μορφή. Κάθε φορά πού 
κάνω «ταξίδι» βλέπω τόν έαυτό μου 
άποκρουστικό. Κάποτε τόν είδα στήν 
άκρη μιάς γλυστερής σανίδας, γεμάτης 
μυρμήγκια, χωρίς σάρκα, σκέτα όστά 
καί κροτάλιζαν άπαίσια, πάνω άπό ένα 
βάλτο γεμάτο φίδια... "Αλλες φορές 
βλέπω τίς σάρκες μου νά μαδάνε 
σάπιες καί νά τίς παίρνει ό άέρας. 
Κάποτε γίνομαι κοντός καί βλέπω 
τεράστια τά φυτά, κάποτε γίνομαι τόσο 
ψηλός, πού καμμιά πόρτα δέν μέ 
χωράει καί προσέχω στις διαβάσεις 
μπάς καί πατήσω κανένα αύτοκίνητο. 
Πέφτω χωρίς νά χτυπήσω, είμαι 
μαλακός σάν λάστιχο. Πονάω καί μ 
άρέσει. Καί λέω πάντα «Δέν θά

Ή  «έπανάσταση» τών νέων, συνδυάζεται 
συνήθως καί μέ παράλληλη χρήση η δ ο ν ισ τ ι
κ ώ ν  ουσιών.

ξαναπάρω ' Ελ - ές Ντί, κι όμως 
παίρνω...» «Πόση όμως ζημιά γίνεται 
δέν μπορεί νά φανταστή κανείς. Γ ιατί τά 
ναρκωτικά έχουν πιά έξαπλωθή σέ 
τρομερό καί άνησυχητικό βαθμό. 
Κυκλοφορούν στά Πανεπιστήμια καί 
στά Λύκεια καί στά Γυμνάσια, άκόμα καί 
στά Δημοτικά σχολεία τής πατρίδας 
μας. Καί καταστρέφουν συστηματικά τή 
νεολαία μας, τά παιδιά μας. Κανείς δέν 
ξέρει πιά άν τό δεκαεξάχρονο ή 
δεκαοκτάχρονο άγόρι ή κορίτσι τής 
οικογένειας είναι ή δέν είναι μπλεγμέ
νο μέ ναρκωτικά."  Αν ένα τσιγάρο ή ένα 
χάπι, φαινομενικά άπλό καί άθώο. πού 
παίρνει, κρύβει μέσα του τόν λευκό 
θάνατο» (περιοδ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ τεύχος 
129).

Είναι - στ' άλήθεια - τόσο πολλές καί 
συγκλονιστικές οί μαρτυρίες γιά τήν 
δράση τών ναρκωτικών στήν ψυχή καί 
τό σώμα τού άνθρώπου, πού άδυνατού- 
με νά τίς παραθέσουμε όλες. Γιατί 
σεβόμαστε καί τήν ύπομονή τού 
άναγνώστη Δέν μπορούμε όμως νά μή 
δώσουμε στόν φίλο άναγνώστη μιά 
μικρή «γεύση» άπό μερικές «περίερ
γες» καί «άστεΐες» μαρτυρίες, πού 
δημοσίευσαν τά «ΝΕΑ» στις 21-9-78. 
Γράφουν σχετικά « Ενας άνδρας 
δάγκωσε μέ τέτοια δύναμη τή μύτη μιάς 
γυναίκας, πού τήν έκοψε καί τήν 
κατάπιε». « Ένας φοιτητής έβγαλε τό

μάτι του μέ τά ίδια του τά χέρια». 
« Ένας νεαρός ήπιε ποντικοφάρμακο 
γιατί νόμιζε ότι τό σώμα του δέχτηκε 
έπιδρομή ποντικών. Πέθανε μέσα σέ 
φρικτούς πόνους». «Μιά νεαρή μητέρα 
έβρασε τό μικρό της σ' ένα καζανι. Τό 
παιδί έπέζησε, παρά τά έγκαύματα 
τρίτου βαθμού πού ύπέστη. "Οταν 
πέρασε ή έπίδραση τού PCP, ή νεαρή 
μητέρα δέν θυμόταν άπολύτως τίποτα 
γιά τήν πράξη της». «Ένας άνδρας 
ξέσχισε τά ρούχα του, έσπασε μέ τά 
χέρια του τήν πόρτα ένός διαμερίσμα
τος καί έπιχείρησε νά βιάσει τήν ένοικο.
Επειδή ή «άσημόσκονη» φ έρνει 

προσωρινή άνικανότητα, δέν μπόρεσε 
νά πραγματοποιήσει τό σκοπό του. 
Έφυγε άπό τό διαμέρισμα, περνώντας 
μέσα άπό τό τζάμι τής μπαλκονό- 

Πέρα, βέβαια, άπό τίς ολοζώντανες, 
όλόφλογες μαρτυρίες τών ίδιων τών 
τραγικών θυμάτων, πού στροβιλίζονται 
καθημερινά - άνελέητα - μέσα στήν 
θανατηφόρα δύνη τού οπίου (τών 
ναρκωτικών) θά πρέπει νά δούμε καί τίς 
μαρτυρίες, τά συμπεράσματα τών 
ειδικών ψυχολόγων, κοινωνιολόγων καί

Σαμπρέλλες αύτοκινήτου, πού χρησιμοποιή
θηκαν έπίσης γιά τήν άπόκρυψη καί μεταφο
ρά χασίς.

παιδαγωγών, γιά τήν λερναία "Υδρα, 
πού ολόρθη ύψώνεται άπειλητικά πάνω 
άπό τήν ζωή τών συνανθρώπων μας, 
τών νέων μας.

Ο Αμερικανός καθηγητής Πάλς 
συνοπτικά τονίζει γιά όσους νέους 
παίρνουν ναρκωτικά: «Οί νέοι, πού 
παίρνουν ναρκωτικά γίνονται άχρηστοι
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Τό κείμενο πού δημοσιεύεται στη συνέχεια, αποτε
λεί τό αύθεντικό ημερολόγιο ενός δεκαπεντάχρο- 
νου κοριτσιού, πού παίρνει ναρκωτικά. Στην ' Ελλά
δα κυκλοφόρησε σέ βιβλίο άπό τίς εκδόσεις 0- 
δυσσέας Σόλωνος 116.

τηλεφώνου; Ασφαλώς πρέπει νά άοτειεύεοτε. 
Αυτή είναι ή πιό μεγάλη δουλειά, πού ό καθένας 
άπό μάς έχει ποτέ κάνει». «Δέν είναι άπλώς καί 
μόνο ή παράνομη μικροφωνική έγκατάσταοις, 
Τζό», τού είπε ό Σκοπέττα, «άλλά είναι καί οί
4.000 δολλάρια, πού έχετε πάρει».

Γιά μιά στιγμή ολόκληρος ό κόομος τού 
Νανζιάτα γκρεμίστηκε κάτω καί σωριάστηκε 
γύρω του. Τού φάνηκε πώς ό θόρυβος άπό τό 
πέσιμο αύτό τάν ουνέτριψε.

Τού έπιτράπηκε πάντως νά πάη στό σπίτι του 
ίσο-ίσα γιά νά δοκιμάση τή πίκρα καί τή δυστυχία, 
ένατενίζοντας τή σύλληψι καί τήν φυλακή, πού 
θά έποκολουθοϋοε. Ήταν ό Αρχηγός τής 
οικογένειας του. '  Ηταν ό ήρωας τών παιδιών ο ' 
ολόκληρο τό οικοδομικό τετράγωνο. Ήταν, όχι 
άπλώς άπίθανο, μά άπίοτευτο γ ι ' αύτόν νά 
συλληφθή. Ετσι ήταν τώρα άναγκασμένος νά 
οκεφθή στά σοβαρά τή συνεργασία, νά 
άντιμετωπίση τό δίλημμα τής καταγγελίας τών 
άστυφυλάκων μέ τούς οποίους είχε ουνεργα- 
σθή. ' Η ιδέα τού προκαλοϋσε φρίκη καί άηδία.

Γιά νά είμαστε άκριβολόγοι, ή ύπόθεσις αύτή 
άνήκε στή δικαιοδοσία τού Σκοπέττα, έπειδή 
όμως έτυχε νά παρευρίοκεται οτήν πάλι έκείνη 
τήν έβδομάδα καί ό Ταρταγκλίνο, ό πρώτος τό 
έθεώρησε σκόπιμο νά τάν προσκαλέση καί έτσι 
άπό κοινού νά βολιδοσκοπήσουν τίς προθέσεις 
τού Νανζιάτα γιά συνεργασία.

Ό Ταρταγκλίνο κουβέντιασε μέ τάν 
Νανζιάτα. Οταν όμως τελικά διεπίστωσε τήν 
άπόλυτη άρνησί του γιά συνεργασία τού είπε μέ 
σιγανή φωνή καί σέ άσυγκίνητο ύφος. «Άφηοέ 
με νά σού πώ κάτι γιά τάν χαρακτήρα αου. Είσαι 
Πόρνη, Τζό. "Εχεις γίνη πόρνη άπό τότε, πού 
φόρεσες αύτή τή στολή έπάνω σου καί όλη αύτή 
ή ύπόθεσις γιά νά γίνης τάχα ένας μεγάλος 
ήρως είναι άνοησίες. Είσαι πόρνη καί κλέφτης»

“ Όσον άφορά τήν προσωπική μου άποψι», 
συνέχισε ό Ταρταγκλίνο, »Σοΰ μένουν έλάχιστες 
έκλογές. Μπορείς νά ουνεργαοθής μαζύ μας, ή 
μπορείς νά προτιμήσης τή φυλακή ή νά βγής 
έξω άπό έδώ καί νά αύτοκτονήοης».

Ό Νανζιάτα πήγε στό σπίτι του, όπου καί 
προετοίμασε μιά έπιστολή μέ άουνάρτητο 
περιεχόμενο, στήν όποια προσπάθησε νά 
κατάδειξη τήν άθωότητά του. Μίλησε μέ τή 
σύζυγό του. Τής μίλησε καί γιά τό γράμμα. Τό 
πρωί πού θά πήγαινε στό ραντεβού του μέ τάν 
Σκοπέττα γιά νά τού άνακοινώση τήν οριστική 
του άπόφασι, πέρασε οδηγώντας καί πήρε άπό 
τό σπίτι του τάν Ν τ' ’ Αμπρόαιο καί έτσι οί δύο 
ντετέκτιβς μέσα στό αύτοκίνητο, έκαναν βόλτες 
ατούς δρόμους τού Μπροϋκλιν. Είχαν ήδη 
άργήοει, άλλά ό Νανζιάτα έστριψε καί μπήκε σ ' 
έκεϊνο τό τμήμα τής γειτονιάς τού Ούίλλιαμ τού 
Μπροϋκλιν, όπου είχε μεγαλώσει, καί άρχισε νά 
άνεβαίνη καί κατεβαίνη μέ τό αύτοκίνητο τούς 
δρόμους έκείνους πού έπαιζε έπάνω καί κάτω 
όταν ήταν ακόμη παιδί. Ό Ν τ' Αμπρόαιο 
έννοιωοεν άνακούφισι, όταν έπί τέλους ό 
Νανζιάτα έσταμάτηοε οέ μιά καμπή καί τού 
συνέστησε νά κατέβη καί νά τηλεφωνήση στό 
Σκοπέττα γιά νά τού πή ότι βρίσκοντια στό 
δρόμο γιά τό γραφείο του καί αέ λιγάκι φθάνουν.

Συνέχεια στό επόμενο.

Συνέχεια άπό τό προηγ.

Ή Κρίς νιώθει λίγες ένοχές άλλά έγώ είμαι 
εύτυχιομένος πού βρίσκομαι ξανά άνάμεσα 
οτούς μυημένους. Ζοΰμε μέσα στόν κόσμο κι 
αύτός ό κόομος μάς άνήκει! Ό κακομοίρης ά 
Τζώρτζ δέ θά μπορέσει νά ξεφύγει ποτέ άπό τό 
δρόμο πού άκολουθοϋν όλοι οί άοτούληδες. 
Πέρασε νά μέ πάρει γιά νά μέ πετάξει ως τό 
σχολείο καί τό πράγμα μ ' άφηοε άδιάφορη. Δέν 
τάν έχω πιά άνάγκη, ούτε σάν οδηγό.

30 Γενάρη

Σήμερα μίλησα μέ τάν Λαίην. Είναι 
φανταστικό παιδί! Βρήκε καινούρια πηγή καί 
μπορεί νά μοΰ προμηθεύσει ό,τι θελήσω. "Ετσι 
τού είπα ότι μ άρέσουν πιό πολύ οί 
άμφεταμίνες. Ποιος τό χει όρεξη τά 
βαρβιτουρικά πού οέ ρίχνουνε, όταν ύπάρχουνε 
οί άμφεταμίνες πού σέ πάνε οτό παράδειαο... 
Σωοτό;
6 Φλεβάρη

Τώρα ή ζωή είναι στ' άλήθεια άπίστευτα 
ώραία. Ό χρόνος μοιάζει αιώνιος κι όμως όλο 
κυλάνε γοργά. Εκπληκτικά.

Υ.Γ. ' Η μαμά είναι πραγματικά εύχαριοτημένη 
πού ξαναβρίσκομαι οτό ζενίθ. Τής άρέσει νά μέ 
καλούν οτό τηλέφωνο. Δέν ε ϊν ' άπίοτευτο:

13 Φλεβάρη

Χθές βράδυ μαγκώσανε τάν Λαίην. Δέν ξέρω 
πώς κατάφεραν νά τάν άνακαλύψουν άλλά 
πιστεύω πώς πουλούσε πάρα πολύ πράμα καί 
πολύ πιό βιαστικά άπ' όσο έπρεπε στά τρυφερά 
μωρουδάκια του. Εύτυχώς πού δέν ήμουνα.

Καθώς εϊμοι τόσο γλυκιά, άθώα καί άφελής οί 
γονείς μου δέ μ ' άφήνουν ν ' άργώ πολύ τίς 
καθημερινές, θέλουν νά μέ προφυλάξουν άπό 
τό δράκο Δέν πολυοκοτίζομαι γιά τάν Λαίην. 
Μόλις έκλεισε τά δεκάξι κι έτσι δέ θά χει 
μεγάλα μπλεξίματα καί μέ τή δικαιοσύνη. 
Μπορεί νά τού τίς βρέξουνε μόνο λιγάκι.

18 Φλεβάρη

Μέ τάν Λαίην σ' έπιτήρηση ή πηγή μας
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στέρεψε λίγο, άλλα έγώ κι ή Κρίς έχουμε ένα 
σωρό αποθέματα. Μέ μιά κουβέντα τά 
βολεύουμε.

Νομίζω πώς τελικά θά καταλήξω νά πάρω τό 
χάπι. Είναι πολύ πιό βολικό άπ' τό νά έχεις 
πάντα τήν άγωνία. Στοιχηματίζω πώς είναι πολύ 
πιό δύσκολο νά βρεις άντιαυλληπτικά παρά 
ναρκωτικά, πράγμα πού φτάνει γιά νά δείξει 
πόοο θλιβερός είν ό κόομος μας!

23 Φλεβάρη

Αγαπητό ημερολόγιο,
Νά πάρει ή οργή φόβο πού πήραμε! Χθες 

βράδυ ή αστυνομία έκανε εισβολή οτό σπίτι τής 
Κρίς ένώ οί γονείς καί ή θεία της λείπανε. ' Εγώ 
κι ή Κρίς τά καταφέραμε μιά χαρά καί τά 
μπαλώοαμε. ' 0 άοτυνόμος, ψηλός καί χοντρός, 
οτεκότανε έκεϊ, όρθιος, κουνώντας τό κεφάλι, 
ένώ έγώ κι ή Κρίς όρκιζόμαοταν ατούς γονείς 
μας πώς ήταν ή πρώτη φορά πού τό κάναμε καί 
πώς δέν είχε αυμβεϊ τίποτα σοβαρό. Εύτυχώς ή 
αστυνομία έφταοε ένώ ήμαοταν άκόμη 
«νηφάλιες». Μά πώς τό άνακάλυψαν πώς 
ήμαοταν έδώ;

24 Φλεβάρη
Αύτά είναι τό πιό άστείο πράγμα πού ακόυσα 

ποτέ μου: Ή μαμά στενοχωριέται καί κάνει 
ύπαινιγμούς μέ μιοόλογα, μιά καί δέν 
τ '  άποφααίζει νά τό πει καθαρά, ότι μπορεί νά 
συμβαίνει κάτι οτό κοριτσάκι της. Μήπως θά 
' θελα νά πάω νά μέ δεί ό γιατρός Λάνγκλεϋ; Δέν 
ε ίν ’ άστείο;

Χρειάστηκε νά καμωθώ τήν άθώα καί τήν 
άνήξερη γουρλώνοντας τά μάτια όσο μέ 
παίρνανε. Υποκρίθηκα πώς δέν καταλάβαινα

ούτε γιά ποιο πράγμα μιλούσε καί -  θά τό 
πίστευες; -  έκλεισε τή συζήτηση νιώθοντας 
ένοχη γιά τό γεγονός καί μόνο ότι υποπτεύτηκε 
κάτι τέτοιο

Είμαστε όλοι ύπό έπιτήρηοη κι έτοι δέν 
μπορούμε νά ιδωθούμε. Από τήν έρχόμενη 
Δευτέρα ό μπαμπάς κι ή μαμά θά μέ στείλουν οέ 
κάποιον γιά νά μέ ουνετίοει. Ίσως τά 
συμφωνήσανε έτοι γιά νά γλιτώσω τό 
δικοοτήριο. Κυκλοφορεί ή φήμη ότι ό Λαίην 
στάλθηκε κάπου, ίσως ο ένα ύπέρ 
έπιτηρούμενο κι έντελώς «οτεγνό» σχολείο. 
Είναι ή τρίτη φορά πού τόν πιάνουνε. Δέν τό 

ξέρα "Ε, τουλάχιστον δέ θά σκεφτεϊ πώς τή 
βρήκε άπό μένα, άφοϋ καί γώ μπλέχτηκα οέ 
τούτη τήν ιστορία Είναι ή πρώτη φορά πού 
κατηγοροϋμαι. Δέν τή γλίτωσα κι άοχημα.

27 Φλεβάρη
"Αν έβλεπες τόν τρόπο πού μέ προσέχουν ό 

μπαμπάς κι ή μαμά θά λεγες πώς είμαι έξι 
χρονώ. Μέ ύποχρεώνουν νά γυρνάω κατευθείαν 
οτό σπίτι μετά τά σχολείο οάν νά μουνα νεογνό. 
"Οταν έφευγα σήμερα τό πρωί τά λόγια τής 

μαμάς ήταν αύτά: «Γύρνα κατευθείαν οτό σπίτι 
μετά τό οχολεϊο». Κατάρα. Σάν νά μπορούσα νά 
πάω νά μαστουρώσω οτίς τριοήμιου τό 
μεσημέρι. Αν καί δέ θά τανε άοχημα...

Αργότερα

Μετά τό δείπνο έτοιμαζόμουνα νά πεταχτώ 
μιά οτιγμή ώς τό ντράγκστορ νά άγοράοω λίγες 
μπογιές γιά νά τελειώσω ένα γεωγραφικό χάρτη 
καί, άκριβώς τή οτιγμή πού έβγαινα, ή μαμά 
φώναξε τόν Τίμ καί τού είπε νά μέ συνοδέψει 
Αύτό είναι πάρα πολύ! Νά βάζει νά μέ προσέχει 
τό άδελφάκι μου1 Καί ο αύτόν δέν άρεοε 
περισσότερο άπό μένα Μισομπήκα στον 
πειρασμό νά τού πώ τό λόγο πού τόν έστειλε ή 
μαμά μαζί μου. θά τούς έκανε καλό, θά τ ' άξιζαν 
όλοι τους. Ξέρω καλά τί θά πρεπε νά κάνω, θά 

πρεπε νά μυήσω κι αύτόν. Ίσως τό κάνω! 
Ίσως τόν κάνω νά δοκιμάσει ένα ταξιδάκι μ ' 
ένα κομματάκι καραμέλα. Υπέροχα! θά θελα 
μόνο νά μαι σίγουρη πώς τό ταξίδι δέ θά χει 
άσχημο τέλος γ ι ' αύτόν.

1 Μάρτη

Μοϋ ρχεται νά σκάσω. Όλη αύτή ή ιστορία 
άρχισε νά μ ' ένοχλεϊ τόσο πού έχουν κουρελια
στεί τά νεύρα μου. Δέν μπορώ ούτε οτό 
άποχωρητήριο νά πάω μόνη

2 Μάρτη

Σήμερα πήγα σέ κείνον πού άνέλοβε νά μέ 
συνετίσει, έναν κοινά άνθρωπάκο, άσχημο καί 
χοντρό, πού δέν έχει τό κουράγιο ούτε νά 
προσπαθήσει ν ' άδυνατίοει Φίλε, παραλίγο νά 
τού ουνιστοΰσα κάνα δυό άμφεταμίνες· θά τού 
κόβαν τήν όρεξη καί ταυτόχρονα θά τού 

φτιαχναν τά κέφια Μπορεί νά τις έχει στ' 
άλήθεια άνάγκη έτοϋτος, πού σέ κοιτάζει πάνω 
άπ' τά γυαλιά περιμένοντας νά τού διηγηθείς 
καμιά μελανή λεπτομέρεια. Τούτος έδώ, φίλε 
μου, είναι άπ ' τά χειρότερα πράγματα πού μοϋ 
συνέβησαν ποτέ.

5 Μάρτη
Η Τζάκη μοϋ ' δώσε λίγο πραματάκι τήν ώρο 

τών άγγλικών, καθώς πήγαινε νά παραδώοει τήν 
έργαοία της. Απόψε, όταν όλοι θά κοιμηθούνε, 
θά μαστουρώσω μονάχη. Δέ βλέπω τήν ώρα1

*Τό υλικό πού άκολουθεϊ δέν έχει ημερομηνίες 
Γρ άφ τηκε πάνω οέ οχ ιομένα  φύλλα χαρτί, 
χαρτοοακοϋλες, κλπ.

Νά μαι οτό Ντένβερ. Καθώς ήμουνα 
φτιαγμένη, δέν έκανα άλλο άπ τό νά βγώ άπ 
τό σπίτι καί νά κάνω ωτοστόπ ώς έδώ, άλλά 
τώρα όλα είναι τόοο τρομακτικά ήσυχα πού 
μοιάζουν φανταστικά Ομως ίσως άπλά είναι 
άκόμη πολύ νωρίς. Τό έλπίζω "Εχω μαζί μου 
μόνο τά είκοσι δολάρια πού πήρα άπό τό 
παντελόνι τού μπαμπά Από άλλα άποθέματα, 
τίποτα.
(;)

Μένω ο ένα διαμέρισμα μέ κάνα δυό παιδιά πού 
γνώρισα Νομίζουν πώς είναι μάλλον πληκτικά 
έδώ, έτσι θά φύγουμε γιά τά Όρεγκον, νά 
δούμε τί γίνεται στό Κούζ Μπαίυ. Έχουμε τόσο 
LSD πού φτάνει γιά νά μαστέ μαστουρωμένοι 
βδομάδες ή παντοτεινά, λογάριασε λοιπόν.

... Μάρτη

Έχω μαζί μου μόνο τά ρούχα πού φορούσα 
όταν τό σκασα άπό τό σπίτι καί νιώθω τόσο 
βρώμικη πού νομίζω πώς άποτελοϋν μέρος άπ' 
τό κορμί μου. Στό Ντένβερ χιόνιζε άλλά έδώ στό 
Όρεγκον έχει μιά υγρασία πού σοϋ τρυπάει τά 
κόκκαλα, πράγμα πού είναι χειρότερο κατά τή 
γνώμη μου. Άρπαξα ένα φοβερό κρυολόγημα 
στό κεφάλι, νιώθω διαλυμένη, μοϋ ήρθε ή 
περίοδος καί δέν έχω ούτε ένα ταμπάξ. Γιά τό 
θεό, θά θελα στ' άλήθεια νά κανα μιά ένεση 
άπό κάτι

0

Χθές βράδυ κοιμήθηκα στό πάρκο 
κουλουριαομένη κάτω άπό ένα θάμνο, σήμερα 
ρίχνει μιά ψιλή βροχούλα καί δέν καταφέρνω νά 
βρω κανένα άπ' τά παιδιά πού ήρθαμε μαζί άπό 
τό Ντένβερ. Στό τέλος πήγα οέ μιά έκκλησιά καί 
ρώτηοα τόν καντιλανάφτη, ή όποιος ήτανε 
τελοοπάντων, τί έπρεπε νά κάνω Μοϋ είπε νά 
μείνω έκεί ώσπου νά σταματήσει ή βροχή κι 
ϋοτερα νά πάω οέ κάποια οργάνωση τού τύπου 
Στρατός Σωτηρίας. Νομίζω πώς δέ μοϋ μένει 
άλλη έπιλογή γιατί ξέρω πώς έχω πυρετό, πώς 
είμαι βρεγμένη ώς τό κόκαλο καί τόσο βρώμικη 
καί βρωμερή πού μέ πιάνει άηδία Προσπαθώ νά 
χρησιμοποιήσω χαρτομάντιλα άντί γιά ταμπάξ, 
καί, φίλε μου , είναι πραγματικό σπάσιμο Αχ, 
καί νά χα καμιά άμφεταμίνα.

Αύτή ή εκκλησία είναι πραγματικά ώραία. 
Μικρή, ήσυχη καί καθαρή Νιώθω φοβερά σάν 
ψάρι έξω άπ τά νερά του έδώ καί ή μοναξιά μέ 
βαραίνει τόσο πού θέλω νά βγώ. Νομίζω πώς θά 
πρέπει νά ψάξω αύτή τήν ιεραποστολική 
πρεσβεία, ή όπως διάβολο λέγεται, μέσα στή 
βροχή. ' Ελπίζω μόνο νά μή χάοω τά εύλογημένα 
χαρτοπετσετάκια μου στά μισό τού δρόμου.

Αργότερα
Έδώ είναι σ τ' άλήθεια θαυμάσια! 

Πραγματικά! Μέ άφησαν νά κάνω ένα ντούζ, μοΰ
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έδωσαν λίγα παλιά ρούχα «ιρυοιολογικού 
ανθρώπου», μερικά ταμπάξ καί λίγο φαί, παρόλο 
πού τούς είπα πώς δέν έχω καμιά πρόθεση νά 
συμμορφωθώ μέ τούς σιδερένιους κανόνες 
τους, θά θελαν νά μείνω έδώ καμιά μέρα, 
άφήνοντας ο ' αυτούς τό καθήκον νά ρθοϋν σ 
επαφή μέ τούς γονείς μου γιά νά βροΰν μιά λύοη 
πού θά μπορούσε νά ξεπεράοει τις διαφορές 
πού ύπάρχουν άνάμεοά μας. Αλλά οί γονείς μου 
δέν έχουν καμιά πρόθεοη νά μ άφήοουν νά 
παίρνω LSD ή χαοίοι, ούτε γώ νά τά οταματήοω. 
Αύτάς ό άνθρωπος μοϋ φέρθηκε πράγματι 
εύγενικά. θά μέ πάει μέ τά αύτοκίνητο οέ μιά 
κλινική γιά νά μοΰ δώσουν κάτι γιά τό 
κρυολόγημα. Νιώθω έντελώς καταβλημένη καί 
ίαως κάποιος καλός γιατρός μοϋ δώοει κάτι πού 
θά μοΰ κάνει καλό, λογουχάρη,... οτιδήποτε, θά 

θελα κείνος ό ήλίθιος νά τελείωνε γρήγορα τή 
δουλειά του γιά νά μπορέσουμε νά πάμε.

Νά μαστέ πάλι άπ' τήν άρχή, όποιαδήποτε 
αρχή καί νά ναι αύτή. Στην αίθουσα άναμονής 
τού γιατρού γνώριοα μιά κοπέλα, Ντόρις τή 
λένε, πού μέ κάλεαε νά μοιραστώ μαζί της τό 
διαμέρισμά της μιά καί τό ζευγάρι μέ τό όποιο 
ζοΰοε καί τό άγόρι της φύγανε τή νύχτα. 

Υστερα ό γιατρός μοϋ 1 κάνε μιά ένεοη καί μοϋ 
δωοε ένα μπουκαλάκι βιταμίνες -  τό 

φαντάζεσαι; -  βιταμίνες! Είπε πώς οργανικά 
είμαι σέ πολύ άοχημη κατάσταση ακριβώς όπως 
τό μεγαλύτερο μέρος των παιδιών πού τόν 
έπιοκέπτονται. Πάντως ήταν εύγενικός. Φάνηκε 
νά πήρε οτά ζεοτά τήν περίπτωσή μου καί μοϋ 
είπε νά ξαναπάω οέ λίγες μέρες. Τού είπα πώς 
δέν έχω δεκάρα, αύτάς έβαλε τά γέλια καί μοΰ 
άπάντηοε πώς θά ξαφνιαζόταν άν ουνέβαινε τά 
άντίθετο

Επιτέλους σταμάτησε αύτή ή σπαστική 
βροχή. Εγώ κι ή Ντόρις κάναμε μιά βόλτα στό 
Κούζ Μπαίυ Έχει οτ άλήθεια ώραιότατα 
μαγαζιά! Τής μίλησα γιά τό οτέκι πού είχαμε 
άνοίξει έγώ καί ή Κρίς. Και ή Ντόρις θά θελε ν ' 
άνοίξει μαγαζί μόλις θά χουμε λίγα λεφτά, 
άλλα γιά νά μαι ειλικρινής έμενα τό πράγμα δέ 
μ ενδιαφέρει πιά πολύ. Η Ντόρις έχει ένα 
κουτί γεμάτο χααίοι, άρκετό γιά νά κάνουμε 
τόσους «πυραύλους» πού νά μάς φτάσουν ένα 
οωρό καιρό Ημαοταν μισοφτιαγμένες κι όλα 
μοιάζανε όμορφα άν καί νιώθω άκάμη 
εξαντλημένη.

0

Είναι πραγματικά ώραϊο νά ζεϊς Αγαπώ τό 
Κούζ Μποίυ καί τό LSD 0 κύαμος έδώ. 
τουλάχιστον ο ' αύτή τήν περιοχή τής πόλης, 
είναι καταπληκτικός. Καταλαβαίνει τή ζωή καί τό 
ίδιο κι εμένα. Μπορείς νά μιλάς όπως θέλεις, νά 
ντύνεσαι όπως θελεις καί κάνεις δέ σέ 
προσέχει. Διασκεδάζεις και μονο νά κοιτάς τις 
άφίοες ατίς βιτρίνες τών μαγαζιών ή άπλώς νά 
πηγαίνεις περίπατο πράς τό αταθμό τών 
λεωφορείων γιά νά δεις ποιος φτάνει. 
Περάσαμε άπό ένα μαγαζί όπου φτιάχνουν καί 
πουλάνε άφίοες καί θέλω νά βοηθήσω τήν 
Ντόρις νά ξαναντύαει τούς τοίχους τού σπιτιού 
της μέ άφίοες μόλις καταφέρουμε νά 
κερδίσουμε λίγα λεφτά. Σταματήσαμε ο ' ένα 
μπάρ, οτά μαγαζί τών Ντίγκερς, καί ατό 
ψυχεδελικό μαγαζί Αύριο θά πάμε νά δούμε τά 
ύπόλοιπα. Η Ντόρις είναι έδώ κάνο δυό μήνες 
καί γνωρίζει τά πάντα καί τούς πάντες. Έμεινα 
άναυδη όταν έμαθα πώς είναι μόνο 
δεκατεοοάρω χρονώ. Νόμιζα πώς είναι 
δεκαοχτώ, δεκαεννιά, άν καί μοϋ φαινόταν μικρή

καί άνώριμη.

Χθες βράδυ, ή Ντόρις ήταν πραγματικά 
πεομένη. Τελειώσαμε όλο τό χασίαι καί τά 
λεφτά Είμαστε καί οί δυό πεθαμένες στήν πείνα 
κι αύτή ή καταραμένη βροχή ξανάρχισε τό 
ξερατό της. Τό διαμεριοματάκι έχει ένα 
φουρνάκι μέ γκάζι πού ή μία μόνο φλογίτσα του 
πού άπόμεινε δέν καταφέρνει νά τό ζεοτάνει. Οί 
άκουοτικές καί ρινικές μου κοιλότητες 
(βλέπεις; είμαι καλλιεργημένη, βλέπω καί γώ 
τηλεόραση ή μάλλον έβλεπα) μοΰ δίνουν τήν 
αίσθηση πώς είναι γεμάτες τσιμέντο καί τό 
ατήθος μου μοιάζει νά ναι τυλιγμένο σ' 
άτσάλινο έπίδεομο θά πρέπει νά πάμε πουθενά 
νά προσπαθήσουμε νά τρακάρουμε κονένα 
γεύμα ή νά σουφρώσουμε τίποτα, άλλά μ ' αύτή 
τή βροχή δέν άξίζει τόν κόπο νά δοκιμάσεις κι 
έτσι νομίζω πώς θά άναγκαοτοϋμε νά φάμε πάλι 
ζυμαρικό, βρώμη ή οιτάρι. Μιλήσαμε γιά τό πόοο 
μισούμε τούς τουρίστες, τούς άπατεώνες κοί 
τούς ζητιάνους πού έρχονται έδώ, άλλά αύριο 
θά πάω νά μεγαλώσω τόν άριθμό τους γιά νά 
βγάλω κάνο φράγκο ζητιανεύοντας. Έτσι θά 
μπορέσουμε ν ' αγοράσουμε λίγο φαί καί νά πά
ρουμε καμιά πρέζα Καί γώ κι ή Ντόρις τό 

χουμε πραγματικά άνάγκη

( ! )

"!), νά μουνα φτιαγμένη, νά χα κάποιον νά 
μέ μαστούρωνε μέ μιά πρέζα "Ακόυσα νά λένε 
πώς τά παρηγορικά φάρμακα είναι καταπλη
κτικά. Νά πάρει ό διάβολος, θά θελα νά χα 
άρκετά γιά νά βαζα τέρμα οέ τούτη τήν 
μπερδεμάρα.

Κοιμήθηκα καί δέν ξέρω άν είναι ή ίδια μέρα, 
βδομάδα ή χρόνος, άλλά καί ποιος νοιάζεται;

Σήμερα βρέχει περισσότερο άπό χθές. Εϊνοι 
οάν όλος ό ούρανός νά κοτουράει έπάνω μας. 
Προσπάθησα νά βγώ μιά στιγμή, άλλά τό 
κρυολόγημά μου πάει τόοο άοχημα πού πάγωσε 
άκάμη κι ό πισινός μου πριν προλάβω νά φτάοω 
οέ κείνη τήν καταραμένη γωνιά τού δρόμου' 
έτοι γύριαα πίσω καί έπεοα οτά κρεβάτι μέ τά 
ρούχα προσπαθώντας νά κουλουριαοτώ όοο 
γινόταν περισσότερο μέ τήν έλπίδα ότι ή

θερμότητα τού κορμιού μου θά μέ έοωζε άπό τό 
θάνατο. Νομίζω πώς έχω ψηλό πυρετό γιατί δέν 
έκανα άλλο άπ' τό νά έγκαταλειφθώ στήν τύχη 
μου. ' 0 πυρετός είναι τό μοναδικό εύλογημένο 
πράγμα πού μ ' έμποδίζει νά τά τινάξω. "Q, έχω 
τόοη άνάγκη άπό μιά δόση! θέλω νά ούρλιάξω. 
νά χτυπήοω τό κεφάλι μου οτόν τοίχο, νά 
οκαρφαλώοω ο αύτές τις οκονιομένες. 
ξεθωριασμένες καί ξεφτιαμένες κουρτίνες 
Πρέπει νά τό στρίβω άπό δώ, πρέπει νά κόψω 
λάαπη πριν μέ πάρει έντελώς ή μπάλα. Φοβάμαι, 
είμαι μόνη καί νιώθω άοχημα Δέν ένιωοα ποτέ 
τόοο άοχημα οτή ζωή μου.

Προσπάθησα νά μή σκέφτομαι τό σπίτι ως τή 
οτιγμή πού ή Ντόρις έπιασε νά μιλάει γιά τήν 
ταραγμένη ζωή της καί τώρα έχω πιά διαλυθεί 
έντελώς. θεέ μου, άν είχα λεφτά θά μπορούσα 
νά γυρίσω οτά σπίτι ή τουλάχιστον νά 
τηλεφωνήσω Αύριο θά ξαναπάω οέ κείνη τήν 
έκκληοία καί θά ζητήσω άπό κάποιον νά 
τηλεφωνήσει ατούς δικούς μου. Δέν ξέρω γιατί 
ουμπεριφέρθηκα τόοο ήλίθια τή οτιγμή πού ή 
ζωή μου είχε τακτοποιηθεί μιά χαρούλο Η 
κακομοίρα ή Ντόρις τρώει συνέχεια καρπαζιές 
οτή ζωή της άπό τά δέκα της χρόνια. ' Η μητέρα 
της παντρεύτηκε τέσσερις φορές πριν αύτή 
κλείσει τά δέκα καί είχε πάρε δώοε μέ ποιος 
ξέρει πόσους άντρες άνάμεοο στον ένα σύζυγο 
καί τόν άλλο. Μόλις ή Ντόρις αυμπλήρωοε τά 
έντεκα ό τότε πατριός της άρχιοε νά κοιμάται 
μαζί της καί ή δύστυχη μικρή μπάοταρδη δέν 
ήξερε πώς νά βγει άπ' τή δύσκολη θέση γιατί 
αύτάς τήν άπειλοϋσε πώς θά τή σκοτώσει άν 
μιλούσε στή μητέρα της ή ο ' όποιονδήποτε 
άλλο. "Ετοι άναγκάστηκε νά ύπομένει τό 
κρεβάτωμα μέ κείνο τόν τοόγλανο ώοπου 
έκλεισε τά δώδεκα. Επειτα, μιά μέρα πού τήν 
είχε κακοποιήσει άσχημα, έξήγησε στή 
καθηγήτρια τής γυμναστικής γιατί δέν μπορούσε 
νά κάνει τις άοκήοεις. Η καθηγήτριο φρόντισε 
ώοτε νά άπομακρυνθεϊ άπό τήν οικογένεια καί 
νά μπει οέ άναμορφωτήριο ώοπου νά τής 
έβρισκε ένα οπίτι νά τήν υιοθετήσουν Αλλά 
άκάμη καί κείνη ή λύση δέν άποδείχτηκε 
καλύτερη γιατί καί οί δυό έφηβοι έτεροθαλείς 
αδελφοί της τής τό κάνανε καί άργότερα ένα 
κορίτσι, μεγαλύτερο άπ ούτή, τήν έμπαοε ατά 
ναρκωτικά, τή μύησε καί τελικά τής γνώρισε κοί 
τό λεσβιακό έρωτα. Άπό τότε έγκαταλείφθηκε 
έντελώς, άρχιοε νά κοιμάται άαυλλόγιστα μέ 
όποιοδήποτε άτομο τραβούσε τις κουβέρτες ή 
έοτω καί τό... σεντόνι τού κρεβατιού της. "Ώ 
θεέ μου, πρέπει νά φύγω οπωσδήποτε άπ' αύτό 
τό μαύρο πηγάδι πού μέ ρουφάει γιά νά μέ 
πνίξει! Πρέπει νά τήν κοπανίσω οπωσδήποτε 
μόλις μπορέσω. Αύριο! Αύριο θά τό κάνω ατά 
σίγουρα. Οταν θά σταματήσει νά βρέχει.
(!)

Μά ποιος σκοτίζεται; Τελικά αύτή ή βροχή 
άποφάσιοε νά σταματήσει! 0 ούρανός είναι 
γαλάζιος μέ τήν έπιατημονική αημαοία τής 
λέξης, πράγμα πού, άπ ' όοο ξέρω, δέ συμβαίνει 
ουχνά σέ τούτη τήν περιοχή. Έγώ κι ή Ντόρις 
θά τήν κοπανίσουμε γρήγορα άπ' αύτό τό 
θλιβερό καί πληκτικό μέρος. Σύντομα θά γίνει 
μιά μεγάλη συγκέντρωση αέ κάποιο μέρος τής 
νότιας Καλιφόρνιας. Υπέροχα1 Ερχόμαστε!

( ! )

Δέν άντέχω πιά, οτήν κυριολεξία. Εχω 
μεγάλη επιθυμία νά ξεράσω πάνω α ' αύτόν τό 
βρώμικο κόαμο. Πετύχαμε ένα φορτηγατζή,
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ψηλό καί χοντρό, πού μάς έκανε τό μεγαλύτερο 
μέρος τού ταξιδιού. Διασκέδαζε μιά χαρά 
κάνοντας τήν Ντόρις νά πονά κοί νά κλαίει. 
Όταν οταμότηοε γιό βενζίνο τό οκάοομε άπό τό 

φορτηγό μόλο πού μάς είχε φοβερίσει νά μήν τό 
κάνουμε. Φίλε μου τί βρωμοβιαοτής. Τελικά 
βρήκαμε άλλο μέοο μέ κόομο τής δικιάς μας 
κατηγορίας, πού μοιράστηκαν τό χόρτο πού 
είχαν μαζί μας. θά πρέπει νά ταν
καλλιεργημένο ατό οπίτι γιατί ήταν τόαο 
αδύνατο πού μέ τό ζόρι καταφέραμε νά 
απογειωθούμε.

(!)

Ή συγκέντρωση ήταν ύπέροχη, μέ LSD. 
άλκοόλ καί χόρτο τζάμπα οάν τόν αέρα. Ακόμη 
καί τώρα τό χρώματα οτάζουνε πάνω μου ένώ τό 
οπαομένο γυαλί φαντάζει έκπληκτικό. Αύτή ή 
ζωή είναι θαυμάσια. Είναι τόοο άπερίγραπτα ώ- 
ραία πού μόλις καί τήν αντέχω. Τήν τιμώ μέ τήν 
παρουαία μου. Οί ύπόλοιποι δέν κάνουν άλλο άπ' 
τό νά τής κλέβουν τό χώρο καταραμένε, ήλίθιε 
κοομάκη. θά μοϋ άρεσε νά τούς πετάξω τή ζωή 
μου κατάμουτρα, τότε ίσως καταλάβαιναν τί 
σημαίνει νά ζείς.

Κοντά οτήν πόρτα μιά χοντρή, μέ ξανθά 
μακριά άνακατεμένα μαλλιά, μ ' ένα μακρύ μώβ 
φουατάνι μέ πράσινα οχέδια, σηκώνεται οτά 
γόνατα. Μαζί της είναι έ ν ' άγόρι μ ' ένα 
δαχτυλίδι περασμένο ατή μύτη καί πολύχρωμα 
οχέδια ατό ξυρισμένο κεφάλι του. Δέν κάνουν 
άλλο άπ' τό νά μιλάνε γιά έρωτα. Είναι ύπέροχο 
νά τούς κοιτάς. Χρώματα άνακατεμένα μέ 
χρώματα, κόαμος άνακατεμένος μέ κόομο. 
Χρώματα καί κόσμος πού κάνουνε έρωτα.

(;)

Δέν ξέρω πιά τί, πότε, πού ή ποιά είμαι. Ξέρω 
μόνο άτι είμαι, αύτή τή ατιγμή, μιά ιέρεια τού 
Σατανά πού προσπαθεί νά αύτοελεγχθεϊ μετά ά
πό ένα «πέταγμα» γιά νά δείξει πόσο άληθινά 
λέφτεροι είμαστε όλοι έδώ καί γιά νά πάρει τό 
ιερατικό οχήμα.

Άφαπητό ήμερολόγιο,
Είμαι στ' άλήθεια τσαντισμένη μέ όλους. 

Νιώθω μπερδεμένη. "Ος τώρα συμπεριφέρθηκα

έδώ μέ τούς άντρες αάν τέλεια ντίγκερ, άλλά 
τώρα, όταν μοΰ συμβαίνει νά κοιτάξω ένα 
κορίτσι είναι οάν νά κοιτάζω άγόρι. ' Ερεθίζομαι 
καί μέ πιάνει μεγάλη έπιθυμία μεγάλη έπιθυμία 
νά κάνω έρωτα μέ κορίτσι, καταλαβαίνεις; 
"Επειτα έκνευρίζομαι καί δειλιάζω. Απ' τή μιά 

μεριά νιώθω καλά κι άπ ' τήν άλλη άσχημα θέλω 
νά παντρευτώ καί ν ' άνοίξω οικογένεια, άλλά 
φοβάμαι, θά προτιμούσα νά μ ' άγαποϋοε ένας 
άνδρας παρά μιά γυναίκα, θά προτιμούσα νά κά
νω έρωτα μ ’ έναν άντρα άλλά δέν κάνω. Πι- 
οτεύω πώς έκανα ένα λίγο άοχημο ταξίδι. Φορές 
φορές θά θελα νά μέ φιλοϋοε ένα κορίτσι, θά 
' θελα νά μ ’ άγγιζε, ν ' άποκοιμιότανε άπό κάτω 
μου, άλλά έπειτα νιώθω οάν τέρας Μετά σκέ
φτομαι τή μητέρα μου. Φαντάζομαι νά στρέφο
μαι πρός τό μέρος της καί νά τής φωνάζω νά κά
νει χώρο ατό κρεβάτι της γιατί γυρνάω ατό σπίτι 
καί νιώθω οάν άντρας. Έπειτα νιώθω άσχημα 
καί θά μουνα ικανοποιημένη νά βγαινα έξω νά 

κανα έρωτα μέ όποιον μοΰ λάχαινε. Νιώθω ά
σχημα. Δέν μπορώ στήν πραγματικότητα νά κά
νω.

Αγαπητό ήμερολόγιο,
Χίλια έτη φωτός άργότερα, ώρα οελληνιακή. 

"Ολοι διηγήθηκαν τήν ιστορία τής ζωής τους 
έκτος άπό μένα. Ή ίοτορία μου δέν είναι άξια 
νά τή διηγηθεϊς. Τό μόνο πού μπορώ νά κάνω 
είναι νά ζωγραφίζω μορφές τεράτων, 
έσωτερικών οργάνων καί νά μιοώ.

(;)

Άλλη μέρα, άλλο βύζαγμα. Η «φούντα» άρ
χισε νά σπανίζει καί δέν τή βρίσκεις πιά στήν πό
λη. "Αν δέν άποφασίοω νά κάνω άλλη μιά έξυπη- 
ρέτηση οτόν Κώλντ, θά μοΰ κόψει τήν προμή
θεια. Κατάρα, νιώθω νά τρέμω έοωτερικά πε
ρισσότερο άπ' όοο τρέμω έξωτερικά. Τί μπα- 
οτάρδικος είναι ό κόομος δίχως ναρκωτικά. Κεί
νος ό βρωμοπρομηθευτής πού θέλει νά κοιμηθεί 
μαζί μου ξέρει πώς τρελαίνομαι γιά λίγο ναρκω
τικό, άλλά τό δίνει μέ τό σταγονόμετρο Είμαι 
οχεδόν έτοιμη νά πάω ατό κρεβάτι μέ πλούσιους 
μπουρζουάδες κυρίους, ή όποιονδήποτε άλλο,

μόνο καί μόνο γιά νά κάνω μιά ώραία ένεαη Κεί
νος ό καταραμένος ό Κώλντ μέ βάζει καί κάνω 
όλη τή δουλειά πριν μοΰ δώσει λίγο ναρκωτικό. 
Έδώ όλοι είναι ξαπλωμένοι κατάχαμα οάν πε
θαμένοι κι ό μικρός Τζάκον φωνάζει: «Μαμά, ό 
μπαμπάς δέν μπορεί νά γυρίσει γρήγορα. Φιλάει 
τήν Κάρλα». Πρέπει νά φύγω οπωσδήποτε άπ 
αύτή τήν τρύπα μέ τις βρωμιές

<;)
Οταν κοιτάω γύρω μου καί βλέπω όλον αύτό 

τόν ένοχλητικό κοσμάκη σκέφτομαι πραγματικά 
πώς είμαστε ένα μπουλούκι γλαρωμένοι 
φοβιτοιάρηδες. Τσαντιζόμαστε όταν μάς λέει 
κάποιος τί πρέπει νά κάνουμε, άλλά έπειτα δέν 
ξέρουμε τί νά κάνουμε άν δέν ύπάρξει κάποιος 
νά μάς τό πεί. Νά γινόταν νά ύπήρχε κάποιος πού 
νά σκεφτόταν γιά μάς. νά δούλευε γιά μάς, νά 
ένεργοϋοε γιά μάς! Νό φτιαχναν σπίτια, 
αύτοκίνητα, δρόμους! Νά βαζαν οέ λειτουργία 
τό φώς, τό γκάζι, τό νερό, τούς ύπόνομους! 
Εμείς νά μέναμε άπλώς έδώ, μέ τό νοΰ νά 
σκάει καί τά χέρια άπλωμένα. θεέ μου. μιλάω 
οάν ένα τίμιο μέλος τού ουοτήματος καί δέν 
έχω ούτε ένα χάπι γιά νά διώξω τούτη τή γεύση 
άπό τό στόμα καί νά λεφτερωθώ άπ ’ αύτές τις 
βρώμικες οκέψεις.

Πότε;
Μάλις έπεοε μιά σταγόνα βροχής πάνω ατό 

μέτωπό μου, άκριβώς οάν ένα δάκρυ πού ήρθε 
άπ' τόν ούρανό. Είναι δυνατό τά σύννεφα κι οί 
ουρανοί νά κλαϊνε έπάνω μου; Είναι δυνατό νά 
κλαίει κι ό θεός γιά μένα; Είμαι στ άλήθεια 
μόνη ο αύτό τόν άπέραντο καί γκρίζο κόσμο: 0 
όχι.. όχι... όχι τρελαίνομαι Σέ παρακαλώ θεέ 
μου, βοήθηοέ με.

Οταν κοιτάω τόν ούρανό συνειδητοποιώ 
πώς είναι νωρίς τό πρωί. Διάβασα μιά εφημερίδα 
που μοϋ φερε ό άνεμος ως έδώ. Έγραφε πώς 
μιά κοπέλλα γέννησε ένα παιδί έδώ ατό πάρκο, 
πώς μιά άλλη άπέβαλε καί πώς δυό άγόρια. 
άγνωστων άκόμη στοιχείων, πέθαναν οτή 
διάρκεια τής νύχτας έξαιτίας μιας ύπερβολικής 
δόοης. Πόοο θά θελα νά μαι οτή θέση τους1

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ένα νέο βιβλίο τοϋ έκλεκτοϋ συνεργάτου μας κ. Νικολάου Βασιλειάδη κυκλοφόρησε προσφάτως. 
Τίτλος του «Τό μυστήριον τοϋ θανάτου».

Τό βιβλίον άπαντά εις τά φλέγοντα έρωτήματα:
Τί είναι ό θάνατος; Πώς είσώρμησεν εις τόν κόσμον; Τί λέγει ή κοσμική φιλοσοφία διά τόν θάνατον; 

Ποιαν άπάντησιν μάς δίδει ή ' Ορθόδοξος ' Αγιοπατερική διδασκαλία; Διατί είναι άγνωστος ή ώρα τοϋ 
θανάτου μας; Ζοΰν αί ψυχαί μετά θάνατον; Ποϋ; Πώς; ' Ωφελοϋν τά μνημόσυνα; ' Υπάρχει Κόλασις; Πώς 
είναι ό Παράδεισος; Εναι δυνατόν νά άναστηθοΰν τά νεκρά σώματα; ' Η συντέλεια καί ή άνακαίνισις τοϋ 
κόσμου πότε θά γίνουν; Σελίδες 564.

Τιμάται δεμένον δραχ. 280. Ταχυδρ. δραχ. 20. Θεσσαλονίκης, Πλατ. Άγ. Σοφίας 6.
Πωλείται εις τά Βιβλιοπωλεία «ό Σωτήρ»: Πατρών, Γούναρη 45 (Τ.Τ.4).
Αθηνών, Σόλωνος 100 (Τ.Τ. 144). Λεμεσού (Κύπρου), Β. Μιχαηλίδη 37.

Πειραιώς, Φίλωνος 34α (Τ.Τ.4).
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

30ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1979
(Διαχεϊρησις από 1/1 -  31/12/1979)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τράπεζα Ελλάδος 161 982 349,90

Εθνική Τράπεζα 8 470 602.80
Χρεώγραφα παρ Εθνική Τραπέζη 30.000,-
Δάνεια 1.857.173,15

Ακίνητον 1 005.000,- 315.735,-
Μείον Αποσβέσεις 689.265,-

Επιπλα καί Σκεύη 5.560,- 1.112,-
Μείον Αποσβέσεις 4.448,-

Χρεωστικοί Λογαριαομοί 210.000,-
Λογαριασμοί Τόξεως Χρεωστικοί 17.888.930,-

190 755 902,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον 155 496.031,85

Υποχρεώσεις 370.941 -
Δάνειον 17.000.000 -
Λογαριαομοί Τόξεως καί Πιστωτικοί 17 888.930,-

190.755 902.85

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ« Αποτελέσματα Χρήσεως» 'Ετους 1979

Ε Ξ Ο Δ Α
Παροχαί Προνοίας 58 121.637,-

ο) Βοηθήματα εις 506 διαγραφέντας
μετόχους (307 κανονικό καί 199 συμπλη
ρωματικά). 57 972 643,-
β) Επιοτροφαί Κρατήοεων εις 10 διαγρα-
φέντας μετόχους μή δικαιουμένους
βοηθήματος. 148.994,-

Δαπάναι Διοικήοεως 210.670.10
α) Αποζημίωοις μελών Δ. Συμβουλίου 128.032,-
β) Γραφική Ύλη 10.510,-
γ) Ενοίκια -  Κοινόχρηστα 50.400,-
δ) Εκτυπώσεις -  Βιβλιοδετήοεις 14.150,-
ε) Τηλεφωνικά Τέλη 7.182,10
οτ) Προμήθεια Βιβλίων 396,-

Δαπάναι Περιουσιακών Στοιχείων 82.005,80

α) Συντήρηοις Ακινήτου 10 270,-
β) Ασφάλιστρα Πυράς Ακινήτου 768,-
γ) Φορολογικοί Ύποχρ Ακινήτου 70 967,80

Πληρωμαί έκ  πραγμ. Εσόδων 1.609,-

α) Επιοτροφαί άχρεωοτ. είσπραχθέντων 1.609,-

Αποσβέσεις Επίπλων 1.112,-

Απόοβεοις 20% έπί άρχικής άξίας 5.560
Αποσβέσεις Ακινήτου 26.010,-

Πλεόναομα Χρήαεως 1979 54 838 536,40

113.281 580.30

Ε Σ Ο Δ Α
Καταβολαί Ασφαλισμένων 58 .764 .142 ,40

αΙ Τακτικοί Καταβ Ασφαλισμένων 50.720.849,-

β) Καταβοληί έπί πρώτου Μιοθοΰ 1 584 599,-
V) Καταβολαί έπί μιοθολογικών αύζήοεων 
καί προαγωγών 2.091.012,-
δ) Καταβολαί έπί προσθέτων αποζημιώσεων________ 4.367.682,40

Κοινωνικοί Εισφοραί___________________
α) Αστυνομικόν "Ενοημον 4.361.200,-
β) Ιππόδρομος 38.248.343,-
γ) Δημόσια θεάματα 16.450.-
δ) Μέτρα & Σταθμά-Π. Δικόγραφα  1.893.677,-

Πρόοοδοι Περιουσίας__________________
α) Τόκοι Τραπεζών 9 322.001 ,-
β) Τόκοι Δανείων 144.548,90
γ) Ενοίκια Διαμερισμάτων  266.400,-

Εκτακτα Εοοδα_______________________
α) Δωρεαί 98.000,-
β) Διάφορα Εσοδα  87.749,-

Λοιπά Εοοδα__________________________
Επιοτροφαί άχρεωοτήτως καταβαλλομένων 

αποδοχών, βοηθημάτων κλπ. 79.069,-

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Κ0Ν/Ν0Σ Κ0ΣΤ0Π0ΥΛ0Σ 

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Α .

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝ ΣΠΜΑΤ0Σ

0 ΠΡΟ I ΣΤ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΙΟΤΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ θ '

Αθήναι, 31 Μαρτίου 1980

44.519.670,-

9.732 949.90

185.749,-

79 069 -

113.281 580,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
________________ 20ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
________________ τής 31ης Δεκεμβρίου 1979

_________ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Γήπεδα 
Ακίνητα
Εθνική Τράπεζα 

Τράπεζα Ελλάδος 
Χρεωστικοί Λογαριασμοί 

Εγγυήσεις
Απαιτήσεις έκ φόρων 
Επιπλα - Σκεύη - Μηχανήματα 

Μεϊον όποοβεοθέντα έπιπλα · Σκεύη - 
Μηχανήματα 386.518 -  173.703,-

71.780 816,90

Κειράλαιον Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν  ^  ^67 930 90
Υποχρεώσεις 12.886,-

406.414,- 
31.720 012,- 
4.124 015,10 

35 094 101,80 
215.730,- 

11 500,- 
35.341,- 

560 221,-

71.780.816,90

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΙΟΤΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 8

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝ ΣΟΜΑΤΟΣ
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V ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1979

ΕΞΟΔΑ
1, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΝ
Κ Α. 0672 Δαπ. Φαρμακευτικής Περιθάλψεως 13.499.618,-
Κ A 0673 Δαπ. Νοοοκομειακής Περιθάλψεως 7.152.737,-
ΚΑ 0675 Δαπ. Όδοντοθεραπείος 2.000.000,-
Κ.Α. 0685 Δαπ. Επιδόματος τοκετών 2.646 000 -
Κ.Α. 0689 Λοιποί παροχαί νοσηλείας 1.099.729,-

II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
ΚΑ. 0212 Βασικός μισθός καθαρίστριας 152.915,-
Κ Α. 0253 Επίδομα ανθυγιεινόν 7.708,-
Κ Α 0259 Επίδομα πολυετίας 36.574,-
Κ.Α. 0264 Αποζημίωοις μελών Δ Συμβουλίου 110.196-
Κ.Α. 0521 Είοιροραί Ι.Κ.Α. 36.749,-
Κ.Α. 0433 Προμήθεια Τραπεζών 4.340,-
Κ.Α 0832 Τηλεφωνικά τέλη 32 470,50
Κ Α. 0842 Φωτισμός 69.553,-
Κ.Α. 0887 Συντήρηοις λοιπών μηχανών 450 -
Κ.Α. 0891 ' Εκδόσεις Δημ. Προακλ. Βιβλιοδ. 30.220,-
Κ.Α. 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών 1.367,50
Κ.Α. 1261 Γραφική Ολη 28.310,-
Κ.Α 1299 Λοιποί προμήθ. έξοπλιαμοϋ γραφ. 4.476,-
Κ.Α. 1282 Προμήθεια ήλεκτρικών λαμπτήρων 1.159,-

III ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΝ ΣΤ0ΙΧΕΙ0Ν
Κ.Α. 0813 Μισθώματα κτιρίων (κοινόχρηστα) 109.956,-
Κ Α 0863 Συντήρηοις καί έπιοκευή κτιρίων 37.962,-
Κ Α 0892' Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτου 15.000,-
Κ.Α. 0911 Φόροι 282.265,-

IV. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕ0Σ
Κ.Α. 2632 Χορηγίαι διά τήν λειτουργίαν
τών Παιδικών κατασκηνώσεων Α.Α. Πόλεων 1,600.000,-

ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ_________________  4.428.970,-
Κ A 3391 ' Απόδοσις τών υπέρ Δημ. γεν. είοπ. 12.209 -
Κ A 3394 » τών ιιπέρ φυο. προο. γεν. ε ίοπ _________ 4 416.761,-
VI. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΝ-ΣΚΕΥΟΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 43 479.-
VII. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕ0Σ 1979 13.214.095 -

26.398.084,- 46.646 299 -

Ε Σ Ο Δ Α

516.488,-
I. ΚΑΤΑΒ0ΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΝ 

Αοτυν. Δ/νοις Αθηνών 
Κ.Α. 2121 Κρατήσεις έν ένεργεία 24.162.002,-

38.129.550,-

Αοτυν. Δ/νσις Αθηνών 
Αοτυν. Δ/νοις Πειραιώς 
Αστυν. Δ/νοις Πατρών 
Αοτυν. Δ/νοις Κερκύρας

18.598.977,-
3.584.221,-
1.303.783,-

675.021,-
Κ Α. 2121 Κρατήσεις έκ ουν/χων 13.967.548,-

Αοτυν. Δ/ναις Αθηνών 
Αοτυν. Δ/νσις Πειραιώς 
Αοτυν. Δ/νοις Πατρών 
Αοτυν. Κερκύρας

10.945.797,-
2.038.293,-

610.505,-
372.953,-

II. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.513.365,-

445.183 -
Κ.Α. 3411 Ενοίκια 
Κ.Α. 3511 Τόκοι Τραπεζών

1.207.600,- 
2 305.765,-

III. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5.003.384,-

1 600.000,-

Κ.Α. 5291 Έοοδα υπέρ Δημοσίου 
Κ.Α. 5294 Εο. υπέρ Φυα. προσώπων 
Κ.Α. 5511 Κατ. υπολοίπων χρημ. έντ. 
Κ.Α. 5594 Έπιστρ. χρημ. μή άπαρρ.

17.033,- 
4.162.986,- 

822.266,- 
1.099 -

46.646.299 -

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν 5-7-80 έγινε στις παιδικές κατασκηνώσεις τού Α.Α Π, σ τ ο ν  Αγιο Ανδρέα Αττικής άγιααμός, μέ τήν ευκαιρία τής 
ένάρξεως τής έφετινής καταοκηνωτικής περιόδου.
Παρέστησαν ό Αρχηγός του Σώματος κ. Κων/νος Λεμονής, οί Ύπαρχηγοί κ.κ. Βασίλειος Ραυτογιάννης καί Κων/νος 
Κουβέλης. άνώτατοι καί άνώτεροι Αξιωματικοί, πολλοί γονείς τών κατασκηνωτών, ένένεργεία καί έν συντάξει Αστυνομικοί, 
τά πυιδιά-κατασκηνωτές καί τό Αστυνομικό καί ιδιωτικό προσωπικό τής κατασκηνώσεως.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΓ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Η θεοποίησις τοϋ υλισμού καί τής άθείας, ή όποια ήρχισε από τού 19ου αίώνος καί άπεχαλινώθη κατά τόν τρέχοντα 20όν, έξέθρεψε 

τήν χρηματολατρείαν μέ τά αποχαλινωθέντα «οικονομικά εγκλήματα» καί τήν «οικονομικήν διαφθοράν», ώς καί τήν σαρκολατρείαν, τήν 
όποιαν περιέβαλον μέ τόν έπιστημονικόν στέφανον τής θλιβερής καί έξευτελιστικής καί ώς έπί τό πολύ άναληθοΰς "Σχολής τής 
Ψυχαναλύσεως τοϋ Φροϋδισμοΰ» καί ή οποία έξέθρεψε τά γενετήσια έγκλήματα, τάς πάσης ιρύοεως διαστροφάς, τάς αμβλώσεις καί 
γενικώς τήν άποκτήνωσιν.

Π ΑΣΑ μεταπολεμική περίοδος 
συνοδεύεται άπό έξαρσιν τής 

έγκληματικότητος καί δλλων κοινωνι
κών παθολογικών φαινομένων. Τούτο 
έσημειώθη. ήρευνήθη καί διεπιστώθη 
μετά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον 
καί άπετέλεσεν άνησυχητικόν φαινό- 
μενον. Ηδη όμως μετά τόν δεύτερον 
παγκόσμιον πόλεμον έκορυφώθη καί 
έδημιουργήθη ηθικόν χάος.

' Εξ άλλου ήλλαξε μορφήν καί ύφήν ή 
έγκληματικότης καί ή περί αυτήν 
παθολογία, γεννήσασα πληθώραν 
νέων συνθέτων, πολύπλοκων καί 
δυσδιάκριτων προβλημάτων, ατινα δέν 
δύνανται νά κατανοηθοϋν καί νά 
όνπμετωπισθοϋν ύπό τής Πολιτείας καί 
τής Διοικήσεως φιλοτίμως μέν, πλήν έκ 
τών ένόντων, καί ανευ καταφυγής εις 
τά έπιτελεϊα τών ειδικών έπιστημόνων 
έγκληματολόγων.

Σχετικώς όποκαλυπτικαί είναι αί 
άκόλουθοι διαπιστώσεις: 

α) ’ Η άλματωδώς αύξανομένη 
προσέγγισις καί επικοινωνία τών λαών 
άπέφερεν διεθνοποίησιν τής έγκλημα
τικότητος καί τής διαφθοράς. Καί 
έπομένως ή είκών καί ή ύφη των έπαυσε 
νά καθορίζεται εις τούς σημερινούς 
καιρούς ύπό τοπικών έσωγενών καί

εξωγενών συντελεστών.
β) ' Η ραγδαίους αύξηθεϊσα τεχνο

κρατία έδημιούργησε τεχνικός προό
δους, τάς οποίας έξεμεταλλεύθησαν αί 
παραβάται τοϋ ποινικού καί ήθικοΰ 
νόμου διά νά τελούν πολυπλοκώτερα 
καί τελειότερα έγκλήματα ή άλλας 
έλεεινότητας, ώς καί διά νά έξασφαλί- 
οουν τήν διαφυγήν των άπό τήν 
σύλληψιν καί τήν έπιβολήν τών 
προβλεπομένων κυρώσεων. Διαπίστω- 
σις, έκ τής όποιας προκύπτει τό Αίτημα 
διά τόν τεχνικόν έξοπλισμόν διά τών 
προσφορών τεχνιτών μέσων καί τής 
πολιτειακής καί κοινωνικής άντιεγκλη- 
ματικής Πολιτικής.

γ) Ο άλληλοσπαραγμός καί ή 
άλληλοσφαγή τών λαών έτύφλωσε 
τόσον πολύ ορισμένους Ηγέτας 
μεθυσθέντας έκ τής Νιτσεϊκής φιλοσο
φίας τών δήθεν «φωτεινών Ύπεραν- 
θρώπων», κειμένων ύπεράνω τών 
νόμων τής πολιτείας, τής θρησκείας, 
τής ήθικής, καί δικαιουμένων νά 
πατούν έπί πτωμάτων άτόμων καί 
λαών, ώστε νά έκπηδήση έπιδημία τής 
βίας, τής άναρχίας, τής τρομοκρατίας, 
τού ολοκληρωτισμού, τών δικτατοριών 
καί τού ' Εξευτελισμοΰ τού «Αξιολογι
κού κόσμου τού Ελληνοχριστιανικού

Πολιτισμού». Μέ άποτέλεσμα νά 
άπομακρύνεται ή άνθρωπότης έκ τής 
Πηγής καί τής φύσεώς της.

Τό άποκορύφωμα δέ είναι καί ή 
έκπηδήσασα τακτική ώρισμένων ύπού- 
λων ' Ηγετών νά τροφοδοτούν τήν 
διαφθοράν τών ξένων άντιπάλων λαών 
έντέχνως, ώστε νά τούς καταστήσουν 
εύκολωτέραν λείαν των.

δ) Ή  θεοποίησις τοϋ ύλισμοΰ καί τής 
άθείας, ή όποια ήρχισε άπό τού 19ου 
αίώνος καί άπεχαλινώθη κατά τόν 
τρέχοντα 20όν, έξέθρεψε τήν χρημα
τολατρείαν μέ τά άποχαλινωθέντα 
«οικονομικά έγκλήματα» καί τήν 
«οικονομικήν διαφθοράν», ώς καί τήν 
σαρκολατρείαν, τήν οποίαν περιέβαλον 
μέ τόν έπιστημονικόν στέφανον τής 
θλιβερός καί έξευτελιστικής καί ώς έπί 
τό πολύ άναληθοΰς «Σχολής τής 
Ψυχαναλύσεως τού φροϋδισμοΰ» κα! 
ή όποια έξέθρεψε τά γενετήσ 
έγκλήματα, τάς πάσης φύσεως δ 
στροφάς, τάς άμβλώσεις καί γεν 
τήν άποκτήνωσιν.

ε) Τό έκχυθέν άγχος διά τήν ζ 
έξέθρεψε έπιδημίαν ψυχικών ι 
πνευματικών κλονισμών, τών ψυχοπα
θειών καί ψυχικών νόσων, καί τών 
συναφών ψυχοπαθολογιών έγκλημά-
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1ΑΤ0Λ0ΓΙΚ0Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7ο άγχος άπό τό όποιον κυριαρχείται ό 
σύγχρονος κόσμος έξέθρεψε έπιδημίαν 
ψυχικών καί πνευματικφν κλονισμών.

των, καί τών παρανοϊκών καί σχιζοφρε- 
νικών εγκληματιών.

στ') Τό έκχυθέν άπό τό πνευματικόν 
καί ήθικόν «ξεχαρβάλωμα» ρεΰμα τών 
καιρών έτροφοδότησε την θλιβερόν 
καί ύπερεπικίνδυνον «παθολογίαν τής 
άποχαλινωθείσης μάστιγος τών άν- 
θρώπων τής δήθεν ελεύθερης σκέψης, 
τών δήθεν προοδευτικών καί δήθεν 
πρωτοπορειακών», οί όποιοι έξέθρεψαν 
σύν τοϊς άλλοις τήν πάλην κατά τοϋ 
λεγομένου «κατεστημένου» εις οίανδή- 
ποτε περιοχήν τής άτομικής καί τής 
συνόλης ζωής, παρασύροντες τήν 
πολιτείαν, τήν κοινωνίαν, άλλά καί τόν 
δυστυχή κόσμον τής νεότητος πρός 
σαθρόν πορείαν έν τή ζωή.

ζ) ό τρέχων 20ος Αιών μας, ό όποϊος 
άπεκλήθη ύπό τής Επιστήμης «Αιών 
τοϋ Παιδιού», διότι τό πρώτον άπό τής 
-ϊσόδου του ήρχισε νά μελετάται ύπό 

-τής ή «νεανική προσωπικότης καί ό 
*<μος της καί νά άποκαλύπτεται ή 
-λώς ποιοτικώς ί δ ι ο υ  ρ υ θ μ ο ΰ  

ωπικότης της, καί έκτοτε έσπάρη ό 
ί>ος διά τήν γένεσιν τής ιδιαιτέρας 

/ίτημονικής ιεραρχίας τοϋ κλάδου 
«τής Επιστήμης τής Νεότητος», 
δυστυχώς κατέστη «βορά τής Δημαγω
γίας» καί τής συμφεροντολόγου δήθεν

άγάπης της υπέρ τοϋ νεανικού κόσμου, 
μέ τόν ύποκρυπτόμενον πόθον «νά 
κερδηθή τό ένσαρκούμενον ύπ' αύτοΰ 
μ έ λ λ ο ν » .  Τραγικόν άποτέλεσμα νά 
διαλαληθοΰν ώς δήθεν παιδαγωγικά 
άξιώματα σαθρά καί καταστροφικά διά 
τήν νεανικήν ιδεολογίαν, τό ήθος της, 
τήν δράσιν της. Καί γενικώς τήν στάσιν 
της έναντι τής ζωής, τοϋ κόσμου τών 
αιωνίων άξιών, τοϋ κόσμου τών 
συνανθρώπων καί τοϋ άληθοΰς νοήμα
τος τής πορείας τής άγωνιζομένης 
άνθρωπότητος.

η ) Έτέρα μάστιξ καί ή «ξενομανία», 
ή όποια άγει καί αυτή μέ τόν τρόπον της 
εις τήν τυφλήν άπομίμησιν καί τής 
ξένης διαφθοράς, εις τήν τυφλήν 
άπομίμησιν τών έν τή ξένη κρατούντων 
άνευ επιλογής μόνον τών ώραίων έκ τής 
ξένης, ούχί όμως καί τών ταπεινής άξίας 
κ.ο.κ., ώς επίσης καί εις τήν άπόρριψιν 
έλληνικών ύψηλής πνοής θεσμών, 
πίστεων καί άξιών, εθίμων καί συνη
θειών.

ι) Ό  μηδενισμός καί ό άρνητισμός 
έξεχύθη άνά τόν κόσμον καί έξέθρεψε 
τόν άναρχισμό καί τήν άνατροπήν τών 
όσιων καί ιερών, τοϋ κράτους, τής 
θρησκείας, τής οικογένειας, τής

παιδείας, κλπ., καί τήν πορείαν πρός 
καταστροφήν τών πάντων.

ια ') Διά τήν Εγκληματολογίαν 
«Οικογένεια» σημαίνει ήθος. Καί όμως 
λησμονεϊται καί βάλλεται.

ιβ )  Διά τήν Εγκληματολογίαν 
«Παιδεία» σημαίνει ομοίως ήθος. Καί 
όμως ή παιδεία πάσχει καί άνά τόν 
κόσμον καί παρ' ήμϊν.

ιγ ) Διά τήν Εγκληματολογίαν «Τέ
χνη ύψηλής πνοής» σημαίνει ήθος Καί 
όμως ή τέχνη τοιαύτης πνοής βάλλεται 
ώς μή πρωτοπορειακή καί άντικατε- 
στάθη ύπό ρυπαρός καί έξάλλου.

ιδ ) Διά τήν 'Εγκληματολογίαν αί 
μέσαι κοινωνικαί τάξεις ενσαρκώνουν 
ψυχάς τών ύγιών άρχών καί τοϋ ήθους, 
άποτελοΰσαι τά ήθικά θεμέλια τής 
κοινωνίας. Καί όμως αϋται δέν 
προστατεύονται, άλλ' άντιθέτως 
βάλλονται ώς άποτελοΰσαι τροχοπέ
δην εις τήν φιλοσοφίαν τής άνατροπής 

ιε ') Αί έγκληματολογικαί παρατηρή
σεις άποκαλύπτουν ότι ή διαφθορά 
σπείρεται κατά τήν νεανικήν ήλικίαν, 
ότι ή μεταφηβική ηλικία άπό 18 έως 
περίπου τό 30ον έτος τής ηλικίας είναι ή 
περισσότερον έπικίνδυνος φάσις άπό 
όλων τών άπόψεων καί τέλος ότι θά ήτο
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

εύχής έργον νά άκουσθή έπί τέλους ή 
φωνή των ειδικών εις τήν τόσον 
λεπτοτάτην αυτήν περιοχήν Και όμως 
παρά ταΰτα έχει πλήρως παραμερισθή 
ή άπό δεκαετιών ήδη φωνή τής ειδικής 
' Επιστήμης, ή όποια έχει εκπονήσει 
κατ' εξοχήν καί παρ' ήμϊν τής 
συστηματικής προωθήσεως καί όλο- 
κληρώσεως τού θεσμού τών ειδικών 
Δικαστηρίων Ανηλίκων, έξελισσομέ- 
νων εις τά καλούμενα « Επιτροπικά 
Δικαστήρια».

Γενικόν συμπέρασμα έκ τών ώς άνω 
διαπιστώσεων, άλλα καί άλλων ότι είναι 
άνάγκη ε π ε ί γ ο υ σ α  νά διανοιχθή ή 
ο δ ό ς  τ ή ς  Δ ι α σ ώ σ ε ω ς  δΓ 
εφαρμογής τής ένδεικνυομένης « Ε π ι 
σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  Ά ν τ ι ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς  
Π ο λ ι τ ι κ ή ς » .  Διότι ή πρόληψις καί ή 
άντιμετώπισις δέν θά έπρεπε μέ ήσυχον 
τήν συνείδησιν νά έπαφίενται αποκλει
στικούς καί μόνον εις τήν διοίκησιν. Ή  
όποια βεβαίως φιλοτίμως «κάνει 6,τι 
μπορεί», άλλ' είναι πολύ λογικόν ότι 
«δέν μπορεί νά κάνει ό,τι δέν μπορεί». 
Διό ήτο φυσικόν, οί ειδικοί έλληνες 
επιστήμονες άκούοντες εις τήν φωνήν 
τού Άνωτέρου Χρέους, ίδρύοντες τό 
ήμέτερον «Ελληνικόν Έγκληματο- 
λογικόν ’ Ινστιτοΰτον», νά προβοΰν εις 
μίαν έθελουσίαν πνευματικήν καί 
ήθικήν έπιστράτευσιν διά νά βοηθή
σουν μέ όλας των τάς δυνάμεις τήν 
πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν πρός τόν 
σκοπόν «νά ίδή ή Γή μας καλύτερες 
μέρες, όσο είναι ακόμη καιρός».

Διό τό ' Ινστιτοΰτον προσφέρεται νά 
βοηθήση εις τόν ύπέρ πάντων αύτόν 
' Αγώνα κατά τής έγκληματικότητος καί 
ποικίλης άλλης διαφθοράς διά τής 
επιστημονικής όδοΰ μέ όλας τάς 
δυνάμεις τών ειδικών επιστημόνων, 
οϊτινες τό άπαρτίζουν.

"Ηδη δέ ή σκέψις τών έν τώ 
Ίνστιτούτω στρέφεται καί πρός τήν 
οδόν τής πραγματοποιήσεως μιάς 
τοιαύτης επιστημονικής προσφοράς μέ 
τήν συστηματικήν διοργάνωσιν επι
στημονικής διαφωτίσεως μέ μελέτας, 
μέ διαλέξεις, μέ ανακοινώσεις καί 
ενημερώσεις, μέ συζητήσεις στρογγύ- 
λης τραπέζης, μέ αίτουμέναςσυνεντεύ- 
ξεις, μέ άρθρα καί διδασκαλίας κ.ο.κ. 
«νά έξάγωνται επιστημονικά συμπερά
σματα διά τά έν Έλλάδι, τά όποια νά 
τίθενται ενώπιον τών άρμοδίων άρχών. 
Μετά δέ άπό εκεί εις τήν πολιτείαν πλέ
ον θά επιφυλάσσεται ή δικαιοδοσία τής 
άξιοποιήσεως αύτών τών επιτελικών 
συμβουλευτικών επιστημονικών εργα
σιών».

Ό  παπάς τή σκότωσε γιατί 
φώναξε στη λειτουργία

"Ενας θθχρονος ιερέας καταδικά
σθηκε σέ 10 χρόνια φυλακή γιά 
κακοποίησι καί άνθρωποκτονία σέ ένα 
οίκημα γιά διανοητικώς καθυστερημέ
να παιδιά, τό όποιο διηύθυνε γιά 11 
χρόνια, ανενόχλητος άπό τις άρχές.

Οί δραστηριότητες τοϋ Ρενέ φάμπρ, 
άποκαλύφθηκαν μόνον όταν ένα άπό 
τά θύματά του πέθανε άπό τά 
άποτελέσματα τής θεραπείας του μιάς 
«παροχημένης εποχής» όπως τήν 
άποκάλεσε ένας ψυχίατρος μάρτυρας 
στήν δίκη του.

Παρ' όλα αύτά, οί γονείς τοϋ 
θύματος, τής 13χρονης Ίσάμπελ λέ 
Μενάχ πού έπασχε άπό μελαγχολία καί 
έπιληψία, χρειάσθηκαν τρία χρόνια 
αγώνων εναντίον μιάς συνωμοσίας 
σιωπής γιά νά άποδοθή δικαιοσύνη.

Ή  Ίσαμπέλ πέθανε τόν Φεβρουά
ριο τού 1978, άπό άσφυξία. Ο... 
ιερέας τής είχε φορέσει ζουρλομανδύα 
καί τήν είχε κρεμάσει άπό τόν τοίχο σέ 
ένα κελλί ερμητικά κλεισμένο γιά 
πολλές ώρες. "Ηταν ή τιμωρία της 
επειδή είχε διαταράξει τήν κυριακάτικη 
λειτουργία μέ άναρθρες κραυγές.

Στήν δίκη ό φάμπρ υποστήριξε ότι «ή 
έκπαίδευσις τών διανοητικά καθυστε
ρημένων διά τής βίας, είναι άπαραίτητη 
γιά νά άποκτήσουν αϊσθησι ύπευθυνό- 
τητος». ' Επίσης άποκαλύφθηκαν καί 
άλλα παρόμοια, άπεχθή περιστατικά: ό 
φάμπρ κόντεψε νά πνίξη ένα κορίτσι 
13 χρονών χώνοντας τό κεφάλι του

μέσα στήν ταυαλέττα επειδή είχε δείξει 
άνυπακοή, έδεσε τά χέρια καί τά πόδια 
ενός άλλου καί τό έσυρε άπό τίς σκάλες 
γιατί είχε αργήσει νά ξυπνήση καί 
χτύπησε τόσο δυνατά τά χέρια ενός 
άλλου μέ τό κουτάλι τοϋ φαγητού, πού 
ούρλιαζε άπό πόνο μόλις τά άγγιζε. Κι 
αύτό επειδή χτυπούσε τό τραπέζι μέ τό 
κουτάλι. ’ Επίσης γέμισε τό στόμα ενός 
άλλου κοριτσιού μέ άπορρίμματα 
πουλιών, επειδή είπε μιά άσχημη λέξι, 
γιά νά τής «διδάξη νά είναι ευγενική».

«Σούπερ καραμπίνες» άπό τήν 
Αύστρίιχ στους τρομοκράτες

"Εκθεσι τής ΣΙΑ, ή όποια έόόθη στήν 
δημοσιότητα άποκαλύπτει ότι τόν 
περασμένο χρόνο μειώθηκαν, σέ 
άπόλυτους άριθμούς, οί πράξεις βίας 
τής διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά παρά 
τήν μείωσι αύτή, ό άριθμός τών 
θανάτων σέ παγκόσμιο επίπεδο, τόν 
ίδιο χρόνο, αυξήθηκε άνησυχητικά. ’ Η 
αϋξησι αύτή, κατά τήν έκθεσι τής 
αμερικανικής ύπηρεσίας πληροφοριών, 
οφείλεται όχι μόνον στήν άνασυγκρό- 
τησι καί τήν καλύτερη όργάνωσι, τών 
διαφόρων γνωστών τρομοκρατικών 
ομάδων, άλλά επίσης καί τήν χρησιμο- 
ποίησι τελειωτέρων όπλων καί άλλων 
μέσων δολοφονίας.

Άναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, οί 
Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν τ 

κατηγορίες ότι ή Αύστρία προμήθευσε 
προσφάτως τούς Παλαιστινίους έξτρε 
μιστές μέ μιά τελειότατη αμερικανική 
καραμπίνα νεωτάτου τύπου, πού
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κατασκευάζεται άπό Αυστριακό εργο
στάσιο.

' Η έκθεσι της ΣΙΑ αποκαλύπτει ότι 
κατά τήν διάρκεια του περασμένου 
χρόνου, παρά μερικές θεαματικές 
ενέργειες, όπως ή κατάληψι τής 
Αμερικανικής Πρεσβείας τής Τεχερά

νης καί οί καταλήψεις, τών πρεσβειών 
τής Ισπανίας καί τοΰ Αγίου Δομίνι
κου σέ κράτη τής Λατινικής Αμερικής, 
ό συνολικός άριθμός τών τρομοκρατι
κών έπιθέσεων, μειώθηκε σέ 293, 
έναντι τών 359 έπιθέσεων πού εΤχαν 
γίνει τό 1978'.

' Η εκθεσι έπίσης αποκαλύπτει ότι 
τόν περασμένο χρόνο σκοτώθηκαν 
περίπου 600 άτομα άπό πράξεις τών 
τρομοκρατών ένώ τό 1978, ό άριθμός 
τών θυμάτων τής τρομοκρατίας, μόλις 
είχε ξεπεράσει τούς τετρακοσίους.

’Άγριος ό πόλεμος ανάμεσα 
στους «γκάγκστερς τοΰ θα

νάτου»

Εργολάβος κηδειών πυροβολήθηκε 
καί σκοτώθηκε στόν νεκροθάλαμο 
νοσοκομείου, στά πλαίσια νέας έκρή- 
ξεως βίας μεταξύ άντιπάλων συμμο
ριών τών λεγομένων «Γκάγκστερς τοΰ 
Θανάτου». Ή  άστυνομία δήλωσε ότι ό 
Μάριο Ρεάλε, έτών 49, συζητούσε τίς 
λεπτομέρειες τής κηδείας μέ μιά 
οικογένεια όταν άτομο ήλικίας 30 έτών 
ώρμησε καί τοΰ έρριξε έπτά πυροβολι
σμούς έξ έπαφής.

Ή  διαμάχη μεταξύ συμμοριών, πού 
μάχονται γιά τόν έλεγχο τών έπιχειρή-

' Η  Μ α ρ ίνα , γυναίκα του Π ά ο λ ο  Ντιστηλ?.έβι, 
στέλεχος κι αυτή τών Ερυθρών Ταξιαρχιών.

~Ενα στέλεχος τών Ερυθρών Ταξιαρχιών 
πού συνελήφθη προσιράτως. Πρόκειται γιά 
τό φυσικό Πάολο Ντισταλλέβι.

σεων κηδειών τής Νάπολι, χρονολογεί
ται άπό τό 1970, δήλωσε ή άστυνομία 
καί έως τώρα σκοτώθηκαν τούλάχιστον 
τέσσερα άτομα.

Σ' ένα έπεισόδιο, ένα άλογο 
νεκροφόρος θανατώθηκε μέ πυρά 
πυροβόλων. Τοπικός ιερέας πυροβολή
θηκε έπίσης στό γόνατο, γιά τόν λόγο 
ότι άπηύθυνε έκκλησι στούς ένωρίτες 
του νά μήν ξοδεύουν τά χρήματά τους 
σέ κηδείες πολυτελείας.

Δραπέτευσε ύπνωτίζοντας μέ 
χάπια τούς φρουρούς του!

"Ενας Πακιστανός, ό όποιος μεταφε
ρόταν σιδηροδρομικώς, γιά νά ύπο- 
βληθή σέ άνάκρισι, κατώρθωσε νά 
δραπετεύση κατά τρόπο θεαματικό, 
γιατί δέν περιορίσθηκε νά φύγη μέ τίς 
χειροπέδες καί τήν άλυσίδα, άλλά πήρε 
μαζί του καί τίς ζώνες τών άστυνομι- 
κών, πού τόν συνώδευαν.

Πράγματι, κατά τό πακιστανικό 
πρακτορείο ειδήσεων, ό Μωχάμεντ 
Μπάλα κατώρθωσε νά «άποκοιμήση» 
τή δυσπιστία τών δύο φρουρών του, 
προσφέροντάς τους τροφή μέ ύπνωτι- 
κά.

"Οταν οί δυό φρουροί άποκοιμήθη- 
καν, ό Μωχάμεντ Μπάλα μπόρεσε νά 
άφαιρέση τίς ζώνες τους, στίς όποιες 
ήταν δεμένη ή άλυσίδα του καί νά 
κατέβη άπό τό τραίνο, πρίν αύτό 
φθάση στόν προορισμό του, δηλαδή 
στήν πόλι φαίζαλαμπαντ, τοΰ Πού- 
ντζαμπ.

Τό πακιστανικό πρακτορείο διευκρι
νίζει, ότι οί δύο άστυνομικοί διακο
μίσθηκαν σέ νοσοκομείο, όπου συνέχι

σαν τόν ύπνο τους, διότι ή δόσι τών 
ύπνωτικών ήταν, φαίνετα ι, πολύ 
ισχυρή...

’Ερωτικά οργιά νεαρών 
επάνω σέ τάφους!

'Υπαίθριο όργιο, μέ ντεκόρ τούς 
σταυρούς τοΰ νεκροταφείου τής 
κωμοπόλεως Σάν Σεγκάλ καί στρώμα 
τά λουλούδια άπό τίς γλάστρες τών 
τάφων, ώργάνωσαν δύο νέοι 25 έτών 
περίπου καί οί δύο 14χρονες φίλες 
τους.

Τήν άλλη μέρα οί φύλακες τοΰ 
νεκροταφείου άντίκρυσαν τούς σπα
σμένους σταυρούς, τίς άναποδογυρι- 
σμένες γλάστρες κ.λ.π. ή δέ έρευνα τής 
Αστυνομίας δέν άργησε νά φέρη 

άποτέλεσμα.
Οί νεαροί έξήγησαν τήν άκαταστασία 

τοΰ κοιμητηρίου λέγοντας άπλώς ότι: 
«Κάναμε νοικοκυριό πρίν κάνουμε 
έρωτα».

Ά ρχισε τό «ξήλωμα» τής 
«Πρώτης Γραμμής»

Μετά τίς άθρόες συλλήψεις μελών 
τών «'Ερυθρών Ταξιαρχιών», ένας 
άλλος ' Ιταλός τρομοκράτης άρχισε νά 
άποκαλύπτη τά μέλη τής όργανώσεως 
«Πρίμα Λινέα» (Πρώτη Γραμμή) πού 
δρά παράλληλα μέ τίς «Ερυθρές 
Ταξιαρχίες».

Οί άποκαλύψεις τοΰ Σέρτζιο Ζέντα 
23 έτών πού συνελήφθη στίς 19 
Μαρτίου οδήγησαν στή σύλληψι 14 
στελεχών τής «Πρώτης Γραμμής» 
μεταξύ τών όποιων καί τοΰ άρχηγοΰ 
της φαμπρίτζιο Τζίλι γνωστοΰ ώς 
«Ίβάν», 22 έτών.

Ό  «Ίβάν» ήταν ένήμερος τής 
δολοφονίας τοΰ άνακριτοΰ Εμίλιο 
Άλεσαντρίνι στό Μιλάνο στίς 29 
' Ιανουάριου 1979, άλλά δέν είχε 
διευκρινισθεϊ άν έλαβε μέρος στή 
δολοφονία.

Στή Ρώμη έξ' άλλου άνεκοινώθη 
ότι ό καθηγητής Τόνυ Νέγκρι, στέλεχος 
τών «' Ερυθρών Ταξιαρχιών» άπηλλάγη 
τής κατηγορίας ότι έπήρε μέρος στήν 
άπαγωγή καί δολοφονία τοΰ "Αλντο 
Μόρο. Ή άπαλλαγή τοΰ Νέγκρι - πού 
κρατείται τώρα γιά άλλες τρομοκρατι
κές ένέργειες - όφείλεται στίς μαρτυ
ρίες τοΰ Πατρίτσια Πέτσι πού άποκά- 
λυψε όλη τήν ομάδα ή όποια σχεδίασε 
καί έξετέλεσε τήν άπαγωγή τοΰ Μόρο.
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Κρύπτη ναρκωτικών. Οί δράστες συνελήφθη- 
σαν άπό τήν Ασφάλεια Αθηνών.

γιά τό μέλλον, δέν μπορούν νά 
έργασθοϋν καί δέν έχουν ομαλή 
έξέλιξη». « Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, 
έλεγε ένας ψυχολόγος στόν "Αγιο 
Φραγκίσκο, είναι ότι οί νέοι χάνουν τήν 
αύτοπεποίθησή τους. Εγκαταλείπουν 
τήν προσπάθεια γιά ένεργό συμμετοχή 
καί υπεύθυνο ρόλο μέσα στήν άνθρώπι- 
νη κοινωνία. Τό μέλλον τους γίνεται ένα 
προοδευτικό άσκοπο κλείσιμο μέσα σέ 
μιά έξατομικευμένη ύπαρξη». Ένας 
δικαστής, ό Τζών Κάπλαν, γράφει: 
«Είμαι βέβαιος, ότι ή συχνή χρησιμο
ποίηση τής μαριχουάνας είναι δυνατόν 
νά τρελλάνει τόν άνθρωπο καί νά τόν 
κάνει έγκληματία». Μήπως τούτη ή 
σκέψη δέν βρίσκει τήν δικαίωσή της 
στήν σύγχρονη πραγματικότητα; Θά 
θυμούμαστε, νομίζω, τήν διαβεβαίωση 
τού ιατροδικαστή τής περιοχής τού Λός 
"Αντζελες, ότι ό Τζώρτζ Γκεττύ, 
48ετής γυιός τού δισεκατομμυριούχου 
Βασιλιά τών πετρελαίων Πώλ Γκεττύ, 
«άπέθανε συνεπεία ύπερβολικής 
δόσεως βαρβιτουρικών καί οινοπνεύμα
τος». ' Από τήν δράση τού ναρκωτικού, 
θά σημειώσει ό διαπρεπής ψυχίατρος 
Κ. Κατοαράς «αισθάνονται τις πνευμα
τικές - ψυχικές καί σωματικές τους 
δυνάμεις νά λειτουργούν άριστα καί 
είναι γΓ αύτό ένθουσιασμένοι. Από 
τόν νού τους περνούν ζωηρές εικόνες. 
Ό λες  οί λύπες τους, όλες οί κακές

τους πράξεις, κάθε κακή ιδέα, καθώς 
καί κάθε ένοχλητική γιά τό μέλλον 
έγνοια, έξαφανίζονται. Ή  φαντασία 
τους πλέει μέσα ατά πιό εύχάριστα 
όνειρα. Ζοϋνε σ' ένα έντελώ ς 
διαφορετικό, άγνωστο ως τότε καί 
ώραΐο κόσμο!.. Κι έτσι μέ τόν τεχνητό 
αύτό παράδεισο... άπολαμβάνουν καί 
πραγματοποιούν τούς πόθους των!... 
Χρήματα... γυναίκες... γλέντια... ταξεί- 
δια... πανηγύρια.. ΚΓ ό,τι άλλο μπορεί 
νά βάλη ό νοϋς οας, είναι στή διάθεσί 
τους». "Υστερα όμως, ποιά είναι ή 
συνέπεια; Ας άκούσουμε τόν ψυχία
τρο; « Ακολουθεί μιά άλλαγή στόν 
άνθρωπο ό όποιος λόγω τής καταχρή- 
σεως γίνεται άπαθής, άδιάφορος, 
παθαίνοντας άκόμη καί άλλοίωσι τών 
χαρακτηριστικών τού προσώπου του. 
Δέν παρακολουθεί τις  διάφορες 
έκδηλώσεις τής ζωής, τις δυσκολίες 
πού τραβά κανείς γιά νά τά βγάλη πέρα. 
Δέν περιποιείται τόν έαυτόν του, μένει 
άξύριστος, γυρίζει μέ σχισμένα καί 
λεκιασμένα ρούχα, σάν χαμένος ατούς 
δρόμους καί χωρίς κανένα σκοπό».

Πέρα άπό τούς ειδικούς έπιστήμο- 
νες κι οί δημοσιογραφικές διαπιστώσεις 
συμφωνούν γιά τις έπιπτώσεις τών 
ναρκωτικών. «Οί έπιπτώσεις είναι πάντα 
οί ίδιες: Κούραση, κατάπτωση, αισθή
ματα ένοχής, άγωνία, ήθικός ξεπε
σμός... παιδιά πού λάτρευαν τά σπόρ, 
άγαποϋσαν τό διάβασμα καί ήταν 
πρότυπο άκεραιότητος χαρακτήρος, 
άλλάζουν ριζικά μόλις ύποταχθούν στό 
πάθος τών ναρκωτικών. Λένε ψέμματα 
κλέβουν, τό σκάνε άπό τό σχολείο, δέν 
μελετούν καί όλα όσα είχαν σημασία 
κάποτε γ ι’ αύτούς τούς είναι πιά 
έντελώ ς άδιάφορα» ( Εφημερίδα 
« Έλεύθ. Κόσμος» 16-2-69) «Κοκαλιά- 
ρα κορμοστασιά, χαώδη μάτια, λιγοστά 
μαλλιά σάν πεθαμένα σ' ένα μικρό 
κεφάλι, χέρια άτονα κι ένα χαμόγελο - 
καημός είναι ό Γιώργος Καραϊσκάκης, 
23 χρονώ παιδί ό «χαπάκιας» πούκανε 
τήν άπόπειρα αύτοκτονίας» (ΝΕΑ 27-4- 
76).

Σταματούμε μέχρι έδώ. "Οχι, γιατί 
ύπάρχει έλλειψη στοιχείων. Δυστυχώς, 
τό άντίθετο συμβαίνει. Είναι τόσα πολλά 
τά στοιχεία, κατακλυσμός άπό στοιχεία, 
γιά τά όποια θά μπορούσαμε νά 
γράψουμε μέρες ολάκερες. Όμως, τί 
μπορεί νά βγει μέ τήν ταχτική αύτή; 
Μήπως οί στατιστικές κι οί μαρτυρίες 
μπορούν άπόλυτα νά φράξουν τόν 
δρόμο τής καταστροφής; Μήπως οί 
άτέλειω τες συζητήσεις, δίχως τήν 
παράλληλη μεθόδευση γιά τήν περιστο

λή τού κακού, μπορούν νά γιατρέψουν 
τις αίματοστάζουσες σάρκες τών 
νεανικών κορμιών;

Β) ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Ποιοι είναι οί λόγοι - τά αίτια - πού 
σπρώχνουν τούς νέους στήν χρήση καί 
κατάχρηση τών ναρκωτικών; Γιατί, άφοϋ 
όλες τις συνέπειες τις γνωρίζουν, 
δένονται μέ τόσο πάθος καί φανατισμό 
πάνω στό πενθοφόρο τής διαφθοράς 
άρμα, μέ άποτέλεσμα τόν οδυνηρό 
τους ξεπεσμό καί τήν σωματο - ψυχο - 
πνευματική τους συντριβή; Καί άπαντά- 
με δίχως ύπεκφυγές καί ύπονοούμενα. 
Είναι πολλοί καί πολύμορφοι.

α) Πρώτος καί βασικός λόγος - 
νομίζουμε - είναι ό πόθος γιά φυγή, γιά 
έξοδο άπό τήν πραγματικότητα. Γιά νά 
γλυτώσουν άπ’ τήν «μάστιγα» τής 
καταναλωτικής, άδιάφορης, άντιπνευ- 
ματικής καί παράδοξης αύτής κοινω
νίας. Από τήν σύγχρονη ζούγκλα τής 
πνευματικής καχεξίας καί ύλιστικής 
εύημερίας. Μέσα σέ τούτο τόν 
παράλογο πολιτισμό πού μοναδική τους 
«έπιτυχία» είναι ή δημιουργία ψυχο
νευρωτικών καταστάσεων πού άφυδα- 
τώνει τις εύγενεΐς καί ώραίες έπιδιώ- 
ξε ις  πού νεκρώνει μέσα στούς 
άδηφάγους λαβύρινθους τής άδρά- 
νειας, τού άγχους καί τής άβεβαιότη- 
τας τά ύπέροχα νεανικά τους δράματα 
πού βραχυκυκλώνει τά δυναμικά καί 
έλπιδοφόρα τους πνευματικά φτερου- 
γίσματα νοιώθουνε οί νέοι μας πλήξη, 
άηδία, άδιαφορία καί έντονο τό αίσθημα 
τής φυγής, θέλουν - έπιθυμοΰν - νά 
ξεφύγουν άπό τόν φοβερό καί έπώδυνο 
αύτόν ιστό. Νά νοιώθουν έλεύθεροι άπ 
τά τυραννικά δεσμά, πού τόσο μαστορι
κά τούς χάλκευσε αύτός ό πολυδιαφη
μισμένος «περισπούδαστος» πολιτι- 
μός μας. ' Αρνιούνται - πείσμονα - κάθε 
μορφής «κατεστημένο». Χάνουν τήν 
έπαφή τους μέ τόν κόσμο τών 
παραδεδεγμένων άξιών. Παίρνουν 
διαζύγιο άπ’ τόν κόσμο τού χρέους, 
τής ήθικής καί τής άλήθειας. Καί 
σκλαβώνονται θανατηφόρα μέσα στόν 
κόσμο τών ναρκωτικών. Νομίζουν, οί 
δυστυχείς, πώς μέσα στήν πυρωμένη 
ένταση τού ναρκωτικού, θά βροϋν 
αύτό, πού λαχταρούν. Τόν παράδεισο. 
Τήν εύτυχία. Κι όμως σέ λίγο βρίσκονται 
ρ ιγμένο ι μέσα στήν άβυσο τής 
κολάσεως. Τής δυστυχίας. Άρνοϋνται 
τά πολύμορφα καί τραγικά μερικές 
φορές «κετεστημένα», πού είναι τό 
πάθος γιά τά ναρκωτικά, θέλουν νά 
γεμίσουν τό κενό τής ψυχής τους.

517



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τοΰ Προηοδίκου κ. ΔΗΜ. ΚΑΑΟΥΤΑ

Η ΑΣΤΙΚΗ διαφορά σχέσιν έ 
χει πρός τό ' Αστικόν (πολιτι

κόν) Δίκαιον. Εν άντιθέσει πρός τήν 
ποινικήν δίκην ή πολιτική (άστική)τοιαύ- 
τη διεξάγεται ενώπιον τών πολιτικών 
(άστικών) Δικαστηρίων, οί δέ κύριοι 
διάδικοι έκεϊ ονομάζονται ένάγων καί 
εναγόμενος. Τό εισαγωγικόν τής 
πολιτικής δίκης δικόγραφον καλείται 
άγωγή. Ταύτην συντάσσει ό πληρεξού
σιος Δικηγόρος τού ένάγοντος (τού 
αίτοϋντος) καί απευθύνεται ενώπιον 
τοΰ Πολιτικού Δικαστοϋ αίτούμενος 
δικαιϊκήν προστασίαν. Διά τόν τρόπον 
καθ' όν διεξάγεται ή πολιτική (άστική) 
δίκη μάς όμιλε! ή Πολιτική Δικονομία 
( Αστικόν Δικονομικόν Δίκαιον), ήτις 
άποτελεϊ διαδικαστικόν (τυπικόν) 
δίκαιον, πρόκειται δέ, ώς γνωστόν, περί 
άναγκαστικοΰ δικαίου (jus cogens), 
όπερ, κατ' άνάγκην, έπετα ι τού 
Αστικού (ούσιαστικοϋ) Δικαίου.

' Η Πολιτική Δικονομία διαιρείται εις 
δύο μεγάλα μέρη. Τό πρώτον τό όποιον 
άφορά τήν διαγνωστικήν δίκην καί τό 
έτερον, όπερ όμιλε! περί τής ' Αναγκα
στικής Έκτελέσεως. Εις τήν διαγνω
στικήν Δίκην περιέχεται καί τό Δίκαιον 
τής ένώπιον τών πολιτικών Δικαστηρί
ων, ή άκριβέστερον είπεϊν ένώπιον τού 
πολιτικού Δικαστού ή ένώπιον τού 
Είσηγητοϋ έπί πολυμελούς συνθέσε- 
ως, διεξαγωγής τών άποδείξεων.' Αντι- 
κείμενον λοιπόν τής Πολιτικής Δικονο
μίας είναι ή πολιτική (άστική) δίκη, ήτις 
άνοίγεται διά τής καταθέσεως ύπό τοΰ 
ένάγοντος τοΰ εισαγωγικού ταύτης 
δικογράφου (τής άγωγής) παρά τώ 
Γραμματεϊ τού Δικαστηρίου (πολιτι- 
κοϋ)είς δ τούτο άπευθύνεται καί τής

κοινοποιήσεως άντιγράφου τούτου εις 
τόν άντίδικον, ήγουν διά τής άσκήσεως 
τής άγωγής. ' Εκάστη άγωγή έρείδεται 
έπί ένός τούλάχιστον δικαιώματος τού 
άσκοΰντος ταύτην. Δικαίωμα δέ, κατ' 
έπιτυχή τινα ορισμόν, είναι ή έκ τοΰ 
δικαίου παρεχομένη καί πρός ίκανοποί- 
ησιν συμφέροντος δυναμένη νά 
χρησιμεύση έξουσία. "Εχομεν άγωγάς 
ένοχικάς, ώς έρειδομένας έπί ένοχι- 
κού δικαιώματος τοΰ άσκοΰντος 
ταύτας, άγωγάς εμπραγμάτους, ώς 
έρειδομένας έπί έμπραγμάτου δικαιώ
ματος τού άσκοΰντος ταύτας, άγωγάς 
οικογενειακός, ώς έρειδομένας έπί 
οικογενειακού δικαιώματος τοΰ άσκοΰ
ντος ταύτας, άγωγάς κληρονομικός, ώς 
έρειδομένας έπί κληρονομικού δικαιώ
ματος τοΰ άσκοΰντος ταύτας. Ώ ς  
γνωστόν τό ήμέτερον ' Αστικόν Δίκαιον 
διαιρείται εις πέντε (5) μέρη, ήτοια) εις 
τάς Γενικός Άρχάς τοΰ Αστικού 
Δικαίου β) εις τό ' Ενοχικόν Δίκαιον, γ) 
εις τό Εμπράγματον Δίκαιον, εις τό 
δ)Οίκογενειακόν Δίκαιον καί εις τό ε) 
Κληρονομικόν Δίκαιον. Αί έν ταϊς 
Γενικαΐς Άρχαϊς τοΰ Αστικού Δικαίου 
περιεχόμεναι διατάξεις έχουν έφαρμο- 
γήν έφ ' ολοκλήρου τοΰ Δικαίου.

Ενοχή, κατά νομοθετικόν ορισμόν, 
είναι ή σχέσις, δυνάμει τής όποιας 
ύποχρεοΰταί τις πρός έτερον εις 
παροχήν, ένοχικός δέ δεσμός όστις 
δημιουργεΐται μεταξύ δανειστοϋ καί 
οφειλέτου. ' Εμπράγματον Δίκαιον είναι 
τό δίκαιον τής νομής (ήτις άποτελεϊ έν 
ιδιόρρυθμον έμπράγματον δικαίωμα) 
καί τών έμπραγμάτων δικαιωμάτων, άτι- 
να άπαριθμοϋνται περιοριστικώς έν τώ 
Αστικώ Κώδικι είναι δέ ταΰτα: α) ή

κυριότης, β) αί δουλεϊαι, γ)τόένέχυρον 
καί δ) ή ύποθήκη. Η κυριότης είναι τό 
κράτιστον τών έμπραγμάτων δικαιωμά
των Αί δουλεϊαι διακρίνονται εις 
προσωπικός καί πραγματικός, ή δέ 
έπικαρπία. ώς γνωστόν άποτελεϊ 
περιωρισμένην προσωπικήν δουλείαν, 
τό ένέχυρον δέ καί ή ύποθήκη 
άποτελοϋν τήν καλουμένην έμπράγμα
τον άσφάλειαν. Τό Οικογενειακόν 
Δίκαιον ρυθμίζει τά τού γάμου καί τής 
οικογένειας, όμιλεϊ άκολούθως περί 
τής πατρικής έξουσίας, τών έξωγάμων 
τέκνων, τής δικαστικής άντιλήψεως καί 
τής άπαγορεύσεως, τό δέ κληρονομι- 
κόνΔίκαιον ρυθμίζει τήν μετά τόν 
θάνατον τοΰ κληρονομουμένου τύχην 
τής περιουσίας αύτοϋ. Τό περιουσιακόν 
καλούμενον δίκαιον άποτελοϋν τό 
Ενοχικόν καί ' Εμπράγματον δίκαιον, αί 

δέ διατάξεις των. έν γενικαΐς γραμμαΐς. 
άποτελοϋν διατάξεις ένδοτικοϋ δικαί
ου, δηλονότι ισχύουν έφ ' όσον δέν 
συνεφωνήθη άλλο τι μεταξύ τών 
συμβαλλομένων μερών Υπάρχουν 
βεβαίως έν αύτοΐς καί διατάξεις 
άναγκαστικοΰ Δικαίου, δηλονότι διατά
ξεις δημοσίας τάξεως, πλήν όμως έν τώ 
Αστικώ. πλέον είδικώτερον δέ καί έν 

τώ ' Ενοχικώ Δικαίω. είναι κατεστρωμέ- 
νη έν άρθρω: 361 ΑΚ ή καλουμένη άρχή 
τής αύτονομίας τής ιδιωτικής βουλήσε- 
ως, ήτις διαγορεύει ότι: «πρός σύστασιν 
ή άλλοίωσιν ένοχής διά δικαιοπραξίας, 
ένόσω ό νόμος δέν ορίζει άλλως, 
άπαιτεϊται σύμβασις, δηλονότι έλευθέ- 
ρα πρός τούτο σύμπτωοις τών βουλή
σεων άμφοτέρων τών (διϊσταμένων) 
μερών.

Επανερχόμενοι λοιπόν εις τήν
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πολιτικήν (άοτικήν δίκην, λέγομεν ότι 
αϋτη άνοιγομένη διά τού εισαγωγικού 
ταύτης δικογράφου, ήγουν διά τής 
άγωγής (actio), ήτις έρείδεται έπί 
δικαιώματος τίνος τού άσκοϋντος 
ταύτην (τού ένάγοντος), είτε ενοχικόν 
είναι τούτο τό δικαίωμα, είτε εμπράγμα
τον, είτε οικογενειακόν, είτε κληρονο
μικόν, άκολουθεί μίαν διαδικασίαν 
διαγορευμένην ύπό τού Δικονομικοϋ 
(' Αστικοϋ)Δικαίου, ήτις σκοπεί εις τήν 
ταχεϊαν έκδοσιν δικαστικής άποφάσε- 
ως, άνταποκρινομένης εις τήν άλήθει- 
αν τών πραγμάτων καί έρειδομένης έπί 
τού νόμου. Βασικοί άρχαί τού Δικονομι- 
κοϋ μας Δικαίου, είναι: α) τό γραπτόν 
τής διαδικασίας τής πολιτικής διαφο
ράς, β) ή άρχή τού άνευ επικουρίας, 
δικάζεσθαι, δυνάμει τής όποιας ή 
πρώτη επ' άκροατηρίω συζήτησις 
άποτελεϊ καί τό κέντρον τής δίκης, γ) ή 
έκ τού άρθρου: 116 Κ. Πολ. Δ. 
άπορρέουσα ύποχρέωσις τών διαδίκων 
καί τών δικαστικών πληρεξουσίων των 
όπως λέγουν τήν άλήθειαν ένώπιον τού 
Δικαστηρίου, τηρούν τούς κανόνας τών 
χρηστών ήθών καί τής καλής πίστεως 
καί άποφεύγουν τήν παρέλκυσιν τής 
δίκης, δ) ή ύποχρέωσις τών διαδίκων 
όπως παρίστανται ένώπιον τών (πολιτι
κών) Δικαστηρίων διά ή μετά πληρεξου
σίου δικηγόρου, όστις κατά κανόνα 
συντάσσει καί τό εισαγωγικό τής δίκης 
δικόγραφον (άγωγή, παρέμβασις κ.λ. 
π ), ε) τό δικαίωμα τού ήττηθέντος 
διαδίκου νά έκκαλέση τήν πρωτόδικον 
άπόφασιν ένώπιον Δευτεροβαθμίου 
Δικαστηρίου, νά άναιρέση δέ ταύτην 
ένώπιον τού Άρείου Πάγου, στ) ή 
ισχύουσα «άρχή τής ήττης», όσον 
άφορά τό ύπό τού Κώδικος Πολ. 
Δικονομίας μνημονευόμενον δίκαιον 
τής δικαστικής δαπάνης, κ. ά.

Εν τοϊς πολιτικοίς Δικαστηρίοις 
υπάρχουν, ώς προελέχθη, δύο βαθμοί 
δικαιοδοσίας: α) Ενώπιον τών πρωτο
βαθμίων Δικαστηρίων καί β) ' Ενώπιον 
τών δευτεροβαθμίων τοιούτων. Δικαιο
δοσία δέ είναι ή έξουσία τής Πολιτείας 
όπως άπονείμη τήν Δικαστικήν της 
Λειτουργίαν. Διαδικασία έπίσης είναι 
ό τρόπος, καθ' όν άπονέμει ή Πολιτεία 
τήν Δικαστικήν της Λειτουργίαν. Η 
άρμοδιότης τών πολιτικών Δικαστηρίων 
διακρίνεται εις καθ' ύλην καί κατά 
τόπον τοιαύτην. Η κατά τόπον 
άρμοδιότης τών Δικαστηρίων καλείται 
καί δωσιδικία (domicilium), σπουδαϊον 
δέ ρόλον διά τήν εϋρεσιν ταύτης 
«παίζει» ή κατοικία τού έναγομένου, 
ήτις, ώς γνωστόν, άποτελεϊται άπό τό

corpus καί τό animus. Ή  άναιρετική 
δίκη λαμβάνει χώραν ένώπιον τού 

Αρείου Πάγου (ήμέτερον Ακυρωτι
κόν), τό άναιρετήριον δέ έγγραφον, 
όμού μετά τού δικογράφου τών 
προσθέτων λόγων, στρέφεται κατί. τού 
νομικού μέρους τής άποφάσεως. 

Ανώτατον, παρ' ήμών, Δικαστήριον 
τής ουσίας είναι τό Έφετεϊον.

' Η Δικαστική άπόφασις διακρίνεται 
εις οριστικήν καί μή οριστικήν τοιαύτην. 

Οριστική είναι έκείνη ή άπόφασις, 
όταν ό έκδών ταύτην Δικαστής, δι' 
αύτής, «άπεξεδύθη» πλέον πάσης 
άρμοδιότητός του έπί τής συγκεκριμέ
νης διαφοράς, ένώ μή οριστική 
άπόφασις είναι φερ' είπεΐν ή προδικα- 
στική άπόφασις, ήτις άναστέλλει τήν 
πρόοδον τής δίκης , μέχρις ού 
προσκομισθή έγγραφόν τι. Τάς Δικαστι
κός άποφάσεις τάς έκδίδουν τά 
Δικαστήρια. Ταϋτα διακρίνονται εις 
μονομελή καί πολυμελή τοιαΰτα. 
Μονομελές είναι τό Είρηνοδικεϊον, ώς 
καί τό μονομελούς συνθέσεως Πρωτο- 
δικεΐον, Πολυμελές δέ τό πολυμελούς 
συνθέσεως Πρωτοδικείον, τό ' Εφετεΐ- 
ον καί ό ' Αρειος Πάγος. Τάς ’ Εφέσεις 
κατά τών άποφάσεων τών Ειρηνοδικεί
ων δικάζει τό Πολυμελές Πρωτοδικεΐ- 
ον, τάς έφέσεις δέ κατά τών άποφάσε
ων τού Μονομελούς καί Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου τό Έφετεϊον. Ή  
άρμοδιότης τού Πολυμελούς, ώς 
Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, καλείται 
λειτουργική άρμοδιότης. Διά τής 
ίσχυούσης Πολιτικής Δικονομίας διετη- 
ρήθη ό θεσμός τού καλουμένου 
«Είσηγητοϋ» Δικαστού, ένώπιον τού 
όποιου λαμβάνουν χώραν αί διεξαγωγαί 
τών άποδείξεων καί όστις, έπί πολυμε
λούς πάντοτε συνθέσεως, διά τής 
έγγράφου Εισηγητικής του ' Εκθέσεως, 
ού μήν άλλά καί διά τής συμμετοχής 
του, ώς Είσηγητοϋ έν τή διασκέψει τής 
ύποθέσεως, είσηγεϊται τήν λύσιν τής 
διαφοράς. ' Η διάσκεψις είναι μυστική, 
τό δέ διάσκεμμα λαμβάνεται κατά 
πλειοψηφίαν έχούσης δικαίωμα τής 
μειοψηφίας όπως έκθέση τήν γνώμη 
της έν τή Δικαστική άποφάσει. Ό  
Δικαστής, ϊνα χωρήση εις τήν έκδοσιν 
άποφάσεως, ύπαγάγη τά πραγματικά 
περιστατικά εις κανόνα τινά Δικαίου.' Ο 
μέν κανών δικαίου άποτελεϊ τήν 
μείζονα πρότασιν,τά δέ πραγματικά 
περιστατικά τήν έλάσσονα τοιαύτην.

Είρήσθω δέ ότι αί Δικαστικοί 
άποφάσεις διακρίνονται έπίσης εις 
τελεσιδίκους καί εις άμετακλήτους. 
Τελεσίδικοι είναι αύταί καθ’ ών ούδέν

τακτικόν ένδικον μέσον χωρεϊ, άμετά- 
κλητοι δέ έκεϊναι καθ' ών ούδέν 
έκτακτον ένδικον μέσον χωρεϊ. Τακτικά 
ένδικα μέσα είναι ή άνακοπή έρημοδικί- 
ας καί ή έφεσις, έκτατα δέ ή άναίρεσις 
καί ή άναψηλάφησις. Δεδικασμένον 
άπορρέει άπό τάς τελεσ ιδ ίκους 
δικαστικός άποφάσεις, τούτο καλείται 
άλλέως: No bis in idem , ήτοι ούχί δίς 
έπί τώ αύτώ, σκοπεί δέ εις τήν μή 
διαιώνισιν τών δικών καί τήν ταχεϊαν 
λύσιν τών διαφορών. ' Η τελεσίδικος 
δικαστική άπόφασις είναι καί έκτελε- 
στή. Τά μέσα τής άναγκαστικής 
έκτελέσεως άπαριθμοϋνται διεξοδικώς 
έν τώ Κώδικι Πολιτικής Δικονομίας 
(όράτε καί Μπρίνιαν, Αναγκαστική 
' Εκτέλεσις).

' Εν τή πολιτική δίκη σπουδαία είναι ή 
άποστολή τού πληρεξουσίου τού 
διαδίκου Δικηγόρου. Ούτος συντάσσει 
τήν άγωγήν, τήν κλήσιν πρός συζήτη- 
οιν, τάς προτάσεις, έξετάζει μάρτυρας, 
κλπ,κλπ. Οί δικηγόροι είναι οί νομικοί 
τών διαδίκων παραστάται, παρίοτανται 
εις τήν συζήτησιν τών ύποθέσεών των, 
άσκοΰν ένστάσεις, άνταγωγάς, κλπ, 
κλπ, έν γένει δέ διεξάγουν τάς δίκας 
τών πελατών των έν τοϊς πολιτικοίς, 
διοικητικοΐς κλπ,κλπ, Δικαστηρίοις, δι 
ό καί μεγίστη ή εύθύνη τούτων έναντι 
τών πελατών των καί τής κοινωνίας. Οί 
Δικηγόροι έχουν νομικήν παιδείαν, 
άσκούνται δέ πρακτικώς έπί χρονικώ τι 
διαστήματι πρό τής λήψεως τής 
σχετικής άδειας (τού δικηγορεϊν) 
Ούτοι διακρίνονται εις τούς παρά 
Πρωτοδίκαιςείς τούς παρ' Εφέταις και 
εις τούς τοιούτους παρ Αρείω Πάγω 
Είναι οί βοηθοί τού Δικαστού εις τό 
δύσκολον καί έπίπονον αύτοϋ έργον. 
τής έκδόσεως ορθής καί νομίμου 
δικαστικής άποφάσεως. Παρ' έκάστω 
Δικαστηρίω (Πρωτοδικεία)) ύπάρχει καί 
Δικηγορ. Σύλλογος, όστις άσκεΐ τήν 
πειθαρχικήν κατά τούτων δίωξιν.

Ή  προώθησις τής πολιτικής (άστι- 
κής) δίκης άπό σταδίου εις στάδιον 
γίνεται τή έπιμελεία τού έπισπεύδο- 
ντος διαδίκου. Ο έπισπεύδων διάδι
κος κατ έπιτυχή έκφρασιν τού 
έκλιπόντος Καθηγητού τής Πολιτικής 
Δικονομίας έν τώ ' Αριστοτελείω  
Πανεπιστήμια) Θεσσ/νίκης: Χαραλά- 
μπους Φραγκίστα, τού καί άποτελέσα- 
ντος μέλους τής Συντακτικής ' Επιτρο
πής τού ίσχύοντος Κώδικος, «κρατεί 
τά ήνία τής δίκης» καί προωθεί ταύτην 
άπό σταδίου εις στάδιον. Τά στάδια δέ 
τής πολιτικής δίκης είναι ώς προελέ
χθη,πολλά, ή δέ διαδικασία χρονοβόρα
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Τό πινάκιον τών πρωτοεισάκτων 
αγωγών (υποθέσεων) είναι διαφορετι
κόν τοϋ τοιούτου τών αναβεβλημένων, 
τούτο δέ διαφορετικόν έκείνου τών 
μεν άπόδειξιν συζητουμένων υποθέ
σεων ' Η ματαιωθεΐοα φέρεται διά 
κλήσεως τοϋ έπισπεύδοντος διαδίκου 
πρός νέαν συζήτησιν, τοϋτ' αύτό δέ 
συμβαίνει καί διά τήν ύπόθεσιν έκείνου 
ήτις κατέστη ώριμος πρός έκδοσιν 
οριστικής άποφάσεως.

Προσήκουσα είναι ή παράσταοις τοϋ 
διαδίκου έν τή πολιτική δίκη μόνον όταν 
ούτος έχει πρό πενθημέρου καταθέσει 
τάς έγγράφους προτάσεις του. "Αλλως 
έρημοδικάζεται. Εάν όμως μηδόλως 
παραστή ούτος εις τήν πρώτην (α) έπ' 
άκροατηρίω συζήτησιν, ήτις καί άποτε- 
λεϊ, κατά τά ήγουμένως έκτεθέντα,τό 
κέντρον τής δίκης, έφ ' όσον ούτος 
είνα ι ένάγων, τότε σημαίνει ότι 
παραιτειται τοϋ δικογράφου τής 
άγωγής του, έάν δέ είναι έναγόμενος 
τότε σημαίνει ότι ομολογεί τήν άγωγή 
τοϋ ένάγοντος. ' Η μεταγενεστέρα τής 
πρώτης (α) συζητήσεως άπουσία του 
δέν σημαίνει τίποτε άλλο είμή μόνον ότι 
έμμένει εις τάς ϋπ' αύτοϋ κατατεθεί- 
σας προτάσεις τής πρώτης (α) 
συζητήσεως. (άρχή τής συγκεντρώσε- 
ως ή τοϋ άνευ έπικουρίας δικάζεοθαι).

Σπουδαία άρχή ήτις πρυτανεύει έν τή 
πολιτική (άοτική) δίκη είναι ή άρχή τής 
ίσότητος τών διαδίκων ένώπιον τοϋ 
Δικαστοϋ. Ο Συνταγματικός Χάρτης 
τής Χώρας διαγορεύει τήν ισότητα 
τών διαδίκων ένώπιον τοϋ νόμου, τό δέ 
ήμέτερον ' Αστικόν Δικονομικόν Δίκαι
ον (Πολιτική Δικονομία) τήν ισότητα 
τούτων ένώπιον τοϋ δικάζοντος τήν 
ύπόθεσιν δικαστοϋ. ' Ο δικαστής είναι 
ξένος πρός τήν όλην ύπόθεσιν καί 
άπονέμει δικαιοσύνην κατά δικαίαν 
κρίσιν τρίτου άνδρός.

Ούδέν πραγματικόν περιστατικόν 
είοκομίζει εις τήν δίκην ό Δικαστής.
Τά πάντα πρέπει νά άποδειχθοϋν ύπό 
τών μαρτύρων. Μιά άρχαία ρωμαϊκή 
ρήσις έλεγεν:«Ουοά non est in actis, 
non est in mundo» ήτοι διά τόν 
Δικαστήν, ότι δέν ύπάρχει (ή μάλλον ότι 
δέν άπεδείχθη) εις τήν δικογραφίαν 
δέν ύπάρχει εις τόν κόσμον. Τά πάντα 
έρείδονται εις τάς μαρτυρικάς καταθέ
σεις, τά έγγραφα, τήν τυχόν διαταχθεϊ- 
σαν πραγματογνωμοσύνην καί τά λοιπά 
μέσα άποδείξεως. Λεχθήτω δέ ότι καί 
αύτή αϋτη ή άπόφασις τού Πολιτικού 
Δικαστηρίου δέν είναι δεσμευτική διά 
τόν ποινικόν Δικαστήν (άρχή τής ήθικής 
άποδείξεως, άρθρον: 177 Κώδικος

Ποινικής Δικονομίας), όστις πάντοτε 
κρίνει άνεξελέγκτως, κατ' έλευθέραν 
κρίοιν, άκούων τήν φωνήν τής συνειδή- 
σεώς του καί μόνον αύτήν. ’ Η δέ 
Νομολογία τών ' Ανωτέρων Δικαστηρί
ων είναι μέν άκολουθητέα ύπό τών 
κατωτέρων Δικαστηρίων, διά τό ένιαίον 
τής Νομολογίας μας, ού μήν άλλά καί 
ένεκεν σεβασμού τών κατωτέρων πρός 
τά Ανώτερα Δικαστήρια, πλήν όμως 
δέν είναι δεσμευτική διά ταϋτα (τά 
κατώτερα Δικαστήρια). Παρ' ήμίν, ώς 
προσφυώς έλέχθη, καί ό τελευταίος 
Είρηνοδίκης τοϋ Νομοϋ "Εβρου 
δύναται νά «πάη κόντρα», πρός 
ταύτην τήν ' Ολομέλειαν τοϋ ' Αρείου 
Πάγου. ' Η Νομολογία καί δή ή τοιαύτη 
(παγία) τοϋ ήμετέρου Ακυρωτικού 
είναι Είσηγήτρια δικαίου (ώς καί τό 
έθιμον).

Τήν πολιτικήν Δίκην τερματίζει ή 
οριστική άπόφασις. Ακολουθεί ή 
τελεσίδικος, ώς καί ή άμετάκλητος 
τοιαύτη. Η άπόφασις, ήτις είναι, ώς 
προελέχθη, έργον τοϋ Δικαστοϋ 
θεωμένη άπό τής θέσεως τοϋ διαδίκου 
άποτελεΐ ένα πνευματικόν έργον, έν 
περικαλές οικοδόμημα, όπερ ώκοδόμη- 
σεν ό δικάσας Δικαστής, τμήσας τήν 
διαφοράν καί άπονείμας ένί έκάστω τό 
προσήκον, διότι τό Δίκαιον, κατ 
έκφρασιν Νομομαθούς τινός τής 
Ρωμαϊκής έποχής είναι ή τέχνη τοϋ 
ώραίου καί τοϋ ίσου (jus est ars boni et 
aequi, honeste vivere, alterum non 
laedere, suum cujuque tribuere). Δ ι’ 
αύτής (τής άποφάσεως) έτερματίσθη ή 
δίκη, ήτις είναι ένα κοινωνικόν κακόν 
καί έχει οκοπόν νά παράσχη προστασίαν 
δικαίου εις τάς πασχούσας έννόμους 
σχέσεις. Τό Δίκαιον καί ή Δικαιοσύνη 
έθριάμβευσαν διά τής άπονομής ένός 
έκάστω τό προσήκον, τό δέον, τό ίσον. 
ΔΓ ό καί «δέν υπάρχει δυσκολότερον 
πράγμα στόν κόσμο άπό τήν άπονομήν 
τής Δικαιοσύνης». Ή  Δικαιοσύνη 
άσκηθήτω έλεγον οί Ρωμαίοι καί ό 
κόσμος άς χαθή. «FIAT JUSTITIA 
PEREAT MUNDUS», οί νεώτεροι όμως 
άνήγαγον ταύτην εις Κρατικήν Λει
τουργίαν, ήτις σκοπεί τήν άπονομήν τοϋ 
Δικαίου ούχί όμως χάριν αύτοϋ τούτου 
τοϋ Δικαίου, άλλά τήν άπονομήν τούτου 
χάριν τής κοινωνικής όλότητος. Οί δέ 
έκπρόσωποι ταύτης (τής Δικαστικής 
Λειτουργίας) είναι πρόσωπα άνεξάρτη- 
τα, άδέσμευτα, ού μήν άλλά καί 
άκομμάτιστα, ύπεράνω μικροτήτων καί 
έμπαθειών τιθέμενα πρός έξυπηρέτη- 
σιν τοϋ δημοσίου συμφέροντος, τοϋ 
κοινοϋ καλοϋ, τοϋ κυριάρχου Λαού.

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.ΕΝ.Ε.Δ

Στις 19 Μαΐου, έξ αφορμής μιας 
επιτυχίας τής Αστυνομίας Πό
λεων ό δημοσιογράφος κ. Μ. 
Λαμπρινίδης, στό χρονογράφημα 
του «Κουβεντοΰλες» - πού μετα
δίδεται κάθε πρωί στις 7.15' άπό 
τήν ΥΕΝΕΔ - έκανε τό άκόλουθο 
σχόλιο.

Χ ΡΟΝΙΑ καί χρόνια γίνεται θόρυ
βος γιά τήν παράνομη άλιεία. Γιά 

τό ψάρεμα μέ δυναμίτιδα.
Χρόνια καί χρόνια τό επίσημο Κράτος 

προσπαθεί νά διαφώτιση τούς ξωμά
χους τής θάλασσας γιά τήν άνάγκη νά 
καταργηθή σάν μέσο άλιείας ό 
δυναμίτης.

ΚΓ όμως, παρ' όλες τίς διαφωτιστι- 
κές εκστρατείες παρ’ όλες τίς προσπά
θειες άστυνομεύσεως τών άτελεύτη- 
των ελληνικών παραλίων, κάθε λίγο, 
άκου με τίς άτυχίες τών ψαράδων πού 
κομματιάζονται στήν προσπάθεια νά 
ψαρέψουν μέ δυναμίτη ή ιστορίες 
άλλων λιγώτερο άτυχων πού χάνουν τό 
χέρι τους ή τά δάκτυλά τους καθώς 
τινάζεται τό εκρηκτικό μηχάνημα.

Πρό ημερών είχαμε άλλο ένα 
κρούσμα προετοιμασίας δολοφονικής 
εκστρατείας εναντίον τού ένάλιου 
ελληνικού πλούτου. Συνελήφθη άπό 
τήν 'Αστυνομία Πόλεων ένας Μυκο- 
νιάτης καί ένας Πειραιώτης πού είχαν 
άγοράσει ούτε λίγο ούτε πολύ 22 κιλά 
δυναμίτες γιά νά τούς στείλουν στήν 
τουριστική Μύκονο. Προορίζονταν γιά 
παράνομη άλιεία. Τά εκρηκτικά «μα
σούρια» βρέθηκαν στό «πόρτ μπαγκαζ» 
ένός αύτοκινήτου άπό τυχαία έρευνα 
αστυνομικών.

Τά 22 αυτά κιλό άντιπροσώπευαν 
112 δυναμίτες δηλαδή άντιπροσώ- 
πευαν 112 εκρήξεις στίς ακτές τής 
Μυκόνου καί τών γύρω Κυκλαδονη- 
σιών. ' Εκατόν δώδεκα δολοφονίες τού 
γόνου τών ψαριών. 'Εκατόν δώδεκα 
καταστροφές τής θαλασσινής ζωής 
στίς περιοχές πού έπρόκειτο νά γίνουν 
οί εκρήξεις. Ανυπολόγιστη θά ήταν ή 
έρήμωση τού ύποθαλάσσιου πλούτου, 
γ ιατί εκεί γιά πολλά χρόνια θά 
έδημιουργείτο μιά Σαχάρα κάτω άπ' τό 
νερό χωρίς ίχνος ζωής.
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Καί πέρα απ' αύτό ή έκρηξη τής 
δυναμίτιδος δέν αποκλείεται νά 
προξενούσε καταστροφές σέ μνημεία ή 
σέ ύπολείμματα άρχαίων πού είχαν 
καταχωσθή στή θάλασσα. Αρχαιότη
τες ή αγγεία. Πόσα αρχαία ναυάγια δέν 
άφισαν τούς άμφορεϊς καί τούς άλλους 
θησαυρούς στό βυθό, άπ' όπου μετά 
τόσους αιώνες τούς άνέσυραν οί 
τυχεροί δύτες.

Ή  λαθραλιεία καί τό παράνομο 
ψάρεμα μέ δυναμίτιδα, άποτελοΰν ένα 
έγκλημα κατά τής ζωής τού Τόπου. 
Αύτοί οί κύριοι πού άποβλέπουν στό 
μικρό, έφήμερο καί εύκολο κέρδος τής 
συγκεντρώσεως ψαριών μέ μιά έκρηξη, 
πρέπει νά άντιληφθοΰν ότι μεταβάλ
λονται σέ δολοφόνους τής Ελληνικής 
ύποθαλάσσιας ζωής. Διαπράττουν 
έγκλημα έναντίον εκείνων πού θά 
διαδεχθούν τό σημερινό δυναμιτιστή 
ψαρά. Γι' αύτό άκριβώς όλα τά 
καταδιωκτικά μέσα τού Ναυτικού καί 
τού Λιμενικού προσπαθούν νά σώσουν 
τις θάλασσές μας άπό τή μάστιγα τών 
ασυνείδητων δυναμιτιστών πού άνατι- 
νάζουν μέ τίς εκρήξεις τόΊδιο τους τό 
σπίτι καί τήν ζωή τών παιδιών τους.

Τύχη αγαθή καί θεία πρόνοια 
ώδήγησε προχθές τήν άστυνομική 
έρευνα στό «πόρτ μπαγκάζ» τού 
ιδιωτικού αύτοκινήτου πού ύπήρχαντά 
11 2 εκρηκτικά μασούρια. Βέβαια αυτά 
κατασχέθηκαν όπως κατάσχονται καί 
όσα άλλα βρεθούν στούς ψαράδες πού 
δέν σκέπτονται παρά μόνο τό πρόσκαι
ρο κέρδος. Πέρα όμως άπό τά 
κρούσματα αύτά θά πρέπει ή νομοθε
σία νά γίνη αύστηρότερη καί ή 
Δικαιοσύνη, αδέκαστη καί αμείλικτη, 
νά έπιβάλη εξοντωτικές ποινές σ' 
αύτούς πού επιχειρούν νά κερδίσουν 
εύκολα σήμερα, άδιαφορώντας γιά τίς 
καταστροφές καί τίς κακές έπιπτώσεις 
πού θά έχη αύριο ή πράξη τους.

"Ας ένταθοΰν, λοιπόν, τά μέτρα!
"Ας αστυνομεύονται άπό τίς λιμενι

κές ύπηρεσίες τά παράλια καί ό 
θαλάσσιος χώρος. Ας συνεχίσουν 
όμως καί οί Αστυνομικοί τούς αιφνι
διασμούς στούς χώρους αποσκευών 
τών αύτοκινήτων. "Ας έλέγχονται οί 
ύποπτοι. Τί σημασία έχει άν ή 
άποστολή τής Αστυνομίας είναι άλλη 
όταν στά πλαίσια αύτής τής άποστολής 
μπορεί νά βοηθήσει; Νά συμβάλη 
άποφασιστικά στή Διάσωση τών 
έλληνικών άκτών, τής θάλασσας μας. 
Τής καλής καί εύτυχισμένης ’ Ελληνικής 
αϋριον.

ΜΗΝΑΣ Α. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΣΤΗ  Θ Υ ΣΙΑ

■ Β
ΤΩ Ν  Η ΡΩ Ω Ν Μ ΑΣ

ΤΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΩΝ
ΝΕΚΡΩΝ

Τ Ι ΑΙΝΙΓΜΑ βαθύ πού είναι άλήθεια 
ή ζωή μας!

Περνώντας άπ' αύτήν χάνεις τόν 
εαυτόν σου... Ξεχνάς ποιος είσαι, άπό 
πού έρχεσαι, γιατί ύπάρχεις καί πού 
πηγαίνεις... Μιλάς πάντα μέ νοσταλγία 
γιά τό χθές λέγοντας (θυμάσαι), καί μέ 
άβεβαιότητα γιά τό αύριο.

Σκάφθηκες ποτέ άνθρωπε ποιος 
είσαι; άπό πού έρχεσαι, ποιος είναι ό 
προορισμός σου σ' αύτήν έδώ τή ζωή;

Νά είσαι τάχα πλασμένος μονάχα άπό 
ύλη ή μέσα στό φθαρτό σώμα σου έχεις 
κάποια άϋλη δύναμη πού θά πετάξη 
πρός τό άπειρο γιά νά ζήσει έκεί μιά 
ζωή πιό μακαρισμένη;.. "Εχεις νοιώσει 
ποτέ άνατριχίλα πρός τό άκατάλυτο 
μυστήριο πού τυλίγει τήν ύπαρξή σου; 
Ίσως κάποτε νά έψαξες νά βρής τήν 
λύσι τού μυστηρίου γύρω σου καί 
βρήκες χάος...

Κοιτάς σέ άνοικτούς τάφους ζητών
τας άπάντησι άπό τά ψυχρά σπλάχνα 
τους καί ούτε έκεί μπορείς νά τήν 
βρής... Σηκώνεις τότε άδιάφορα τούς 
ώμους καί προχωρείς μέχρι νά έρθη ή 
σειρά σου γιά τό τέλος πού μαζί του θά 
έλθη καί ή άφάνεια...

Αλήθεια φίλε, κοίταξες ποτέ σου 
μέσα σ' ένα τάφο ήρώων, κοίταξες νά 
βρής τήν άπάντησι τού έρωτήματος 
καί (γιατί νά ζώ;) καί τού μυστηρίου πού 
σέ τυλίγει; Στάθηκες ποτέ κάτω άπ' έ- 

• να σταυρό μέ χαραγμένα τά ονόμα
τα ήρώων έπάνω του; Μύρισες τίς δάφ
νες πού τούς στεφανώνουν;'  Ενοιωσες 
τίς σκιές τών νεκρών στό τόπο τής θυ
σίας νά σέ σπρώχνουν γιά νά πλησιάση ή 
κάθε μιά τούς δικούς της άνθρώπους, 
νά τούς παρηγορήση, νά γλυκάνουν τό 
δάκρυ, νά στάξουν γλυκό βάλσαμο στις 
πονεμένες ψυχές, νά σηκώσουν ψηλά

τούς κυρτούς ώμους τού πατέρα, της 
μητέρας, τού άδελφοϋ, τού παιδιού καί 
τών άλλων παρισταμένων; "Ο ταν 
έρχεται ή ώρα νά γίνη τό προσκλητήριο 
νεκρών καί τονίζεται ή θνητή άπουσία 
τους.

Θυμάσαι τά όμορφα ιδανικά γιά τά 
όποια θυσιάστηκαν; Θρησκεία - Πατρί
δα - Οικογένεια.

"Ε! λοιπόν φ ίλε όλα αύτά θά 
μπορούσες νά τά νοιώθεις καί θά 
μπορούσες νά δώσεις μιά ολοκληρω
μένη άπάντησι στήν ερώτηση (γιατί νά 
ζώ;) άν είχες τήν τύχη καί βρισκόσουν 
στό βωμό τής θυσίας στό Σουλινάρι 
Καλαβρύτων, όπου -42-παλληκάριατής 
' Αστυνομίας πόλεων στις 16 ' Απριλίου 
1944 στή Δεύτερη Ανάστασι έσφαγιά- 
σθησαν ύπό τών προδοτών τού έθνους

-42- παλληκάρια πού έτοιμάζοντο νά 
ποϋν «καλημέρα ζωή» καί πριν 
προλάβουν νά άρθρώσουν λέξιπρόσφε- 
ραν τούς έαυτούς των, άγνούς άμνούς 
άσπιλους, καί άμόλυντους στό βωμό 
πού λέγεται Θρησκεία, Πατρίδα, Οικο
γένεια.

Οί φονιάδες πίστευαν ότι τούς 
έσβησαν άπό τή ζωή ότι τούς άφάνησαν 
άπό τίς καρδιές μας, όπως σβήστηκαν 
καί άφανίστηκαν αύτοί, χαμένοι μέσα 
οτό χάος τής κατάρας, τών δακρύων, 
καί τού άναθέματος.

" Αν ήξεραν τί άποτελέσματα θά είχε 
τό φονικό τους, δέν θά τό διέπραττον 
ποτέ, άν ήξεραν ότι οί μορφές τών 
σκοτωμένων παλληκαριών τής Αστυ
νομίας θά έγίνοντο σύμβολα, ήρωί- 
σμοϋ, αύτοθυσίας καί έμψυχώσεως γιά 
τήν συνέχιση τού δύσκολου έργου τών 
συναδέλφων τους, πρότυπο άντιγρα- 
φής γιά τούς συναθρώπους τους, 
άπάντησι στό έρώτημα (γιατί νά ζώ;)

' Η σταθερή φωνή άκούστηκε.
' Υπαστυνόμος...
' Αρχιφύλακας...
Αστυφύλακας...

Καί ή άπάντησις πάντα ή ίδια ΑΠΩΝ.
Θά ένοιωθες φίλε ρίγη σιγκινήσεως 

καί θά άκουγες ένα λιγμό άπό ολόκληρο 
τό πλήθος σά νά έβγαινε άπό ένα 
στόμα, πολλές ύποσχέσεις καί όρκους, 
άπό τή βάση κάθε ψυχής, πρός τούς 
τιμημένους νεκρούς μας.

ΟΧΙ ή θυσία σας δέν πήγε χαμένη, 
άπέδωσε τούς καρπούς της καί 
διδάσκει στούς νεωτέρους γιατί πρέπει 
νά ζούν καί γιατί άν χρειαστεί νά 
πεθαίνουν.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΡΗ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α κ. ΑΠΟΣΤΟΑΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΑΑΚΗ

Σ ΟΦΙΑ είναι ή πλήρης γνώσις τής 
άληθείας περί τής ούσίας τών 

όντων καί τών δεοντολογικών κανόνων 
πρός όσον τό δυνατόν τελειωτέραν 
διαβίωσιν τοϋ ανθρώπου έν τώ κόσμω 
ουμφώνως πρός τόν ορθόν λόγον. Εναι 
αύτη κατ ουσίαν ή όρθήκρίσις περί τών 
πραγμάτων τής ζωής καί περί τής 
αληθούς άξίας αύτών, είναι ή πνευματι
κή ίκανότης τήν όποιαν πρέπει νά 
άποκτήση ό άνθρωπος διά νά έπιλέξη 
τά άριστα μέοα ώστε νά κατανοήση καί 
νά έπιτελέοη τούς άρίστους καί 
ύψίστους σκοπούς τής ζωής καί τοϋ 
πνεύματος.

Δέν είναι άπλώς ή σοφία πολυμάθεια, 
άλλ είναι φρόνησις. Καί δέν άποτελεί 
άπλώς μίαν άρετήν, άλλ' είναι ή 
κορυφή πασών τών άρετών. ' Ο σοφός 
είναι ό τέλειος άνθρωπος, ό έχων όλας 
τάς πνευματικός καί ήθικάς άρετάς. 
Σοφός είναι ό έν ταυτώ σώφρων καί 
δίκαιος καί άγαθός καί έλεύθερος, ό 
άνθρωπος ό λυτρωμένος άπό τά πάθη 
του, ό τείνων νά όμοιάση πρός τό θεόν 
ό όποιος είναι ή προσωποποίησις τής 
σοφίας. Διά τούτο άκριβώς καί ή ύψίοτη 

σοφία είναι ή άρετή μόνον τοϋ Θεού.
Ο Σολομών δείγμα τής σοφίας του 

έδωκεν έν τή δίκη έκείνη τών δύο 
γυναικών διεκδικουοών ώς ίδικόν της 
έκόστη έν παιδίον. Πρό τής έπιμονής 
άμφοτέ'ρων διέταξε νά κοπή τό παι
δίον εις τά δύο καί νά δοθή τό έν ή- 
μισυ εις έκάστην καί τότε άντελήφθη 
ότι τό παιδίον άνήκεν εις τήν παραι- 
τουμένην τοϋ μεριδίου της. Οϋτος 

άναφωνεϊ έν τώ ' Εκκλησιαστή «τις ε ί
ναι ώς ό σοφός; Καί τις γνωρίζει τήν 
λύσιν τών πραγμάτων; Η σοφία τοϋ 
άνθρώπου φαιδρύνει τό πρόσωπον 

αυτού». Εις δέ τάς Παροιμίας του υ
ποστηρίζει ότι ή σοφία άποταμιεύει 

σωτηρίαν εις τούς εύθείς είναι άσπίς 
εις τούς περιπατοϋντας έν άκεραιό- 
τητι, ύπερασπίζει τάς οδούς τής δι
καιοσύνης, παρέχει τήν δικαιοσύνην, 
τήν κρίσιν καί τήν εύθύτητα, ήδύνει

διά τής γνώσεως τήν ψυχήν καί φυ- 
λάττει διά τής συνέσεως.

Τό έμπόριον ταύτης είναι τό 
καλύτερον, διότι είναι ό πολυτιμότερος 
έξ όλων τών πολυτίμων λίθων, ούδέν δέ 
έκ τών έπιθυμητών δύνατα ι νά 
παραβληθή πρός αύτήν. Είναι τό 
δένδρον τής ζωής.

Εναι τό δένδρον έπίσης έπί τοϋ 
όποιου στηρίζεται οίονδήποτε οικοδό
μημα. Ο άνθρωπος ό άποτελών έν τή 
κοινωνία καί τή φύσει μονάδα λίαν 
άνίσχυρον μόνον διά τής σοφίας 
ήδυνήθη νά άποκτήση δύναμιν. Μόνον 
δι' αύτής ό άνθρωπος δύναται νά 
καταστή εύδαίμων διότι μόνον δι' 
αύτής αί ένέργειαι τής ψυχής του είναι 
σύμφωνοι πρός τήν άρετήν, καί ή άρετή 
δέν είναι τι τό άφηρημένον, άλλ' 
άντιπροσωπεύει πλήθος έπί μέρους

άρετών.
Γεννάται αύτομάτως τό έρώτημα: 

«ποιον είδος άρετής δύναται νά 
καταστήση τόν άνθρωπον πραγματικώς 
εύδαίμονα;» Πρέπει άρα νά κατατάξω- 
μεν τάς άρετάς καί τά άγαθά.

Κατά τόν Πλάτωνα, έν τοϊς Νόμοις 
«πρώτον μέν ύγεία, κάλλος δέ 
δεύτερον, τρίτον δέ ισχύς καί τέταρτον 
πλούτος ού τυφλός άλλ' όξύ βλέπων, 
άνπερ άμ έπηται φρονήσει' ό δή 
πρώτον αύ τών θείων ήγεμονοϋν έστιν 
άγαθών, ή φρόνησις, δεύτερον δέ μετά 
νοϋ σώφρων ψυχής έξις, έκ δέ τούτων 
τρίτον άν εϊη δικαιοσύνη, τέταρτον δέ 
άνδρεία».

"Ως βλέπομεν ό θείος φιλόσοφος 
τής 1 Ελληνικής άρχαιότητος θέτει έν 
τή κορυφή τής πυραμΐδος τών άγαθών 
καί τών άρετών τήν φρόνησιν, έν τοΐς 
έπομέναις δέ βαθμίσι τήν εύφύϊαν καί 
τήν ύγείαν, τήν δικαιοσύνην, τήν 
άνδρεία.

Πρός τήν σοφίαν λοιπόν τήν 
κορωνίδα πασών τών άρετών πρέπει νά 
άποβλέπη τις διότι ούδεμία άρετή 
δύναται άνευ τής σοφίας νά έπιφέρη 
μόνη τά άγαθά άποτελέσματα. «Τό 
δίκαιον ού φύεται χωρίς τού σωφρο- 
νεΐν». Τά δέ περί τήν ψυχήν άγαθά είναι 
πολυτιμότατα έάν ύπάρχη καί ή σοφία.

"Ας στρέψωμεν τό βλέμμα πρός τήν 
πολιτείαν. Αλλοίμονον εις τόν λαόν 
έκεϊνον διά τόν όποιον ό νομοθέτης 
ώρισε νόμους μή διαπνεόμενους ύπό 
τής σοφίας. Μόνον όταν άναφανώσι 
νομοθέται καί ήγήτορες σοφοί, τότε 
μόνον φύεται τό δένδρον τής τοιαύτης 
πολιτείας καί τών τοιούτων νόμων. Διότι 
ό σοφός δέν κυβερνάται ούτε καί 
έπιθυμεϊ νά κυβερνά τούς άλλους 
θέλει μόνον ό λόγος νά κυβερνά.

Αί ρίζαι όμως τής σοφίας εύρίσκονται 
εις τήν διακυβέρνησιν τοϋ έαυτοϋ μας, 
μεταξύ δέ τής σοφίας καί τής 
καλωσύνης ύπάρχουν πολλοί δεσμοί. 
Τό ότι ή μία συνοδεύει τήν έτέραν 
άποδεικνύει ούχί μόνον έκ τοϋ ότι ή

654



οοφία παράγει εις τούς ανθρώπους την 
καλωσύνην, αλλά καί έκ τού ότι οί καλοί 
άποβαίνουσι σοφοί. Καί είναι έξόχως 
επιτυχής ή ρήσις τοϋ μεγάλου ρωμαίου 
ρήτορος, τοϋ Κικέρωνος:

«Πάσα διώρθωσις τών ελαττωμάτων 
καί σφαλμάτων ημών πρέπει νά ζητηθή 
διά τής σοφίας εις τής όποιας τούς 
κόλπους ώσάν εις λιμένα καταφεύγο- 
μεν ρ ιπ τασ θέντες  ύπό μεγάλης 
τρικυμίας, ώ σοφία, οδηγέ τής ζωής, ώ 
σύ άνιχνεύτρια τής άρετής, ή άπελαύ- 
νουοα τά έλαττώματα ήμών, άνευ τής 
όποιας ούχί μόνον ήμεΤς άλλά καθ' 
ολοκληρίαν ή άνθρωπίνη ζωή ούδέ θά 
ήδύνατο νά άξίζη. Σύ έδημιούργησες 
τάς πόλεις, ού συνεκάλεσες εις 
κοινωνίαν ζωής τούς διασκορπισμέ
νους άνθρώπους, σύ συνέζευξες 
αύτούς πρώτον διά κατοικιών, κατόπιν 
διά συζεϋσεων, τέλος διά τής έπικοι- 
νωνίας τής παιδείας καί τής γλώσσης. 
Σύ ύπήρξες ή έφευρέτρια τών νόμων, ή 
διδάσκαλος τών ήθών καί τής παιδείας, 
πρός σέ καταφεύγομεν, άπό σέ 
δύναμιν ζητοϋμεν, εις οέ έμπιστευό- 
μεθα καθ ολοκληρίαν τούς έαυτούς 
μας. Διότι δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν ότι μία 
ήμέρα άχθεϊσα συμφώνως πρός τά ίδικά 
σου διδάγματα δύναται νά προτιμηθή 
πάσης τής άμαρτωλής δόξης. Καί 
μόνον άπό σέ δυνάμεθα νά άντλήσωμεν 
δύναμιν, ή όποια καί τόν ήρεμον βίον εις 
ήμάς έδώρηοας καί τόν τρόμον τού 
θανάτου άφήρεσας!».

' Η πρακτική όμως οοφία, αύτήν τήν 
όποιαν πρέπει νά άσκώμεν, δέν 
μανθάνεται είμή εις τό σχολεΐον τής 
πείρας. Σοφός είναι ό άντιθέτων τήν 
λογικήν εις τό έθος, τήν συνείδησιν εις 
τήν κοινήν γνώμην, τήν κρίσιν εις τά 
λάθη Σοφός είναι ό κατανοών ότι ή 
σοφία είναι καλυτέρα τοϋ χρυσού καί 
ότι ή φρόνησις είναι πολυτιμοτέρα τοϋ 
άργυροϋ. Σοφός είναι έκεϊνος ό όποιος 
είσελθών εις τήν άνδρικήν οδόν δέν 
φροντίζει πώς νά φαίνεται άπλώς 
εύχάριστος, άλλά πώς θά άνέλθη εις 
έκείνην τήν ύψηλήν κορυφήν ή όποια 
δεσπόζει ύπέρ τήν τύχην. Σοφός είναι 
έκεϊνος ό όποιος δέν δύναται νά πέση 
θϋμα τής άδικίας, ούδέ τής ύβρεως, ό 
άνίκητος εις τούς μόχθους, ό μή 
φροντίζων περί τής ήδονής, ό νικητής 
πάντων τών φόβων. Κατά δέ τόν 
Σενέκαν «άτρωτον είναι ούχί ό,τι δέν 
κτυπάται. άλλ' ό,τι δέν βλάπτεται καί 
τούτο άκριβώς είναι ό σοφός. Ομοιά
ζει ούτος πρός τόν άδάμαντα όστις 
είναι άδιαπέραστος. Καθώς δέ σκόπε
λοί τινες είσχωροϋντες εις τό πέλαγος 
θραύουσι τά κύματα καί ούδέ Ίχνος

τής άγριότητος τήν όποιαν ύπέμειναν 
δεικνύουσιν έπί τόσους αιώνας μαστι- 
γωθέντες, οϋτω καί ή ψυχή τοϋ σοφού 
είναι τόσον στερεά καί έχει τόοη 
δύναμιν, ώστε είναι πάντοτε άοφαλής 
άπό πάσης άδικίας».

Ο σοφός είναι ό μόνος άπολύτως 
άγνός κατά τήν καρδίαν. Άκριβώς διά 
τοϋτο ούδέν δύναται νά τόν σπιλώση. 
Τό αισχρόν δέν δύναται νά φθάση εις 
τόν άπησχολημένον μέ τά έντιμα. Ό  
σοφός έχων έναποθέσει τά πάντα έν 
έαυτώ δέν πιστεύει εις τήν τύχην.
' Ασκούμενος εις τήν άρετήν δέν έχει 
άνάγκην τών δωρεών τής τύχης. Η 
τύχη δέν παρέχει τήν άρετήν.

"Οτε ό Δημήτριος ό Πολιορκητής 
κατέλαβε τά Μέγαρα ήκουσεν ότι έζη 
έν τή πόλει ό σοφός Στίλπων. 
Παρουσίασθείς λοιπόν ένώπιόν του τόν 
ήρώτησε τί είχεν άπολέση καί τίνος 
εϊχεν άνάγκην. Καί ό φιλόσοφος 
άδιαφόρως άπήντησεν «πάντα τά ίδικά 
μου μετ' έμοϋ φέρω», άν καί όλην τήν 
περιουσίαν του εϊχεν άπολέσει καί αί 
θυγατέρες του είχον άρπασθή. ' Εθεώ- 
ρει όμως ούτος τά έξωθεν άγαθά ώς μή 
ίδικά του, άλλ' ώς πρόσθετα κοσμήμα
τα άκολουθοΰντα τό αύτόματον τής 
τύχης. Καί οϋτω δΓ άπλών τινών λόγων 
έξέσεισε τήν νίκην τοϋ Πολιορκητοϋ. 
Έ ν μέσω τών στιλβόντων πανταχοϋ 
ξιφών καί τού θορύβου τών στρατιωτών 
κατά τήν λεηλασίαν, έν μέσω τών 
φλογών καί τής καταστροφής τής 
καταληφθείσης πόλεως, έν μέσω τής 
πτώσεως τών ναών τών πιπτόντων έπί 
τών θεών των, μόνον δΓ ένα άνδρα 
ύπήρξεν ειρήνη. Διότι ούδεμία βία καί 
ούδεμία μηχανή δύναται νά άνατρέψη 
ό,τι τό βαθύ πνεύμα έπιμελεϊται 
ήσύχως.

' Ο διαπνεόμενος ύπό τής σοφίας 
είναι ό μόνος έλεύθερος. ' Ελεύθερος 
άπό τά άνθρώπινα πάθη, άλλά καί 
έλεύθερος έντός τής κοινωνίας. ' Η 
σοφία είναι ή μόνη δύναμις ή όποια 
δύναται νά προωθήση τό άνθρώπινον 
πνεύμα εις έπιτεύγματα ήθικής άξίας.

' Ο άνθρωπος πλέει άνά τά τρικυμιώ
δη πελάγη τής ζωής έχων πλοηγούς 
τήν γνώσιν, τήν πίστιν καί τήν σοφίαν.
' Η γνώσις είναι τό έπακόλουθον τών 
γνωστών άληθειών, ή πίστις είναι τό 
έπακόλουθον τών μή έγνωσμένων 
άληθειών, ή σοφία είναι τό νά άσκή τις 
τό καλόν. «Χαλεπά τά καλά» κατά τόν 
Σωκράτη, χαλεπή άρα καί ή σοφία. Οί 
άθλοι τοϋ μυθολογικού ' Ηρακλέους 
είναι ή νίκη τοϋ καλού έπί τών κακών, 
είναι άπαυγάσματα τής σοφίας.

ΛΥΡΙΣΜΟΙ

' 0 κ λ έ φ τ η ς  τ ώ ν  
μικρώ ν ν α ρ κ ί σ σ ω ν

Μ ΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ορθή γωνία οί δείχτες του 
ρολογιού τής εκκλησίας πού φωσφόριζαν 

ατό σκοτάδι.
Τήν ομόρφαινε πολύ αύτή τή βραδυά μιά μόνο 

λέξη. Μιά λέξη πού έκανε τις αυλές τών απιτιών 
ν ' ανθίζουν καί τόν αέρα νά γεμίζει αρώματα. 

Ή άνοιξη.
Έμοιαζε ζωγραφιά αύτός ό έρημος δρόμος 

μέ τις ανθισμένες αύλές. Ζωγραφιά μ ένα μόνο 
άνθρωπο νά βαδίζει τυλιγμένος μέοα ο ' αύτή τή 
οιωπηλή μαγεία. Ένα άοτυφύλακα.

Ξαφνικά ένας θόρυβος άγγιξε τή οιωπή κι 
ϋοτερα κάτι σκαρφάλωνε οτά κάγκελα τής 
αύλής.

Μιά άδέξια κίνηοη κΠ ή σκιά παραπάτησε. 
Γέμιοε τό πεζοδρόμιο μικρούς κίτρινους 

νάρκισσους.
Τ' άγόρι άρχιοε βιαστικά νά τούς μαζεύει. 
Τρόμαξε όμως καθώς σηκώνοντας τό κεφάλι 

του είδε τόν άοτυφύλακα νά τόν κοιτάζει.
Τ ' αγόρι δέν μίλησε, χαμήλωσε μόνο τά μάτια 

σφίγγοντας πιό πολύ οτά χέρια του τά 
λουλούδια.

Κάποιος μέ πολύ φροντίδα μεγάλωνε αύτά τά 
λουλούδια.

Είναι κρίμα νά τοϋ οτερήοεις τή χαρά νά τά 
βλέπει άνθισμένα είπε ό άοτυφύλακας.

Έχω μιά δικαιολογία άπάντηοε κομπιάζοντας 
τό άγόρι. Αύριο τό πρωί μιά κοπέλλα θά χορεϊ 
άταν δεϊ αύτά τά λουλούδια στό μπαλκόνι της.

Κάτι τέτοιες οτιγμές είναι πολύ δύσκολο νά 
κάνεις τή φωνή οου οκληρή καί τό πρόσωπό σου 
άνέκφραοτο. Κάνοντας μεγάλη προσπάθεια ό 
άοτυφύλακας ουνέχιοε.

Γιά νά γίνεις κλέφτης δέν ύπάρχει καμμιά 
δικαιολογία. Αρκεί νά ακεφτεϊς πόαο λύπη θά 
νοιώοουν τό πρωί πού θά δοΰν τούς νάρκισσους 
πληγωμένους.

Ένα κόκκινο χρώμα άπλώθηκε οτό όμορφο 
πρόοωπο τοϋ άγοριοΰ.

Μέ μιά κίνηοη άφηοε τά λουλούδια ατό 
πεζούλι.

0 άοτυφύλακας παίρνοντας τούς νάρκισ
σους οτά χέρια του, τούς έδωοε στό άγόρι.

Αύτό ψιθύρισε κάτι άνάμεοα σ' εύχαριοτώ 
καί καληνύχτα.

Φύσηξε γιά λίγο.
Ή σκιά πού ξεμάκρενε άργά-μέοα οτά 

σκοτάδι άφηνε πίσω της ένα μυρωδάτο ποτάμι. 
Τό άρωμα τών ναρκίοοων.
Τώρα οί δείχτες τοϋ ρολογιού ήταν μιά 

εύθεϊα.
' Η ζωγραφιά μέ τις άνθιομένες αύλές έμεινε 

χωρίς άνθρώπους. Μόνο ένα πεσμένο φύλλο 
ναρκίσσου γυάλιζε παράξενα κάτω άπό τις 
άχτίδες τοϋ άνοιξιάτικου φεγγαριού.

Τόλιας Ιωάννης 

Άοτυφύλαξ
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ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ
Επίκαιρο διήγημα τοϋ 

Αστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»

«Κατά την χθεαινήν ημέραν ή θερμοκρασία άνήλθεν εις τούς 39 
βαθμούς, ή οποία ήτο καί ή μεγαλύτερα τής έφετεινής θερινής 
περιόδου...

( Εφημερίδες -  Αύγουστος 197...)

-  ΜΑΛΙΣΤΑ κύριε πρόεδρε!... Μάλιστα!... Ακριβώς έτσι!...
-  Καλό, καλό. Πηγαίνετε... Σήκω επάνω κατηγορούμενε. Γιατί έβρυοες 
τήν κυρία καί γιατί οτή συνέχεια τήν έκτύπηοες;
-  Κύριε πρόεδρε... κύριε πρόεδρε... ακούατε με μέ κατανόησιν. Αύτή 
πταίει!
-  Λέγε γιατί τή χτύπησες. Καί γρήγορα!..
-  Κύριε πρόεδρε... άφήοατε τήν φανταοίαν οας νά περιπλανηθεϊ εις μίαν 
πτωχικήν ουνοικίαν, εις μίαν αφετηρίαν λεωφορείων προαστίου τινός... 
Τήν αφήσατε;
-  Συντομεύετε κύριε.. Πέοτε μας γρήγορα τί συνέβη!
-  ... Είναι πρωία κύριε πρόεδρε... πρωία Αύγούστου. Ό καύσων ρίπτει 
κατακορύφως τός ακτίνας του έπί των γυμνών ώμων τών κυριών, έπί 
τών ακαλύπτων κεφαλών τών συγχρόνων νεαρών καί έπί τής άοφόλτου, 
ήτις μέ τήν σειράν της τός έκίιέμπει έπί τών προσώπων μας. Ζέστη 
τρομερό κύριε πρόεδρε καί ήμεϊς, οί κάτοικοι τής συνοικίας, 
συνωθούμεθα έπί οκτώ ζυγών όναμένοντες τό λεωφορείον, πού 
ούδαμοϋ φαίνεται... Εγώ εύρίσκομαι εις τήν εικοστήν οκτάδα, τήν 
όποιαν αποτελώ μετά τής προλαλησάσης εριτίμου κυρίας καί μ ετ ' 
άλλων, έντιμων καί μή πολιτών... "Ερχεται τό λεωφορείον κάποτε, κύριε 
πρόεδρε, γεμίζει άατραπιαίως καί φεύγει, ένώ έγώ εύρίσκομαι 
παταγμένος όπίοω,είς τήν τριακοστήν οκτάδα, μέ τό ύποδήματα μου 
αγνώριστα από τό πατήματα καί μέ τό σακκάκι μου ξεκούμβωτον 
ξεκούμβωτον διότι, συνεπεία τού συνωστισμού καί τών ωθήσεων, 
όπεοπασθη έν κομβίον... ' Ομιλώ τότε πρός τό πλήθος, κύριε πρόεδρε, 
ύποδεικνύων τό όσα εις παρόμοιας περιστάσεις συμβαίνουν εις τός 
άλλας εύρωπαίκάς χώρας, αλλά ώς όπόντησις έρχονται τό χάχανα καί τό 
ξεφωνητά ένίων καί τό περιφρονητικά βλέμματα έτέρων. Ομιλώ περί 
αγωγής, περί σεβασμού, οπότε, όμοϋ μετά τής ομαδικής «καζούρας», 
έρχεται καί δεύτερον λεωφορείον. Προχωρώ δύο - τρία βήματα καί όλως 
αίφνιδίως έκτοξεύομαι έξωθεν τής σειράς, οπότε διαπιστώνω ότι 
όπεσπάσθη καί τό έτερον κομβίον τού σακκακίου μου καί ότι ό 
λαιμοδέτης μου δέν εύρίσκεται εις τήν κανονικήν του θέσιν. Τοποθετώ 
τόν λαιμοδέτην, σηκώνω τό όμματοϋάλια μου άπό κάτω καί άναζητώ τήν 
θέσιν μου.
Μά ούδείς μέ δέχεται, κύριε πρόεδρε, ούδείς μέ αναγνωρίζει:
-  Στήν ούρά, κύριος!..
-  Ας τα αύτό, μπάρμπα! Γιό κουτούς μάς περνάς; Στή οειρό σου!..
-  Αν είσαι καί παπάς... μέ τήν αράδα σου θά πάς! μοΰ λέγει μία 
οστεώδης καί άκάλυπτος τήν πλάτην καί τούς βραχίονας γυνή...

Αλλά, ώ ϋψιστε! Τήν στιγμήν εκείνην καταφθάνει τό όργανον τής 
τάξεως. Είναι εις άστυφύλαξ, κύριε πρόεδρε, εύσταλής, καθαρός, 
άξιοπρεπής καί, τό κυριώτερον, άνευ μύστακος! "Ως διά μαγείας, τό 
πλήθος τότε σταματά τούς διαπληκτιομούς, τός φωνασκίας καί, εις τό

καταφθάσαν λεωφορείον εισέρχεται άξιοπρεπώς, μέ τήν σειράν, άνευ 
λακτισμάτων καί ωθήσεων καί βωμολοχιών. Μέ βλέπει, κύριε πρόεδρε, 
τό όργανον τής τάξεως άκολουθοϋντα τό τέλος τής σειράς - χυδαϊστί 
«ούράς» - καί μοϋ λέγει:
-  Κύριε, έλάτε άπό δώ έαεϊς...

Καί μέ εισάγει έκ τής εμπρόσθιας θύρας, κύριε πρόεδρε, όμοϋ μέ τήν 
προλαλήοαοαν...
-  Κύριε, συντομεύετε! Σάς παρακαλώ, άφήστε τό περιττό καί πέστε μας 
τί συνέβη καί κτυπήσατε τήν κυρίαν!...
-  Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, θά είμαι πολύ σύντομος. Δύο λέξεις άκόμα θά 
σάς εί'πω:

Εισέρχομαι τών όντι έκ τής εμπρόσθιας θύρας, όμοϋ μετά τής 
προλαληοόσης κυρίας καί τοποθετούμαι εις τό δεύτερον κάθισμα, 
πλησίον τοϋ παραθύρου. Εις τό όπισθεν κάθισμα καί πλησίον τού 
παραθύρου έπίσης τοποθετείται καί ή προλαλήαασα κυρία. Φαντασθεϊτε 
τήν οκηνήν, κύριε πρόεδρε, προσπαθεϊστε νά τήν ουλλόβετε έξ 
ολοκλήρου!... Τήν συλλάβατε;
-  Τήν συνέλαβα! Π ρ ο χ ω ρ ε ί τ ε ,  κύριε!...
-  βρίσκομαι κάθιδρως, κύριε πρόεδρε. Από τήν πάλην εις τήν σειράν 
διά τό λεωφορείον - χυδαϊστήν «ούράν» -, άπό τήν άγωνίαν νά φθάσω 
γρήγορα εις τό ταμεΐον καί νά είμαι καί έκεϊ έγγύς τού ταμίου ίνα λάβω 
τήν σύνταξίν μου πριν σχηματιοθή ή πομπή τών συνταξιούχων - χυδαϊστί 
«ούρά» καί έκεϊ! -, άπό άλας αύτάς τός ταλαιπωρίας τού βίου, κύριε 
πρόεδρε, βρίσκομαι τοποθετημένος εις τό δεύτερον κάθισμα κάθιδρως, 
άγανακτισμένος, καί εύλογώ τόν ϋιμιστον πού έστειλεν τό ύπέροχον 
έκεΐνο όργανον τής τάξεως διά νά μέ σώσει...

Αλλά, κύριε πρόεδρε - λέγω «άλλά», κύριε πρόεδρε! - ούδεμία 
εύτυχία διαρκεϊ πολύ, «ούδέν καλόν άμιγές κακού», κύριε πρόεδρε!... Καί 
εις τήν περίπτωσίν μου, έμελλε τό κακόν νά είναι άσυγκρίτως 
μεγαλύτερον τοϋ καλού, άφοϋ ύπήρξεν αιτίαν νά ουρθώ μέχρι τού 
έδωλίου τοϋ κατηγορουμένου, έγώ, άνθρωπος νομοταγέστατος καί 
μηδέποτε άπαοχολήσας τάς άρχάς, είμή μόνον διά κάτι 
ένοικιοσταοιακάς μικροδιαφοράς...
-  Κύριε, σάς παρακαλώ! Σ υ ν τ ο μ ε ύ ε τ ε !  Είσέλθετε εις τήν ούσίαν, 
κύριε!...
-  Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Δύο μόνον λέξεις θά είπω άκόμη:

Τό δράμα, κύριε πρόεδρε, ούτινος συνέπεια ήτο τό ράπισμα τηι, 
κυρίας, συνέβη ώς έξής: Προσπαθεϊστε νά τό συλλάβετε εις τήν 
πληρότητά του διά νά μέ έννοήσετε. Προσπαθεϊστε κύριε πρόεδρε νά 
λάβετε τήν θέσιν μου καί τότε, είμαι βέβαιος, ότι θά μέ δικαιολογήσετε. 
Τό κεφάλαιον Ε ', κύριε πρόεδρε, στίχος ιζ τής Αγίας Γραφής, λέγει 
ότι...
-  Κύριε, θά ξέρετε ότι καί ή ύπομονή έχει όρια! Είσέλθετε κύριε εις τήν 
ούσίαν καί άφήστε τά άλλα!...
-  Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Δύο λέξεις μόνον θά εϊπω άκόμη: 

Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, ότι τά λεωφορεία έχουν τώρα τό θέρος
κουρτίνας εις τά παράθυρα διά νά προφυλάσσεται τό άξιότιμον 
έπιβατικόν κοινόν άπό τάς άκτίνας τοϋ καύσωνος. Γνωρίζετε έπίσης, 
κύριε πρόεδρε, ότι έκάστη κουρτίνα άντιστοιχεϊ περίπου εις έν κάθισμα



τού λεωφορείου. Εδώ, κύριε πρόεδρε, θεωρώ καθήκον μου νά κάμω 
μίαν πορένθεοιν, νά οας εϊπω κάτι πού άοφαλώς δέν θά γνωρίζετε. 

Οφείλω, κύριε πρόεδρε, νά αάς γνωοτοποιήοω, ότι τήν πρωίαν τού 
δράματος - πρωίαν τής σήμερον - έξήλθον τής οικίας μου, ϊνα μεταβώ 
εις τό ΐαμεϊον διά τήν ούνταξίν μου, χωρίς νά προβώ εις τήν λήψιν τού 
καθιερωμένου πρωινού μου καφέ. Συνέβη νά φύγει χθές ή ουμβία μου 
διά τά λουτρά καί νά μείνω μόνος...

Κλείνω τήν παρένθεοιν, κύριε πρόεδρε, καί συνεχίζω, θά αάς τά πώ 
πολύ σύντομα άπό δώ καί εις τό εξής, ίνα μή σάς κουράσω, θά οάς τά 
είπω μέ δύο μόνον λόγια:

"Αμα τή τοποθετήσει μου λοιπόν εις τό δεύτερον διπλοϋν κάθισμα 
τού λεωφορείου καί έγγύς τού παραθύρου, έουρον τήν κουρτίναν πρός 
τά έμπρός ϊνα προφυλαχθώ άπό τάς άκτίνας τού ήλιου. Δέν παρήλθον 
όμως δυό ατιγμαί καί ή κουρτίνα διέφυγεν πρός τά όπίοω, άφηοαοα τάς 
θερμός άκτίνας τού ήλιου νά έπιπέσουν έπί τής κεφαλής μου. Τήν 
έουρον πάλιν πρός τά έμπρός, μά έκείνη διέφυγεν άοτραπιαίως πράς τά 
όπίοω καί πάλιν. Υπέθεσα, κύριε πρόεδρε, ότι αίτια τής άοτραπιαίας 
μετακινήοεως τής κουρτίνας ήτο ό άήρ, όοτις γεννάται μέ τήν αϋξησιν 
τής ταχύτητος καί τήν έουρον ξανά πρός τά έμπρός. ' Η κουρτίνα όμως 
αύτήν τήν φοράν έφυγε μέ μεγαλυτέραν άκόμη ταχύτητα πρός τά όπίοω, 
καί ουνόμα ένα είδος βρυχηθμού έφθαοεν εις τά ώτα μου...

Έσκέφθην τότε ότι τό κίνητρον τής κουρτίνας θό έπρεπε νά είναι 
έμψυχον όν, άνθρώπινος χειρ κατά πάοαν πιθανότητα, κύριε πρόεδρε, 
άφοΰ ό ύποτιθέμενος άήρ, όοτις δημιουργεϊται αυνεπεία τού ίλλίγου 
τής ταχύτητος, ήτο άνύπαρκτος, λόγω τού τρομερού καύσωνος καί τής 
δίκην χελώνης πορείας τού λεωφορείου. Δοκίμασα, τότε, νά ούρω ξανά 
τήν κουρτίναν πρός τό μέρος μου, άλλά έκείνη δέν μετεκινεΐτο!...

' Εοτράφην όθεν πρός τά όπίοω. ' Εστράφην, κύριε πρόεδρε καί είδον 
Ε κ ε ί ν η ν !  Αύτήν ταύτην τήν προλαλήοαοαν, νά κρατά αιχμάλωτον τήν 

κουρτίνα διά τής δεξιάς της χειρός. Έπροοτατεύτο αϋτη ύπό τών 
άκτίνων τού ήλιου, άδιαφοροϋοα δΓ έμέ!
-  Κυρία, τή είπον, άφήσατε παρακαλώ τήν κουρτίναν νά έλθει πρός τό 
μέρος μου. Εις έμέ άνήκει ή κουρτίνα αϋτη!
-  Τί μάς λές; Σάν πολύ τόν έξυπνο μάς κάνεις, γέρο! Πού τό βρήκες 
γραμμένο ότι άνήκει οέ οέναν; Σέ μέναν άνήκει!
-  Μά κυρία μου, εις έκαστον κάθισμα άντιστοιχεϊ καί μία κουρτίνα. Καί 
αύτή άντιστοιχεϊ εις τόν ίδικόν μου κάθισμα. "Αρα, έμέ έχει ταχθεί νά 
προστατεύει άπό τόν καύσωνα καί όχι εσάς...
-  Ναι, άλλά ή δική μου δέν φτάνει ώς έδώ, πού μπαίνει ό ήλιος μέσα!
-  Πώς; Δέν φθάνει;

Γυρίζω καί κάνω μίαν έπιτόπιον έρευναν, κύριε πρόεδρε. Καί 
διαπιστώνω ότι ή κουρτίνα τού ίδικοϋ της καθίσματος έκάλυπτε τά δύο 
τρίτα τού άντιστοιχοϋντος παραθύρου διότι, ύπήρχεν έκεϊ ένας 
παραατάτης όοτις ήμπόδιζε ταύτην νά καλύψει καίτό ύπολειπόμενον έν 
τρίτον τού παραθύρου της. Από αύτό λοιπόν τό άκάλυπτον ένα τρίτον 
είοήρχοντο αί άκτίνες τού ήλιου καί αύτό προοεπάθει νά καλύψει ή έν 
λόγω κυρία, καταπατούσα οϋτω κεκτημένα έπί τής κουρτίνας 
δικαιώματά μου. Τής λέγω λοιπόν:
-  'Αξιέραστος καί έρίτιμος κυρία μου, λυπούμαι διά τήν άτυχίαν ήν 
είχατε νά καταλάβετε ταύτην τήν θέσιν, άλλά είμαι ύποχρεωμένος νά 
οάς είπω ότι δέν θά έπιτρέψω νά καταατρατηγώνται τά δικαιώματά μου. 
Ή κουρτίνα άνήκει εις έμέ, καί τήν ίδικήν μου κεφαλήν θά 
προστατεύσει άπά τάς φοβερός άκτίνας τού καύσωνος! Άφήαατε τήν 
κουρτίναν νά έλθει πρός τά έμπρός...
-  Μήν τήν άφήνεις! Σέ οέναν άνήκει κυρά μου! τής λέγει ή 
παρακαθημένη γυνή.
-  Οχι, οτόν μπάρμπα άνήκει! λέγει είς νεανίας μέ παρδαλόν 
ύποκάμισον.
-  Τού γέρου είναι ή κουρτίνααα! τσιρίζει είς πιτσιρίκος μέ τάς χεΐρας είς 
τά θυλάκια τού πανταλονιού καί μέ άπλυτον τό πρόοωπον, ένώ μαοουλά 
τσίκλαν.
-  Τής γριάς είναι, τής γριάς!... άναφωνεΐ εις βλάξ μεσόκοπος, μέ 
τατουάζ άνά τούς βραχίονας καί καγχάζων χονδροειδώς.

-  Πάρε τήν κουρτίνα, γέρο! Δική οου είναι! φωνάζει καί ή χονδρή συμβία 
τού παντοπώλου τής συνοικίας, ήτις μετέβαινε δΓ άγοράν ώών 
κρατούσα υπερμεγέθη κάλαθον υπέρ τήν κεφαλήν μου...

Καί τήν σύρω, κύριε πρόεδρε, πρός τό μέρος μου. Σείς τί θά κάνατε; 
θά άφήνατε νά καταπατεΐται τό δίκαιον είς βάρος οας; Πέοτε μου! Τί θά 
κάνατε, κύριε πρόεδρε;...
-  Κύριε, συνεχείοτε! Επί τέλους, δέν καταλαβαίνετε ότι τό 
παρακάνατε; Συντομεύετε σάς παρακαλώ!!
-  Δύο λόγια θό είπω κύριε πρόεδρε. Δύο λόγια μόνον καί τελειώνω: 

Σύρω, κύριε πρόεδρε πρός τό μέρος μου τήν κουρτίναν. Έκείνη
όμως ύποχωρεΐ πάλιν πρός τά όπίοω... Τήν σύρω πάλιν, καί έκείνη 
ύποχωρεΤ καί πάλιν! Τήν ούρω καί πάλιν, καί έκείνη ύποχωρεΐ καί πάλιν!...

Συλλαμβάνω τότε τήν έξής φαεινήν ιδέαν, κύριε πρόεδρε: Νά 
ουγκρατήοω τήν κουρτίναν διά τής χειράς μου, κρατών αύτήν μέ δύναμιν 
τόοην, ώστε νά μή δύναται ή πονηρά καί ύπουλος γυνή νά τήν ούρει πρός 
τά όπίοω κατ' ούδένα τρόπον!...

"Οπερ καί έπιχειρώ. Συλλαμβάνω όοον δύναμαι ίοχυρώς τήν 
κουρτίναν, τήν φέρω έμπρός ώοτε νά μέ προφυλάοοει καλώς άπό τόν 
καύσωνα καί τήν κρατώ έκεϊ, μέ δύναμιν, μέ πεϊομα, άποφαοισμένος νά 
μή έπιτρέψω ούδεμίαν ύποχώρηοίν της. Βλέπω τό άξιότιμον έπιβατηγόν 
κοινόν, κύριε πρόεδρε, νά μάς κοιτάζει μέ μορφάς πλήρεις ίλαρότητος, 
άκούω ψιθύρους καί πνιχτούς γέλωτας είς βάρος μου, άλλά δέν δίδω 
οημαοίαν. Διακρίνω καί τόν είοπράκτορα νά έχει άφήοει τήν έκδοοιν τών 
εισιτηρίων καί νά έτοιμάζεται νά άπολαύοει μεγαλειώδες καί 
σπαραξικάρδιον θέαμα, άλλά καί πάλιν δέν δίδω οημαοίαν. Αρκεί πού τό 
δίκαιον είναι μέ τό μέρος μου! Αρκεί πού ττταίει ή κυρία!!...

Οπότε, κύριε πρόεδρε - ώ τής γυναικείας οατανικότητος! - 
αισθάνομαι ίοχυρόν πόνον είς τήν χεϊραν ήτις έκράτει τήν κουρτίναν. ' Η 
χειρ μου έκτινάοοεται πρός τά άνω καί οτρέφων βλέπω είς τήν χεΐρα 
τής κυρίας μίάν ευμεγέθη καρφίτσαν, άπό αύτάς πού χρησιμοποιούν αί 
γυναίκες διά νά ουγκρατοϋν τούς πίλους των είς τάς κενός των 
κεφαλάς!... Άντελήφθην τί είχε συμβεϊ! Ή ύπουλος γυνή, είχε 
μεταχειριοθεϊ πονηρόν καί άνήκουοτον μέσον ϊνα άπαοπάοει τήν 
κουρτίναν πρός τό μέρος της!
-  Κυρία! άνάκραξα πλήρης θυμού καί άγανακτίσεως. Εϊσθε άνάγωγος! 
Κακοανατεθραμμένη, πονηρά καί καταχθόνιος γυνή! Εϊσθε οπέρμα τού 
Σατανά!...
-  Τί είπες βρέ παλιόγερε! Έγώ είμαι άνάγωγη καί οπέρμα τού Σατανά;
' Εγώ βρέ ξεμωραμένε είμαι κακοανατεθραμμένη; Ξέρεις ποιά είμαι έγώ, 
βρέ παλιάνθρωπεεεε!...

Τά άλλα έγιναν μάνα τους, κύριε πρόεδρε. Χωρίς κάν νά άντιληφθώ 
πώς, ή χειρ μου ύψώθη καί ή ράβδος μου έπέπεοε άπαξ καί μόνον έπί 
τής κεφαλής τής κυρίας. Έκείνη άνεφώνιοεν, τό άξιότιμον έπιβατηγόν 
κοινόν έγρύλλιαεν καί έβόηοεν περιχαρές διά τό θέαμα πού 
προοεφέρετο καί, ένώ ό είσπράκτορας άπεφαίνετο θυμοσόφως ότι 
ουνέβη «πολύ κακόν διά τό τίποτα, όπως είπε καί ό μακαρίτης ό... 

Ιερεμίας» (!), ό οδηγός έστάθμευσε καί είς άοτυφύλαξ, μέ μύστακα, 
είσήλασεν είς τό όχημα. Από όοα είδεν καί άπό όοα ήκουοεν, μάς 
έφερε έδώ, κύριε πρόεδρε. Αλλά προσέξτε καί μίαν άλλην 
λεπτομέρειαν, κύριε πρόεδρε! Προοέξτε καί προσπαθήοτε νά λάβετε 
τήν θέοιν μου, ϊνα έννοήοετε άκριβώς ότι...

Αλλά ό κύριος πρόεδρος έχει χάσει τήν ύπομονήν του. Ανθρωπος 
είναι κι αύτός, νεύρα άνθρώπινα έχει, ύπομονή άνθρώπινη έχει, 
αισθήματα άνθρώπινα έχει. Χτυπάει τό κουδούνι δαιμονιωδώς καί 
άναπηδώντας άπ' τό κάθιομά του φωνάζει:
-  Φτάνει! Φτάνει κατηγορούμενε! Φτάνει!! Α θ ώ ο ς  !!...
-  Α θ ώ ο ς !  άναφωνεΐ καί ό εισαγγελέας βγάζοντας βαθύν 
άναοτεναγμό, ένώ άπ' τά χέρια τού γραμματέως πέφτει τό μολύβι οτό 
πάτωμα...

Έγινε διάλειμμα. Κι ένώ έγώ, ό άοτυφύλακας, σηκώθηκα νά φύγω, 
ένας άποφάνθηκε:
-  Μωρέ καί δέν είχε πιει καφέ ό άνθρωπος!... Πώς δέν έκαμε φονικό! 
...Πώς δέν έκαμε φονικό!!...
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΗ
Τοϋ Α σ τ υ ν .  Α '  κ. Μ α τ θ .  Φελώνη

Δ ΙΑΒΑΣΑΜΕ πρό ημερών στις εφημερίδες 
δυό περιοτατικά εντελώς αντίθετα αέ 

νόημα καί περιεχόμενο τό ένα άπό τό άλλο. Στή 
πρώτη σελίδα τής Εφημερίδος, μέ πολύ 
μεγάλα γράμματα ήταν ή επιγραφή. «Τό κριάρι 
έρριξε ατό γκρεμό τό αφεντικό του καί τόν 
έσωσαν άπό βέβαιο θάνατο τά πιστά καί 
άφοοιωμένα οκυλιά του. Παραπλεύρως μία άλλη 
επιγραφή.« ' Η μητέρα πέταξε ατά σκουπίδια τό 
νεογέννητο κοριτσάκι τής κωφάλαλης κόρης 
της».

Τά τρία σκυλιά μέ καμμιά λογική καί μέ καμμιά 
σκέψη, έοωοαν άπό βέβαιο θάνατο τό άφεντικό 
τους, πού πραγματικά θά έχανε τήν ζωή του, 
κάτω έκεϊ στή βαθιά χαράδρα.

Ό σχολιαστής μάλιστα τής έφημερίδος 
αναφέρει έπιγραμματικώς: Τό ένα άπό τά πιοτά 
καί άφοοιωμένα σκυλιά τοϋ βοσκοϋ έμεινε 
κοντά του ολη τήν νύχτα γιά νά τόν ζεσταίνει καί 
τόν προφυλάασει άπό τό κρύο, παλεύοντας 
συγχρόνως μέ τά κοράκια πού ήθελαν νά τόν 
καταοπαράξουν. Τά άλλα δυό έτρεξαν γρήγορα 
στό χωριό γιά νά ειδοποιήσουν τούς δικούς, 
κλαίγοντας καί φωνάζοντας άπεγνωσμένα γιά τό 
κακό πού έπαθε τό άφεντικό τους καί έπειτα 
άπό παρακάλια, κατάλαβαν οί άνθρωποι τί 
ήθελαν νά τούς ποϋν καί έτρεξαν ατό μέρος πού 
τά οκυλιά τούς έδειξαν, βρήκαν τόν βαριά 
τραυματισμένο βοσκό καί τόν έοωοαν, 
μεταφέροντάς τον οέ κάποιο Νοσοκομείο τής 

Αθήνας. Καί ή άλλη τώρα πλευρά τοϋ 
περιστατικού. ' Η μητέρα τής κωφάλαλης, χωρίς 
τόν παραμικρό δισταγμό, άρπαξε τό αδύναμο 
πλαοματόκι τοϋ θεοϋ καί τό έρριξε χωρίς πόνο 
μέοα οτά σκουπίδια. Πώς μπόρεσε τό σπλάχνο, 
τό είναι, τό παιδί τής κόρης της νά θανατώσει 
τόοο ψυχρά!!! Τόοο άπονα!!! Πόσο μίσος θεέ μου 
ύπάρχει στις καρδιές μερικών ανθρώπων; Γιατί 
έτοι; Καί νά τό έκανε ή κωφάλαλη καί 
δυστυχισμένη γυναίκα, θά ήταν, κάπως φυοικό, 
κάπως δικαιολογημένο, άφοΰ δέν ύπάρχει 
λογική καί κατανόηση πλήρης οτά πράοωπα 
αύτά. Αλλά νά τό πράξει ή μητέρα της έν 
ψυχρώ πού είχε καί τή λογική καί τή φρόνηση καί 
τή σκέψη, αύτά είναι τερατούργημα. Καί δέν 
είναι μόνον αύτά τά περιστατικά πού συμβαίνουν 
οτή καθημερινή μας ζωή, ύπάρχουν πάρα πολλά 
άλλα πού δέν γνωρίζουμε γιά πιό λόγο, δέν 
βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητας καί δέν τά 
γνωρίζει ό κόομος.

"Επειτα άπό αύτά πού άναφέραμε πιά πάνω 
καί πού δέν είναι τά μάνα περιστατικά, 
άναρωτιόμαοτε στ' άλήθεια πολλές φορές καί 
δέν νομίζουμε ότι έχουμε άδικο, φίλοι 
άναγνώστες, πώς είναι δυνατόν νά είναι ό

άνθρωπος δημιούργημα τοϋ θεού καί μάλιστα τό 
τελειώτερο άπό όλα τά άλλα δημιουργήματά 
του, άφοϋ σκέπτεται καί ένεργεϊ χειρότερα καί 
άπό αύτά τά κτήνη.

Γιατί στ' άλήθεια είναι τόοο θηρίο ό 
άνθρωπος πού ύπερβαίνει καί τά πλέον άγρια καί 
αίμοβόρα ζώα; Γιατί ξεχνάει τή θεία του 
καταγωγή, τή θεία του προέλευση; Γιατί ξεχνά 
τήν θεία του άποατολή σέ τούτη τή γή πού ήλθε 
νά ζήσει νά μεγαλουργήσει, τί τόν άναγκάζει νά 
φέρεται έτοι; Κάποιος φιλόσοφος τοϋ 17ου 
αιώνα χαρακτηρίζει τόν άνθρωπο ώς έξής: 
«Homo Homini Lupus» δηλαδή ό άνθρωπος είναι 
γιά τόν συνάνθρωπό του Λύκος».

Τά ζώα, τά κτήνη, σκοτώνουν τουλάχιστο γιά 
νά φάνε, όταν πεινάνε, γιά νά ζήσουν, γιά νά 
έπιβιώοουν καί είναι φυοικό αύτό, ό άνθρωπος 
όμως σκοτώνει γιά νά έκδικηθεϊ γιά νά 
άπαλλαγεί άπό κάτι πού τόν βαραίνει, πού τόν 
έμποδίζει, νά ζεΐ έλεύθερα, σκοτώνει άπό 
ζήλεια, άπό φόβο, άπό μΐοος άπό όργή, άπό 
μιοαλοδοξία. άπό συμφέρον, ραδιούργος οέ 
όλες του τίς έκδηλώσεις τής ζωής του καί 
άλλοπρόααλλος, φθονερός, γεμάτος κακία καί 
διαφθορά κάνει τά πάντα γιά νά άποκτήσει, τά 
πάντα οτή ζωή του χωρίς ήθικούς φραγμούς, 
χωρίς λογική, χωρίς άξιοπρέπεια.

θά μάς ρωτήσετε ίσως; "Ολοι οί άνθρωποι 
κάνουν τέτοια πράγματα; Τέτοιες πράξεις; Τί 
οημαοία έχει αύτό, καλοί μας άναγνώστες άν 
δέν τό κάνετε έσεϊς, τό κάνουμε έμείς, τό 
κάνουν κι άλλοι, τό κάνουν πολλοί ή λίγοι 
συνάνθρωποί μας. Βέβαια δέν κάνουμε τίς ίδιες 
πράξεις, κάνουμε όμως πράξεις έξ ίσου 
άπαίοιες, βίαιες, βάρβαρες καί ποταπές, 
γινόμαοτε κανίβαλοι, κυνικοί, κακούργοι, 
σκοτώνουμε χωρίς τήν παραμικρή αίτια, 
κλέπτουμε γιά νά διασκεδάσουμε τόν έαυτόν

μας, ληστεύουμε γιά νά ικανοποιήσουμε τίς 
ορέξεις μας, σκοτώνουμε γιά νά έκδικηθοϋμε 
καί γιά νά ικανοποιήσουμε τά συμφέροντά μας, 
καταπατούμε ξένα έδάφη γιά νά μεγαλώσουμε 
τά σύνορά μας, δημιουργώντας έτοι τήν αιτίαν 
τών πολέμων οτούς συνανθρώπους μας πού 
έχουν οάν άποτέλεομα καί οάν συνέπεια τόν 
άλληλοσπαραγμό. τόν άφανιομό, τήν καταστρο
φή μας.

Άναφέραμε γενικά παραδείγματα πιό πάνω, 
γιά νά δικαιολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο τήν 
άπορία μας, πώς, άφοϋ είμαστε δημιουργήματα 

Εκείνου, καί πήραμε τήν έντολή άπό έκεϊνο 
σέ τούτη τή γή πού ζοϋμε, θεάρεστες πράξεις 
καί όχι άποτρόπαιες καί έγκληματικές όπως 
συνεχίζουμε νά κάνουμε, δικαιολογημένα 
άγανακτοϋμε γιά τήν συμπεριφορά πολλών 
συνανθρώπων μας, πού ξέφυγαν δυστυχώς άπό 
τόν όρθό δρόμο, άπό τήν σωστή τροχιά τής 
ζωής, καί κάνουν ό,τι κάνουν μέσα ο ' αύτή τήν 
διεφθαρμένη καί καρκινογόνο κοινωνία τών 
ανθρώπων, πού ζοϋμε.

Αύτά πού άναφέραμε πιό πάνω, είναι κακά 
σημάδια γιά μάς τούς ίδιους, είναι σημάδια 
σήψης καί κακοδαιμονίας, είναι σημάδια καί 
σημεία τών καιρών, είναι σημάδια πού 
προμαντεύουν τήν καταστροφή μας. Είναι 
σημάδια πού δέν παρουσιάζονται μόνο οτό δικό 
μας χώρο καί τόπο, άλλά σημάδια πού δώσανε 
τήν παρουσία τους ο ' όλα τά γεωγραφικά μήκη 
καί πλάτη τής υδρογείου, σ' όλο τόν κόσμο, 
πολιτισμένο καί πρωτόγονο, ο ' όλη τήν 
άνθρωπότητα, σ' όλη τή γή. Δέν είναι 
φαινόμενο τής Χώρας μας, τής Πατρίδας μας 
ατό κάτω, κάτω, είναι ή καλύτερη Χώρα τοϋ 
κόσμου καί πού πολλοί μάς ζηλεύουν καί μάς 
καμαρώνουν γ ι ' αύτό. Είναι φαινόμενο γενικό, 
είναι φαινόμενο τοϋ πλανήτη μας, είναι 
φαινόμενο, πού δημιούργησε ό ίδιος άνθρωπος, 
έμείς οί ίδιοι. Είναι όμως καιρός νά συνέλθουμε 
άπ' αύτόν τόν λήθαργο τοϋ θανάτου, άπ' αύτό 
τό κατρακύλισμά μας πού μάς οδηγεί μέ 
βεβαιότητα οτήν καταστροφή, οτήν άφάνεια, 
στόν μηδενισμό. Ά ς  μή άργοποροϋμε λοιπόν, 
γιατί θά χάσουμε τή μοναδική εύκαιρία πού μάς 
δίνεται οτή ζωή μας, θά χάσουμε τό τραίνο πού 
μπορεί νά μάς μεταφέρει οτήν όρθή τροχιά μας, 
στόν όρθό δρόμο, στό δρόμο τής γαλήνης, τής 
εύτυχίας τής χαράς, στό δρόμο τής προόδου καί 
τής εύημερίας.
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01 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Τοϋ Δι δασκ άλου κ.  Γ ι άν ν η Παπαναγιώτου

Ο Ι ΣΧΟΛΙΚΕΣ γ ιο ρ τές , όταν 
γίνονται άπό τό μαθητή, φυσικά 

καί άβίαστα, σάν ξεχείλισμα μιας 
εσωτερικής ανάγκης αύτοϋ καί χάριν 
τούτου τοϋ μαθητή, πρός θεραπεία 
παιδαγωγικών σκοπών, πρός απολύ
τρωση τής παιδικής ψυχής άπό τό 
φόρτο ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ καί 
άνακαίνιση τών δυνάμεών του, άποτε- 
λοϋν, άναμφισβήτητα τήν όρθή κατεύ
θυνση τής ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ καί τό 
ούσιώδες κεφάλαιο αύτής γιά μιά 
πλήρη συναισθηματική έπίζηση, άπό 
μέρους τών μαθητών, ένός όποιουδή- 
ποτε, θρησκευτικού ή Εθνικού γεγο
νότος, άπό τόν κόσμο τών άξιών ή τής 
πραγματικότητας.

Είναι παραδεκτό δτι τίποτε άλλο δέν 
συγκινεί τήν παιδική ψυχή τόσο, όσο οί 
σχολικές γιορτές, τις όποιες ό ίδιος ό 
μαθητής τίς θεωρεί, μέσα στή σχολική 
του ζωή, ώς τούς μοναδικούς σταθ
μούς άνεφοδιαομοϋ, σωματικών καί 
ψυχικών δυνάμεων άπό μέρους του γιά 
τή συνέχιση τής μαθητικής του 
πορείας.

Οί σχολικές γιορτές δίδουν τή 
δύναμη στούς μαθητές νά άναπτύξουν, 
μέσα στό εύεργετικό θάλπος, τήν 
πρωτοβουλία καί τήν αύτενέργεια, νά 
δράσουν καί νά άποκαλύψουνέαυτούς, 
νά καλλιεργήσουν τό κοινωνικό καί 
πατριωτικό συναίσθημα, καί νά άναπτύ
ξουν δεσμούς φιλίας καί άδελφοσύνης 
μεταξύ τους, πρό πάντως όμως, νά 
ένισχύσουν τήν άγάπη τους πρός τό 
σχολείο, στούς δέ γονείς καί κηδεμό
νες παρέχουν τήν εύκαιρία νά γνωρί
σουν καλύτερα τό σχολείο, νά γεννηθεί 
στήν ψυχή τους ό σεβασμός καί ή

άγάπη γιά τό ιερό αύτό τέμενος τής 
νεότητας, πού λέγεται σχολείο, καί 
όπου ώς παρατηρεί ό Ν. ' Εξαρχόπου- 
λος, «σφυρηλατεΐται ή σωματική ύγεία, 
μορφούται ή διάνοια καθαίρεται ή 
καρδία διαπλάσσεται ό χαρακτήρ καί τό 
ήθος τής νέας γενιάς» καί νά 
πιστέψουν άπόλυτα, ότι μέσα στό 
σχολείο καλλιεργείτα ι ή άληθινή 
εύδαιμονία τών άτόμων καί τών λαών καί 
προπαρασκευάζεται ή πρόοδος τοϋ 
πολιτισμού.

' Η πολύπλευρη παιδαγωγική προ
σφορά τών σχολικών έορτών είναι 
παραδεκτή άπ όλους τούς διδακτι
κούς καί καμιά άντιγνωμία δέν ύπάρχει 
γιά τήν πραγματοποίηση σχολικών 
έορτών κατά τή διάρκεια τού σχολικού 
έτους. Οπωσδήποτε όμως πρέπει νά 
άποφεύγεται ή τέλεση πολλών καί 
άσκοπων έορτών κατ' έτος γιά λόγους, 
καθαρώς, διαφυλάξεως τού κανονικού 
ρυθμού τής ζωής καί τής έργασίας τοϋ 
σχολείου καί άποφυγής δημιουργίας, 
αισθήματος κορεσμού καί άδιαφορίας 
στούς μαθητές, γιά τίς γιορτές καί τίς 
έπετείους.

' Εδώ πρέπει νά τηρείται τό «πάν 
μέτρον άριστον».

"Ας τελείται σχολική γιορτή μόνο 
όταν έπιβάλλεται άπό τά πράγματα, 
δηλ. όταν πρόκειται γιά ψυχική 
έκτόνωση τοϋ μαθητή, άπό τή μονό- 
χνωτη καθημερινή σχολική έργασία, ή 
όταν πρόκειται νά μεταβληθοΰν, οί 
ξηρές γνώσεις σέ βιώματα, τά θρη
σκευτικά & έθνικά παραγγέλματα νά 
μετατραποϋν σέ συναισθήματα, τά 
όποια θά οδηγήσουν τά παιδιά ΣΕ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩ Ι ΣΜΟΥ.

0 ΑΝΑΛΦ ΑΒΗΤΙΣΜ ΟΣ

κ α ί οί  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  
ε π ί  τ ο ϋ  α ν θ ρ ώ π ο υ
Τοϋ Άστυφ.
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΑ

Τ Ο ΘΕΜΑ φυσικά τούτο, δέν είναι 
δΓ όλου έπίκαιρον, καί θά έλεγα 

άκόμη ότι, ούτε θά έπρεπε νά γίνεται 
λόγος περί αύτού, άφοϋ τόσα δεινά

ύπέστη ό άνθρωπος μέχρις ότου 
άπελευθερωθή άπ' αύτόν.

Ξεκίνησα όμως νά γράψω αύτά τά 
ολίγα λόγια, περί τοϋ άναλφαβητισμοϋ 
καί τάς έπιπτώσεις αύτοϋ έπί τοϋ 
άνθρώπου, κινούμενος, περισσότερον 
άπό τήν δοκιμασίαν τήν όποιαν ύπέστην 
τελευταίως, όταν είχα τήν τύχην νά 
συναντήσω ένα άγράμματον, άναλφά- 
βητον άτομον. Μία συνάντησις, ή όποια 
μέ έκανε όμολουγουμένως νά προβλη- 
ματισθώ καί νά τοποθετήσω τόν έαυτόν 
μου εις τήν θέσιν έκείνου τοϋ άτόμου

"Ολοι μας σήμερον εις τήν έποχήν 
πού εύρισκόμεθα, θέλω νά πιστεύω, 
ότι, έχομεν γνώσιν περί τού άναλφαβη- 
τισμοϋ καί τάς έπιπτώσεις αύτοϋ έπί 
τοϋ άνθρώπου. Όμως διά νά γνωρίσω- 
μεν τοΰτον καλλίτερα, είνα ι νά 
στρέψωμεν τήν σκέψιν μας εις τήν 
ιστορίαν καί νά κάνωμεν μίαν άναδρο- 
μήν.

Μέσα εις τήν πορείαν τής ιστορίας, 
θά ίδωμεν ότι ό άναλφαβητισμός ήτο ό 
πρώτος μεταξύ τών άλλων κακών, ό 
όποιος έδημιούργησε τά μελανά 
σημεία της. Σημεία τά όποια, εϊχον ώς 
άποτέλεσμα νά φέρουν τήν φτώχειαν, 
τήν δουλείαν, τούς κατακτητάς καί 
τούς πολέμους μεταξύ τών χωρών.

Επίσης, εις άλλας περιπτώσεις, θά 
έλεγα, ώς άπόρροια τούτου, καί τής 
έλλείψεως μορφώσεως τώνάνθρώπων, 
τήν καταπάτησιν τής άξιοπρεπείας καί 
τών ιδανικών τοϋ άνθρώπου, τόν 
στραγγαλισμόν τής δικαιοσύνης, τό 
σκότωμα τής λογικής, τό πνίξιμον τής 
άλήθείας.

"Εν τέτοιον παράδειγμα, περί τής 
άλήθείας είναι τοϋ Γαλιλαίου, όστις 
καθ' όν χρόνον έσύρετο, ώδηγεϊτο διά 
τήν τιμωρίαν του, άπό τούς άπιστους 
του, μέ τήν κατηγορίαν τής παραφρο
σύνης δήθεν, διά τούς ισχυρισμούς 
του. έβροντοφώνησε λέγων: «Ναι καί 
όμως ή γή κινείται».

Πράγματι βλέπομεν άπό τήν ιστο
ρίαν, ότι τά άποτελέοματα τοϋ 
άναλφαβητισμοϋ ήσαν όδηνηρά, κατα
στρεπτικά διά τόν άνθρωπον.

Αύτό τό βλέπομεν άκόμη καί άπό τήν 
καθημερινήν μας ζωήν, όταν συναντώ- 
μεν άκόμη άναλφάβητα άτομα.

Είναι γεγονός ότι, όπως είπε καί ένας 
φιλόσοφος, εύκολώτερον κρύπτεται ή 
μόρφωσις δέκα άνθρώπων, παρά ή 
άγραμματωσύνη ένός. Διότι, εις αύτόν, 
φαίνεται κανείς τρελλός, έστω καί άν 
όμιλή όρθά. σωστά, συνετά, συνειδητά, 
δίκαια.

' Ο άνθρωπος λοιπόν, ό όποιος είναι

659



ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ποθούν τήν λύτρωσή τους. Κι όμως 
μπλέκονται μέοα οτά φοβερά γρανάζια, 
πού οδηγούν στόν θάνατο. Γι' αύτό, 
λοιπόν, σκλαβώνονται σέ μιά άκόμη πιό 
φοβερή - μαρτυρική - πραγματικότητα.

β) Η πορεία τής ζωής τους πάνω 
στό... κενό είναι ό δεύτερος λόγος. 
Δίχως εφόδια, δίχως εσωτερικό 
γέμισμα, δίχως βάσεις καί οωστό 
προσανατολισμό πώς είναι μπορετή ή 
έπιτυχία στή ζωή; « Ακροβάτες, 
λοιπόν, πάνω στό χάος» τούτοι οί 
άνθρωποι προσπαθούν νά γεμίσουν τήν 
άδεια τους ψυχή μέ τις θανατηφόρες 
άναθυμιάσεις τών ναρκωτικών. Γεμά

τοι τραύματα, δράματα, ναυάγια 
άρράζουν ξαφνικά μέσα στόν κόσμο 
τής παρανομίας καί τής άνηθικότητας. 
Στροβιλίζονται, άνελέητα, μέσα στήν 
δύνη τού κακού, γιά νά συντριβοΰν 
πάνω στους άδηφάγους σκοπέλους τής 
ήθικής άσυδοσίας καί ψυχικής διαφθο
ράς. ' Ολοι τους παλεύουνε έσωτερικά. 
Μέ πολλούς έχθρούς. Είτε μέ τούς 
διαζευγμένους καί άδιάφορους γονείς, 
είτε μέ τήν λαθεμένη άντίληψη τού 
κόσμου, γιά τήν προσωπικότητά τους, 
ε ίτε  μέ τό άπαράδεκτο σύστημα 
άντιμετωπίσεως τού δράματος τους 
άπό τούς ύπεύθυνους κοινωνικούς 
φορείς. Κι ή πάλη τους αύτή, 
σημαδεύει ολοκληρωτικά καί μοιραία τό 
μέλλον τους. Τήν ίδια τους τήν 
ψυχοσωματοπνευματική ύπόσταση. 
Φτιάξαμε, δυστυχώς, τήν «κοινωνία τής 
άφθονίας» - καί τό τονίζουμε έγκλημα- 
τικά αύτό - ξεχάσαμε όμως νά 
θεμελειώσουμε τις πνευματικές βά
σεις, τών παιδιών μας. Αδειάσαμε τις 
άξιες άπό τήν ζωή μας κι έτσι άδειοι 
ζητάμε νά βοηθήσουμε τούς νέους 
μας. Μέ τι όμως έφόδια; Νά, λοιπόν, τό

αίτιο. Νά καί τό οδυνηρό, γιά τά νειάτα, 
άποτέλεσμα. Τό κενό τής ψυχής τους, 
ή πλήξη, άδιαφορία, ή διαφθορά, τά 
ναρκωτικά, ή αύτοκτονία.

Γ) Ο άνθρωπος τής έποχής μας 
πρόδωσε τις άξιες. Κι έτσι έδημιούργη- 
σε τήν τραγική κατάντια τής ήθικής 
άσυδοσίας. Χειροκροτείται ή διαφθορά.

Επαινείται ή άνηθικότητα. Γι' αύτό τά 
πάντα κατέκτησε ό χείμαρρος τού 
ήθικοϋ μαρασμού. ' Επόμενο είναι καί 
τά ναρκωτικά νά διακινοΰνται μέσα σέ 
φοβερά καί άκατανόμαστα έρωτικά 
συμπλέγματα. ' Εκείνοι οί γονείς, πού 
τολμούν νά άφήνουν τά παιδιά τους νά 
ζοϋν έλεύθερα, όπως έκεΐνα θέλουν, 
έγκληματοΰν άνεπανόρθωτα. Γιατί έτσι 
οδηγούνται - τά παιδιά - στούς 
μαγευτικούς κόσμους τής ήθικής 
άσυδοσίας, γιά νά συλληφθοΰν σύντο
μα άπ' τόν ιστό τής άράχνης τών 
ναρκωτικών. Τό δόλωμα, πού οί παρέες 
τούς βάζουν, είναι γλυκό κι ώραϊο. Κι 
όμως! Εκεί μέσα κρύβεται ή μεγάλη 
παγίδα. «Σάν χτυπημένος άπό τήν 
μοίρα βαρύτατα, θά τονίσει ένας 
δυστυχισμένος πατέρας, ένα έχω νά 
πώ: Νά προσέξουν τά παιδιά τους όλοι 
οί γονείς Η κόρη μου ήταν άριστοϋχος 
στό σχολείο. Καί κατήντησε νά πεθάνη 
άπό ναρκωτικά στά 23 της χρόνια. 
Εύχομαι νά μή κτυπηθή άλλος άπό 
τέτοια συμφορά» (Βραδυνή 21-6-75).

Δ) ' Η μαγεία τής νεανικής ήλικίας, ό 
πρόωρος «άνδρισμός» άποτελοΰν 
οπωσδήποτε, ένα άπό τά αίτια τής 
χρήσεως ναρκωτικών. Νομίζουν, οί 
δύστυχοι, πώς μέ τήν χρήση τών 
ναρκωτικών φαίνονται ώριμοι άνδρες. 
Πόσο όμως οίκτρά ξεγελιούνται! Ποτέ 
ένα πάθος δέν ώριμάζει τόν άνθρωπο.

Σ ' αύτή τή σελίδα κάτω: Τό «μεγαλείο» τών 
χρωμάτων, όπως φαίνονται μετά τή λήψη Έλ 
- "Ες - Ντί. Αριστερά: Φυτά καννάβεως σέ 
ήλικία κατά τήν όποια τά άρσενικά έχουν 
άνθίσει.

Τόν ύποβιβάζει, τόν μειώνει. Τόν 
άποκτηνώνει. Καί τά ναρκωτικά αύτό 
κάνουν. Μειώνουν σημαντικά τόν νέο. 
Τόν παγιδεύουν στόν χώρο τής 
πνευματικής καί σωματικής άναπηρίας.
Ο λόγος, λοιπόν, αύτός άποδεικνύει 

άκριβώς τό άντίθετο.
Ε) Κι ή άπομάκρυνσή τους άπό τήν 

ζωή τής ' Εκκλησίας μας, είναι πέμπτος 
καί σοβαρός λόγος. Αδιαφορούν 
φοβερά γιά τά πνευματικά θέματα. 
Άρνούνται τήν μυστηριακή καί τήν 
λατρευτική ζωή. Αδειοι, λοιπόν καί 
μετέωροι προχωρούν άκάθεκτα μέσα 
στή ζωή δίχως τόν πολύτιμο πνευματικό 
άνεφοδιασμό. Πελαγοδρομούν - γι' 
αύτό - στήν άρνηση. Κι έτσι ό Θεός κι ή

Εκκλησία του δέν παίζουν κανένα 
ρόλο στήν ψυχή τους. Εναι πράγματα - 
άξιες - νεκρά.

"Ομως μέ τήν τακτική αύτή δέν 
άντιμετωπίζουν σωστά, ώριμα, τίμια καί 
είλικρινά τήν άξια τού σώματος καί τής 
ψ υχής. Δέν πιστέ ύουν ότι τό άνθρώπινο 
σώμα είναι «ναός τού ' Αγίου Πνεύμα
τος» (Α' Κορ. στ' 19), «μέλος Χριστού» 
(Α' Κορ. στ' 15), ή δέ ψυχή τους έχει 
μιά μοναδική καί άναντικατάστατη άξια. 
Εναι ή σπίθα τού Θεού μέσα στό 
άνθρώπινο σώμα. Γ Γ αύτό ριγμένοι 
στόν Καιάδα τής πολύμορφης διαφθο
ράς σαπίζουν τό σώμα καί φθείρουν τήν 
ψυχή τους δίχως σοβαρότητα καί 
άξιοπρέπεια. Δίχως συνείδηση τής 
πράξεώς τους. Δέν μπορούν νά 
νοιώσουν τό μέγεθος τού έγκλήματος. 
«Δέν πενθώ γιά τήν καταστροφή μιάς 
πόλης. Ούτε γιά τήν αιχμαλωσία άπό 
παράνομους άνδρες. Αλλά κλαίω καί 
θρηνώ γιά τήν έρήμωση μιάς ψυχής 
ιερής καί γιά τήν καταστροφή καί τόν 
άφανισμό τού ναού τού θεού, πού είναι 
τό σώμα σου», θά γράψει σέ έπιστολή 
του βαθυστόχαστα ό άγιος ’ Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος. Εναι άξιο παρατηρή- 
σεως ότι οί νέοι, πού μπλέκονται στά 
δίχτυα τού «λευκού θανάτου», δέν 
έχουν καμμιά σχέση μέ τήν ζωή τής 
Εκκλησίας μας. Κι έδώ βρίσκεται τό 

τραγικό τους λάθος. Γ ιατί άκριβώς αύτό 
φανερώνει ότι δέν ξεκινήσαμε σωστά.
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αγράμματος, αναλφάβητος, εύρίοκεται 
μακρυά άπό τήν κοινωνία, τήν έξέλιξιν 
αύτής, θρέφεται άπό τούς καρπούς τού 
σκότους, τής άμαθείας, τής άγραμμα- 
τωσύνης.

' Η άγραμματωσύνη, ή άμάθεια, όπως 
εϊπεν καί ό Κομφούκιος, είναι ή νύκτα 
τού νοϋ, άλλά νύκτα χωρίς φεγγάρι καί 
άστρα.

Δι' αύτό λοιπόν, δέν πρέπει νά 
περιμένωμεν πολλά, σωστά, όρθά καί 
λογικά πράγματα άπό ένα άγράμματον 
άνθρωπον. Διότι, όσον καί άν ή φύσις 
τόν έπροίκισεν εις τόν νοϋν, εις τό 
πνεύμα, ή άμάθεια, ή άγραμματωσύνη 
του μέ ύπερηφάνεια θά έκδηλώνεται.

Πράγματι, άπό τά παραδείγματα τής 
ιστορίας διαπιστώνομεν ότι αύτός είναι 
έκε ϊνος ό όποιος έγκλω βίζει τό 
πνεύμα, σκοτώνει τήν λογικήν, έξαφα- 
νίζει τήν δημιουργίαν, πνίγει τήν 
άλήθειαν, φέρνει τήν στασιμότητα, τήν 
άποτελμάτωσιν, τήν καταστροφήν.
Αμαυρώνει τήν κοινωνικήν καί πολιτι

κήν πρόοδον, άφού παραμερίζει τάς 
άγνώστους διά τόν άνθρωπον μεταφυ
σικός άγωνίας.

Αύτός παραμερίζει τά ιδανικά τού 
άνθρώπου, άφού δέν γνωρίζει τήν άξίαν 
των. Αύτός θέτει εις τό περιθώριον τάς 
ήθικάς καί ύποτιμά τάς πνευματικός, 
άξίας.

Αύτός κάνει τόν άνθρωπον άρνητικόν 
δέκτην, άλλοπρόσαλλον, άσταθή, 
άπροσάρμοστον, άναξιόπιστον εις τήν 
κοινωνίαν, άφού άγνοεϊ ό άνθρωπος 
αύτός άκόμη τά πιό στοιχειώδη βασικά 
πράγματα.

"Ετσι φυσικά, ό άναλφάβητος 
άνθρωπος, εύρίοκεται πάντοτε με
τέωρος εις τό χάος, εις τό φοβερόν 
μηδέν.

Τρέμει λοιπόν ό άναλφάβητος 
άνθρωπος άπό τήν παγωνιάν τής 
άπροσαρμοστίας, άπό τό κρύον τής 
άμαθείας, δέν ήμπορεϊ νά νοιώση, 
έπισημάνη, άντιληφθή σωστά τό νόημα 
τής ζωής. “ Ετσι τόν βλέπομεν νά 
παραδέρνεται, νά άγωνιά, δέν ήμπορεϊ 
νά καταλάβη διατί ζή; ποιος είναι; άπό 
πού έρχεται; πού πάει; διατί ύπάρχει.

Άντιθέτως διαπιστώνομεν ότι, έκεϊ 
όπου δέν ύπάρχει τό πρόβλημα τού 
άναλφαβητισμού, ό άνθρωπος εύρίσκε- 
ται εις τήν άλλην μοίραν, διαφορετικόν 
τρόπον ζωής, διότι ή γνώσις, ή 
μόρφωσις, δέν τού έδημιούργησαν 
μόνον προϋποθέσεις έπιβιώσεως, άλλά 
πολιτιστικόν καί πολιτικόν έπίπεδον.

Ενα τέτοιον συγκριτικόν παρά
δειγμα, είναι οί χώροι τής Εύρώπης καί

τής Αμερικής μέ τινάς χώρας τής 
Αφρικής καί τής Ασίας.
Εις τάς πρώτας βλέπομεν, νά ύπάρχη 

προαγωγή τού άτόμου (έπιστήμονές), 
ύψηλόν τό βιοτικόν έπίπεδον (αί 
κοινωνίαι τής άφθονίας τών άγαθών καί 
τής καταναλώσεως), ένώ εις τάς 
δευτέρας, τήν στασιμότητα, τήν άπο- 
τελμάτωσιν. Εις τάς πρώτας παρατη- 
ρούμεν κοινωνικόν, πνευματικόν καί 
πολιτικόν έπίπεδον, όπως π.χ. τό 
θρησκευτικόν - άνθρωπιστικόν συναίσ
θημα, τά γράμματα καί οί τέχναι. τά 
έλεύθερα άνθρώπινα πολιτικά συστή
ματα διακυβερνήσεως τών χωρών των, 
αν έξαιρέσωμεν μερικός έξ αύτών. Εις 
αύτάς τάς χώρας, άνθιζει ή οικονομία, 
γίνεται ή έξόρμησις εις τό διάστημα, 
την σελήνην καί τόσαι άλλαί άνακαλύ 
ψεις πού γίνονται γύρω άπό τήν 
τεχνολογικήν έξέλιξιν.

Συμπεραίνεται λοιπόν, έκ τών 
άνωτέρω, ότι ό άναλφαβητισμός θά 
ήτο ό μεγαλύτερος κίνδυνος, ό 
άθέατος φοβερός έχθρός τού άνθρώ
που, τών ιδανικών καί τών άξιών του, άν 
ούτος ό άνθρωπος, δέν άνέκοπτε τήν 
έπέκτασίν του.

ΔΓ αύτό άποτελεϊ σήμερον καί 
πρέπει νά άποτελή, ένα άπό τά 
προβλήματα τών ' Εθνών τού Κόσμου, 
διότι όπως ίδωμεν στέκεται πράγματι 
φραγμός τής πορείας τής κοινωνικής 
του προόδου.

r ΔΙΗΓΗΜΑ 1
ΤΟ

ΚΟΛΠΟ
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

Ε ΚΕΙΝΗ τήν εποχή έκεϊ οτό θ αστυνομικό 
τμήμα μάς απασχολούσαν πολλά καί 

διάφορα προβλήματα, μικρά καί μεγάλα. Κάθε 
άοτυνομικό τμήμα έχει ώς είναι φυσικό, τά δικά 
του προβλήματα, μά τά δικά μας προβλήματα, 
ήταν κάτι άλλο. Ίαως επειδή ήσαν δικάμας. 
Ίσως πάλι επειδή τά βλέπαμε καί τά 
άντιμετωπίζαμε, όλοι μαζί, άπό κάποια άλλη 
οπτική γωνιά.

Τελευταίως είχε κάνει τήν εμφάνισή του 
στήν περιοχή μας, ένας «παράξενος» τύπος, 
ξανθός, ψηλός, κομψοντυμένος πάντα, καί 
«λικνιατός» έτοι πού νά τόν άντιλαμβόνεοαι μέ 
τήν πρώτη ματιά. Στήν γωνιά δέ, τών οδών 
Προύοης καί ’ Αναλήψεως είχε άνοίξει ένα πολύ 
ωραίο κομμωτήριο μέ περιστρεφόμενες 
πολυτελείς πολυθρόνες, μέ μοκκέτες κάτω, μέ 
ωραίους καθρέπτες καί μέ ώραϊα πορτραίτα 
άνδρών, οτά όποια φάνταζε ή γραμμή τής μόδας 
στήν κόμμωση. Αύτή ήταν ή έσωτερική 
διακόσμηση τού κομμωτηρίου. 'Απ'  έξω, μιά 
φωτεινή έπιγραφή «ΑΝΔΡΙΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 0 
ΤΑΚΗΣ».

Είναι γεγονός, ότι τό κομμωτήριο ήταν πολύ 
ώραϊο άπό άπόψεως τοποθεσίας, διακοσμή- 
σεως καί έζωτερικής έμφανίσεως γενικά. Τόν 
πρώτο καιρό τόν έπισκέφθηκε όλη ή άφρόκρεμα 
τών γυναικών τής περιοχής μας. Πήγαν έκεϊ καί 
άφησαν τόν Τάκη νά δημιουργήσει στά κεφάλια 
τους τήν γραμμή τής μόδας, όλες οί πλέον 
εύκατάστατες κυρίες καί δεσποινίδες τής 
περιοχής μας, όπως ή κυρία Αντιγόνη τού 
μεγαλέμπορα τής άγοράς τού Άγ. Ιωάννη 
Ρέντη, ή κυρία Αναστασία τού τραπεζικού, ή 
κυρία Λίτσα, άκόμη οί δεσποινίδες Καίτη, Ζωή 
καί Αδαμαντία καί άλλες πολλές οί όποιες 
θεωρούντο τά «μαννεκέν» τής περιοχής μας.

Αύτά φυσικά τά διέδιδε ό ίδιος ό κομμωτής 
«Τάκης» ό όποιος καί τό θεωρούσε τιμή του πού 
κτένιζε τέτοιες πελάτισσες. Τέλος πάντων ό 
«μαιτρ» τής κομμώσεως είχε ξεπεράσει τά όρια 
τής περιοχής μας, είχε φθάσει στά όρια τών 
άλλωχ άστυνομικών τμημάτων, άπ όπου 
έκλεβε τις πελάτισσες τών άλλων συναδέλφων 
του καί κόντευε νά φθάσει στήν άλλη 
άστυνομική διεύθυνση, γιά νά συγκρουσθεί μέ 
τούς άλλους «μαιτρ» πάνω βεβαίως στά 
προστάγματα τής κομμώσεως.

Τό μόνο πού έσχολιάζετο, ήταν τό «λικνιστόν» 
τού Τάκη. Αύτό βεβαίως τό είχαν άντιληφθεί 
όλοι, άλλά καί κανόναν δέν ξένιζε.

Αύτά ώς γενική εικόνα, γιά τόν Τάκη, τό 
κομμωτήριό του, τά ονόματα, τής πελατείας του 
καί τό είδος τής εργασίας του.

“ Ολα αύτά όμως, όπως καί κάτι πληροφορίες 
άβεβαίωτες άπό πελάτισσές του, ότι κάτι «δέν 
πάει καλά έκεϊ» μάς έδωσαν άφορμή νά 
δράσουμε καί νά λύσουμε τό αίνιγμα τού τί «δέν 
πάει καλά».

Αρχίσαμε άμέσως τις ένέργειες γιά τήν 
επιβεβαίωση τών πληροφοριών. Τό πρόβλημα 
πώς θά μπούμε στόν χώρο τόν βρήκε γρήγορα ό 
διοικητής τού παραρτήματος μας.

-  Ακούστε, μάς είπε. Στήν περιοχή μας, ό
πως ξέρετε μένει ή άστυφύλαζ Δήμητρα Κατρ... 
Αύτή λοιπόν θά οτείλουμε οάν πελάτισσα καί έν 
πάση περιπτώσει αύτή θά είναι ό βασικός κρίκος 
πληροφοριών μας.

Κατόπιν καλέσαμε τήν άστυφύλακα τής 
άνακοινώοαμε τό σχέδιο καί στηριχθήκαμε σ' 
αύτήν γιά τά άποτελέσματα πού θά είχε τό 
σχέδιό μας. Ή άστυφύλαζ τήν ίδια κΓ όλας 
ήμέρα τό άπόγευμα έκανε τήν έμφάνισή της στό 
κομμωτήριο, θά πρέπει νά πώ, ότι πραγματικά ή 
άστυφύλαζ ήταν μιά πολύ όμορφη κοπέλλα, 
ψηλή, μέ ώραία χαρακτηριστικά προσώπου, μέ
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χυμένα μαλλιά ατούς ώμους, μελαχροινή καί μέ 
ώραϊο σώμα, έτσι ώοτε νά προκαλεϊ καί τό 
όποιοδήποτε ανδρικό βλέμμα. Ή άστυφύλαξ 
πήγε μερικές φορές οτοϋ «Τάκη» μάς είπε τις 
πρώτες διαπιστώσεις της καί άργότερα 
πρότεινε τό δικό της σχέδιο.

-  Τό σχέδιό μου, μάς είπε, είναι τό έξης: 0 
Τόκης άπ' ότι φαίνεται είναι ό κρίκος μιας 
αλυσίδας πού προμηθεύει γυναίκες οέ απίτια 
εύκαταατάτων έπ ’ αμοιβή, θά προσπαθήσω νά 
κάνω καί έγώ τό «θύμα» καί αργότερα θά αάς 
πληροφορήσω γιό τό τί καί πώς έργόζεται, έτοι 
ώοτε νά πιάσουμε όλο τό κύκλωμα τής 
δουλειάς.

-  Μπράβο Δήμητρα, είπε ό διοικητής μας. 
Εντάξει θά περιμένουμε νέα οου.

Έτσι καί έγινε. Ή Δήμητρα μέ τις πολλές 
φορές πού πήγαινε ατού «Τάκη» άπέκτηοε τήν 
έμπιοτοσύνη του, έτοι πού νά νομίζει πώς τό 
μελλοντικό του «θύμα» θά είναι αύτή ή ωραία 
κοπέλα. Τής έκμυοτηρεύθηκε οτήν συνέχεια τό 
«μυστικό», τής έδωαε οδηγίες, τηλέφωνα 
πελατών, διευθύνσεις άλλων γυναικών καί 
έκλεισαν συμφωνία γιό τό πόσα από τό κέρδη θά 
είσπρόξει αύτός καί πόοα ή Δήμητρα. Τής 
εύχήθηκε καί καλή επιτυχία ατό έργο της καί 
χώριοαν.

Ό Διοικητής μας έτριβε τό χέρια του όπό 
χαρά καί διαρκώς έλεγε μπράβο οτήν 
άοτυφύλακα. Δέν είχε περάοει ούτε 'μία 
έβδομόδα καί ένα δίκτυο διαφθορέων όπό 
γυναίκες καί άνδρες είχε άποκαλυφθεϊ μέ βάση 
τό κόλπο τής άοτυφύλακος. Πραγματικά όλοι 
θαυμάσαμε τήν άοτυφύλακα καί όλοι τής 
εύχηθήκαμε καί άλλες έπιτυχίες οτό ένεργητικό 
της. 0 δέ, διοικητής μας άοτειεύομενος 
έλεγε:

-  Βρέ μπράβο στον «μαιτρ»! Καί δέν τού 
φαινότανε!

ΗΛ. ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ 
' Υπαστυνόμος Β

ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΛΑΤΣΑ: « Ή Κοινωνική Συμπεριφορά 
τού Νεοέλληνα». Δοκίμιο. ( Αθήνα, 1980, σελ. 
16).

Έχουμε, έπί τέλους, μιά δόκιμη τριλογία γιό 
τόν νεοέλληνα, πού μπορούμε νά τήν 
παρουσιάσουμε οάν τήν πιό άντιπροσωπευτική 
κατόπτευοη τής φυλής μας. Γιατί μέ τό τρίτο 
αύτό δοκίμιο (ϋοτερα άπό τόν «Γόμο ό λά 

Ελληνικό» καί τήν «Νεοελλληνική Ράτσα») ό 
γνωστός συγγραφέας ολοκληρώνει μιά 
προσφορά άπό κείνες πού οπόνια όπόχτηοαν τό 

Ελληνικό Γράμματα. Έχουν καί άλλοι αποπει
ραθεί νά μάς παρουσιάσουν τό «Γνώθι οαυτόν», 
άλλα σχηματίααμε τήν βεβαιότητα, πώς μέσα 
άπ' όλες τις προσπάθειες, ή τριλογία αύτή είναι

τό κλαοοικό κτήμα τής ιδιοσυστασίας μας καί 
τής δράοης μας οτόν νεώτερο κόομο. Γιατί προ
τερήματα, έλαττώματα, ιδιότητες ψυχικές, χα
ρακτηριστικά, άντιλήψεις, συνήθειες καί τρόποι 
συμπεριφοράς, ώς τώρα δέν παρουσιάστηκαν 
μέ τόσο πυκνό, ύπεύθυνο, αφαιρετικό, ξεχωρι
στό, προσωπικό καί πρωτότυπο τρόπο - έπιατο- 
λές ό «Γάμος ό λό έλληνικό», ουζήτηοη - Διάλο
γος « Ή νεοελληνική Ράτσα» καί Διαθήκη « Ή 
Κοινωνική Συμπεριφορά τού Νεοέλληνα» - καί 
σέ τρόπο πού νά σαρκώνεται ολοκληρωμένη μέ 
τήν ιδιοσυστασία της ή μορφή τού νεοέλληνα, ή 
πολυσυζητημένη. Νουθετικό καί κορυφαίο ώ- 
στόοο τό δοκιμιακό έργο τού Γ.Χ. Σάρκα, αίμα 
καί κοινωνία τού έαυτοϋ μας καί τής πατρίδας 
μας. Καί δέν χρειάζεται έμεΐς νά τονίσουμε 
έδώ άλλο τήν σίγουρη καταχώρησή του ατό 
πάνθεο τής πνευματικής διάρκειας, ούτε νά τό 
χαρακτηρίσουμε «βρυοομόνα», πού θά πίνουν 
νερό οί γενεές καί οί μελετητές καί συγγραφείς 
γιό τ '  όποιοδήποτε ξεκίνημα σπουδής τού 
νεοέλληνα, άφοϋ πόμπολλες φορές μιά φρόοη 
τού κάθε βιβλίου είναι ικανή νά αναλυθεί αέ 
σύγγραμμα, όπως λ.χ. «ό έλληνας επικαλείται 
διαρκώς τήν Λογική, άν καί ένεργεϊ 
συναισθηματικά» ή «είναι έκ πεποιθήσεως 
ιδιοκτήτης» οτό τελευταίο βιβλίο, καί όπου μ 
αύτό ολοκληρώνεται ή κοινωνική, πατριωτική, 
θρησκευτική, οικογενειακή, έρωτική, οικονομι
κή, έπαγγελματική, έργασιακή, ιδεολογική, κ.λ.π. 
πτυχή τής ιδιότυπης νεοελληνικής ψυχής μας.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ: «Στέλιος Ξεφλούδας».
( ' Η έσωτερική περιπέ
τεια του άνθρώπου καί 
ή συνομιλία μέ τόν 
έαυτό του) Μελέτη.
( Αθήνα, «ϊό Έλληνικό 
βιβλίο» 1979, αελ. 75). 

θά πρέπει οτό οημείωμά μας αύτό νά 
ξεχωρίσουμε τό δυό πρόσωπα τού έργου: Τόν 
συγγραφέα καί τόν κριτικό. 0 πρώτος είναι 
γνωστός ατό έλληνικό αναγνωστικό κοινό οάν 
ένας πεζογράφος τής γενιάς τού 30 μέ ήθος καί 
δυνάμεις, δόκιμος καθ ’ όλα, πού έχει φέρει τόν 
έσωτερικό μονόλογο ατά γράμματά μας. Είναι 
αύτός πού καλλιέργησε συστηματικά τήν 
έσωτερική περιπέτεια τού άνθρώπου καί τήν 
συνομιλία μέ τόν έαυτό του καί έκεΐ μέσα 
βρίσκονται όλες οί δημιουργικές του 
καταβολές. Έτσι, μέ μιά οειρό έργα του, 
έχουμε κι έμεΐς έδώ, πέρα άπό τόν Προύοτ, τόν 
Ζίντ, τόν Κάφκα, τόν Μάν κ.λ.π., τόν έλληνα πού 
έφόρμοοε μέ έπιτυχία οτήν άφήγηση, οτό 
πεζογραφήματα του, τόν έοωτερικό μονόλογο. 
Έκεΐ μέοα γίνεται μιά διεργασία έμβάθυναης 
καί κατάτμησης τής ανθρώπινης ψυχής.

0 κριτικός κ. Γιώργος Παπαοτόμου, πού 
έοκυψε απάνω ο ' αύτό τό βαθύτερο έργο, 
άνταποκρίθηκε ισάξια κι έγινε ό άληθινός 
άπολογητής του. Ίσως κάτι περιοοότερο: 
Έγινε ό αναλυτής του. Μέ όπλα μιά δημοτική, 
πού πάλλεται καί μέ μιά διάρθρωση τής κριτικής

του ύλης, κλασσική, άναμοχλεύει αύτό τό έργο 
μέχρι τό μύχια τών συστατικών του. θά 
άφαιρούοαμέ όμως όλη τή μέθεξη τού 
αναγνώστη, άν έπιμείνουμε περιοοότερο οτήν 
έργαοία, πού έπιτελεϊ μ ' αύτό τό κριτικό 
δοκίμιο, ό έγκριτος συγγραφέας Γιώργος 
Παπαοτόμου, γι αύτό κλείνουμε έδώ.
Α. ΠΕΡΝΑΡΗ: « Αναδρομές». (Πρόσωπα καί 

άπόψεις). (Λευκωσία, 1980, σελ. 
148).

Πολυοχεδής καί άναγνωριαμένη ή πνευματική 
πορεία τού κ. Άντη Περνάρη. Σπουδές, τιμητι
κές διακρίσεις καί μιά προσφορά πού ουνίοταται 
σέ έκδοση περιοδικών καθώς καί σέ συνεργα
σίες σέ εφημερίδες καί κυκλοφορία τών ποιητι
κών, θεατρικών καί δοκιμιακών έργων του, 
σαρκώνουν τή διανοητική του προσωπικότητα.
Μ ' αύτό τό έφόδια καί τό καταστάλαγμα τών 
εμπειριών του κάνει μιά αναδρομή οέ άδελφές 
προσωπικότητες τής Κύπρου (Β. Μιχαηλίδης, Δ. 
θ. Λιπέρτης, Στ. Χουρμούζιος, Γ. Περδίος, Άντ. 
Κλόκκαρης, Χρ. Γαλατόπουλος, Ν. Νικολαΐδης 
καί Μ Νικολαΐδης καί μερικές τού Ελληνικού 
χώρου (Καζαντζάκης, Καθραϊος, Τέλλος 
"Αγρας, Κων. Τοάτοος, Γ. Σεφέρης). Ή κάθε 
προσωπικότητα πού παρελαύνει όπό τή γραφίδα 
του, προβάλλεται όπό τόν συγγραφέα μέ 
οτοιχεΐα ίοτορικά, πολιτικοκοινωνικά, ιδεολογι
κά, όραματιομούς κ.λ.π. Έτοι, οτήν ολοκλήρωσή 
της έχει διεργαοτεϊ μέ κριτική θεώρηση καί 
διεισδυτικότητα οέ βάθος καί μπορούμε νά 
πούμε σίγουρα, πώς τό βιβλίο γενικώτερα είναι 
δόκιμο καί άρτιο ατά θέματα τών αναδρομών 
του.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ (Διδασκάλου): «Οί 
Καραγκούνηδες τής θεοοαλίας... Λαογραφική 
Μελέτη (Τρίκαλα, 1980, οέλ. 95).

Στήν Εθνική βιβλιοθήκη, ό ένδιαφερόμενος 
γιό τό άρχαιότατο κι έκλεκτότερο φυλετικό 
στοιχείο τών καραγκούνηδων, θά συναντήσει 
δίπλα οτή λέξη τό όνομα τού συγγραφέα, πού 
θεωρείται ό μαιτρ τού είδους. Παλιότερα, μέτό 
βιβλίο του «Λαογραφία τών Καραγκούνηδων 
Δυτικής Θεσσαλίας», είχε διεργαοτεϊ έκεΐ 
λεπτομερέστατα τό ήθη, τό έθιμα, τούς 
θρύλους, τις παραδόσεις, δεισιδαιμονίες καί 
προλήψεις, τήν έτυμολογία τής λέξης 
«Καραγκούνηδες» γλώοαα, ονόματα, τοπωνύμια, 
τής άγροτικής μας κοινωνικής ζωής. Τούτο τό 
βιβλίο, έρχεται νά συμπληρώσει τήν γενική 
εικόνα μέ λεπτομέρειες, άναφερόμενο οτήν 
καταγωγή, οτήν ένδυμασία, οτήν έπαναφορά 
τής έτυμολογίας τής λέξης «Καραγκούνηδες» 
σέ αυνάρτηοη όλα αύτό μέ νέα λαογραφικά 
εύρήματα γύρω άπ' τή ζωή τους.

Ό συγγραφέας τού βιβλίου είναι ταπεινό- 
φρων καί περιορίζεται μέοα οτό έξιδιασμένο 
άντικείμενο τής πνευματικής του προσφοράς. 
Αύτό όμως ίσα - ίοα τό στοιχείο μαζί μέ τήν 
άρτια οργάνωση τής ύλης καί τήν ροή της, 
συνθέτουν οτόν άναγνώστη τήν πεποίθηση, πώς 
έχει άκριβώς νά κάνει μέ έναν ειδικό έρευνητή 
καί μελετητή τού περήφανου αύτοϋ φυλετικού 
στοιχείου τής χώρας μας.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΩΝ Ν .Π .Δ .Κ .
Δ ΙΑΤΑΚΤΑΙ ονομάζονται τά όργανα 

εκείνα τής Πολιτείας, τά οποία 
έντέλλονται τήν έκτέλεσιν δαπάνης 
τινός

Τά όργανα ταϋτα άνήκουν είτε εις 
τήν κατηγορίαν τών Δημοσίων υπαλλή
λων, είτε εις τό προσωπικόν τών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
είτε εις τούς οργανισμούς κοινής 
ώφελείας. είτε εις τούς οργανισμούς 
τοπικής αύτοδιοικήσεως, είτε εις τάς 
άποκεντρωμένας δημοσίας ή μή 
ύπηρεσίας καί έν γένει εις πάσαν 
ύπηρεσίαν έχουσαν έξουσίαν κατά 
παραχώρησιν έκ τού δημοσίου, τής 
Πολιτείας, είτε τέλος εις τήν κυβέρνη- 
σ ι ν .

Τά όργανα ταϋτα, τά όποια διαθέτου- 
σι πρός έκτέλεσιν τάς πιστώσεις τάς 
άναγεγραμμένας, είτε εις τόν προϋπο
λογισμόν έκάστου Υπουργείου, είτε 
εις τόν τοιοϋτον έκάστης Νομαρχίας, 
είτε καί εις ειδικούς Προϋπολογισμούς 
έξόδων διαφόρων ύπηρεσιών ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργα
νισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως κ.λ.π 
χωρίζονται εις δύο κατηγορίας. Εις 
έκείνην τών Κυρίων Διατακτών καί εις 
τήν έτέραν τών Δευτερευόντω ν 
Διατακτών.

Κύριοι Διατάκται, είναι όσοι άντλοϋσι 
τήν άρμοδιότητα διαθέσεως τών 
πιστώσεων άπ' εύθείας έκ τού νόμου.

Κύριοι, Διατάκται, οί όποιοι άντλοϋσι 
τήν ιδιότητα ταύτην εύθέως έκ τού 
νόμου, είναι διά τό Δημόσιον οί 
Υπουργοί, οί Υφυπουργοί καί οί 

Νομάρχαι, έφ όσον διαθέτουσι τάς 
πιστώσεις τού Προϋπολογισμού τού 
Υπουργείου ή τής Νομαρχίας.
Οί Νομάρχαι, όταν διαθέτουσι τάς 

πιστώσεις έκείνας, αί όποϊαι μεταβιβά
ζονται εις αύτούς δΓ έπιτροπικών 
χρηματικών ένταλμάτων, είναι Δευτε- 
ρεύοντες καί ούχί Κύριοι Διατάκται.

Εξ άλλου διά τά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, ύφ' οίονδήποτε

τρόπον καί άν λειτουργώσι, Κύριος 
Διατάκτης εύθέως έκ τού νόμου ό 
όποιος διαθέτει τάς άναγεγραμμένας 
εις τόν προϋπολογισμόν έκάστου 
τούτων πιστώσεις είναι τό συλλογικόν 
όργανον τό όποιον άσκεϊ έκάστοτε τήν 
διοίκησιν, ύφ οίανδήποτε ονομασίαν 
καί άν ύπάρχη, ώς π.χ. Διοικητικόν 
Συμβούλιον, Επιτροπή, Εφορεία 
κ.λ.π.

Δευτερεύοντες ειδικώτερον Διατά- 
κται εις τό πεδίον τού Δημοσίου άλλά 
καί τών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου είνα ι τά όργανα έκεϊνα, 
συνήθως τά μονομελή, τά όποια 
διαθέτουσι, όοας πιστώσεις μεταβιβά
ζονται είς αύτά δΓ έπιτροπικών ώς 
ονομάζονται ταϋτα, χρηματικών ένταλ
μάτων.

Είς τό πεδίον τού δημοσίου ένίοτε ή 
ίδιότης τού Κυρίου καί Δευτερεύοντος 
Διατάκτου συμπίπτει ε ίς  τό αύτό 
όργανον. Ο Νομάρχης αίφνης είναι 
δυνατόν νά έχη καί τήν ιδιότητα τού 
Δευτερεύοντος Διατάκτου, έάν ό 
Υπουργός μεταβιβάση είς αύτόν πρός 

έκτέλεσιν πιστώσεις δΓ έπιτροπικοϋ 
χρηματικού έντάλματος.

Εύλογον τυγχάνει, ότι αί πιστώσεις αί 
όποϊαι μεταβιβάζονται δι έπιτροπικών 
χρηματικών ένταλμάτων πρέπει νά 
χρησιμοποιούνται μόνον διά τόν σκοπόν 
διά τόν όποιον χορηγούνται ύπό τών 
Κυρίων Διατακτών. Δηλαδή ώς προκύ
πτει έκ τού γράμματος καί τού 
πνεύματος τού νόμου δέν πρέπει αί δΓ 

Επιτροπικών χρηματικών ένταλμάτων 
μεταβιβαζόμενοι πιστώσεις νά συγ- 
χέωνται μετά τών άνεγεγραμμένων είς 
τούς τακτικούς ή ειδικούς κ.λ.π. 
προϋπολογισμούς τού δημοσίου ή τών 
νομικών προσώπων, τά ύπόλοιπα δέ τά 
όποια πιθανώς δημιουργοϋνται έκάστο
τε πρέπει οπωσδήποτε νά έπιστρέφων- 
ται είς Κυρίους Διατάκτας. Εάν τά

ύπόλοιπα ταύτα δέν έπιστραφώοι είς 
τούς Κυρίους Διατάκτας, άλλά συμπε- 
ριληφθώσι ε ίς  τάς πιστώσεις τών 
προϋπολογισμών τών οικείων υπηρε
σιών τότε έπέρχεται τοιαύτη σύγχυσις, 
ώστε οί κύριοι Διατάκται νά άγνοώοι τήν 
πραγματικήν εικόνα τών έκτελεσθέν- 
των ύπ' αύτών προϋπολογισμών, καθ' 
όσον οί προϋπολογισμοί αϋτοι δέν 
έμφανίζουσι τά πραγματικά μεγέθη τών 
γενομένων δαπανών. "Αλλως τε τούτο 
διαφαίνεται σαφέστερον άν έξετάση 
τις τόν τρόπον διά τού όποιου 
άνακαλοΰνται ύπό τών Κυρίων Διατακ- 
τών αί μεταβιβαζόμενοι ε ίς  τούς 
Δευτερεύοντος Διατάκτας πιστώσεις.

' Ανακλητικά καλούνται τά χρηματικά 
έντάλματα διά τών όποιων ό Κύριος 
Διατάκτης άνακαλεί τάς μεταβιβασθεί- 
σας είς τούς Δευτερεύοντος Διατά- 
κτας πιστώσεις. Αλλά καί ή διαδικασία 
έπιστροφής τών πιστωτικών ύπολοίπων 
είς τούς Κυρίους Διατάκτας διαγράφε
ται ίδια διά τά νομικά πρόσωπα, ύπ' 
αύτοϋ τούτου τού νόμου.

Έκ τών όσων έλέχθησαν άνωτέρω, 
προκύπτει άβιάστως τό συμπέρασμα, 
ότι Κύριοι Διατάκται είναι όσοι ορίζονται 
εύθέως έκ τού νόμου, ένώ Δευτε
ρεύοντες έκεΐνοι είς τούς όποιους 
μεταβιβάζονται αί οίκείαι πρός έκτέλε- 
σιν πιστώσεις ύπό τών Κυρίων Διατα- 
κτών.

' Η διαδικασία έξ άλλου χορηγήσεως 
τών είς τούς Δευτερεύοντος Διατά- 
κτας πιστώσεων ορίζεται ύπό τού 
νόμου, καθώς έπίσης ή τοιαύτη τής 
άνακλήσεως αύτών, όπως προσέτι καί 
τής έπιστροφής τών πιστωτικών 
ύπολοίπων.

"Ωσαύτως τών πιστωτικών ύπολοί
πων, τά όποια δημιουργοϋνται εις 
χείρας τών Δευτερευόντων Διατακτών, 
είναι άπαραίτητος ή έπιστροφή είς τούς 
Κυρίους Διατάκτας έξ ών ήντλήθησαν 
αί σχετικά! πιστώσεις.
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Η ΚΥΠΡΟΣ
Συνέχεια άπό τή σελ. 611

εξωτικά βοτάνια πού ξαναδίνουν τήν 
άλκιμη νεότητα, κ ι' άλλα λογής - λογής 
ξόρκια καί ταμπού.

' Η Παναγία της ' Ασσίνου είναι ένας 
μικρός Βυζαντινός ναός στίς παρυφές 
τού Τροόόους. ' Η εκκλησία ταύτη είναι 
άφιέρωμα κάποιου τιτλούχου Βυζαντι
νού, τού Νικηφόρου Μάγιστρου. Οί 
το ιχογραφίες πού τήν στολίζουν 
φέρνουν τά ίχνη μιας εξαιρετικής 
τέχνης τής λαμπρής Βυζαντινής εποχής 
τών Κομνηνών.

Εκτός άπό τίς εκκλησίες καί τά 
μοναστήρια τής Παναγίας πού κατά τό 
πλεϊστον έχουν άφιερωθή στ' όνομά 
της, στήν Κύπρο θά βρούμε καί πλήθος 
άλλων εκκλησιών καί μοναστηριώνπού 
είναι άφιερωμένα σέ άλλους Αγίους. 
Τά πιό όνομαστά δε άπό αύτά είναι: Τού 
Αποστόλου Βαρνάβα, θεμελιωτοΰ τής 

Κυπριακής εκκλησίας, τού Αγίου 
Έπικτήτου, τού Αγίου Έρμολάου, 
τού Αγίου Μάμαντος, τής Αγίας 
Νάπας, τού Αγίου Λαζάρου, ό όποιος 
μετά τήν άνάστασί του, άπό τόν Χρι
στό, ήλθεν στήν Κύπρο καί έγινε ό πρώ
τος 'Επίσκοπος Κυτίου, τών Αγίων 
'Ομολογητών, τού Αγίου Δομετίου, 
τού Αγίου θεράποντος, τού Αγίου 
Νεοφύτου καί πλήθους άλλων Αγίων.

Μαζί μέ τούς Αγίους, τό νησί 
άποδίδει μεγάλο σεβασμό καί ατούς 
νεκρούς του. Ποικίλες άλλες δοξασίες 
καί έθιμα δείχνουν πόσο βαθειά 
επηρεάζει τήν ψυχή καί κατευθύνει τή 
ζωή τού Κυπρίου ή χριστιανική πίστη. 
Οί περιπέτειες τους μέ τούς ξένους 
κατακτητές καί δυνάστες καί οί έξ 
αιτίας των δυσκολίες στήν καλλιέργεια 
τής γής καί έπομένως καί τήν έπιβίωσή 
τους, τούς έκαναν νά δώσουν ιερή 
σημασία στό σιτάρι, πού είναι ή βάση 
τής τροφής μέ τό ψωμί, καί στήν έλιά, 
πού θυμίζει τήν λατρεία τής Δήμητρας 
καί τής Αθήνας. Μέ τό σιτάρι θά 
ράνουν τά «νιογάμπρια» κατά τό «χορό 
τού Ήσαϊα». Μέ τό ίδιο θά επιδιώξουν 
τήν «εύετηρία» (έφορο έτος, καλή 
σοδειά) φτιάχνοντας τά «κόλλυβα τού
Αη Βασίλη», τήν παραμονή τής 

Πρωτοχρονιάς. Τά «κόλλυβα» αύτά, τά 
τοποθετούν σ ' ένα βαθύ πιάτο καί 
πάνω άπ' αύτά τήν βασιλόπιττα. Μαζί 
μέ μιά «μπότσα» (μπουκάλα) κρασί καί 
τό πορτοφόλι τού πατέρα τ ' άφήνουν 
πάνω σ' ένα τραπέζι μέχρι τά

μεσάνυχτα γιά νά τά εύλογήση ό “Αη 
Βασίλης. Στή μέση τής πίττας άνάβουν 
ένα κερί. Τά μεσάνυχτα τήν κόβουν καί 
τήν τρώνε μαζί μέ τό βρασμένο σιτάρι.
' Εκτός άπ' αύτό, μέρες πρίν, βάζουν οί 
γεωργοί σ ' ένα πιάτο μέ νερό άλλο 
σιτάρι νά φουσκώση, γιά νά μείνη ώς 
αύτή τήν ώρα νά τό εύλογήση ό "Αη 
Βασίλης.

Τήν «Κυριακή τής Ελιάς» (τών 
ΒαΊων) παίρνουν κλαδιά ελιάς καί τ ' 
άφήνουν στήν εκκλησία γιά ν' 
άγιασθοΰν μέχρι τής Άναλήψεως. 
Ξερά τοποθετούν τά φύλλα τής έλιάς 
σέ πήλινα θυμιατά καί θυμιάζουν τό 
σπίτι, άντί μέ λιβάνι, περνώντας τό δεξί 
τους χέρι τρεις φορές μέσα άπό τόν 
καπνό. Μ ' αύτό άκόμα θυμιάζει ή μάνα 
τής νύφης τά νιογάμπρια κι' όσους 
γυρίζουν άπό τήν εκκλησία μετά τήν 
ιεροτελεστία. Τό ίδιο γίνεται καί κατά 
τήν γέννηση τών παιδιών.

φύλλα έλιάς τοποθετούν τά παιδιά, 
όνοματίζοντάς τα μέ τά ονόματα τών 
δικών τους, καί τά ρίχνουν στό τζάκι 
τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, γιά 
νά δοΰν μέ τό πήδημα πού θά κάνουν, 
άν καί ποιοι άπ' αύτούς τούς άγαποΰν. 
Τό ίδιο βράδυ κλαδάκι έλιάς τοποθε
τούν στίς πόρτες καί τά παράθυρα τού 
σπιτιού.

Κοντά σ' αύτά, είναι μεγάλη ή 
λατρεία τού άγιασμένου νερού στό 
νησί, καί τής φωτιάς πού θά τούς 
παρασκευάση τό φα ί καί θά τούς 
ζεστάνη τό κορμί. Πολλά είναι τ' 
άγιασμένα νερά στό νησί, πού πότε ή 
διψασμένη Παναγία ή ό κουρασμένος 
“Αγιος, καθώς είδαμε, έκαμαν ν' 
άναβλύσουν στά μέρη πού πέρασαν. 
Μ ' άγιασμό θά ραντίσουν καί τά 
χωράφια τους τήν παραμονή τών 
φώτων. Μέ τό "Αγιο φώς τής 
έκκλησιός θ' άνάψουν τά καντήλια καί 
τίς λάμπες τού σπιτιού τους τήν ήμέρα 
τών φώτων καί τήν βραδυά τής 
Άναστάσεως, μέ τό «Χριστός Ά νέ- 
στη».

Λίγο μετά τήν εισβολή. Μιά γριούλα κλαίει 
γιά τούς χαμένους δικούς της.

Εκτός άπό τίς θρησκευτικές αύτές 
παραδόσεις, έχουν δημιουργήσει πλή
θος άλλων παγανιστικών. Ό  Κυπρια
κός λαός είναι άπό τούς πιό εύφάντα- 
στους στό σημείο αύτό. Δέν ύπάρχει 
βρύση, ποτάμι, γεφύρι, δένδρο, 
κρεμνός, έρείπιο, κορφή ή «σπήλιος» 
(σπηλιά) πού νά μήν έχη συνδεθή μέ 
κάποια παράδοση. Τόσα κατάλοιπα 
λαών καί πολιτισμών πού πέρασαν άπό 
τό νησί, τού κέντησαν τή φαντασία γιά 
μιάν ιστορία, γιά μιά ερμηνεία, φοίνι
κες, Αχαιοί, Άσσύριοι, Αιγύπτιοι, 
Πέρσες, Ρωμαίοι, Εβραίοι, Βυζαντινοί 
Ελληνες, "Αραβες, Γάλλοι, Αγγλοι,

' Ενετοί, Τούρκοι έδημιούργησαν γεγο
νότα, άφησαν εντυπώσεις καί έγκατέ- 
λειψαν ποικίλα μνημεία.

"Αν θελήσωμε, ύστερα άπ' όσα 
είπαμε μέχρι τώρα, νά χαρακτηρίσουμε 
τόν Κυπριακό λαό, θά τόν βρούμε 
βαθειά θρησκευτικό, μέ μεγάλη συντη- 
ρητικότητα προσηλωμένο στίς παλιές 
του δοξασίες καί συνήθειες πού τού 
κληροδότησε μιά άσβηστη Ελληνική 
παράδοση - τό πιό έκπληκτικό άπ' όλα 
είναι ή διάσωση τής γλώσσας του, μιάς 
γλώσσας πού είναι τό πλησιέστερο 
παρακλάδι τής «Κοινής» τών έλληνιστι- 
κών χρόνων - άπλό καί άνεπιτήδευτο 
καί άταβιστικά φιλόξενο πού, μ' όλες 
τίς άνέσεις καί τά κηρύγματα ποικίλων 
πολιτισμών καί κυρίων, μένει προσκολ- 
λημένος σ' ένα πανάρχαιο τρόπο 
σκέψεως καί ζωής πού ικανοποιεί 
άπόλυτα τήν άπλή κοσμοθεωρία του, 
περιορίζει στό έλάχιστο τίς βιοτικές του 
άνάγκες καί τόν κάνει ικανό ν' 
άντιμετωπίζη αισιόδοξα καί νικηφόρα 
τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους τής 
τρικυμισμένης καί πολυκύμαντης ζωής 
του.

"Ενας τέτοιος λαός, πού βρέθηκε 
ψυχικά πανέτοιμος στήν επίσημη ώρα 
τού εθνικού προσκλητηρίου τού 
θρυλικού πιά Διγενή, εύλογημένων 
άπό τήν τόσο προσφιλή ' Εκκλησία του, 
ήταν άδύνατο, ιστορικά τουλάχιστον, 
νά λυγίση στά καταπιεστικά μέτρα ένός 
"Αγγλου δυνάστη ή ένός Τούρκου 
τυράννου. Καί μ' όσα κΓ άν συνέβη- 
σαν, όσα κΓ άν συμφωνήθησαν καί 
όσα κΓ άν άθετήθησαν, δέν μπορεί 
παρά κάποια μέρα, ό πρώτος πολίτης 
τής Λευκωσίας, άνταποδίδοντας τήν 
φιλοφρόνηση πού έκαμε στά κλασσικά 
χρόνια ή πόλις τών Αθηνών στό 
φιλόσοφο Ζήνωνα τόν Κιτίέα, θά 
παραδώση τά κλειδιά τής πόλεωςστόν 
έπίσημο άπεσταλμένο τής Μητέρας 
' Ελλάδος.
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Σπείρα ανηλίκων διαρρηκτών

Σπείρα ανηλίκων διαρρηκτών εξαρ
θρώθηκε άπό όργανα τής Γενικής 
Ασφαλείας Πειραιώς. Οί δράστες 

είχαν διαπράξει μέσα σέ λίγες νύκτες 
20 διαρρήξεις καταστημάτων καί 
συναπεκόμισαν συνολικά τό ποσόν 
τών 85.000 δρχ. καθώς καί πολλά 
άντικείμενα αξίας. Μεταξύ αύτών 
συγκαταλέγεται καί ή 15έτις Τ.Π., ή 
όποια πήρε μέρος σέ 4 διαρρήξεις.

Ένας άπό τούς νεαρούς, ό Β.Σ. 
ήλικίας 16 ετών έφερε πάντα μαζί του 
σέ κάθε νυκτερινή έξόρμησι τής παρέας 
μαχαίρι μέ λεπίδα μήκους 32 έκατο- 
στών, πού χρησιμοποιούσε σάν 
διαρρηκτικό έργαλεϊο γιά τήν παραβία- 
σι τών θυρών εισόδου τών καταστημά
των.

Δύο ήσαν οί άδυναμίες τών νεαρών 
κακοποιών: Οί άλουμινένιες πόρτες τών 
καταστημάτων, πού λόγω μαλακότη- 
τας τού μετάλλου ύποχωροϋν εύκολα 
σέ διαρρηκτική ενέργεια, καί τό ήρεμι- 
στικό «Άρτάν» πού χορηγείται γιά τήν 
άσθένεια τού Πάρκινσον, άλλά δέν 
εμπίπτει στίς διατάξεις τού νόμου περί 
ναρκωτικών.

Πράγματι, οί νεαροί δράστες ήσαν 
«χαπάδηκες» καί ύπό τήν επιρροή τού 
φαρμάκου επιχειρούσαν τήν ίδια νύκτα 
πολλές διαρρήξεις. 'Αδιαφορούσαν

Αριστερά. Ρίζος Χρηστός. Διέρρηξε τό 
χρυσοχοείο τών αδελφών Παπακώστα στήν 
Καρδίτσα καί πήρε κοσμήματα άξίας 
1.500.000 δραχμών. Δεξιά: Βαλεντίνος 
Παπαστεργίου. Μέ μιά δική του «μέθοδο» 
άδειαζε τούς κερματοδέκτες τού ΟΤΕ. 
Κάτω: Ν. Ρόκας. Ανάγκαζε γυναίκες νά 
ποζάρουν γυμνές καί αύτόίκανοποιεϊτο.

ΑΕΙ r i T T U i l
Λ Η Ο ΤΗ Ι ΤΧΙΛΙΙΙΙΑΛ

TOV ΚΟΜΟΥ
ακόμη καί άν κάποιος τούς έβλεπε. 
Άλλω στε ή σύλληψί τους έγινε μιά 
νύκτα άπό άνδρες περιπολικού τής 
Αμέσου Δράσεως, σέ μιά άπό τίς 
άλυσιδωτές διαρρήξεις τους. Λίγη ώρα 
πρό τής συλλήψεώς τους ένας φύλακας 
μεγάλου καταστήματος είχε τηλεφωνή
σει τά χαρακτηριστικά τους στήν 
Άμεσο Δράσι.

Οί νεαροί παρεπέμφθησαν στόν 
εισαγγελέα, ό όποιος τούς άφησε 
έλεύθερους άφοΰ ώρισε τακτική 
δικάσιμο.

Μέ κόλπο ό Βαλεντίνο «ξαλά- 
φ ρω νε» τούς ύ π ερ α σ τικ ού ς  

κερματοδέκτες
Ένας ιδιότυπος κλέφτης συνελήφθη 
άπό τήν Γενική Ασφάλεια Αθηνών. 
Είχε βρή μέθοδο, μέ τήν όποια άδειαζε 
τούς ύπεραστικούς κερματοδέκτες τού 
Ο.Τ.Ε. καί σέ διάστημα 4 μηνών 
συναπεκόμισε 300.000 δραχμές.

Ό  ιδιότυπος αύτός κλέφτης είναι ό 
Βαλεντίνος X. Παπαστεργίου, ετών 53, 
άπό τήν Ρουμανία, πού συνελήφθη 
στήν Ομόνοια έπ' αύτοφώρω, ενώ α
δέιαζε τόν κερματοδέκτη πρό τού φαρ
μακείου Μπακάκου.

Μαζί του, συνελήφθη ή σύζυγός του 
Μαρία ετών 39, έπίσης άπό τή 
Ρουμανία, ώς συνεργός, γιατί προσε-

ποιείτο ότι τηλεφωνεί, μέχρις ότου ό 
σύζυγός της άφαιρέσει τά κέρματα.

Συγκεκριμένα, ό Παπαστεργίου 
τοποθετούσε ένα χαρτόνι στήν υποδο
χή τών κερμάτων έσωτερικώς, ώστε - 
μετά τή συνδιάλεξι - τά κέρματα νά μήν 
πέφτουν στήν ειδική γιά τό σκοπό αύτό 
θέσι.

Έφευγε καί όταν διαπίστωνε ότι 
έγιναν άρκετά ύπεραστικά τηλεφωνή
ματα, έπέστρεφε καί άφαιροϋσε τό 
χαρτόνι.

Τά κέρματα έπεφταν τότε στό χώρο 
έπιστροφής, άπό τόν όποιο άποδίδον-
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ται στόν τηλεφωνοΰντα, άν δέν 
πραγματοποιηθή ή συνδιάλεξι.

Έτσι, τά κέρματα έβγαιναν άπό τόν 
κερματοδέκτη καί τά έπαιρνε αντί του 
ΟΤΕ ό Παπαστεργίου.

Χασίς άπό την Τουρκία
Γάλλος γλύπτης καί "Ελληνας 

άεργος, πού εμφανίζονταν σάν Γερμα
νός ό πρώτος καί "Αγγλος ό δεύτερος, 
μέ πλαστά διαβατήρια, συνελήφθησαν 
άπό τήν Γενική Ασφάλεια ’ Αθηνών 
γιά κατοχή καί πώλησι ήρωίνης, 
μορφίνης, κοκαίνης καί χασίς.

Συγκεκριμένα, όργανα τής 'Υπηρε
σίας Διώξεως Ναρκωτικών συνέλαβαν 
τόν Πεζίς φ. Τεζενά, ετών 30, Γάλλο 
γλύπτη γιά πώλησι μορφίνης στήν 
Πλάκα.

Ό  Τεζενά είπε ατούς αστυνομικούς 
ότι είναι Γερμανός καί ότι είσήγαγετήν 
μορφίνη άπό τήν Τουρκία, μέσω 
Πυθίου πρό 20ημέρου.

Οί άστυνομικοί, όμως, μέσω τής 
«Ίντερπόλ» άπεκάλυψαν τήν πραγμα
τική του ταυτότητα.

Τότε ό Γάλλος γλύπτης ώμολόγησε 
ότι άγόρασε τό πλαστό διαβατήριο 
στήν Ιν δ ία  αντί 75 δολλαρίων. 
Άρνήθηκε, έν τούτοις νά άποκαλύψη 
πόση ποσότητα μορφίνης είσήγαγε στή 
χώρα. Π αρ’ ότι οί άστυνομικοί 
γνώριζαν ότι μέρος άπό αυτήν πούλησε 
στήν Πλάκα καί άλλη ποσότητα 
αντάλλαξε μέ χασίς.

Κατά τή σύλληψί του, κατασχέθηκαν 
επάνω του 15 γραμμάρια μορφίνης καί 
μικρή ποσότητα χασίς.

"Εξ άλλου, ανδρες τής Γενικής 
Ασφαλείας ’ Αθηνών συνέλαβον στήν 

όδό Διακρίας τόν Κωνσταντίνο Μ. 
Χατζηκωνσταντινίδη, ετών 32, άπό τήν 
Κηφισιά, γιά κατοχή ναρκωτικών.

’ Ωδηγοΰσε I X. επιβατικό αύτοκίνη- 
το χωρίς άδεια όδηγήσεως καί κατά τή 
σύλληψί του ίσχυρίσθηκε πώς είναι 
"Αγγλος καί ονομάζεται Ντέηβιντ 
Πήρσον έπέδειξε μάλιστα καί πλαστό 
διαβατήριο.

Στήν κατοχή του βρέθηκαν 3,5 
γραμμάρια ήρωίνης 2,5 γραμμάρια 
κοκαίνης καί 1 5 γραμμάρια χασίς.

Ό  Χατζηκωνσταντινίδης άπεκάλυ- 
ψε στούς ασ τυνομ ικούς ότι τά 
ναρκωτικά τά άγόρασε πρό έβδομάδος 
άντί 8.000 δραχμών στό Αμστερνταμ.

Μπαρμπουτιέρα στό «Γαλαξία» 
Σέ «μπαρμπουτιέρα» μετέβαλον 7 

άτομα τή λέσχη τού ξενοδοχείου 
«Γαλαξίας» στήν όδό Ακαδημίας 32.

Καί συνελήφθησαν μέσα σ ’ αύτήν, 
μετά άπό έφοδο άξιωματικών καί 
άνδρών τής Γενικής Ασφαλείας, χθές 
τή νύκτα, ένώ έπαιζαν ζάρια καί εις 
χεϊρας των κατεσχέθησαν 177.000
δρχ·

Συγκεκριμένα, ή Γενική Ασφάλεια 
'Αθηνών είχε πληροφορίες ότι ή λέσχη 
τού ξενοδοχείου - πού λειτουργεί 
νόμιμα - έκλεινε τά βράδια στίς 2 μετά 
τά μεσάνυχτα. Αλλά τήν ίδια ώρα 
μερικά «μεμυημένα» άτομα έμπαιναν 
στή λέσχη άπό δεύτερη εσωτερική καί 
μή προσπελάσιμη είσοδο καί έπαιζαν 
ζάρια.

Κατόπιν αύτοΰ, ομάδα τής Υπηρε
σίας Ηθών καί Λεσχών τής Γενικής 
'Ασφαλείας Αθηνών πήγε στό ξενο
δοχείο στίς 3.30 μετά τά μεσάνυχτα 
καί έστησε ένέδρα.

Στίς 3.40 ένας άπό τούς παίκτες 
άνοιξε τήν κλειδωμένη εσωτερική 
πόρτα γιά νά βγή καί τότε εισέβαλαν 
στή λέσχη οί άστυνομικοί.

Οί 7 παίκτες, μόλις άντελήφθησαν 
τήν έφοδο τών αστυνομικών προσπά
θησαν νά αποσύρουν τά χρήματα καί 
νά τά κρύψουν, αλλά δέν τά κατάφε- 
ραν.

Οί άστυνομικοί τούς κατέλαβαν έπ 
αύτοφώρω καί μάλιστα στίς κάλτσες 
ένός άπό τούς παίκτες βρέθηκαν - μετά 
άπό έρευνα - κρυμμένα χρήματα.

Έτσι κατεσχέθησαν 18.000 δραχ
μές στό τραπέζι πού έπαιζαν ζάρια καί
159.000 στά ρούχα τους.

Οί 7 παίκτες συνελήφθησαν καί 
οδηγήθηκαν στήν Εισαγγελία.

Τά χρήματα κατετέθησαν στό Ταμείο 
Παρακαταθηκών καί Δανείων.

’Εξανάγκαζε γυναίκες νά 
ποζάρουν ολόγυμνες καί 

αύτοϊκανοποιεΐτο

"Εμπαινε στά σπίτια, σάν τεχνικός 
τού ΟΤΕ, καί όταν εϋρισκε γυναίκες νά 
είναι μόνες τους, τις άξανάγκαζε νά 
...ποζάρουν γυμνές, γιά νά αύτοίκανο- 
ποιήται!..

Πρόκειται γιά τόν Ν., Στ. Ρόκκα, 41 
ετών, φύλακα τού ΟΤΕ, ό οποίος 
κατεδικάσθη άπό τό Τριμελές Πλημμε
λειοδικείο Αθηνών σέ φυλάκισι 8 
μηνών, γιά τό χυδαίο... σύστημα πού 
εφάρμοζε.

Ό  Ρόκκας συνελήφθη, μετά τήν 
καταγγελία 25χρονης αισθητικού πού 
είχε δεχθεί πρό ήμερών τήν έπίσκεψί

του στό διαμέρισμά της, καί αναγκά
σθηκε νά γυμνωθή, γιά νά «έκτονωθή» 
μπροστά της ό κατηγορούμενος.

Θά πρέπει νά σημειωθή ότι ό Ρόκκας 
είχε μία άτζέντα, μέ τά ονόματα καί τά 
τηλέφωνα δεκάδων γυναικών, πού 
έσκόπευε νά έπισκεφθή γιά νά τις 
...θαυμάση!

Χαρτόπαιζαν καί έκαναν τή 
«μεγάλη ζωή» μέ τίς «εισπρά

ξεις» διαρρήξεων.

Τριμελής σπείρα διαρρηκτών, σεση
μασμένων κακοποιών, έξαρθρώθηκε 
άπό τήν Γενική Ασφάλεια Αθηνών. 
Τά μέλη της, πού συνελήφθησαν, 
διέπραξαν 45 διαρρήξεις καταστημά
των καί έκαναν 5 απόπειρες διαρρή
ξεων στήν Αθήνα καί τά προάστια. 
Από τίς διαρρήξεις αύτές ή σπείρα 

συναπεκόμισε κοσμήματα, τιμαλφή καί 
άλλα είδη αξίας 3,5 εκατομμυρίων 
δραχμών καθώς καί 100.000 δραχμές.

Οί συλληφθέντες είναι οί: 1) 
Νικόλαος Κ. Σαμαράς, ετών 36, άπό 
τόν Πολύγυρο Χαλκιδικής, άεργος, 
σεσημασμένος κακοποιός, πού άποφυ- 
λακίσθηκε τόν ' Οκτώβριο τού 1979, 2) 
Βασίλειος Δ. Παπανικολάου, ετών 34, 
άπό τήν Καρδίτσα μικροπωλητής 
παπατζής καί σεσημασμένος κακο
ποιός. 3) Χρήστος Ν. Ρίζος, ετών 30, 
άπό τήν Καρδίτσα, σερβιτόρος γαμ
βρός τού Παπανικολάου.

Τίς διαρρήξεις διέπρατταν κινούμε
νοι μέ ενοικιασμένα αύτοκίνητα καί μέ 
τά χρήματα πού συναπεκόμιζαν 
έπαιζαν σέ χαρτοπαικτικές λέσχες καί 
ζοΰσαν «μεγάλη ζωή».

Ό  Ρίζος είναι ό δράστης τής 
διαρρήξεως τού χρυσοχοείου τών 
άδελφών Παπακώστα, στήν πόλι τής 
Καρδίτσας τήν 29ην Απριλίου, άπότό 
οποίο χρυσοχοείο  συναπεκόμισε 
κοσμήματα αξίας 1.500.000 δρχ.

Μετά τήν διάρρηξι, ό Ρίζος κάλεσε 
τούς συνεργάτες του στήν Καρδίτσα 
καί τούς παρέδωσε τά κοσμήματα γιά 
νά τά πουλήσουν στήν Αθήνα. Αλλά 
ήταν «άτυχοι», γιατί συνελήφθησαν 
άπό τήν Ασφάλεια Αθηνών.

Στά σπίτια τών Σαμαρά καί Παπανι- 
κολάου βρέθηκαν στερεοφω νικά  
συγκροτήματα, φωτογραφικές μηχα
νές, κασέτες, δίσκοι, ραδιόφωνα, 
βιβλία πίνακες, μπιζού, τηλεοράσεις καί 
άλλα.

Ή  συνολική άξια τών κλοπιμαίων 
ύπολογίζεται σέ 3,5 εκατομμύρια δρχ.
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ΝΕΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Στις φωτογραφίες μας στιγμιότυπα όπό τήν ορκωμοσία των νέων ' Υπαστυνόμων. Αριστερά: 
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Δαβάκης καί ό Γενικός Γραμματεύς Υ.Δ.Τ. κ. Σαψάλης. 

Κάτω: Ο διοικητής των Σχολών κ. Πατριανάκος κατά τήν άνάγνωση τής ήμερησίας διαταγής 
Δεξιά: Ή  έπίδοση των πτυχίων άπό τόν Πρωθυπουργό κ. Ράλλη Όπισθεν διακρίνεται ό 
άρχηγός Α Π κ. Λεμονής καί ή ήγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

«Καταστήσατε μόνιμον καί διαρκή επιδίωξίν σας καί μέλημά 
σας τήν κατάκτησιν τής αγάπης, τής έκτιμήσεως καί τής 
εμπιστοσύνης των πολιτών».

Π ΑΡΟΥΣΙΑ τοϋ Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου 

Ράλλη έγινε τήν 3-7-1980 καί ώρα 
11.00 στή Σχολή Αξιωματικών 
Αστυνομίας Πόλεων, ή ορκωμοσία 

74 νέων ' Υπαστυνόμων Β Τάξεως.
' Η τελετή άρχισε μέ έπιθεώρηση 

τών παρατεταγμένων τμημάτων 
άπό τόν κ. Πρωθυπουργό.

Επακολούθησε Δοξολογία χο- 
ροστατούντων τών Μητροπολιτών 
Αττικής κ. Δωροθέου καί Αύλώνος 

κ. Παντελεήμονος.
Στή συνέχεια διαβάστηκε ' Ημε

ρήσια Διαταγή τοΰ Διοικητοϋ τών 
Αστυνομικών Σχολών, Γενικού 
Αστυνομικού Δ/ντού κ. Ήλία 

Πατριανάκου.
' Ο κ. Πατριανάκος είπε τά έξής 

χαρακτηριστικά:
«Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε 
τής Κυβερνήσεως

Ή  παρουσία σας, κατά τήν 
σεμνήν αυτήν τελετήν, ιδιαιτέρως 
τιμά καί τήν Σχολήν καί τούς νέους 
' Υπαστυνόμους.

Ως Διεθυντής τής Δ/σεως 
Αστυνομικών Σχολών σάς εύχαρι- 

στώ θερμώς καί σάς διαβεβαιώ ότι 
οί νέοι Υπαστυνόμοι έχουν διαπαι-

δαγωγηθή νά έκτελέσουν ενόρκως 
καί εις τό άκέραιον τό καθήκον των 
έναντι τού "Εθνους καί τής 
Κοινωνίας.

Νέοι 'Υπαστυνόμοι 
Πρό ολίγου μέ τά εύλογίας τής 

Αγίας ήμών Εκκλησίας έδώσατε 
τόν καθιερωμένον όρκον, τόν 
όποιον έχετε ίεράν ϋποχρέωσιν νά 
τηρήσετε άπαρεγκλίτως.

Είναι φυσικόν νά αίσθάνεσθε 
ύπερηφάνειαν, διότι μετά τριετή 
έπίπονον δοκιμασίαν καί έκπαίδευ- 
σιν κατεκτήσατε τόν τόσον έπίζη- 
λον πρώτον βαθμόν τής ύπηρεσια- 
κής σας σταδιοδρομίας, ώς Αξιω
ματικών. Αλλά καί ήμεϊς αίσθανό- 
μεθα βαθεϊαν ίκανοποίησιν καί 
ψυχικήν ένδυνάμωσν άντικρύζον- 
τας σας, τούς νέους Αξιωματι
κούς, τήν χρυσή έλπίδα τού 
Αστυνομικού Σώματος μέ τήν 

ώραίαν καί έπιβλητικήνπαράστασιν, 
τήν σφριγώσαν νεότητα, τήν έθνι- 
κήν ύπερηφάνειαν καί τήν ' Ελληνι
κήν λεβεντιά.

Κατά τήν τριετή φοίτησίν σας 
κατεβλήθη έντονος καί πολύπλευ
ρος προσπάθεια έκ μέρους τών 
καθηγητών σας, τόσον τών διακε
κριμένων διαπρεπών καί πάγκοινου

άναγνωρίσεως ιδιωτών έπιστημό- 
νων, όσον καί τών έξαιρέτων 
"Αξιωματικών τοϋ Σώματος, έν 
ένεργεία καί έν συντάξει, καί είναι 
βέβαιον ότι έπετεύχθη διά τής 
εύμεθόδου καί ολοκληρωμένης 
διδαχής καί διαπαιδαγωγήσεως 
σας, όχι μόνον ή πλήρης καί άρτια 
έπαγγελματική σας κατάρτισις, 
άλλά κυρίως ό έξοπλισμός σας διά 
τών ήθικών καί πνευματικών 
έκείνων έφοδίων, τά όποια σάς
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είναι άπολύτως αναγκαία διά τήν 
έπιτυχή έπιτέλεσιν ένός ύψηλοΰ 
λειτουργήματος, ώς είναι τό 
αστυνομικόν έργον.

Ή  Σχολή ιδιαιτέρως τιμά τούς 
διδασκάλους σας, διά τήν όλην 
προσπάθειαν καί προσφοράν των 
καί όλοθέρμως ευχαριστεί αύ- 
τούς. Εμαι άπολύτως βέβαιος ότι 
θά εΐπητε καί έσεΤς πρός αύτούς τό 
λεχθέν ύπό τού Μεγάλου ’ Αλεξάν
δρου διά τόν διδάσκαλόν του 
Άριστοτέλην: «Εις τούς γονείς 
μου οφείλω τό ζην, άλλ' εις τούς 
διδασκάλους μου τό εϋ ζήν».

Νέοι Ύπαστυνόμοι 
Καλεϊσθε νά γίνετε οί σκυταλο- 

δρόμοι τής Αστυνομικής ιδέας, οι 
συνεχισταί τού λαμπρού έργου τού 
εύγενοϋς Αστυνομικού Σώματος, 
τού όποιου ή έπί έξήκοντα περίπου 
έτη, άπό τής ίδρύσεώς του καί 
μέχρι σήμερον, δράσις καί προ
σφορά του ύπήρξεν πανθομολο- 
γουμένως κατ' έξοχήν έθνικώς καί 
κοινωνικώς έπωφελής.

Ήγωνίσθη τό 'Αστυνομικόν 
Σώμα καί άγωνίζεται ϋπερανθρώ- 
πώς έναντίον άντεθνικώς καί 
άντικοινωνικώς δρώντων ομάδων 
καί άτόμων, προκειμένου νά 
έπιτευχθή ή έμπέδωσις τής τάξεως 
καί τής άσφαλείας εις τόν χώρον 
τής τοπικής του άρμοδιότητος, 
προϋποθέσεις αί όποϊαι είναι 
άπολύτως άναγκαΐαι διά τήν ειρηνι
κήν καί ομαλήν διαβίωσιν των 
πολιτών εις μίαν εύνομουμένην 
Πολιτείαν. Καί οί άγώνες αύτοί 
καθηγιάσθησαν διά τού αίματος 
καί τής ζωής πολλών άνδρών τού 
Σώματος, τών όποιων τό παράδειγ
μα έχομεν ίεράν ύποχρέωσιν νά 
μιμηθώμεν, έάν άπαιτηθή.

Σήμερον ή Πολιτεία, όλως 
τιμητικώς, σάς άναθέτει τήν 
προστασίαν σπουδαιοτάτων καί 
πολυτιμωτάτων έννόμων άγαθών 
ώς τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας τών πολιτών. Φανήτε 
άντάξιοι τής τιμής αύτής καί 
περκρρουρήσατε τά άγαθά ταύτα 
έκ παντός κινδύνου προσβολής των 
μετά πάσης εύψυχίας, εύτολμίας 
καί αύταπαρνήσεως.

Μέ ιδιαιτέραν άκόμη φροντίδα

καί μέριμνα πλησιάσατε τόν νέο ν, ό 
όποιος άπειρος, άδολος καί εύπι
στος, ώς είναι, διατρέχει πλείστους 
όσους κινδύνους, ήθικής, ψυχικής 
καί πνευματικής διαβρωσεως του, 
προστατεύσατέ τον διά τών νουθε
σιών καί παραινέσεών σας καί 
κατευθύνατέ τον πρός τόν έντιμον 
καί ένάρετον βίον.

Καταστήσατε έμβλημά σας τάς 
ύψηλάς άνθρωπιστικάς καί κοινω
νικός έννοιας, τάς όποιας έδιδάχ- 
θητε, τής Δικαιοσύνης, τής ’ Ισονο
μίας καί τής ' Ισοπολιτείας, αί όποϊαι 
πρέπει νά πληρούν έντελώς τήν 
ψυχήν καί τό πνεύμα σας καί νά 
κατευθύνουν άποκλειστικώς κάθε 
ένέργειαν καί πράξιν σας.

Νά έχετε πάντοτε κατά νούν ότι 
ή έφαρμογή τών νόμων πρέπει νά 
έπιτυγχάνεται όχι μετά τής άκρας, 
άκάμπτου καί άτέγκτου αύστηρότη- 
τος έναντι όλων άδιακρίτως τών 
άδικηματιών, άλλά μετά τής άπαι- 
τουμένης λογικής μέν αύστηρότη- 
τος έναντι τών ένσυνειδήτως 
άδικοπραγούντων, μετά τής έπι- 
βαλλομένης δέ έπιεικείας καί 
κατανοήσεως έναντι τών έκ περι- 
στάσεως καί άνευ έγκληματικής 
διαθέσεως παραβατών, πάντοτε

όμως μετ ακρας 
τας καί άμεροληψίας.

Εις τάς ύπηρεσιακάς σας σχέ
σεις νά έπιδεικνύετε ένσυνείδητον 
σεβασμόν καί άπόλυτον ύπακοήν 
πρός τούς προϊσταμένους σας, 
καλώς έννοουμένην άλληλεγγύην 
καί φιλαλληλίαν πρός τούς συνα
δέλφους σας καί άπειρον άγάπην, 
στοργήν καί ένδιαφέρον πρός τούς 
ϋφισταμένους σας, τούς όποιους 
νά κατευθύνετε, νά νουθετήτε καί 
νά έλέγχετε, όταν έπιβάλλεται, 
άλλά καί νά άναγνωρίζετε τάς 
προσφερομένας ύπηρεσίας των, νά 
κρίνετε τούτους άκριβοδικαίως καί 
νά άμειβετε αύτούς έπαρκώς.

Νά έχετε άκμαϊον έθνικόν 
φρόνημα καί άρραγή πίστιν εις τήν 
Πατρίδα, τά έθνικά ιδεώδη καί τάς 
παραδόσεις.

Νά έχετε άκόμη άπαρασάλευτον 
πίστιν εις τόν Θεόν καί νά εΐσθε 
έμποτισμένοι μέ τάς αιώνιας καί 
άκαταλύτους χριστιανικός άξίας καί 
άντιλήψεις, αί όποϊαι καί μόναι νά 
άποτελούν τό άκλόνητον βόθρον 
έπί τού όποιου νά στηρίξετε τό 
οικοδόμημα τών σχέσεών σας μετά 
τών συνανθρώπων σας.

Σ υ ν έχ ε ια  στή σελ. 671
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ  Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΓΟΝΕΣ

«ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΑ»
Α ΠΟ 13-15/6/80 διεξήχθησαν 

σκοπευτικοί άγώνες, εις μνήμην 
τοϋ έ.ά Αρχηγού Αστυνομίας Πό
λεων Γεωργακοπούλου Παντελή, όστις 
άπό τοϋ έτους 1937 έκαλλιέργησε καί 
ανέπτυξε τό άθλημα τής Σκοποβολής 
τόσον μέσα στόν χώρο τής Αστυνο
μίας, όσον καί στή γενικώτερη Εθνική 
προσπάθεια.

Γιά τό έργο καί τήν προσωπικότητα 
τοϋ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, τήν αθλητι
κή του δράσι καί τήν προσφορά του στό 
άθλημα τής Σκοποβολής έπί ' Εθνικοϋ 
Επιπέδου ώμίλησε ό Ύπαρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων έ.ά κ. Βασίλειος 

Κρύος, παλαιός Πρωταθλητής Σκοπο
βολής Σταθεροϋ στόχου, όστις είπε, 
μεταξύ τών άλλων καί τά έξής:

Πρέπει νά έπαινέσωμεν καί νά 
συγχαρώμεν τό Αρχηγείο Αστυνο
μίας Πόλεων διότι, διά τών προκηρυ- 
χθέντων καί τελεσθέντων Σκοπευτικών 
Αγώνων τιμάται κατά τήν στιγμήν 

ταύτην ή μνήμη άξιου μέλους - έν ζωή 
τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πό- 
λέων, τοϋ έ.ά. Αρχηγού Παντελή 
Γεωργακοπούλου, έπί τή συμπλήρωσει 
έτους άπό τοϋ θανάτου του.
-  Γνωστός πάρα πολύ, διά μερικούς 
μεταξύ ήμών, έντελώς όμως άγνωστος 
διά τούς πολλούς τών παρισταμένων ό 
Παντελής Γεωργακόπουλος.

Ανθρωπος μέ πολλαπλήν καί 
ιδιαζόντως χαρακτηριστικήν δραστη
ριότητα, όξύνους, δυναμικός, συνε- 
λάμβανε μέ εύχέρειαν ιδέας, έσχεδία- 
ζεν έπ' αύτών καί ύλοποίει θετικώς πάν 
ό,τι χρήσιμον ύπηρεσιακώς ή έθνικώς 
άναγκαίον.

Ούδέν άκατόρθωτον παρά τώ Παντε
λή Γεωργακοπούλω, αύτό καθιερώθη 
ώς δόγμα καί τό έπίστευσαν βαθέως 
τόσον οί φίλοι του, όσον καί οί έπίβουλοι 
τής άξίας του καί τοϋ έργου του.

Είχεν ό άείμνηστος τιμώμενος τό 
σπάνιον προσόν νά προβλέπη καί διά 
τών σχεδίων καί τών ενεργειών του νά 
προλαμβάνη. Εις τήν πρωτοβουλίαν του 
καί εις τήν όργανωτικήν του ικανότητα 
όφείλετο ή συγκρότησις εις λίαν 
έπικίνδυνον διά τήν ' Ελλάδα περίοδον 
τής άξιομάχου καί περισπουδάστου 
εκείνης ύπηρεσίας τής Τ.Ι.Ε., ή όποια 
άφήκεν εποχήν εις τήν μνήμην ήμών 
τών έπιζώντων διά τάς έξαιρετικάς πρός 
τήν πατρίδα ύπηρεσίας.

Τά προτερήματα τής δημιουργικότη
τας καί τής άποτελεσματικότητος, έν 
συνδυασμώ πρός τήν πολύπλευρον τής 
προσωπικότητάς του ήγαγον τούτον εις 
τήν σύλληψιν τής ιδέας νά όργανώση 
καί νά εμφάνιση άγωνιστικήν σκοπευτι
κήν όμάδα, διαβλέψας ότι πέραν τής 
προβολής θά έπιτυγχάνοντο πλείστα 
όσα ύπηρεσιακά ώφέλη: ' Αξιολόγησις 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρου εμψύ
χου ύλικοϋ εις τό άνδροπρεπές έθνικόν 
άθλημα τής σκοποβολής διά τό 
συμφέρον τοϋ Σώματος, έλεγχος, 
άνανέωσις καί άντικατάστασις όπλων 
καί πυρομαχικών, πραγματοποιουμένου 
τούτου διά τής χρήσεως καί καταναλώ- 
σεως εις γενικός καί ειδικός εκπαιδεύ
σεις, σημειωτέον ότι εις προγενέστε
ρος έποχάς ή παλαιότης τών φυσιγγίων 
δέν έπέτρεπεν εις τά βλήματα νά 
εξέρχονται τών καννών τών περιστρό
φων.

Τώ 1937 τή προσωπική του πρωτο
βουλία καί είσηγήσει, ώς άναφέρει ή 
Ιστορία, ώργάνωσε τήν έμφάνισιν 
Αστυνομικής Σκοπευτικής Όμάδος 

Πολεμικού τυφεκίου εις τό έν Θεσσα
λονίκη διεξαχθέν πρωτάθλημα, όπου ή 
Αστυνομική Ό μ ά ς κατέλαβε τήν 

πρώτην θέσιν. Εις τό άγώνισμα έκεϊνο 
έλαβε μέρος καί ό Γεωργακόπουλος καί 
ήτο ή πρώτη καί μοναδική φορά πού 

ήγωνίσθη ώς σκοπευτής, τής μετέπειτα 
δραστηριότητός του έξικνουμένης 
μέχρι τής οργανωτικής καί διοικητικής 
πλευράς.

Μετά τήν έμφάνισιν ταύτην άντιμε- 
τώπισε τάς συνήθεις δυσκολίας τής 
ύπηρεσίας, καί τώ 1947 έπαναλαμβάνει 
τήν προσπάθειάν του καί συγκροτεί 
νέαν όμάδα, έπικουρούμενος ύπό τών 
άειμνήστων Ναυάρχου έ.ά. Δημητρίου 
Λούνδρα. Προέδρου τής ΣΚ.Ο.Ε. καί 
Υποστρατήγου έ.ά. 'Αγγέλου Παπα- 

δήμα, Προέδρου τής Πανελληνίου 
Σκοπευτικής Εταιρείας, ή όποια μάς 
φιλοξενεί καί τήν στιγμήν ταύτην.

Τήν άρχηγίαν τών Αστυνομικών 
Σκοπευτικών Ομάδων δ ιετήρησε 
μέχρι τό 1951, ότε μετετέθη εις 
Κέρκυραν, Πάτρας κ.λ.π.

Κάτω: Ο Β Υπαρχηγός Α.Π κ. Κουβέλης 
κατά τήν έπίδοση διπλώματος σέ διακρι- 
θέντα σκοπευτή. Στήν άπέναντι σελίδα 
Επίσης έπίδοση διπλώματος άπό τόν τ. 
Υπαρχηγό Α.Π κ. Κρύο.
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Ή  ιδέα διά τήν συγκρότησιν καί 
έμφάνισιν ε ις  τούς αγωνιστικούς 
χώρους άστυν. σκοπευτ. όμάδων 
άνήκει άναμφισβητήτως ε ις  τόν 
Παντελήν Γεωργακόπουλον. Ή  έπι- 
νόησις καί ή ύλοποίησις άναφέρεται εις 
έποχήν πριν ή άσχοληθή ό άλλος 
κόσμος μέ τοιαϋτα μεγαλόπνοα έργα, 
δΓ αυτό δεδικαιολογημένη ή τιμή ή 
όποια άποδίδεται σήμερον εις τήν 
μνήμην του. Οί νικηταί θά αίσθάνωνται 
ιδ ιαιτέραν ύπερηφάνειαν διά τά 
κτηθέντα έπαθλα καί οί άγωνισθέντες 
γενικώς επίσης θά αίσθάνωνται υπερη
φάνειαν, διότι ή άγωνιστική συμμετοχή 
των έτίμησεν ένα θεμελιωτήν τής 
Σκοποβολής.

Διά τής εισφοράς τού Σώματος τής 
1 Αστυνομίας Πόλεων, τή έμπνεύσει 
τού Παντελή Γεωργακοπούλου, ή 
' Ελληνική Σκοποβολή άπέκτησε ζωήν 
καί δύναμιν, μεγάλος άριθμός σκοπευ
τών άστυνομικών, ένεργητικόν προσω
πικόν τεράστιον ε ις  όργανώσεις 
άγώνων, συμμέτοχοι εις τάς Διοικήσεις 
κ.λ.π. καί έδικαιώθησαν οί συνδρα- 
μόντες πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην 
άείμνηστοι Λούνδρας καί Παπαδήμας. 
Τό 50% τής Ελληνικής Σκοποβολής 
άνήκει εις τήν ' Αστυνομίαν Πόλεων καί 
όφείλεται εις τόν σπόρον τού Παντελή 
Γεωργακοπούλου δΓ αύτό καί εισηγού
μαι τήν κατ' έτος έπανάληψιν τών 
άγώνων τούτων, διά νά τιμάται ή μνήμη 
ενός άγνοϋ, σεμνού καί άνιδιοτελοϋς 
άγωνιστοϋ τής Ελληνικής Σκοποβο
λής.

Μόνον εις ένα πράγμα δέν θά 
συμφωνεί ό Παντελής Γεωργακόπου- 
λος ότι, ή Αστυνομία, τήν όποιαν 
αύτός είσήγαγεν εις τήν ΣΚ.Ο.Ε. ώς 
μέλος έπαυσε νά άποτελή πλέον 
Σωματεϊον τής Σκοπευτικής ' Ομο
σπονδίας τής Ελλάδος.

' Αναλυτικά τά άποτελέσματα έχουν 
ώς κάτωθι:
Α. ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 50μ. (ΑΤΟΜΙΚΟΝ) 
1ος Λ/Φ ΠΑΝΑΓΕΑΣ Κ.
2ος Άστυφ. ΚΟΥΛΑΚΟΣ Β.
3ος Αστυφ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

(ΟΜΑΔΙΚΟΝ)
1η όμάς Αστυνομία Πόλεων 
2α όμάς ' Ελληνική χωρ/κή 
3η όμάς Π.Α.Ο.

Β' ΤΥΦΕΚΙ 0,22 «ΠΡΗΝΗΔΟΝ» 
ΑΝΔΡΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟΝ)
1 ος ' Αρχ/λαξ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ I.
2ος ΜΑΝΘΟΣ Ε. τής

Δ.Ε.Η.

3ος ' Αστυ/λαξ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 
(ΟΜΑΔΙΚΟΝ)

1η όμάς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
2α Ομάς ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑ 
3η όμάς Π.Α.Ο.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η ΓΚΙΑΛΗ ΖΩΗ
2α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.

Αφιερωμένο ατά ήρωϊκά βλαστάρια τής 
Αστυνομίας μας

ΠΕΤΡΟΥ & ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Μέαα στή σκοτεινή, καί βροχερή μαύρη νύχτα / 
οάν γλυκό νανούρισμα ακούστηκε, τό βακχικό τό 
μοιρολόι γιό τό χαμό σας./ Πόσες χιλιάδες μάτια 
βλέπανε δακρυσμένα ατό νεκρικό προσκέφαλό 
αας /. Καί μέσα άπ' τό νεκρικό οας κρεββάτι, ή 
άγια αας ψυχή,/ Πέταξε αάν άγγελος, μέο 
τούρανοϋ τό πλάτη /. Πέταξε παντού, καί άφισε 
τό ατερνό χαιρετισμό οας ο ' όλους αύτούς πού 
σάς άγαποϋοαν.

Στά βρωμερά σκουλήκια ατούς αχρείους 
δολοφόνους πού πισώπλατα χτυπήοαν / γιατί 
δέν πίστεψαν οτήν άγια οας μορφή / Ορκο 
δώσαμε. Νά ύψώοουμε τό πνεύμα οας στών 
αθανάτων τήν κορφή/ Τό φοβερό τό μήνυμα πώς 
οβήοτηκε ό ήλιος καί δέν ύπάρχει πιά.
Μάς τόφεραν οί άνανδροι Ναι!
Γιά μάς όμως δέν πεθάνατε, όχι! όχι!
θά ζήτε, παντοτεινό μ έο ' τήν ψυχή μας
Σαν άοτρο φωτεινό θά λάμπετε
Πού θά μάς δίνει δύναμι καί θά μάς καθοδηγεί/
Δεχθείτε τής Πατρίδος μου ήρωϊκά βλαστάρια
άντί λουλούδια / τά δάκρυά μου εύγνωμοούνης
μαργαριτάρια.

ΑΡΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

3η ΠΟΡΕΤΖΑΝΟΥ Α.

Γ  ΤΥΦΕΚΙ 0,22 «ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ» 
(ΑΤΟΜΙΚΟΝ)

1ος ό Χωρ/λαξ ΗΛΙΑΔΗΣ Π.
2ος ό Λιμ/λαξ ΣΤΕΦΑΣ Δ.
3ος ό Άστυφ/ξ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ X.

(ΟΜΑΔΙΚΟΝ)

1η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ μέ 4399/4800 
2α όμάς ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ μέ4291 /4800 
3η όμάς Π.Α.Ο μέ 3302/4800

Δ' ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΤ ΑΝΔΡΕΙ
ΚΕΛΩΝ

(ΑΤΟΜΙΚΟΝ)

1ος ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Γ. Π.Α.Ο.
2ος Ύπαρχ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ε. Α.Π. 
3ος Αστυφ. ΚΟΥΛΑΚΟΣ Β. Α.Π.

(ΟΜΑΔΙΚΟΝ)

1η όμάς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
2α όμάς Π.Α.Ο.
3η όμάς Π.Σ.Ε.

Τούς άγώνας έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των ό Β' Ύπαρχηγός Αστ. 
Πόλεων κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ό έ ά. 
Υπαρχηγός τού Σώματος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΡΥΟΣ, ό Πρόεδρος καί ' Αντιπρόεδρος 
τής ΣΚΟΕ κ.κ. ΚΩΝ. ΛΥΚΟΥΡΗΣ καί 
ΕΥΑΓ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ό Πρόεδρος τής ΠΣΕ 
κ. ΗΛ. ΒΑΛΑΤΑΣ συγγενείς τού τιμωμέ
νου, πολλοί σκοπευταί καί λοιποί 
' Αθλητικοί παράγοντες τής Σκοποβολής.
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νεαρά φυτά καννάβεως Τό χασίς είναι άπό 
τά πιό διαδεδομένα ο όλόκληρο τόν κόσμο 
ν&ρκωτικά, άν καί ή χρήοη του περιορίστηκε 
τά τελευταία χρόνια, μετά τήν άνακάλυψη 
περισσότερο δραστικών ηδονιστικών φαρμά
κων όπως ή ηρωίνη, τό Έλ - ~Ες - Ντί, τά 
διάφορα βαρβιτουρικά κ.ά

«Πήρανε, δηλαδή τήν ζωή τους 
λάθος», όπως θά τραγουδήσουν.

Μέσα οέ τούτο τόν χώρο τής 
' Εκκλησίας μονοπωλιακά, θά λέγαμε, 
υπάρχει ή ομορφιά τής ζωής, ή 
έπιτυχία, ή γνήσια ωριμότητα κι ή 
πρόοδος. Τά άπαραίτητα, δηλαδή, 
έφόδια γιά μιά βαθειά πνευματική καί 
ξέχωρα άνθρώπινη ζωή. Η ' Εκκλησία 
μέ τά άγια της μυστήρια - χαριτώνει τό 
νέο. Τού προσφέρει όλες τις άπαραίτη- 
τες προϋποθέσεις γιά νά άπομακρύνε- 
ται καί νά πολεμά τήν δύναμη τής 
άμαρτίας. Καί νά γλυτώνει άπ' τις 
σατανικές παγίδες τών ναρκομανών.
Γιά νά άντισταθεΐ όμως σέ τούτο τόν 
καταστρεπτικό κατακλυσμό χρειάζεται 
φρένο ισχυρό. Γιά νά σωθεί άπ' τήν 
φθοροποιό δράση τής πνευματικής καί 
σωματικής άρρώστειας άπαιτεΤται τό 
δραστικό άντίσωμα. Πού όμως βρίσκε
ται αύτό; Μήπως μέσα στά παφλάζοντα 
κύματα τής άρνησης τού μηδενισμού 
καί τής άκολασίας; Μήπως μέσα στήν 
πνιγηρή άτμόσφαιρα τών σύγχρονων 
ψυχοφθόρων κέντρων ψυχαγωνίας; 
"Οχι. Τούτο βεβαιώνει ή τραγωδία τών 
καιρών μας.

Γ) ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Ή λθε ή ώρα νά δούμε τό «δέον 
γενέσθαι». Πώς οί άρμόδιοι καλούνται 
νά άντιδράσουν καί νά σβύσουν τήν 
πυρκαγιά, πού άναψε μέσα στήν 
' Ελληνική Κοινωνία.

Θά πρέπει άρχικά νά ομολογήσουμε, 
πώς τά μέχρι σήμερα ίσχύοντα μέτρα, 
γιά τήν «προστασία» τής κοινωνίας άπ' 
τήν λαίλαπα τών ναρκωτικών καί τήν 
θεραπεία τών ναρκομανών, άν δέν είναι 
άπαράδεκτα, είναι πάντως άνίκανα νά 
μειώσουν τήν έξάπλωσή τους.

Δέν είναι ό φόβος, γιά μιά ένδεχομέ- 
νη σύλληψη καί φυλάκιση τών δυστυχι
σμένων αύτών άνθρώπων, πού μπορεί 
νά μετριάσει τό κακό. Ούτε ό 
έγκλεισμός τους μέσα στόν «πανέ
μορφο», «φιλόξενο» καί «υγιεινό» χώρο 
μιας ψυχιατρικής φυλακής, γιά άποτοξί- 
νωση, μπορεί νά θεραπεύσει τήν 
μεγάλη τους δίψα γιά τήν «δόσι», καί νά

έξαλείψει τήν μάστιγα, πού έγινε πλέον 
κοινωνική άρρώστεια. «Μέ ποινές καί 
άπειλές δέν λύνεται τό πρόβλημα» θά 
τονίσει ό Εισαγγελέας Β. Παπαδάκης 
(Βραδυνή 6.10.79). Οί ύπέθυνοι φορείς 
’ Εκκλησία, πολιτεία, Σχολείο καλούνται 
νά δημιουργήσουν, άπό κοινού ύστερα 
άπό σοβαρό προβληματισμό καί πολύ 
σκέψη, τό άντίδοτο. Τό άντιφάρμακο, 
πού θά είναι σέ θέση νά άντικαταστήσει 
τό «φάρμακο», τό ναρκωτικό. Η 
γοητεία τού άπηγορευμένου είναι ό 
μεγάλος κίνδυνος γιά τήν έξάπλωσή 
του. Καί πώς, λοιπόν, θά σταματήσει ή 
έξάπλωσή τού άπηγορευμένου ναρκω
τικού, άφοΰ καί γι' αύτό γίνεται ή 
διακίνησή του; Αύτός πού μπλέχθηκε 
στά δίχτυα τών ναρκωτικών είναι 
τρομακτικά δύσκολο νά ξεφύγει. Οί 
ποινές, πού θά τού έπιβληθοϋν, δέν θά 
είναι ικανές νά τόν βοηθήσουν, άλλά 
μονάχα θά τού δώσουν μιά ώρα 
νωρίτερα τό εισιτήριο γιά τόν θάνατο. Κι 
ώστόοο δέν μπορούμε πλέον νά μιλάμε 
γιά θεραπεία ναρκομανών όσο γιά τήν 
πρόληψη τού υγιούς άπό τήν άνίατη 
αύτή άρρώστεια. Νά μιλάμε όμως

ύπεύθυνα, είλικρινά κι όχι άνεύθυνα. 
Νά τονίζουμε τόν κίνδυνο, πού 
κρύβεται όχι τόσο άπό τήν χρήση τής 
μαριχουάνας, άλλά άπό τόν άδιάφορο 
καί στυγνό έκεΐνον προμηθευτή, πού 
μέσα στήν μαριχουάνα βάζει όπιο ή 
L.S.D. μέ σκοπό νά κερδίσει περισσό
τερα. Νά λέμε, πρέπει, ότιτά ναρκωτικά 
δέν δημιουργούν ιδιοφυίες, άλλά 
τύπους μέ πάμπολλα ψυχολογικά - 
παθολογικά συμπλέγματα. «Τά όψώνια 
τής άμαρτίας θάνατος» (Ρωμ στ’ , 23) 
θά τονίσει ό ' Απ. Παύλος. Καί άκόμη 
«είτις τόν ναόν τού Θεού φθείρει, 
φθερεϊ τούτον ό Θεός» (Α' Κορ. 
γ ' ,17). Καί τό, άκόμα, πιό βασικό.

Αφήσαμε τούς νέους μας στό 
περιθώριο τής ζωής. Οί μεγάλοι, δίχως 
πολλές έξαιρέσεις, μιλούν άδιάκοπα 
γιά «οργισμένα», «άνίκανα», «άδιάφο- 
ρα», «άνώριμα» νειάτα καί μέ τήν στάση 
τους αύτή τά σπρώχνουν μιά ώρα 
νωρίτερα στόν «παράδεισο» τών 
ναρκωτικών. Τό ότι στήν σύγχρονη 
έποχή οί ναρκομανείς αύξήθηκαν 
έπικίνδυνα, μαστιγώνει άνελέητα τήν 
παράλογη καί παράδοξη νοοτροπία τών
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ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τήν 1730 ώραν τής 11—5— 1980 

έκηδεύθη στό Α ' Νεκροταφείο Αθη
νών ό έν ένεργεία ’ Αστυνομικός Δ/ντής 
Β (11660) Καστανής Νικόλαος του 
Γ εωργίου.

Ο έκλιπών έγεννήθη εις Μυστρά 
Σπάρτης τήν 22—7— 1923.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό έτος 1947 μέ τόν βαθμόν τοϋ 
άστυφύλακος.

Προήχθη εις ύποστυνόμον Β ' τήν 
30—10—1957, εις ύπαστυνόμον Α" 
τήν 4—5—1960, εις Άστυν. Β ' τήν 
13—12—1967, εις Αστυν. Α ' τήν 
2—4—1 971 καί εις Διευθυντήν Β ' τήν 
20—5—76

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ

Τήν 14—5—80 έκηδεύθη στό 
Νεκροταφείο Καισαριανής ό έ.σ 
Αστυνόμος Α ' Γιαννοϋτσος Θωμάς 

του Ευσταθίου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1913 εις 
Μεγαλοπλάτανον Λοκρίδος. Εις τό 
Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τό έτος 

1936. Προήχθη εις τόν βαθμόν του 
Υπαστυνόμου Β ' τό 1948, εις τόν 

βαθμόν τοϋ Υπαστυνόμου Α ' τό 
1951, εις τόν βαθμόν τοϋ ’ Αστυνόμου

Β τό 1 963 καί εις τόν βαθμόν τοϋ 
Αστυνόμου A τό 1967. Απεχώρησε 

τοϋ Αστυνομικού Σώματος τό 1969 
καταληφθείς άπό τό όριον ηλικίας.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άπεβίωσε καί έκηδεύθη εις τό 
Νεκροταφεϊον Ζωγράφου τήν 9—5— 
80, ό έ.σ. Αστυνόμος Α ' (809) 
Μαριολάκος Δημήτριος.

Ο έκλιπών ήτο άπό τούς πρώτους 
Αστυνομικούς πού κατετάγησαν εις τό 

Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

ΖΟΥΜ Π Ο ΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 13—5—80 έκηδεύθη εις τό 
Νεκροταφεϊον Ζωγράφου ό έ.σ. 
Αστυνόμος Β ' (5948) Ζουμπουλάκης 

Γεώργιος τοϋ Άνδρέου.
Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1912 

εις Καλογέρους Ρεθύμνης. Εις τό Α
στυνομικόν Σώμα κατετάγη τό έτος 
1936. Προήχθη εις Ύπαστυνόμον Β' 
τό 1950, εις Ύπαστυνόμον Α ' τό 
1952 καί εις ’ Αστυνόμον Β ' τό 1964 
Απεχώρησε μέ τό όριον ήλικίας τό 

1967.

ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Εκηδεύθη εις τό Α ' Νεκροταφεϊον

Αθηνών ό έ.σ. ' Ανθυπαστυνόμος 
(6950) Τσικογιάννης φώ τιος τοϋ 
Πέτρου, τήν 7—5—80 

' Ο μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1 91 3 
εις Άνδρίτσαινα Ολυμπίας.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό έτος 1939. Τό 1954 προήχθη εις 
' Ανθυπαστυνόμον καί τό 1965 άπε- 
χώρησε, καταληφθείς άπό τό όριο 
ήλικίας.

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απεβίωσε καί έκηδεύθη εις τό 
Νεκροραφεϊον Περιστεριού τήν 4— 
5—80 ό τέως Αρχιφύλαξ (11251) 
Παπαλάμπρου Γεώργιος τοϋ Αποστό
λου.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1922 εις 
Μεσοπόταμον Πυλίας.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό 1946 καί τό 1973 προήχθη εις τόν 
βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος.

ΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εκηδεύθη εις τό Νεκροταφεϊον 
Νεαπόλεως, τήν 21—4—80 ό τέως 
Ύπαρχιφύλαξ (6110) Κουρογιαννό- 
πουλος Παναγιώτης.

Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1912 εις 
Καλαμαρά Μεσσηνίας.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό 1936 καί τό 1958 προήχθη εις 
Ύπαρχιφύλακα.
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ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εγένετο τήν 7 —5—80 eiς τό 
Νεκροταφεϊον Βύρωνος ή κηδεία τού 
άποβιώσαντος τέως Υπαρχιφύλακος 
Μπακοδήμου Βασιλείου τού Σωτη
ρίου

Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1914 εις 
Σταμνά Μεσολλογίου.

Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη 
τό 1937 καί τό 1962 προήχθη εις τόν 
βαθμόν τοΰ Υπαρχιφύλακος.

ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 27—4—80 άπεβίωσεν ενταύθα 
καί μετεφέρθη εις τήν ιδιαιτέραν του 
Πατρίδα Τερψιθέα Ναυπακτίας, όπου 
καί έκηδεύθη ό έ.σ Άστυφύλαξ 
Σερέτης Γεώργιος τοΰ Παναγιώτου.

' Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1926 εις 
Τερψιθέα Ναυπακτίας.

ΚΟΡΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τήν 27—4—80 έκηδεύθη εις τό Β ’ 
Νεκροταφεϊον Αθηνών ό έ.σ. Ά σ τυ 
φύλαξ (4627) Κορρές Χριστόφορος 
τού Εμμανουήλ.

’ Ο μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1 905 
εις Νάξον Κυκλάδων. Εις τό Αστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τό 1929 καί 
άπεχώρησε, λόγω ορίου ήλικίας, τό 
1950.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3

4
5
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8 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1. Χωρίζει τό Αγιον Βήμα άπό τόν υπόλοιπον ναόν
2 Προκαλοϋν έπ έμβαο ιν τώ ν Ά ο τυ νο μ ικώ ν  

Αρχών -  Συνδυαομός προθέοεως καί άρθρου
3. Υπήρξε τό θϋμα τής προοφότου δολοφονίας 

τών άναρχικών (αίτιατ.)
4. Χρονικόν επίρρημα -  Αοχολείται μέ τήν τήρησιν 

τών απαγορευτικών διατάξεων πολλών νόμων
5. Εκφράζει δισταγμόν -  Ά ντιοτρ ., ενέχει άορι- 

οτίαν
6. Βάσις ενορίας (δοτ. πληθ.) -  'Αριθμητικόν, εις 

τήν αίτιατ.
7. Είδος λαϊκού χορού, μέ τό άρθρον του
8. θηλ. άρχαίας κτητικής άντων. -  Εις αύτήν 

ουντελεϊται έπί τών ήμερών μας κοσμογονία
9. Βαρύνεται μέ ειδικόν ταχυδρομικόν τέλος

ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Λαμπρός, άκτινοβόλος
2. Κατευνάζει προοωρινώς τός διαμαρτυρίας τού 

στομάχου (ξεν .) -  Τιμωρός θεό τη ς τής 
μυθολογίας μας (γεν.).

3. Ό  υ π ερ θ ετικ ό ς  το υ  α π ο τελ ε ί ουνήθη 
προοφώνηοιν

4. Γεν. προσωπικής αντωνυμίας -  Είναι συνήθως ή 
ουμπεριφορά τών αναιδών (άντιοτρ.)

5. Αγγλική μονός χωρητικότητος -  Πολιτική 
προοωπικότης τής συγχρόνου Αυτ. Γερμανίας

6. ' ϋς πρώτον συνθετικόν έκφρόζει ομοιότητα -  
Τελικός σύνδεσμος

7. Δριμεία είναι ή τού όξους -  Άρχαΐον τοπικόν 
έπίρρημα

8. Παίγνιον συναναστροφής
9. Σουηδική άοκηοις

' Η Λύση στδ επόμενο 
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

Συνέχεια άπό τή σελ. 667

Μέ τήν άπόλυτον βεβαιότητα ότι 
θά τηρήσετε τάς παραινέσεις 
αύτάς καί θά καταστήτε άξοι τής 
Πατρίδος, τής Κοινωνίας καί τοΰ 
'Αστυνομικού Σώματος σάς άπο- 
χαιρετώ έκ μέρους τής Σχολής, 
σάς εύχομαι υγείαν, προσωπικήν 
καί οικογενειακήν, καί έπιτυχή 
έκτέλεσιν τής υψηλής άποστολής 
σας καί σάς προσκαλώ νά άναφω- 
νήσωμεν

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ».

Μετά ό Πρόεδρος τής Κυβερνή- 
σεως κ. Γεώργιος Ράλλης έπέδωσε 
τά πτυχία ατούς νέους Αξιωματι
κούς τού Σώματος.

Παρέστησαν, εκτός άπό τόν κ. 
Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, ό 
'Αντιπρόεδρος τής Βουλής κ. 
Λαυρεντίδης, ώς έκπρόσωπος τοΰ 
κ. Προέδρου τής Βουλής, ό βου
λευτής κ. Χαραλαμπόπουλος, ώς 
έκπρόσωπος τοΰ Προέδρου τής 
Αξιωματικής άντιπολιτεύσεως 
ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Δαβάκης, ό Πρόεδρος τού ΚΟ.ΔΗ. 
ΣΟ. κ. Πεσμαζόγλου, ό Γενικός 
Γραμματεύς τού ' Υπουργείου Δημ. 
Τάξεως κ. Κων/νος Σαψάλης, ό 
Νομάρχης Ανατολικής 'Αττικήςκ. 
ΚωβαΤος, ό 'Αρχηγός Γεν. Έπιτ. 
'Αεροπορίας Άντιπτέραρχος Πα- 
παγεωργίου, ό 'Αρχηγός ΥΠ.Ε.Α. 
Αντιστράτηγος Κρητικός, ό προϊ

στάμενος ϊο Ι Σ.Ε. τοΰ Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως Αντιστράτη
γος Γκίκας, ό 'Αρχηγός τής 
' Αστυνομίας κ. Λεμονής, ό ' Αρχη
γός Χωροφυλακής ' Αντιστράτηγος 
Άργιάννης, ό Αρχηγός τού 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ποτου- 
ρίδης.

' Επίσης παρέστησαν πρώην Αρ
χηγοί τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, οί 
' Υπαρχηγοί Α.Π. κ.κ. Ραυτογιάννης 
Βασ. καί Κουβέλης Κων. καθηγηταί 
τής Σχολής, άντιπροσωπεϊες τών 
' Ενόπλων Δυνάμεων καί Σ.Α., πολ
λοί προσκεκλημένοι καί συγγενείς 
τών όρκισθέντων.
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ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΤΟΣ ΚΗ' ΤΕΧ. 530-531 
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Α.Π.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113) 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 
ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΤΗΛ.: 57.10.266 - 32.17.725 - 32.45.393 - 32.51.541

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ 
Αφοί ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε 
Αγ. Φανουρίου 28 Ν. ΛΙΟΣΙΑ
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Ή  ' Αστυνομική Δ/νση Πατρών, άνταποκρινομένη στήν έπιθυμία όλων τών άστυνομικών της υπαλλήλων, νά συμβάλουν στήν 
άποπεράτωση τής έσωτερικής διακοσμήσεως του νεοανεγερθέντος στή Λεύκα Πατρών Ιερού Ναού τού Προστάτου του 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μηνά, έδώρησε σ ' αυτόν δύο έξαιρετικής άξίας καί τέχνης 
ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια.
Ή  δωρεά αυτή έγινε μέ προσφορές τών έν ένεργεία ύπαλλήλων της καί μέ τήν συνδρομή τής ' Ενώσεως Συνταξιούχων 
Αστυνομικών Πατρών Στή φωτογραφία επ ά νω , ό ιερός Ναός τού ' Αγίου Μηνά στή Λεύκα Πατρών. Κάτω άριστερά: Τό ένα άπό 

τά δωρηθέντα προσκυνητάρια. Δεξιά: Ή  Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων άπέκτησε καί τήν 
« Μ Α 8 0 0 Τ Τ Ε » τ η ς .
Ο  μικρός ' Υπαστυνόμος πού είκονίζεται είναι ό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγγελος τού Εμμανουήλ, γιός Υπαλλήλου τής 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Επάνω: Αναμνηστική φωτογραφία των όρκισθέντων νέων Ύπαστυνόμων, μετά τού Πρωθυπουργού κ. Ράλλη, τού 
Αντιπροέδρου τής Βουλής κ. Λαυρεντίδη, τού ' Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Δαβάκη, τού Γενικού Γραμματέα τού ίδιου 
Υπουργείου κ. Σαψάλη, του Αρχηγού Α.Π. κ. Λεμονή καί τού διευθυντού των Σχολών κ. Πατριανάκου (Σχετικό ρεπορτάζ στή 

σελίδα 666) Κάτω: Τήν 7-7-80 έγινε στήν Αστυνομική Σχολή ή όρκωμοσία 150 Άρχιφυλάκων, χοροστατήσαντος τού Θεοφ. 
Επισκόπου Αύλώνος κ.Παντελεήμονος.
Στό στιγμιότυπο οι νέοι Αρχιφύλακες, φωτογραφούμενοι μέ τόν Έπ. Αύλώνος, τόν Γενικό Γοαμματέα τού Υ.Δ. Τάξεως κ. 

Σαψάλη, τόν Αρχηγό Α.Π κ. Λεμονή καί τό διοικητή τών Αστυνομικών Σχολών κ. Πατριανάκο. Στήν τελετή παρέστησαν, πλήν 
τού κ. Αρχηγού Α.Π, ό Αρχηγός τού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ποτουρίδης, οί Ύπαρχηγοί Α.Π κ.κ Ραυτογιάννης καί 
Κουβέλης κ.ά.



ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τά πιό άπίθανα τεχνάσματα μετέρχονται οι 
λαθρέμποροι ναρκωτικών γιά νά καλλιεργή
σουν καί νά πουλήσουν τό «προϊόν», άποκο- 
μίζοντες τεράστια κέρδη καί άδιαφοροϋντες 
γιά τις αυστηρές ποινές πού προβλέπουν οί 
περισσότερες νομοθεσίες.

μεγάλων. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι, 
τό 1965 έχουμε 166 καταδίκους γιά 
χρήση ναρκωτικών. Τό 1970 έχουμε 
307, τό 1971 έχουμε 355, τό 1972 
έχουμε 265, τό 1973 έχουμε 320 καίτό 
1974 έχουμε 284. (Βήμα 30.6.76). Ή  
έποχή δέν άνέχεται τήν δημιουργία 
μέτρων γιά τούς νέους «έρήμην» τών 
ίδιων τών νέων. Πρέπει ν ' άφήοουμε 
τούς ίδιους τούς νέους νά μιλήσουν. 
Είναι καιρός νά πάρουν κι αύτοί τόν 
λόγο. Νά άναλάβουν τήν εύθύνη, γιά 
τήν ζωή τους. Μήπως αύτή ή φυγή τους 
πρός τά ναρκωτικά είναι μιά καυτή 
διαμαρτυρία, ένα φοβερό φραγγέλιο, 
στήν σύγχρονη άδιαφορία τών μεγά
λων, γιά τήν ύπαρξή τους; Χρειάζεται 
όμως καί μιά διευκρίνηση. Πέρα άπό τήν 
ιερή σταυροφορία τής ένημερώσεως 
τών νέων, γιά τά θλιβερά τών 
ναρκωτικών άποτελέσματα, θά πρέπει 
νά μή μείνουμε άδιάφοροι στήν 
πρόκληση τών έμπορων τού «λευκού 
θανάτου». Οί νέοι μας είναι τά άθώα 
θύματα. Οί σατανικοί έγκέφαλοι, πού 
διακινούν μεθοδικότατα τόν θάνατο. 
Καθημερινά μεταχειρίζονται καινούρ

γιους τρόπους, νέες μεθόδους γιά τήν 
διακίνηση στό...έμπόρευμά τους. Μέσα 
σέ πορτοκάλια ( Απογευματινή 15-3- 
76, Πολιτ. Θέματα 28-3/3-4-80). Μέσα 
σέ λεμονάδες, πορτοκαλάδες (Βράδυ. 
17-4-80). Σέ πάρτυ (Νέα 4-5-78). 
" Εχουν ήδη οί άμετανόητοι πράκτορες 
τού θανάτου άποθρασυνθεϊ. Αλοίμο- 
νο! ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. Οί προμηθευτές, 
οί άδίστακτοι καπηλευτές τής νεανικής 
άγνότητας, πρέπει νά χτυπηθούν. Γιά 
νά σταματήσει, τέλος πάντων, τό 
ξεχείλισμα τής διαφθοράς. Οί έμποροι 
τού θανάτου πρέπει νά συντριβοΰν.
Εδώ καλούνται οί ύπεύθυνοι νά 

άναλάβουν... τ ις  εύθΰνες τους, 
σύμφωνα μέ τις δυνατότητες, πού τούς 
παρέχουν οί νόμοι.

Δ ) ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
Μπροστά ατό ορμητικό - καταλυτικό - 

στροβίλισμα τών νέων πρός τόν κόσμο 
τής διαφθοράς, οπωσδήποτε οί γονείς 
καλούνται νά πάρουν θέση. Νά 
άναλάβουν ύπεύθυνα τις εύθΰνες 
τους. Καί νά παίξουν τόν πρωτεύοντα 
καί πρωταρχικό ρόλο στήν όλη προλη
πτική προσπάθεια. Τολμούμε νά 
μιλήσουμε ξεκάθαρα. Οί γονείς είναι 
ύπεύθυνοι γιά τόν θανατηφόρο έναγ- 
καλισμό τών παιδιών τους μέ τά 
ναρκωτικά. «Ένας μεγάλος άριθμός 
νεαρών δέν θά γινόντουσαν όπιομανείς 
άν οί γονείς άοκοΰσαν τις κατάλληλες 
έπιδράσεις πάνω σ' αύτούς» θά 
γράψει ό «OBSERVER» στις 27-2-72. 
«Μιά καλή οικογένεια είναι ή καλύτερη 
προφύλαξη άπ' τούς κινδύνους τής 
τοξικομανίας. Τό παιδί πού μεγαλώνει

μέσα σ' ένα ζεστό σπιτικό, σέ μιά 
άτμόσφαιρα άμοιβαίας άγάπης, τρυφε
ρότητας κι έμπιστοσύνης, κινδυνεύει 
λιγότερο. Ο έφηβος, πού ζεΐ τή 
θαλπωρή καί τήν άσφάλεια στό 
πρόσωπο τών άρμονικά δεμένων καί 
ταιριασμένων γονιών του, χωρίς νά είναι 
άπρόσβλητος, άπειλείται λιγότερο. 
Λοιπόν έχουμε άνάγκη άπό τό σπίτι. Τήν 
οικογένεια κιβωτό - κυψέλη. Λιμάνι κι 
όχι ναυάγιο. Πού δίνει περισσότερη 
σημασία στήν άμοιβαία άγάπη, τήν 
έμπιστοσύνη, τό σεβασμό καί τις 
όμορφες, άγνές χαρές τής οικογενεια
κής ζωής, άπ' τό χρήμα, τίςάνέσεις,τά 
ταξείδια, τις γνωριμίες καί τις άλλες 
έπιπολαιότητες. Τήν οικογένεια - ζεστή 
φωλιά, πού καλλιεργεί τής καρδιάς τά 
προτερήματα, τις άρετές τής ψυχής, 
κι' όπου τά παιδιά βρίσκουν θαλπωρή 
κ ι' άσφάλεια." Ενα σπίτι, πού ή πίστι στό 
Θεό καί τις άνώτερες άξιες δέν είναι 
κούφια λόγια. Μιά οικογένεια μέ 
σεβασμό ιεραρχία άλλά καί διάλογο 
άληθινό. Πού τά μέλη της γνωρίζουν, 
ότι τά «πρέπει» δέν προοφέρουν τίποτε 
κ ι' έτσι τό λίγο χιούμορ είναι προτιμότε
ρο νά τακτοποιεί πολλά πράγματα. 
(ΣΗΜΑΝΤΡΟ, Δεκέμ. 1977, άριθ.25). 
ΚΓ άλήθεια! ή έλλειψη κατανοήσεως 
τών σημαντικά πολύπλοκων προβλημά
των τών σύγχρονων νέων άπό τούς 
γονείς, ή άνησυχητικά παθολογική 
άγάπη των στά παιδιά, ή έλλειψη 
ύπευθύνου, σωστού διαλόγου μεταξύ 
των, οί έχθρικές συζυγικές τους 
σχέσεις καί ή παγερότητα γιά κάθε 
πνευματική άνησυχία είναι τά κύρια 
αίτια, πού καθιστούν πιό έντονη καί
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επιτακτική τήν ύπευθυνότητα τών 
γονέων. Είναι ανώφελο νά ΘρηνοΟν οί 
γονείς πάνω στά τσακισμένα κορμιά τών 
παιδιών τους. Είναι μάταιο νά χύνουν 
καυτά τά δάκρυα τής οδύνης δίπλα άπό 
τά ψυχικά συντρίμμια τών 18χρονων 
«γερόντων».' Η λαίλαπα τής καταστρο
φής ήδη θάχει κάνει τό μακάβριο έργο 
της.Διαβάσαμε ότι κάποιος πατέρας 
«δέν μπορεί νά χτυπήση τό παιδί, δέν 
τοϋ πάει ή καρδιά βρέ άδερφέ, καί γι' 
αύτό όταν τόν τσάκωσε μέ τά χάπια τοΰ 
θανάτου στήν τσέπη έβαλε άλλον καί 
τοϋ τις έβρεξε». (Νέα 10-4-75). 
Καλούνται νά προλάβουν τήν κατα
στροφή. Κι ή πρόληψη δέν γίνεται μέ 
τήν άπέραντη άγάπη καί τήν ύποταγή 
στις άνώφελες καί παράλογες άπαιτή- 
σεις τών παιδιών. Δέν είναι δυνατόν νά 
γίνει πρόληψη, όταν άφήνεται ό νέος 
έρμαιο στις άνεξέλεγκτες ορέξεις τών 
«ύποπτων» φίλων του. Χρειάζεται έδώ 
έλεγχος, μαστίγιο, διάλογος καί άγάπη. 
Ο πατέρας, πού υποκύπτει στήν 

όποιαδήποτε άπαίτηση τοϋ παιδού του, 
έγκληματεΐ φοβερά. Ανοίγει ό ίδιος 
τόν τάφο τοϋ παιδιού του. 'Απαιτείται 
νά ύψώνει τό άνάστημά του καί νά 
βροντοφωνεΐ τό σωτήριο ΟΧΙ στήν 
άπαίτηση τοϋ γυιοϋ. Νά έλέγχει, 
χρειάζεται, καί τις παρέες τοϋ παιδιού 
του. ' Η άδιαφορία είναι τό στυλέτο τοϋ 
θανάτου. 'Από τούς γονείς ξεκινά ή 
πορεία τοϋ νέου πρός τήν πρόοδο ή 
πρός τήν καταστροφή. «Τό σπίτι 
έπαυσε πιά νά είναι ή φωλιά... Τό παιδί 
στήν σύγχρονη έποχή κρίνει - καί κρίνει 
αύστηρά. Δέν άνέχεται τήν ύποκρισία: 
Τοΰ άπαγορεύουν τό κάπνισμα κι' 
όμως, αύτό πού συμβουλεύουν δέν τό 
τηρούν... Κι ένώ άκόμα ό πατέρας τοΰ 
ζητά νά μή βρίζη αύτός βλασφημά, τοϋ 
μιλά γιά ιδανικά καί ήθικές άξιες ένώ 
αύτόν τόν βλέπει νά κυνηγά τό κέρδος, 
όχι γιά νά ζήση άνετα μά γιά νά 
άποκτήση τήν ϋπέρμετρη πολυτέ
λεια...» (Βραδυνή 9-10-79). Αύτά 
τονίζει σέ συνέντευξη ό Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών κ. Φρ. Πασχαλίδης.

' Επιλογικά άφήνουμε νά μιλήσει μέ 
τό πικρό του παράπονο καί τήν 
τραυματισμένη του ψυχή ένα παιδί, 
θύμα τραγικό τών «έμπόρων τοϋ 
θανάτου». Ο λόγος του, καυτερό 
λεπίδι στις άδιάφορες συνειδήσεις τών 
ύπευθύνων, άς προβληματίσει καί άς 
χαράξει τό δρόμο γιά ένα άγωνιστικό 
ξεκίνημα.

«Πατέρα
Σοϋ γράφω άπ' τή φυλακή.
Καί σύ θά διαβάσεις τό γράμμα μου

καθισμένος στό σπίτι σου.
Ή  δύναμη, πού μέ πιέζει καί μέ 

σπρώχνει νά σοϋ γράψω, είναι τό 
σκοτάδι τής φυλακής μου καί τό 
σκοτάδι τής ψυχής μου.

Τώρα πιά έχω περάσει τόν πόνο. Καί 
βρίσκομαι στήν άπόγνωση. Νικήθηκε 
μέσα μου ή όρμή γιά ζωή. Καί 
παραδόθηκα χωρίς όρους στήν παγω
μένη άγκαλιά τής άπελπισίας.

Γεύτηκα (πατέρα) τό χασίς. Καί τά 
ξέχασα μονομιάς όλα. Σάν ν' άνοιγε 
ξαφνικά μιά πόρτα καί κάποιο χέρι νά μ' 
έσπρωξε στό παλάτι τής εύτυχίας.

Αλλοι κόσμοι. Άλλες παραστάσεις. 
Άλλα αισθήματα. "Ολα άκαθόριστα. 
Ό λα άπιαστα. Ό λα φανταστικά.

Μά καί σάν φανταστικά μέ ικανο
ποιούσαν. Στήν κατάσταση, πού 
βρισκόμουνα, προτιμούσα τό ψέμα άπ' 
τήν άλήθεια, τό φανταστικό άπ' τήν 
πραγματικότητα.

Γρήγορα τό συνήθισα. "Εγινε κάτι 
δικό μου. Κι έγώ τοΰ δόθηκα. Σάν ν' 
άνοίξαμε μαζί μιά ιστορία έρωτα.

Κάθε τόσο τό ροφοΰσα. Καί μ'

έπαιρνε στήν άγκαλιά του καί μέ 
περιδιάβαζε στά μαγικά νησιά τής 
λησμονιάς καί τής άνακούφισης.

Ό  φίλος, μόλις είδε, πώς τό χασίς 
έγινε δεύτερη φύση μοϋ έσφιξε τό χέ
ρι. Άρχισε νά μοϋ ζητάει λεφτά καί ν' 
άνεβάζει άδιάκοπα τήν τιμή.

'Εγώ δέθηκα. Ένοιωσα πώς μέ 
τύλιξε ένα σχοινί καί μέ τραβούσε.

Κατάλαβα, πώς έχασα τήν έλευθερία 
μου. Πώς έγινα δούλος σ' ένα φοβερό 
πάθος.

Μά ήταν άργά.
Τό χασίς, άντί γιά φίλος, γιά ξεναγός 

στή λησμοσύνη, μοϋ έγινε τύραννος.
' Ο σκληρός διαφεντευτής τής ψυχής 
μου.

Κι ήθελα νά τό άφήσω. Μά δέν μέ 
ξαπόλαγε. Μέ κρατούσε δεμένο καί μ' 
έσερνε στό γκρεμό». (Δές βιβλίο: 
Κατηγορώ κι άπολογοϋμαι. Ά ρ χ . 
Νικοδήμου, σελίς 13 καί 29-31).

Τά σχόλια περιττεύουν. "Ο ταν 
ύπάρχει τό τέλειο ψυχογράφημα τής 
νεανικής ψυχής ό λόγος χάνει τήν 
προφορά του.
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α  ΕΝ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ποτέ», ήταν 
« Ζ Λ  τό απόφθεγμα πού διάλεξε ό 
Αλλαν Πίνκερτον γιά τό γραφείο 

έρευνών πού άνοιξε στό Σικάγο τό 
1850. Καί μπορούμε νά πούμε πώς 
πάνω άπό εκατό χρόνια, ό Πίνκερτον καί 
οί άπόγονοί του, μέ τις έρευνες τους 
γιά πρόσωπα καί πράγματα τής άμερικα- 
νικής ζωής άνταποκρίθηκαν άπόλυτα 
σ' αύτό τό καθήκον, μέχρι τού σημείου 
νά γίνουν άποφασιστικοί παράγοντες 
τής ζωής καί τής ιστορίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Τό Εθνικό 
Πρακτορείο Ιδ ιω τικώ ν Ερευνών 
Πίνκερτον άριθμεϊ στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες 70 ύποκαταστήματα, άπα- 
σχολεΐ προσωπικό άπό είκοσι χιλιάδες 
πράκτορες καί ύπαλλήλους, καί 
διαθέτει ένα μικρό στόλο πλοίων καί 
άεροσκαφών γιά τις θαλάσσιες καί 
έναέριες έπιχειρήσεις, καθώς καί τόν 
πιό σύγχρονο καί περίπλοκο έξοπλισμό. 
Τέσσερις γενιές Πίνκερτον διαδέχτη
καν τόν άρχηγό τής όργανώσεως, μέχρι 
τό 1967, οπότε γιά πρώτη φορά 
άνέλαβε τή διεύθυνση κάποιος πού δέν 
άνήκε στην οικογένεια. Σήμερα λοιπόν 
ή Εταιρία Πίνκερτον (έτσι ονομάστηκε

τό 1965), είναι μιά μεγάλη έμπορική 
έπιχείρηση πού έχει τις ρίζες της στήν 
θρυλική έποχή τών πιονέρων, τών 
ληστών καί τών «σαλούν», τών άγώνων 
άνάμεσα στούς σερίφηδες καί τούς 
έκτος νόμου, τών λυντσαρισμάτων καί 
τής δίψας γιά χρυσάφι.

Αύτός ήταν πράγματι ό κόσμος, στόν 
όποιο βρέθηκε ό Αλλαν Πίνκερτον, 
όταν ξεμπαρκάρησε στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες τό 1842, φευγάτος άπό τήν 
γηραιό Εύρώπη. ' Αλλά άς κάνουμε ένα 
άκόμη βήμα πίσω, μέχρι τό 1819, τή 
χρονιά πού γεννήθηκε ό "Αλλαν 
Πίνκερτον, σέ μία θλιβερή συνοικία τής 
Γλασκώβης, βασίλειο τής άθλιότητας 
καί τού έγκλήματος, πού ονομαζόταν 
Γκόρμπαλς. Ό  παππούς του ήταν 
σιδεράς, κι ό πατέρας του, Ούίλλιαμ, 
άφοϋ έκανε γιά ένα διάστημα τόν 
ύφαντουργό, θεώρησε πιό συμφέρον 
νά καταταγεΐ στήν άστυνομία γιά νά 
μπορέσει νά χορτάσει τήν πολυμελή 
οίκογένειά του. Είχε πράγματι έπτά 
παιδιά άπό τόν πρώτο του γάμο καί 
τέσσερα άπό τόν δεύτερο. Όταν 
γεννήθηκε ό "Αλλαν, ό πατέρας του 
ήταν άρχιφύλακας. Γιγαντόσωμος καί

λιγομίλητος χρησιμοποιούσε τήν ίδια 
σιδερένια πειθαρχία στά παιδιά του καί 
στούς κρατούμενους τής φυλακής 
όπου ύπηρετοΰσε.

Σ' αύτό τό περιβάλλον, άνάμεσα σέ 
λέσχες καί πορνεία, σέ κατεργάρηδες 
καί κλέφτες, ό "Αλλαν έζησε άνέμελα 
μέχρι τά δέκα του χρόνια. ' Ασυνείδητα, 
άποκόμησε γνώσεις καί έμπειρίες πού 
τού στάθηκαν πολύτιμες στό μέλλον. 
Μολονότι είχε μεγαλώσει στήν άλλη, 
τήν «τίμια» πλευρά, ό ύπόκοσμος δέν 
είχε μυστικά γιά τά παιδικά του μάτια. 
Τό 1829, ό Αλλαν βρέθηκε ξαφνικά 
στήν άνάγκη νά φροντίσει μόνος του 
τόν έαυτό του.

Ό  πατέρας του τραυματίστηκε 
σοβαρά σέ μιά έξέγερση κρατουμένων, 
καί καθηλώθηκε στήν άναπηρική 
καρέκλα. Φυτοζώησε έτσι, γιά τέσσερα 
χρόνια, κι ύστερα έσβησε χωρίς 
νοσταλγία. ' Ο "Αλλαν άναγκάστηκε νά 
έγκαταλείψει τό σχολείο, καί ένώ ή 
μητέρα του, έργάτρια σέ κλωστήριο, 
περνούσε τις μέρες της πίσω άπ' τό 
τελάρο, ό νεαρός έγινε μαθητευόμενος 
κάποιου βαρελοποιού. Στά δεκαοκτώ 
του χρόνια ήταν πιά άνεξάρτητος
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Τό περίφημο 
πρακτορείο ’ Ερευνών 

δημιουργήθηκε 
τό 1850 άπό κάποιο 

Σκωτσέζο βαρελά 
στό Σικάγο καί 
σήμερα άκόμη 

συνεχίζει 
τή δραστηριότητά του 

με ύπερσύγχρονα 
ήλεκτρονικά μέσα.

Στήν άπέναντι σελίδα ό Ούίλιαμ 
(δεξιά),μέ δύο πράκτορες του στό Γουέατ.

Δεξιά: Ο "Αλλαν Πίνκερτον 
όΣκωτσέζος βαρελοποιός, πού έξελείχθηκε 

σέ άριστο ντέντεκτιβ

τεχνίτης, γραμμένος στόν Σύλλογο 
Βαρελοποιών τής Γλασκώβης. Η 
χρήση τού σφυριού καί τού σκεπαρνιού 
είχαν στό μεταξύ μεταμορφώσει τό 
λεπτοκαμωμένο δεκάχρονο αγόρι σέ 
έναν εύρωστο νεαρό μέ φαρδιές 
πλάτες, στρογγυλό πρόσωπο καί πει
σματάρικο βλέμμα, πού έδειχνε 
έξαιρετική δύναμη χαρακτήρα καί 
μεγάλη φιλοδοξία.

' Εκείνα τά χρόνια, ή Σκωτία βρισκό
ταν σέ άναβρασμό έξ αίτιας μιας 
φιλελεύθερης κινήσεως, τού Χαρτι- 
σμοϋ. Είχε πάρει τό όνομά της άπό τόν 
«χάρτη» πού είχε συντάξει τό 1838 ό 
Φράνσις Πλαίης, ένας άπό τούς ήγέτες 
τής κινήσεως. Μ αύτόν ζητούσε ένα 
Σύνταγμα πού νά έγγυάται μεγαλύτερα 
πολιτικά καί άστικά δικαιώματα στούς 
έργάτες. ' Η κίνηση αύτή - τής όποιας ή 
μετριοπαθής πλευρά διοχετεύθηκε 
άργότερα στό ' Εργατικό Κόμμα - 
ζητούσε έπίσης καθολική ψήφο, 
μυστικότητα τής ψήφου, δίκαιη ύπο- 
διαίρεση τών έκλογικών περιφερειών, 
καί δικαίωμα έκλογής στούς άκτήμονες.
Αλλά τά μέλη τού κόμματος είχαν 

διχαστεί σχετικά μέ τις μεθόδους πού

έπρεπε ν ’ άκολουθήσουν γιά νά 
έπιτύχουν αύτή τήν κοινωνική ισότητα.
' Η μερίδα τών μετριοπαθών έπιθυμοΰ- 
σε τήν άλλαγή διά τής συνταγματικής 
όδοϋ, ένώ οί έξτρεμιστές δέν άπέ- 
κλειαν τό ένδεχόμενο νά καταφύγουν 
στήν βία. Τελικά οί έξτρεμιστές 
ύπερίσχυσαν, καί τό 1839, έγινε ή 
πορεία πρός τό Νιούπορτ. Χιλιάδες 
έργατών - κι άνάμεσά τους ό "Αλλαν 
Πίνκερτον, άπεσταλμένος τών βαρελο
ποιών στό συνέδριο τής όργανώσεως 
στό Μπίρμιγχαμ, καί ένας άπό τούς 
άρχηγούς τής κινήσεως - ξυπόλητοι καί 
οπλισμένοι μέ σφυριά, πορεύτηκαν 
πρός τήν πόλη αύτή τής Ούαλλίας, γιά 
νά άπελευθερώσουν έναν άπό τούς 
κρατούμενους ή γέτες  τους. Ή  
έπίθεση στις φυλακές, πού, όπως ήταν 
φυσικό, κατέληξε στή σφαγή τών 
έργατών, σήμανε γιά τόν Πίνκερτον τό 
τέλος τού πρώτου του κεφαλαίου τής 
ζωής του.

Συνέχισε κρυφά τή δράση του στήν 
έξτρεμιστική πτέρυγα τής κινήσεως. 
Κρυβόταν σέ διάφορα μέρη, έως ότου, 
τό 1842, τό ένταλμα συλλήψεως πού 
ε ίχε έκδοθεΤ έναντίον του, τόν

άνάγκασε νά έγκαταλείψει τή Σκωτία. 
Πήγε στό Νέο Κόσμο. ' Εν τώ μεταξύ, 
στούς μήνες τής φυγοδικίας, ό "Αλλαν 
παντρεύτηκε κρυφά τή νεαρή τραγου
δίστρια καί ένθερμη όπαδό τής 
κινήσεως, Τζόαν Κάρφρε. Ό  "Αλλαν 
τήν είχε έρωτευθεΐ, όταν τήν ακούσε 
νά τραγουδά στις συναυλίες πού 
οργάνωνε τό κόμμα γιά νά βοηθήσει τά 
μέλη πού άπεργοϋσαν. ' Ο γάμος τους 
έγινε στή Γλασκώβη, στις 13 Μαρτίου 
1842. Σχεδόν ένα μήνα άργότερα, ό 
" Αλλαν καί ή γυναίκα του μπαρκάρησαν 
κρυφά γιά τήν Αμερική.

Εδώ άνοίγει μιά άντιφατική σελίδα 
στήν μυθιστορηματική ζωή τού Πίνκερ
τον. ' Η παράδοση μάς βεβαιώνει πώς 
τό πλοίο ναυάγισε στά άνοιχτά τών 
άκτών τής Νέας Σκωτίας, καί πώς οί δυό 
σύζυγοι, άφοΰ έχασαν όλα τους τά 
ύπάρχοντα, έφτασαν στήν άκτή μέ μιά 
σωσίβια λέμβο. ' Αλλά ό πιό άξιόπιστος 
βιογράφος τού Πίνκερτον, ό Τζαίημς 
Χόραν, μάς δίνει μιά άλλη έκδοχή, 
ύστερα άπό μακρές έρευνες στά 
ναυτικά άρχεϊα. Κανένα πλοίο άπό τή 
Γλασκώβη δέν βυθίστηκε κοντά στή 
Νέα Σκωτία έκείνη τήν έποχή, ένώ
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αντίθετα τό πλοίο « Ισαβέλλα» μέ τό 
όποιο ταξίδευε τό ζεύγος Πίνκερτον, 
οαλπάρησε τό πρωί τής 9ης ’ Απριλίου 
καί έφταοε κανονικά οτίς ' Ηνωμένες 
Πολιτείες. ' Η ιστορία τού ναυαγίου, 
κατά τή γνώμη τού Χόραν, είχε 
δημιουργηθεί άπό ένα γράμμα πού 
χρόνια άργότερα ό Αλλαν έστειλε ατό 
γιό του. Τού έγραφε δτι είχε φτάσει 
στην ' Αμερική χωρίς κανένα άπολύτως 
περιουσιακό οτοιχείο.

Ο Αλλαν Πίνκερτον πέρασε τούς 
πρώτους μήνες τού 1842 στό Σικάγο, 
τήν πόλη πού είχε ξεφυτρώσει στή 
θέση κάποιου ινδιάνικου χωριού καί 
έξελισσόταν σέ ζωντανό έμπορικό 
κέντρο. Εκείνη τήν έποχή, είχε 
περίπου 1200 κατοίκους καί βρισκόταν 
στά «σύνορα» μέ τόν άκόμη άγνωστο 
κόσμο τών ’ Ινδιάνων. Στό Σικάγο ό 
Αλλαν βρήκε δουλειά σ’ ένα «σαλούν» 

Πίσω άπό τόν πάγκο σερβίριζε μπύρα 
στούς άνθρώπους τών συνόρων. ' Αλλά 
όχι γιά πολύ καιρό. Μόλις κατάφερε νά 
μαζέψει ένα μικρό κομπόδεμα, έφυγε, 
τόν έπόμενο χρόνο, γιά τό Ντάντη, ένα 
συνοικισμό Σκωτσέζων, καμιά ογδοντα
ριά χιλιόμετρα άπό τό Σικάγο, στις 
όχθες τού Φόξ Ρίβερ.

Πήγε έκεΐ μέ τή γυναίκα του, έχτισε 
ένα σπίτι μέ τά ίδια του τά χέρια, κι 
άνοιξε ένα μαγαζί - έργαστήρι μέ

βαρέλια καί κάδους. Στήν πόρτα τού 
μαγαζιού φιγουράριζε ή έπιγραφή. 
« Αλλαν Πίνκερτον, βαρελοποιός». 
' Από αύτό τό σημείο κι ύστερα, ή ζωή 
του θά μπορούσε νά κυλήσει ήσυχα καί 
ειρηνικά, όπως ή ζωή χιλιάδων άλλων 
μεταναστών άπό τήν Εύρώπη, άν τό 
πεπρωμένο δέν ε ίχε άποφασίσει 
διαφορετικά. Καί νά πώς ό "Αλλαν 
Πίνκερτον βρέθηκε ξαφνικά στή νέα κι 
άποφασιστική καμπή τής ζωής του.

Μιά μέρα τού 1845, βρέθηκε, όπως κι 
άλλες φορές στό παρελθόν, πάνω στό 
νησάκι τού Φόξ Ρίβερ, σέ άπόσταση 
μερικών χιλιομέτρων άπό τό Ντάντη καί 
κοντά σέ κάποιο χωριό ' Ινδιάνων, όπου 
προμηθευόταν συνήθως τήν ξυλεία γιά 
τά βαρέλια του. Εκεί άνακάλυψε 
άπομεινάρια φωτιάς. "Ηταν φωτιά πού 
είχαν άνάψει λευκοί καί όχι Ινδιάνοι, 
όπως διαπίστωσε άπό ορισμένες 
ένδείξεις. Ό  "Αλλαν γνώριζε πώς 
κανένας Σκωτσέζος δέν πατούσε στό 
«νησί του». ' Η περιέργειά του φούντω
σε κι άποφάσισε νά παραμονέψει γιά νά 
άνακαλύψει τούς παρείσακτους. Και- 
ροφυλακτοϋσε γιά πολλές μέρες, άλλά 
μάταια. "Οταν όμως ένα πρωί άνακά
λυψε έναν καινούργιο σωρό άπό 
στάχτες κι άποκάΐδια, άποφάσισε νά 
παραφυλάξει νύχτα. Αύτή τή φορά ή 
έπιμονή του άπέδωσε καρπούς. 
Κρυμμένος πίσω άπό ένα θάμνο

' Ο Πίνκερτον μέ τόν 'Αβραάμ Λίνκολν (στό 
κέντρο) καί τόν Μάη Κλέλαντ, μέ στολή στό 
Άντιεταμ κατά τή διάρκεια τού έμφυλίου 
πολέμου τό 1862. Ο ιδιωτικός ντέντεκτιβ 
έσωσε τή ζωή τού μετέπειτα προέδρου άπό 
δολοφονική άπόπειρα.

άκουσε τόν παφλασμό τών κουπιών 
μιας βάρκας καί σέ λίγο οί άχτίδες τού 
φεγγαριού φώτισαν μερικούς άνδρες 
πού άποβιβάζονταν φορτωμένοι μέ 
μεγάλους σάκους στήν πλάτη. Αφού 
άναψαν ένα φαναράκι, περίμεναν έως 
ότου έφτασε μιά άλλη βάρκα μέ νέους 
έπιβάτες. Οί νεοφερμένοι άντάλλαξαν 
σάκους μέ τούς προηγούμενους κι 
ύστερα οί άγνωστοι έξαφανίστηκαν 
μέσα στήν νύχτα.

Ό  γιός τού άστυνομικοΰ Ούίλλιαμ 
ξύπνησε ξαφνικά στήν ψυχή τού μετανά
στη. Ό  "Αλλαν ειδοποίησε τό σερίφη 
καί μερικές νύχτες άργότερα περίμε
ναν μαζί τήν έμφάνιση τών άνθρώπων 
μέ τούς σάκους. 'Όταν αύτοί παρου
σιάστηκαν, πετάχτηκαν πάνω όπλισμέ- 
νοι, αίφνιδίασαν τούς παρείσακτους καί 
τούς συνέλαβαν. ' Η έπιχείρηση κράτη
σε λίγα μόνο λεπτά. ' Η διαίσθηση τού 
Πίνκερτον ήταν σωστή. ' Επρόκειτο γιά 
μιά μεγάλη σπείρα παραχαρακτών πού 
χρησιμοποιούσαν τό νησί σάν βάση γιά 
τήν άνταλλαγή τών ψεύτικων χαρτονο
μισμάτων καί τού ύλικού γιά τήν παρα
χάραξη. Ή  συμμορία συνελήφθη έπ’ 
αύτοφώρω καί ό Πίνκερτον γύρισε 
θριαμβευτής στό Ντάντη.

Λίγο άργότερα, μιά νέα «ύπόθεση» 
έκανε τήν φήμη του νά έξαπλωθεί πολύ 
πέρα άπό τό Ντάντη. "Υστερα άπό 
καταγγελία κάποιου έμπορου τού χω
ριού, πού είχε άνακαλύψει ψεύτικα 
χαρτονομίσματα στό ταμείο του, ό Πίν
κερτον κατόρθωσε νά τεθεί έπί τά ίχνη 
τής νέας αύτής σπείρας καί νά συλλά- 
βει τόν άρχηγό της, Τζών Κραίγκ, κά
ποιον καλλιεργητή τού Βέρμουντ, ύπε- 
ράνω πάσης ύποψίας, πού ό Πίνκερτον 
έπιασε έπ' αύτοφώρω στό Σικάγο στή 
διάρκεια μιας άνταλλαγής κάλπικων 
χαρτονομισμάτων μέ άληθινά χρήματα. 
Αύτή ή νέα έπιτυχία έκανε τό σερίφη 
τής Κομητείας τού Καίην - όπου ύπαγό- 
ταν τό Ντάντη - νά προτείνει στόν Πίν
κερτον νά γίνει βοηθός του. Εκείνος 
δέχτηκε.

Όταν ό Τραπεζίτης Τζών Σμίθ, πού 
είχε πάθει μεγάλη ζημιά άπό τήν 
παράνομη δραστηριότητα τού Τζών 
Κραίγκ, τού πλήρωσε τά έξοδα γιά νά 
πάει στό Σικάγο καί νά καταθέσει έναν-
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τίον τού ψευτοαγρότη του Βέρμουντ, τό 
πρακτικό σκωτσέζικο μυαλό τοϋ Αλλαν 
συνειδητοποίησε πώς ό αγώνας εναν
τίον τοϋ εγκλήματος μποροϋσε νά 
άποβεΐ γι' αύτόν κερδοφόρα έπιχείρη- 
ση.

Συνέχισε λοιπόν νά δουλεύει τό 
σκεπάρνι καί τό σφυρί, αλλά όλο καί πιό 
συχνά έγκατέλειπε τά βαρέλια του, γιά 
νά κυνηγήσει κλέφτες, ληστές καί άνε- 
πιθύμητους άπατεώνες. ' Αλλά το όνει
ρό του ήταν τό Σικάγο. Καί όταν ό σερί
φης τής Κομητείας τοϋ Κούκ, πού είχε 
τό άρχηγεϊο του άκριβώς στό Σικάγο, 
τοϋ πρόσφερε τή θέση τοϋ ΰπαρχηγοϋ, 
ό Πίνκερτον μετακόμισε άμέσως μέ τήν 
οίκογένειά του στήν πόλη τών ονείρων 
του.

Τό Σικάγο πόύ ό Πίνκερτον βρήκε 
στήν έπιστροφή του, ήταν έντελώς 
διαφορετικό άπό τόν πρόχειρο καταυλι
σμό τών πιονέρων, όπου είχε πρωτο- 
δουλέψει πίσω άπό τόν πάγκο ένός 
μπάρ. Σέ πέντε χρόνια είχαν χτιστεί μα
γαζιά, ξενοδοχεία, έκκλησίες, θέατρα, 
κι οί δρόμοι πλημμύριζαν κομψοντυμέ- 
νους άνθρώπους. ' Από τό έμπόριο τών 
ζώων καί τών σιτηρών, τά ναυπηγεία καί 
τά άφαντουργεία ζοϋσαν πάνω άπό δε- 
κάξη χιλιάδες κάτοικοι. ' Αναμεσά τους 
όμως είχε κιόλας ριζώσει σταθερά ό ϋ- 
πόκοσμος πού, στά έπόμενα χρόνια, θά 
χάριζε στήν πόλη μιά πολύ θλιβερή φή

μη
' Ο ” Αλλαν βρέθηκε στό στοιχείο του. 

"Αρχιζε μιά καινούργια ζωή, πού ήταν 
ταυτόχρονα καί μιά έπιστροφή στις 
ρίζες του. Πολύ σύντομα έγινε γιά τόν 
κόσμο τών παρανόμων ό έχθρός πού 
έπρεπε νά βγει άπό τή μέση, άλλά ή 
πονηριά του μαζί μέ τήν τετράγωνη 
σκωτσέζικη λογική του, τόν βοήθησαν 
νά γλυτώσει άπό πολλές δολοφονικές 
άπόπειρες. '  Ακόμη καί ή τύχη ήταν μέ τό 
μέρος του. Μιά φορά πράγματι, τό 
Σεπτέμβριο τοϋ 1853 - τρία χρόνια μετά 
τήν ίδρυση τοϋ πρακτορείου του - ό 
Πίνκερτον γλύτωσε τό θάνατο μόνο χά
ρη στήν καλή του τύχη.' Ενώ γύριζε στό 
σπίτι του, ένας άνθρωπος πετάχθηκε 
άπό τό σκοτάδι καί πυροβόλησε έναν- 
τίον του, ή σφαίρα όμως άποκρούστηκε 
άπό τά χέρια πού ό ντετέκτιβ είχε δεμέ
να πίσω άπό τήν πλάτη του, κάτω άπό τό 
σακάκι. "Ετσι τήν γλύτωσε μέ ένα ξώ- 
φαλτσο τραύμα. Τό περιστατικό αύτό ά- 
ναφέρθηκε στήν έφημερίδα τοϋ Σικά
γου « Ημερήσιος Δημοκρατικός Τύ
πος».

' Η πρώτη έπίσημη άποστολή πού 
άνέθεσαν στόν Πίνκερτον οί ' Ηνωμέ

Ή  Λάουρα Ρήνο, ένα άπό τά μέλη τής 
συμμορίας τών αδελφών Ρήνο, πού κυνήγη
σε ό Πίνκερτον.

νες Πολιτείες, προερχόταν άπό τά 
Αμερικανικά Ταχυδρομεία. Έπρόκει- 

το γιά μιά έρευνα γύρω άπό μιά σειρά 
κλοπών πού γίνονταν στό Ταχυδρομείο 
τοϋ Σικάγου. Ό  Πίνκερτον υιοθέτησε 
τήν τεχνική πού είχε ήδη έφαρμόσει 
στήν περίπτωση τοϋ παραχαράκτη τοϋ 
Βέρμουντ, τήν τεχνική τής διεισδύ- 
σεως. Τ ήν τεχνική αύτή χρησιμοποίησαν 
σέ όλη τους τήν καριέρα, αύτός κι οί 
βοηθοί του. Πράγματι, ό Πίνκερτον προ- 
σελήφθη στό Τμήμα Διαλογής τών Τα
χυδρομείων τοϋ Σικάγου, έκεΐ άκριβώς 
πού έξαφανίζονταν μυστηριωδώς γράμ
ματα καί χρήματα. ' Αφοϋ πέρασε μερι
κές βδομάδες φορτώνοντας καί ξεφο- 
φτώνοντας σάκους άλληλογραφίας, ά- 
νακάλυψε πώς κάποιος νεαρός συνά
δελφός του, *ό Θεόδωρος Ντένισον, ε ί
χε έναν άδελφό πού είχε συλληφθεΐ σέ 
άλλη πόλη γιά ύπεξαίρεση ταχυδρομι
κών έπιταγών.

Τό πράγμα έγινε πιό σοβαρό, όταν ό 
ντετέκτιβ άνακάλυψε ότι οί νεαροί 
Ντένισον ήταν άνεψιοί τοϋ διευθυντή 
τοϋ Ταχυδρομείου. Οί πληροφορίες, 
πού μεταβίβασε στήν Ούάσιγκτον, προ- 
κάλεσαν μιά δυσάρεστη σιωπή, καί ό 
Πίνκερτον συνέχισε τήν έρευνα μόνος 
του. ’Έ γινε φίλος μέ τόν νεαρό 
Θεόδωρο, τόν κολάκεψε έπαινώντας 
τον γιά τήν ταχύτητα καί τήν έπιδεξιότη- 
τά του στή διαλογή τών γραμμάτων, έως 
ότου έκεΐνος μέ άφέλεια τοϋ έμπιστεύ- 
τηκε πώς άρκοϋσε νά ψαχουλέψει μέ τά 
δάχτυλα ένα γράμμα γιά νά καταλάβει άν 
περιείχε χρήματα. Κάποια μέρα, στό 
γραφείο, ό Πίνκερτον, κρυμμένος 
πίσω άπό ένα άωρό άλληλογραφίας, 
παρακολουθούσε τό νεαρό Ντένισον, κι 
όταν τόν είδε νά χώνει κρυφά στήν τσέ
πη του ένα γράμμα, τόν αίφνιδίασε καί 
ζήτησε νά τόν συλλάβουν. Αλλά ή 
οργισμένη άντίδραση τοϋ θείου  
διευθυντή άνάγκασε τόν Πίνκερτον νά 
προσκομίσει άποδείξεις γιά νά άποφύ- 
γει τήν κατηγορία τής δυσφημή- 
σεως. Πέτυχε νά έκδοθεϊ ένταλμα 
έρεύνης, καί άνακάλυψε στό δωμάτιο 
τοϋ Ντένισον, πάνω άπό 1500 δολλάρια, 
κρυμμένα πίσω άπό μιά εικόνα τής 
Παναγίας. Στό νεαρό δέν έμεινε πιά 
παρά νά ομολογήσει. Τήν άλλη μέρα οί

έφημερίδες έγραψαν: «Σάν ντεντέκτιβ, 
ό κύριος Πίνκερτον, δέν έχει όμοιο του 
σ' όλη τή χώρα».

Ή  έπιτυχία ήταν πιά άσυγκράτητη.
' Αλλά ή έγκληματικότητα στό Σικάγο καί 
σ' ολόκληρη τήν χώρα, έξαπλωνόταν μέ 
τήν ίδια ταχύτητα. Ληστείες, έπιθέσεις 
σέ ταχυδρομικές άμαξες, τραίνα καί 
τράπεζες. ' Η άστυνομία δέν έπαρκοϋ- 
σε καί οί έγκληματίες δέν καταδιώκον
ταν πέρα άπό τά σύνορα τής Πολιτείας.
' Ο Πίνκερτον άνοιξε ύποκαταστήματα 
στήν ’ Ινδιάνα, στό Ούισκόνσιν, στό 
Μίσιγκαν. Σ' αύτό τόν βοήθησε ή 
έξαιρετική του διαίσθηση στήν έκτίμηση 
τών άνθρώπων. Πράγματι σέ λίγο καιρό 
είχε στήν ύπηρεσία του πέντε ντετέ- 
κτιβς καί οκτώ ύπαλλήλους. Κανείς άπ' 
αύτούς δέν είχε κάνει ποτέ αύτή τήν 
δουλειά. "Ενας ήταν ρολογάς, άλλος 
ναυτικός καί κάποιος τρίτος έμπορος. 
Ό  πρώτος του ύπάλληλος, ό Τζώρτζ 
Μπάνγκς έγινε άργότερα γενικός 
διευθυντής τών έπιχειρήσεων Πίνκερ
τον καί δεξί χέρι τοϋ " Αλλαν ώς τό θάνα
τό το υ .' Αλλά κι όλοι οί άλλοι άποδείχτη- 
καν πολύτιμοι συνεργάτες. Άνάμεσά 
τους ϋπήρχε καί μιά γυναίκα ή Καίη Ού- 
ώρν.

"Ηταν μιά νεαρή χήρα. Παρουσιάστη
κε μιά μέρα στόν Πίνκερτον καί τοϋ δή
λωσε γλυκά ότι είχε άποφασίσει νά γίνει 
ντετέκτιβ γιά νά ξεφύγει άπό τή θλίψη
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της. ' Ο Πίνκερτον, ό πρώτος οτήν ιστο
ρία πού χρησιμοποίησε γυναίκα - ντετέ- 
κτιβ, τήν προσέλαβε καί ή Καίητ έμεινε 
στό πλευρό του δεκαοκτώ χρόνια.

Προικισμένος μέ αξιοσημείωτες 
υποκριτικές ικανότητες καί μαέστρος 
στις μεταμφιέσεις ό Πίνκερτον δίδασκε 
στούς συνεργάτες του όχι μόνο τήν 
τέχνη τής παρακολουθήσεως, αλλά καί 
τήν τεχνική τής μεταμφιέσεως. Τούς 
μάθαινε νά μπαίνουν στό πετσί τοΰ 
ρόλου πού κατά καιρούς οί περιστάσεις 
άπαιτοΰσαν νά ύποδυθοΰν. Γ ι' αύτό τόν 
σκοπό τά γραφεία τού Πρακτορείου στό 
Σικάγο ήσαν έφοδιασμένα μέ περισσό
τερα ρούχα καί είδη μεταμφιέσεως άπό 
τήν άποθήκη ένός θεάτρου. ' Ο ίδιος 
έκμεταλλεύτηκε πολλές φορές αύτή 
τήν ικανότητα. Τό άριστούργημά του 
παρέμενε ό ρόλος πού είχε παίξει στήν 
διάρκεια τού ' Εμφυλίου, όταν μέ τό 
όνομα καί τά διακριτικά τού ταγματάρχη 
Αλλεν, έφερε εις πέρας, γιά λογαρια

σμό τού άρχηγοϋ τών δυνάμεων τών 
Βορείων, Μάκ Κλέλαν, μιά έξαιρετικά 
λεπτή άποστολή κατασκοπίας καί 
πληροφοριών. Δυστυχώς δέν γνωρί
ζουμε πολλά γι' αύτήν τήν σελίδα τής 
ζωής τού Πίνκερτον.' Η δραστηριότητά 
του καλύφθηκε άπό τό στρατιωτικό 
άπόρρητο, καί στή συνέχεια, όλα τά 
ντοκουμέντα πού άφοροϋσαν έκείνη 
τήν περίοδο, καταστράφηκαν στήν 
πυρκαϊά πού τό 1871, κατάστρεψε τό 
Σικάγο καί τά άρχεϊα τού Πρακτορείου. 
"Εμειναν, ώστόσο, έκτός άπό τά 
γραπτά τού ίδιου τού πρωταγωνιστή, καί 
μερικές φωτογραφίες.

Προτού ξεσπάσει ό πόλεμος, άπό τό 
1855, τό Πρακτορείο Πίνκερτον είχε 
έπιφορτισθεί μέ μιά άλλη σημαντική 
άποστολή, δηλαδή νά φροντίζει γιά τήν 
άσφάλεια τών σιδηροδρομικών συρμών, 
προστατεύοντας έπιβάτες καί άποστο- 
λές άπό ληστείες καί έγκληματικές 
άπόπειρες. ' Η πρώτη έταιρία πού 
άπευθύνθηκε στόν ντετέκτιβ ήταν ή 
Σιδηροδρομική ' Εταιρία τού ' Ιλλινόις 
«Σέντραλ». Τό παράδεγμά της άκολού- 
θησαν κι άλλες. ΓΓ αύτή τήν άποστολή, 
ή «Σέντραλ» είχε προσφέρει στόν 
Πίνκερτον τό πολύ ύψηλό γιά τήν έποχή 
ποσό τών 10.000 δολλαρίων τό χρόνο. 

Εκείνος πού είχε κλείσει τήν συμφω
νία μέ τόν ντετέκτιβ, δηλαδή ό 
δικηγόρος τής ' Εταιρίας, ήταν ένας 
άνθρωπος σοβαρός, μέ λιπόσαρκο καί 
βασανισμένο πρόσωπο, πού έπρόκειτο 
ν' άφήσει άνεξάλειπτη σφραγίδα στήν 
Ιστορία. Ονομαζόταν Αβραάμ Λίν- 

κολν.

Ένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά 
τής προσωπικότητας τοΰ "Αλλαν 
Πίνκερτον ήταν τό ότι, παρά τήν ψυχρή 
κι ορθολογική του φύση, μπορούσε νά 
άφοσιωθεΐ μέ ένθουσιασμό, σχεδόν μέ 
πάθος σέ άνθρώπους καί ιδέες. Αύτό 
συνέβει καί μέ τόν Τζώρτζ Μάκ Κλέλαν, 
πού ό Πίνκερτον είχε γνωρίσει όταν 
έκεΐνος ήταν πρόεδρος τής «Σέντραλ» 
τού Ιλλινόις. Ο πνευματώδης χαρα
κτήρας του γοήτευσε τόσο πολύ τόν
Αλλαν ώστε τόν άκολούθησε τυφλά 

στήν φωτιά τού Εμφυλίου Πολέμου.
Μέ τά άπεριόριστα μέσα πού τού 

παρείχαν ή πείρα καί ή οργάνωσή του, ό 
τραχύς Σκωτσέζος βοηθούσε μέ κάθε 
τρόπο τόν νέγρο έπαναστάτη. Τό σπίτι 
τού Πίνκερτον στήν όδό "Ανταμ, στό 
Σικάγο, είχε γίνει τό καταφύγιο τών 
σκλάβων πού τό έσκαγαν γιά τόν 
Καναδά. Εν τώ μεταξύ ό Αλλαν δέν 
παραμελούσε τό Πρακτορείο. Οί πέντε 
ντετέκτιβς τού πρώτου καιρού πλαισιώ
νονταν τώρα άπό ένα μόνιμο σώμα 
φρουρών μέ στολή, έπιφορτισμένων μέ 
τόν έλεγχο τών σιδηροδρόμων, "Ηταν 
άνθρωποι μέ άστραπιαΐες άντιδράσεις, 
ικανοί νά πυροβολούν ή νά πετάγονται 
έξω άπό τό παράθυρο τοΰ τραίνου μέ 
τήν ίδια ταχύτητα. Χάρη στήν άποτελε- 
σματικότητα αύτοΰ τού Ειδικού Σώμα
τος, ό Πίνκερτον μπόρεσε τό 1861, νά 
σώσει τήν ζωή τοΰ Λίνκολν άπό 
δολοφονική άπόπειρα, κατακτώντας 
έτσι μιά θέση στήν ιστορία τών 
' Ηνωμένων Πολιτειών.

Βρισκόμαστε στις άρχές τοΰ ' Εμφυ
λίου Πολέμου. Τόν Ιανουάριο τού 
1861 ό πρόεδρος τής σιδηροδρομικής 
έταιρίας «Φιλαδέλφια Ούίλμιγκτον καί 
Βαλτιμόρη», Σάμιουελ Φέλτον, άνέθε- 
σε στόν Πίνκερτον νά άνακαλύψει μέ 
κάθε τρόπο, άν τό Μαίρυλαντ είχε 
άποφασίσει νά παραμείνει στήν "Ενω
ση, ή άντίθετα θά προσχωρούσε στούς 
Νότιους. ' Η σιδηροδρομική έταιρία τού 
Φέλτον συνέδεε τήν Νέα Ύόρκη μέ 
τήν Ούάσιγκτον. Τό Μαίρυλαντ βρισκό
ταν μεταξύ τών δυό πόλεων. "Αν 
άποφάσιζε νά άποσκιρτήσει θά δη
μιουργούσε ένα άθεράπευτο ρήγμα 
άνάμεσά τους. Ό  Πίνκερτον μέ τήν 
ομάδα του ρίχτηκε μέ τά μούτρα σ’ 
αύτή τή νέα έπιχείρηση. Μεταφέρθηκε 
στή Βαλτιμόρη καί άνοιξε, γιά προκά
λυμμα ένα γραφείο μεταφορών έπί- 
πλων άπέναντι άπό τήν κατοικία 
κάποιου Λάκετ, γνωστού γιά τήν στάση 
του ύπέρ τών Νοτίων καί τήν άγάπη του" 
γιά τό ούίσκυ. Μολονότι δέν έβαζε 
άλκοόλ στό στόμα του, ό Πίνκερτον δέν

δίστασε ν' άρχίσει νά συχνάζει στό 
-ΐπάρ όπου βρισκόταν συνήθως ό Λάκετ 
καί ή παρέα του, όλοι ύποστηρικτές τών 
Νοτίων. Κατόρθωσε μάλιστα νά κερδί
σει τή συμπάθειά τους. ” Ετσι γνωρίστη
κε μέ τόν Κυπριανό Φερραντίνι καί 
άνακάλυψε ότι αύτός οργάνωνε μιά 
συνωμοσία, γιά νά άπελευθερώσει τήν 
χώρα άπό τόν «τύραννο» Λίνκολν. Δέν 
κατόρθωσε ώστόσο νά μάθει περισσό
τερα, άλλά δέν τόλμησε νά έπιμείνει γιά 
νά μήν προκαλέσει ύποψίες. Έφερε 
λοιπόν έναν άφοσιωμένο του συνεργά
τη, τόν πράκτορα Νταίηβις, πού 
κατόρθωσε σέ κάποιο χαμαιτυπείο, νά 
άποσπάσει κι άλλες έμπιστευτικές 
πληροφορίες άπό τό δεξί χέρι τού 
Φερραντίνι, ένα νεαρό άριστοκράτη, 
τόν Χάουαρντ.

Ό  νεοεκλεγμένος πρόεδρος Λίν
κολν, πηγαίνοντας στήν Ούάσινγκτον 
γιά τήν ορκωμοσία, θά σταματούσε στήν 
Βαλτιμόρη. ' Η άπόπειρα θά γινόταν στό 
στενό πέρασμα πού ό πρόεδρος θά 
ήταν άναγκασμένος νά διασχίσει γιά ν' 
άλλάξει τραίνο. ' Από τόν πράκτορά του 
Ούέμπστερ, ό Πίνκερτον πήρε κι άλλες 
πληροφορίες. "Υστερα άπό τή δολο
φονία τοΰ προέδρου οί συνωμότες θά 
έκοβαν τις τηλεγραφικές γραμμές καί 
θά άνατίναζαν όρισμένες γέφυρες, σέ 
θέσεις - κλειδιά, ώστε νά παρεμποδί
σουν τήν έπέμβαση τοΰ στρατού. Ό  
Πίνκερτον δέν χρειαζόταν νά μάθει 
περισσότερα. Έ τρεξε στήν Φιλαδέλ
φεια, όπου βρισκόταν ό Λίνκολν, 
κατόρθωσε νά μιλήσει μαζί του, καί 
προσπάθησε νά τόν πείσει νά φύγει τό 
ίδιο βράδυ ίνκόγκνιτο γιά τήν Ούάσινγ- 
κτον. ' Ο Λίνκολν άρνήθηκε κατηγορη
ματικά. Στις 22 Φεβρουάριου, έπέτειτ 
τής γεννήσεως τής Ούάσινγκτον 
έπρεπε νά βρίσκεται στή Φιλαδέλφει- 
γιά νά παραστεϊ στήν τελετή τής 
εισόδου τοΰ Κάνσας, στήν Ένωση 
Στήν συνέχεια θά πήγαινε στό Χάρ 
ρισμπουργκ, στήν δεξίωση πού έδινε τό 
Κοινοβούλιο τής Πενσυλβανίας. «"Υ 
στερα», ύποσχέθηκε, «θά έμπιστευθι 
τή ζωή μου στά χέοια σας».

Γνωρίζοντας τόν άνυποχώρητ 
χαρακτήρα τοΰ Λίνκολν, ό Πίνκερτο' 
άποφάσισε νά προχωρήσει μόνος 
του. Κατέστρωσε μέ τούς δικούς του 
τό άκόλουθο σχέδιο. Ένα κωδικο- 
ποιημένο τηλεγράφημα θά τόν 
πληροφορούσε ότι ό πρόεδρος τών 

Ηνωμένων Πολιτειών είχε φύγει 
άπό τό Χάρρισμπουργκ γιά νά γυρίσει 
στήν Φιλαδέλφεια μέ ειδικό τραίνο 
τής «Πενσυλβάνια Σέντραλ». Ά μ έ-
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σως μετά τήν λήψη τού τηλεγραφή
ματος θά κόβονταν όλες οί τηλεγρα
φικές γραμμές. Ο ίδιος ό Πίνκερτον 
θά πήγαινε ατό σταθμό τής Φιλαδέλ
φειας νά ύποδεχτεί τόν Λίνκολν καί 
θά τόν συνόδευε στόν σταθμό τής 
έταιρίας «Φιλαδέλφεια Ούίλμινγκτον 
καί Βαλτιμόρη» ατό Βαγκόν - λί, όπου 
μιά κυρία (ή συνεργάτις του γυναίκα - 
ντετέκτιβ Καίητ Ούώρν) είχε κρατή
σει δυό διαμερίσματα «γιά έναν 
άρρωστο φίλο καί τό συνοδό του». 
"Ενας φάκελλος πού θά παραδινό
ταν στόν οδηγό τού τραίνου έκ 
μέρους τοϋ "Αλλεν (τό ψευδώνυμο 
του Πίνκερτον στήν διάρκεια τού 

Εμφυλίου) θά έδινε τό σήμα τής 
άναχωρήσεως. Τό τραίνο θά περνού
σε άπό τή Βαλτιμόρη χωρίς νά 
σταματήσει καί θά έφθανε κατ' 
εύθεϊαν στην Ούάσιγκτον. Σέ όλη τή 
διαδρομή κατά διαστήματα, πράκτο
ρες τού Πίνκερτον θά έκαναν μέ 
φανάρια σινιάλο στόν μηχανοδηγό, 
ότι ό δρόμος ήταν έλεύθερος.

Τό σχέδιο έκτυλίχθηκε σύμφωνα 
μέ τις προβλέψεις. Ό  πρόεδρος 
Λίνκολν έφτασε κανονικά στήν 
Ούάσιγκτον. Χρόνια άργότερα, στις 
18 Απριλίου 1865, μαθαίνοντας τήν 
δολοφονία τού Λίνκολν, λέγεται πώς 
ό Πίνκερτον ξέσπασε σέ δάκρυα καί 
φώναξε: « Αν ήμουν έκεί θά τόν είχα 
σώσει πάλι». "Υστερα άπό τόν Εμφύ
λιο Πόλεμο, οί άσπονδοι έχθροί τοϋ 
" Αλλαν Πίνκερτον καί τών δύο γιων του 
τοϋ Ούίλλιαμ καί τοϋ Ρόμπερτ πού δού
λευαν κι αύτοί στό Πρακτορείο άπό τό 
1867, ήταν δυό διαβόητες συμμορίες, 
ειδικευμένες σέ έπιθέσεις τραίνων. Οί 
συμμορίες τοϋ Τζέσε Τζαίημς καί τών 
άδελφών Ρήνο, προϊόντα τής άθλιας 
κοινωνικοοικονομικής καταστάσεως 
στήν όποια βρισκόταν ή χώρα. Μέ τόν 
Τζέσε Τζαίημς, οί Πίνκερτον είχαν 
τήν πρώτη άποτυχία τής καριέρας 
τους, παρά τήν λυσσαλέα καταδίωξη. 

Αλλά δέν συνέβει τό ίδιο καί μέ 
τούς Ρήνο. "Υστερα άπό ένέδρες, 
παρακολουθήσεις κι ένα σωρό μεταμ- 

ο φιέσεις οί Πίνκερτον κατόρθωσαν νά 
τούς συλλάβουν στις 22 ' Ιουλίου 1868 
στήν ' Ινδιάνα, ένώ πραγματοποιούσαν 
τήν πολλοστή τους ληστεία, αύτή τή 
φορά στήν ταχεία τοϋ Μάρσφηλντ.

Οί δουλειές  τής έπιχειρήσεως 
Πίνκερτον προόδευαν συνεχώς. Τό 
1868 - 1869, τά λογιστικά βιβλία 
έδειχναν συνολικό εισόδημα ένός 
έκατομμυρίου δολλαρίων. Ό  Αλ
λαν, πεντηντάρης πιά, στεκόταν

Οί γιοι τού Πίνκερτον, ό Ρόμπερτ (άριστερά) καί ό Οϋϊλιαμ καβάλα στό άλογο.

Τό κτίριο τών γραφείων τοϋ πρακτορείου Πίνκερτον στή Νέα Υόρκη, στις άρχές τοϋ αιώνα 
μας.
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ακόμη στις επάλξεις. Διηύθυνε προσω
πικά στόν Καναδά, τό κυνήγι τών τελευ
ταίων έπιζόντων τής συμμορίας Ρήνο, 
άλλά λίγο άργότερα ένα έγκεφαλικό 
έπεισόδιοτόν ύποχρέωσε ν' άκολουθή- 
σει τήν τύχη τού πατέρα του: καρφώθη
κε άνάπηρος σέ μιά πολυθρόνα. ' Αντέ
δρασε ωστόσο μέ άδάμαστη ένεργητι- 
κότητα. "Υστερα άπό δυό χρόνια συνε
χών καί έπίμονων φυσικών άσκήσεων, 
ξαναγύρισε στή διεύθυνση τού Πρα
κτορείου καί έμεινε σ' αύτή τή 
θέση, ώς τό θάνατό του τό 1885. Μέ 
τή διαθήκη του άφησε τήν προσωπική 
του περιουσία στή γυναίκα του, τά 
δικαιώματα τών βιβλίων του στήν 
κόρη του καί τό Πρακτορείο στούς 
γιούς του Ούίλλιαμ καί Ρόμπερτ. 
Αύτοί στις άρχές τής δεκαετίας τού 
1880 ξεκίνησαν μιά νέα λυσσαλέα 
μάχη έναντίον τού έγκλήματος, τόν 
άγώνα κατά τής Μαφίας. Πρωταγω
νιστής αύτής τής νέας μάχης ήταν 
ένας άπό τούς πιό διάσημους ντετέ- 
κτιβς τού Πρακτορείου, ό ' Ιταλοαμερι- 
κανός Φράνκ Ντιμάζιο, ό όποιος, βά
ζοντας σέ έφαρμογή τίς ύποδείξεις 
τού γέρο "Αλλαν, κατόρθωσε νά διεισ- 
δύσει στόν ιστό τής Κόζα Νόστρα καί νά 
παραδώσει στά χέρια τής άστυνομίας 
τό «άφεντικό» πού τρομοκρατούσε τήν 
ιταλική παροικία τής Νέας ' Ορλεάνης.

Στήν συνέχεια ό Ντιμάζιο έγινε ό 
μεγαλύτερος ειδικός στά θέματα 
πού άφοροϋσαν τήν άμερικανική 
Μαφία. Αλλά σ' αύτό τό σημείο ό 
θρύλος τής έπιχείρησεως Πίνκερτον 
βγαίνει άπό τήν ιστορία καί μπαίνει 
στά χρονικά. Καί άκριβώς στά 
καθημερινά χρονικά συναντάμε τήν 
τελευταία κληρονομιά τού "Αλλαν 
Πίνκερτον. Πρωτοπόρος τών συγ
χρόνων έρευνητικών μεθόδων, είχε 
δημιουργήσει άπό τό 1860 ένα 
Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών πού 
βασιζόταν σ ’ ένα άρχεΐο μέ καρτέ
λες. Στις καρτέλες αύτές καταχω
ρούσαν τούς έγκληματίες μέ τήν 
φωτογραφία τους, τά ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά καί τίς συνήθειές τους. Γιά 
τήν σύνταξη αύτοϋ τού άρχείου - προ
δρόμου τού άρχείου τής FBI - ό Πίνκερ
τον είχε συνεργαστεί μέ τούς σερίφη
δες τών πιό μακρινών συνόρων. Στή συ
νέχεια οί γιοι τού ' Αλλαν διηύρυναν αύ
τό τό δίκτυο μέ τήν βοήθεια τής Σκό- 
τλαντ Γυάρντ καί τής γαλλικής Συρετέ 
Νασιονάλ, πού προηγήθηκαν κατά 
ένα τέταρτο τού αιώνα (στόν τομέα 
φυσικά τών ιδιωτικών έρευνών), τής 
δημιουργίας τής Ίντερπόλ.

ΛΥΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

Γράφει ό Δ /ρ  Ά π . Πάσχος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΟΥΝΑ

Τά ελληνικά βουνά είναι όπως λέγη καί ό Παλαμάς «ή 
πρώτη μας πατρίδα» καί «τά γιγάντια παιδιά τής γης». 
Καί όμως σήμερον τά έχουμε έγκαταλείψει.' Η νεότης 
άγεται καί φέρεται εις τά γήπεδα καί τά ποικιλόμορφα 
κέντρα, ένώ ή άνάβασις καί ή εκδρομή εις τά έλληνικά 
βουνά πολλά καί ενδιαφέροντα καί υγιεινά έχουν νά 
προσφέρουν, χωρίς έξοδα καί άγχος καί σωματοψυχι- 
κάς διαταραχάς.

Ε ΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ μας ό ορεινός 
περιηγητισμός είναι σχεδόν 

άγνωστος. 'Εκτός τών ολίγων 
ορειβατών καί μερικών χιονοδρό
μων, πού άποτελοϋν καί τούς 
μάρτυρας, τά βουνά τής πατρίδος 
μας είναι άγνωστα εις τούς 
περισσοτέρους μας.

φαίνεται ότι οί άπλοι πολϊται, 
άλλά καί οί ειδικοί καί αί άρμόδοι 
καί οί ύπεύθυνοι παράγοντες δεν 
διακατέχονται άπό τό πάθος νά 
γνωρίζουν τά βουνά μας, μερικά 
άπό τά όποια είναι μοναδικά εις 
γραφικότητα καί έκπάγλου ομορ
φιάς.

Καί μέχρι στιγμής δέν έχει γίνει 
σοβαρά προσπάθεια προσεγγί- 
σεως τού κοινού καί μάλιστα τής 
νεότητος μέ τά θαυμάσια έλληνικά 
βουνά.

Διά νά άνοιξη ό δρόμος πρός τό 
έλληνικά όρη χρειάζεται οδικόν 
δίκτυον. Καί είναι γεγονός ότι οί 
όρεινοί άνθρώπινοι δρόμοι σπανί
ζουν, ένώ υπάρχουν οί «κατσικό
δρομοι».

Ή  σωστή καί μελετημένη δικτύ- 
ωσις τής ορεινής περιοχής τής 
πατρίδος μας μέ τήν κατασκευήν 
ξενοδοχείων καί τήν δημιουργίαν 
καταφυγίων θά άποτελέση τόν 
πόλον έλξεως. Καί θά άναγκάση 
μεγάλους καί μικρούς συνέλληνας 
νά άνεύρουν τόν τρόπον καί τόν 
χρόνον «νά πάρουν τά βουνά», διά 
νά άναπνέουν καθαρόν άέρα καί νά 
άπολαμβάνουν τόν ζωογόνον 
ήλιον καί νά χαροΰν τήν υγιεινήν 
άτμόσφαιραν τού βουνού μέ τά 
κρυστάλλινα νερά.

Είναι εύτυχής κανείς όταν 
άνέρχεται εις τά έλληνικά βουνά. 
Ή ήρεμος καί ζωογόνος άτμό- 
σφαιρα καθαρίζει τούς πνεύμονας 
καί βελτιώνει τήν άναπνευστικήν 
λειτουργίαν. Τό όξυγόνον καί ό 
καθαρός όρίζων γαληνεύουν τό 
πνεύμα καί οδηγούν τήν ψυχήν εις 
επικοινωνίαν μέ τόν Θεόν, ό 
Οποίος ώς Δημιουργός «πάντα έν 

σοφία έποίησεν», διά τήν ευεξίαν 
τού άνθρώπου καί τήν θέωσίν του.

Τά έλληνικά βουνά είναι άνεξά-
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Τα έλληνικά βουνά είναι ανεξάντλητος άνα- 
φορά άνατάσεως καί πηγή ευεξίας. Τά 
θαυμάσια καί ειδυλλιακά τοπία τους πλημμυ
ρίζουν τόν έπισκέπτη άπό αισιοδοξία.

ντλητος αναφορά άνατάσεως καί 
πηγή ευεξίας. Τά θαυμάσια καί 
ειδυλλιακά τοπία τών όλόδροσων 
βουνών, πού καθαρά πλημμυρί
ζουν τόν άναβάτην καί επισκέπτην 
άπό άγάπην καί αισ ιοδοξίαν καί 
θαυμασ μόν καί ευγνω μοσύνην 
πρός τόν Θεόν μας άναμένουν. 
ΕΤναι αυτά τά ίδ ια  τά βουνά, τά 
όποια ένέπνευσαν τούς προγόνους 
μας καί έδημιούργησαν τό άρχαϊον 
πνεύμα. Τά «κακοτράχαλα βουνά» 
έγαλούχησαν τούς προπάτορες 
μας, οί όποιοι έπλασαν καί προσέ- 
φεραν ό,τι άληθές καί ώραϊον καί 
ά γα θό ν  δ ια θ έ τε ι ό σ η μ ερ ινό ς  
πολιτισμός.

Τά έλληνικά βουνά είναι όπως 
λέγει καί ό Παλαμάς «ή πρώτης μας 
πατρίδα» καί «τά γ ιγάντια παιδιά 
τής γης». Καί όμως σήμερον τά 
έχουμε έγκαταλείψει. Ή  νεότης 
άγεται καί φέρεται εις τά γήπεδα

ί

καί τά ποικιλόμορφα κέντρα, ένω ή 
άνάβασις καί ή εκδρομή εις τά 

“ “

φέροντα καί ύγιεινά έχουν νά 
προσφ έρουν χωρίς έξοδα καί 
άγχος καί σωματοψυχικάς διατα- 
ραχάς.

Σήμερον τά παιδιά μας ζοϋν εις 
τά  « τσ ιμ εν τέν ια  τέρ α τα »  τώ ν 
άσχημων καί έν πολλοϊς άνθυγιει- 
νών μεγαλοπόλεων, όπου ή μόλυν- 
σ ις  τού  εσ ω τερ ικο ύ  κα ί τού  
εξωτερικού περιβάλλοντος συνε
χώς αύξάνει καί ταλανίζει τόσον 
τήν φυσική, όσον καί τήν κοινωνι
κήν άτμόσφαιραν.

Τό παιδί έχει άνάγκη άπό τήν 
γνωριμίαν του μέ τά έλληνικά 
βουνά, τά όποια τού είναι άπαραί- 
τητα τόσον διά τήν σωματικήν 
εύεξίαν, όσον καί διά τήν φυσικήν 
άνάτασιν καί τήν πνευματικήν καί 
τήν κοινωνικήν του εύεξίαν.

Τά έλλληνικά βουνά είναι γεμάτα 
καί άπό ομορφιά καί χάριν καί άπό, 
προγονικά θαυμαστά γεγονότα καί 
άπό ά π α ρ ά μ ιλ λ ο υ ς  ισ τ ο ρ ικ ό ς  
ά να μ νή σ ε ις  τής τρ ισ χ ιλ ιε το ύ ς  
έλλην ικής ζωής, ή όποια είναι

ζυμωμένη άπό τό Ε λληνοχρ ισ τια 
νικόν Πνεύμα μέ τούς ήρωας καί 
μάρτυρας.

Κάθε έλληνικό βουνό είναι καί 
μία ιστορική ονομασία άπό τής 
κλα σ σ ική ς  Ε λλά δος κα ί τής 
σκλαβιάς μέχρι σήμερον πού μέ«τό 
γάργαρο νερό» καί συχνά μέ ένα 
έκκλησάκι π ροσφ έρουν εύεξίαν 
σωματικήν καί πνευματικήν καί 
ψυχικήν καί κοινωνικήν.

«Βουνά τής γής αύτής, έλληνικά, 
καθάρια , δ ιάφ ανα , πελεκυμένα, 
γνωστικά! όπως λέγει ό Παλαμάς.

Βουνά μετρημένα, ποτισμένα 
άπό τόν ιδρώτα καί τό αίμα χιλιάδες 
χρόνια, μυρωμένα, ζηλεμένα πό
σον ή ψυχή μου σάς άποζητά.
. Τά έλληνικά βουνά δέν είναι 
άπλώς άρχαιολογικόν «ντοκουμέ
ντο», ούτε τουριστική  «άτραξιόν» 
ε ίνα ι πηγή ζω ής κα ί βασ ικός 
παράγων άνακτήσεως καί διατη- 
ρήσεως τής ύγείας μας. Αξίζουν 
τής προσοχής μας καί τής άναβά- 
σεώς μας καί τής έπισκέψεώς μας 
κάθε έποχήν τού έτους.
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ΚΑΙ mix E V T T P IS A N

Τής κας Έρ. Σταματίου

Μετά τήν κατάληψι τής Κρήτης άπό τούς Τούρκους πολλοί χριστιανοί έξισλαμίσθησαν γιά νά 
άποφύγουν τις διώξεις, άλλά στό βάθος παρέμειναν χριστιανοί διατηρώντας τά χριστιανικά 
τους ονόματα έν είδει επωνύμων, όπως Μουσταφάς Μανώλης, Μπραΐμης Δημήτριος ή 
Δημητρομπραίμης καί άλλα παρόμοια.

Ο ΤΑΝ οί Τούρκοι έξεστράτευσαν 
τό έτος 1645 κατά τής Ένετο- 

κρατούμενης Κρήτης μέ μεγάλο 
στόλον καί στρατόν πολυάριθμον, 
προσέβαλαν πρώτα τά Χανιά, τά όποια 
έκυρίευσαν διά συνθήκης μετά τρίμη
νον περίπου πολιορκίαν. ' Αλλά άν καί 
ύποσχέθηκαν στούς κατοίκους άσφά- 
λειαν πλήρη, άμα κατέλαβον τήν πάλιν, 
παρέβησαν όπως συνηθίζουν τις 
συμφωνίες, μετέτρεψαν τούς χριστια
νικούς τόπους σέ τζαμιά, πετώντας τις 
εικόνες καί τά άγια λείψανα εις τόν 
Κολόμβον, όπου καί τότε έρριχναν τά 
σκουπίδια, κατέλαβαν κτήματα καί 
σπίτια χριστιανικά, άφοΰ προηγουμέ
νως έσκότωσαν τούς άνδρες καί 
άρπαζαν τις γυναίκες.

’ Ο Τουρνεφόρ έγνώρισε τό 1700 στό 
Ρέθυμνο ένα γιατρόν Πατελάρον, τού 
όποιου τήν μητέρα είχαν άρπάξει καί 
έξισλαμίσει τότε οί κατακτηταί. "Ενεκα 
τών πιέσεων αύτών μερικοί γιά νά 
σώσουν τή ζωή τους, τά κτήματα, τις 
γυναίκες καί τις θυγατέρες τους, 
άρχισαν νά προσέρχωνται εις τό 
θρήσκευμα τών κατακτητών.

Μετά τά Χανιά, οί Τούρκοι, διευθύν- 
θηκαν κατά τού Ρεθύμνου, καταλαμβά- 
νοντες δέ τις διάφορες έπαρχίες, 
διέπρατταν φοβερές βιαιότητες καί 
πιέσεις. Πυρπολούσαν, έσκότωναν 
άρπαζαν, καί οί δυστυχισμένοι χωρικοί 
κατελήφθησαν άπό τρόμον καί άπελπι- 
σίαν.

_

Σέ στίχους ζωηροτάτους καί έκφρα- 
στικωτάτους περιγράφει τήν φοβερόν 
αύτήν διά τών δυτικών έπαρχιών 
προέλασιν τού τουρκικού χειμάρρου ό 
αύτόπτης Μαρίνος Μπουνιαλής, ό 
όποιος λέει ότι άπό τότε άρχισαν οί 
έξωμοσίες. Υπάρχει δέ παράδοσις, 
πιθανωτάτη φαινομένη, ότι οί πρώτοι 
έξισλαμισθέντες ήσαν κυρίως ' Ενετοί 
κτηματίας όσοι δέν είχαν προφθάσει νά 
σωθούν στά φρούρια.

"Αν δέ τόσα πολλά διέπρατταν οί 
Τούρκοι καί κατά τών ' Ενετών καί τών 
' Ελλήνων άδιακρίτως, κατά τήν πολιορ
κίαν τού Ρεθύμνου έρριξαν εις τήν 
πόλιν διά βέλους έπιστολήν, διά τής 
όποιας προέτρεπαν τούς " Ελληνας νά 
μή βοηθούν τούς Ενετούς, λέγοντας 
ότι ή τουρκική έκστρατεία έγινε γιά νά 
τούς έλευθερώσει άπό τόν ένετικόν 
ζυγόν. Ά λ λ ' οί Ρεθυμνιώτες έλληνες, 
έγνώριζαν ήδη τήν άπιστίαν τών 
Τούρκων καί, όταν ή πόλις έκυριεύθηκε 
έξ έφόδου, οί διασωθέντες άπό τήν 
σφαγήν κατέφυγαν εις τό Χάνδακα.

"Υστερ' άπ' αύτά οί Τούρκοι, 
κυριεύσαντες όλα τά μικρά φρούρια 
τών έπαρχιών, έξαπλώθηκαν σ' όλη τήν 
ύπαιθρον χώρα, έπιβάλλοντες διά τής 
βίας καί τού τρόμου τήν θρησκεία τους 
καί άρχισαν τήν πολιορκίαν τής 
πρωτευούσης, τού Χάνδακος ( Ηρα
κλείου) ό όποιος διά τήν έποχή έκείνην 
ήτο πρώτης τάξεως φρούριο. ' 1 
πολίορκία αύτή έκράτησε 22 περίπο’
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χρόνια καί κατά τό τέλος αυτής ήλθαν 
εις έπικουρίαν τών πολιορκητών τά 
παιδιά, τά όποια αυτοί είχαν άποκτήσει 
άπό τις άρπαγεΐσες χριστιανές γυναί
κες, κατά τήν άρχήν τοΰ πολέμου. Στό 
μεταξύ εϊχεν αυξηθεί καί ό άριθμός τών 
έξισλαμισθέντων, οί οποίοι όμως 
άκόμη, περισσότεροι τουλάχιστον, κατά 
βάθος ήσαν χριστιανοί, διατηρώντας καί 
τά χριστιανικά τους ονόματα έν εϊδει 
έπωνύμων, όπως Μουσταφάς Μανώ
λης, Μπράίμης Δημήτρης ή Δημητρο- 
μπράΐμης καί άλλα παρόμοια. Τό εις τά 
Χανιά διατηρούμενο κτηματολόγιο, τό 
όποιον συνέταξαν οί Τούρκοι άμέσως 
μετά τήν άλωσι τής νήσου άποτελεί 
σπουδαιοτάτην πηγήν πρός έξσκρίβω- 
σιν τού ζητήματος αύτοϋ. Οί Τούρκοι 
αύτοί ήσαν άκαταστάλακτοι, δηλαδή, 
άκόμη, γι' αύτό καί ό Μπουνιαλής τούς 
ονόμαζε μέ δυό λέξεις «Τούρκους 
Χριστιανούς» καί άναφέρει μάλιστα ότι 
μερικοί άπ' αύτούς έβοηθοϋσαν 
κρυφά τούς πολιορκουμένους στόν 
Χάνδακα χριστιανούς.

Βεβαίως μετά τήν άλωσι τού 
Χάνδακος ή Τουρκία άπέσυρε άπό τό 
νησί τό μεγαλύτερο μέρος τού 
στρατού, έμειναν μόνον οί τεμαριούχοι, 
οί μικρές φρουρές τών πόλεων καί ό 
σχηματισθείς ήδη τουρκοκρητικός 
πληθυσμός άπό γεννήματα έλληνίδων 
γυναικών καί άπό έξωμότας. "Αν δέ 
λάβωμεν ύπ' όψιν ότι καί ό άπολειφθείς 
στό νησί στρατός άποτελεΐτο κατά μέγα 
μέρος άπό γενίτσαρους, οί όποιοι ώς 
γνωστόν, ήταν έλληνόπαιδες έξισλαμι- 
ζόμενοι, ό πρώτος μουσουλμανικός τού 
νησιού πληθυσμός ήταν καθαρός 
' Ελληνικός.

' Αλλά ό έξισλαμισμός έξακολούθη- 
σε, γιατί καί οί φοβερές πιέσεις δέν 
έπαψαν. Τούρκοι στρατιωτικοί άπό τά 
συντρίμματα τού αύστροτουρκικού 
πολέμου κατέφυγαν στό νησί ζητώντας 
γαϊες, έπειδή δέ όλες οί δημόσιες καί 
ιδιωτικές γαϊες είχαν διανεμηθεί στούς 
άριστεύσαντες κατά τόν έν Κρήτη 
πόλεμον, οί νεαροί άρπαζαν τά κτήματα

Άριστ€ρα: Πόρτα 
άπό παλαιό 
σπίτι στό Ρέθυμνο.

I- Δεξιά: ’ Αστικό σπίτι στό 
υ Ρέθυμνο.
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ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ

Τίς ημέρες αύτές, τίς ήμερες τοΰ Αύγουστου ένας κόσμος πιστών, άντρες καί γυναίκες, γέροι και νέοι 
κι' άλλοι κατατρεγμένοι καί πονεμένοι άπ’ τή ζωή, πηγαίνει «επί την ήλιου δύσιν» τή γλυκεία 
Παναγιά, τή Μητέρα τοΰ Χρίστου, τών Ούρανών τήν ΙΠλατυτέρα. ’Εκείνη, πονεμένη ή ίδια μαννα 
κρατά πάντα άνοιχτή τήν άγκαλιά της, στίς έκκλησιές καί στά μοναστήρια, στά έξωκκλήσια και στα 
γραφικά εικονοστάσια, πού είναι σπαρμένα σ ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα. Ιήν Παναγία θα την βρούμε 
παντού. Στήν κορυφή τοΰ πιό άγριου βουνοΰ, στόν κατάξερο θερισμένο κάμπο, στίς όλοδροσες 
καταπράσινες πλαγιές, κοντά στό καταγάλανο άκρογιάλι!.. Η Παναγία!.. Η Δέσποινα!..Πόσες 
άλήθεια ελπίδες, πόσες λαχτάρες, πόσα όνειρα δέν στεργιώσαμε όλοι μας σέ πυργους θεόρατους, 
προφέροντας τ ’ όλόγλυκο τ ’ όνομά Της!.. ΚΓ άκόμα στίς ώρες τίς δίσεχτες ποιος δεν γονάτισε στο 
μικρό Της μπροστά εικονοστάσι, παρακαλώντας Την νά πρεσβευση στο Μεγάλο Παιδί Της, I η\ 
Παναγία μας, τήν Ελληνική Παναγία, πόσες φορές ό εύσεβής λαός μας δέν τήν βρήκε πρόμαχό του, 
άπό τά τείχη τής Βασιλεύουσας, μέχρι τίς κορυφές τής Πίνδου; Καί τήν τραγούδησε και τήν ύμνησε και 
τή στόλισε μέ τά πιό όμορφα κοσμητικά επίθετα, τέτοια, πού νά ταιριάζουν στή μεγάλη μορφή 1 ης. 
«Παντάνασσα. Έ λεοΰσα, Γλυκοφιλοΰσα, Ακάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, Παραμυθία, 
Περίβλεπτη, Πανάχραντη, Ό δηγήτρα, ' Αντιφωνήτρα, Τρυχερούσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα, 
Γοργοεπίκοη, Αθηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη, Πύργε Χρυσοπλοκώτατε, Λιοστολισμένε Θρόνε...» 
τήν είπε ό Παλαμάς στό δέκατο λόγο τής «φλογέρας τοΰ Β α σ ιλ ιά » .......................................................

Είναι άλήθεια σπάνιες οί στιγμές τής εύλάβειας, πού ζή κανείς τήν ήμερα τής εορτής της 
Θεομήτορος, ιδιαίτερα άν βρεθή έκεϊ, όπου φυλάσσονται εικόνες θαυματουργές τής Μεγαλόχαρης. 
Παρατηρεϊται μιά συγκινητική λιτανεία ψυχών, πού έχουν ριζωμένη τήν πίστη, πως ή Παναγία και 
πάλι θά κάνη τό θαΰμα της. Μέσα στά σύννεφα τοΰ λιβανωτοΰ, τά ταπεινά κεράκια, τίς ψηλοκορμες 
λαμπάδες, τά καντήλια καί τά τάματα, βλεπεις τό μεγαλείο τής πίστης, τή δύναμη τής ελπίδας, την 
προσμονή τής χαράς. ’Εκεί ή άπελπισμένη μάννα μέ τό μικρό, παράλυτο παιδί στήν αγκαλια. Εκεί η 
κυρτωμένη γρηούλα, μέ τό τυφλό έγγονάκι. ’ Εκεί ό κωφάλαλος νέος. Εκεί όλοι, οσοι δεν τους γελασε 
ή ζωή, μέ δάκρυα καί παρακάλια, εναποθέτουν στήν Παναγία τίς ελπίδες τους. Και τάζουν, ταςουν 
«τάματα». Λαμπάδες στό άνθρώπινο μπόϊ, χρυσά χέρια, χρυσά πόδια, χρυσά κορμιά. Τάζουν στη Χάρη 
Της. Γιατί αύτή είναι ή στερνή τοΰ άπελπισμένου καταφυγή, ή τελευταία του ελπίδα.

Σέ δοξάζουμε, Σέ μεγαλύνουμε άγνή Παρθένα... ’ Εσύ έκανες παράδεισο τή γ ή ...' Εσύ τήν καταρα τής 
Εΰας, τήν έκανες εύλογία... Βοήθα Θεοτόκε τήν κληρονομιάν Σου. Βοήθα τήν ΕΛΛΑΔΑ μας... Οπως 
τή βοήθησες τόσες φορές. ’Εσένα πιστεύει Ύπέρμαχο Στρατηγό της. Γιά Σένα έχει χτίσει 
περίλαμπρους ναούς. Χιλιάδες μοναστήρια, έκκλησιές καί έρημοκκλήσια φέρνουν το τιμημενο τ
όνομά Σου... , ,

Χαΐρε, 'Αειπάρθενε, Χαίρε, Κεχαριτωμένη!.. Ή  εορτή Σου είναι για μάς, για την Ελλαδα μας, για
τήν 'Ορθοδοξία ολόκληρη εορτών εορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων.
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Mia γραφικότητα τής Κρήτης, τό όνομαστό 
φαράγγι τής Σαμαριάς.

τών Χριστιανών, τούς όποιους έσκότω- 
ναν ή τούς καθιστούσαν δουλοπάροι
κους. Καί μή άρκούμενοι, στά κτήματα, 
άρπαζαν καί τις γυναίκες τών ραγιάδων.

Αλλά καί όσοι είχαν λάβει ήδη 
τιμάρια, τά έξέτειναν σφετεριζόμενοι 
καί γειτνιάζοντα χριστιανικά κτήματα

Χωρικός τής Κρήτης θυμίζει παλαιές περα
σμένες έποχές τού όμορφου νησιού.

καί ύπέβαλλαν σέ σκληρότατες άγγα- 
ρείες τούς χριστιανούς οι όποιοι 
έπρεπε νά έργάζωνται οάν είλωτες γιά 
νά ζοϋν τεμπέλικα οι άγάδες. Μέσα στά 
τόσα δεινοπαθήματα ή μόνη σωτηρία 
γιά τούς ραγιάδες ήταν ή έξωμοσία. 
" Ετσι δέ ό κατ' άρχάς μικρός τουρκικός 
πληθυσμός ήταν σημαντικός κατά τις 
άρχές τού παρελθόντος αίώνος. Όσοι 
δέ τότε περιηγηταί έπεσκέφθησαν τό 
νησί, Τουρνεφόρ, Σεβαλιέ, κ.ά. μαρτυ
ρούν γιά τήν έξ ' Ελλήνων καταγωγήν 
τών Τούρκων έκείνων. ' Ο πρώτος λέει: 
«Οί περισσότεροι άπό τούς Τούρκους 
τού νησιού είναι άρνησίθρησκοι ή τέκνα 
άρνησιθρήσκων».

Μετά δύο ή τρ ε ις  γ εν εές  οί 
άρνησίθρησκοι αύτοί άπέβαλλαν τις 
χριστιανικές τους παραδόσεις, έξοικει- 
ούμενοι πρός τόν τουρκικόν βίον. 
Αλλά καί αύτοί οί όποιοι έξομνύοντες, 

είτε γιά νά δείξουν ειλικρινή άφοσίωσιν 
εις τήν νέαν πίστιν είτε δυοανασχε- 
τοϋντες διότι οί Πρώην ομόθρησκοι 
τους έδειχναν μεγαλύτερην άπ' 
αύτούς καρτερίαν καί σταθερότητα, 
έγιναν οί άγριώτατοι καί έξωλέστατοι 
τών Τούρκων. Κατά τά τέλη ιδίως τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος καί 
στις άρχές τής παρούσης οί Τούρκοι 
τής Κρήτης έφθασαν σέ τέτοια θηριω
δία, τόοον δέ έξετραχηλίσθησαν έκ τής 
μέθης τού αίματος, ώστε καί αύτή ή έν 
Κωνσταντινοπόλει κυβέρνησης άρχισε 
ν άνησυχή. Τούς μή άρεοτούς σ' αύ
τούς πασάδες άπέπεμπαν, φόρους δέν 
έπλήρωναν, καίτοι έκμηζώντες όλον 
τόν ιδρώτα τών άθλιων ραγιάδων, καί 
τού χριστιανικού πληθυομοΰ, τού μόνου 
εργαζομένου καί παράγοντα έτεινον νά 
έξολοθρεύσουν.

Πλήρης άναρχία γιά τούς Τούρκους, 
τρομοκρατία παραδειγμάτιστος γιά 
τούς Χριστιανούς. Ό  φόνος χριστια
νού έμεινεν άτιμώρητος, γι' αύτό οί 
Τούρκοι έσκότωναν πάντα χριστιανόν 
ζωηρόν, έσκότωναν γιά άπλή εύχαρί- 
στηση, πρός έξάσκήσιν στήν σκοποβο
λή ό φόνος τούρκου έτιμωρεϊτο δΓ 
έξοντώσεως ολοκλήρου χωριού χρι
στιανικού.

" Οοοι δέ τών Χριστιανών διέφευγον 
τόν θάνατον, ύπεβάλλοντο οέ σκληρό
τατες δοκιμαοίες καί άπάνθρωπους 
έξευτελισμούς. Εις τό Γεράνι τής 
Κυδωνιάς μοΰ έδειξαν τεράστιον 
κορμόν κυπάρισσου ύποοτηρίζοντα τήν 
στέγην μιας οικίας, τού όποιου οί 
Γ ερανιώτες διαταγή ένός άγά έκόμισαν 
οτούς ώμους τους άπό τά Λευκάδια 
Ό ρη, χωρίς νά τού άφαιρέσουν τούς

όζους καί τούς φλοιούς γιά νά 
βασανισθούν περισσότερο. Πολλές 
φορές οί άγάδες μπαίνοντας στις 
έκκλησίες τήν ώρα τής λειτουργίας, 
άπέστειλαν τούς έκκλησιαζομένους σέ 
άγγαρεϊες. "Αλλοι άρπαζαν τις νύμφες 
λίγο μετά τήν τέλεσιν τού γάμου, 
σκοτώνοντας τούς γαμπρούς. Πολλοί 
δέ συγκαλοϋντες κόρες καί γυναίκες 
τις ύποχρέωναν νά χορεύουν ήμίγυ- 
μνες πρός διασκέδασί τους.

Στή Σητεία, ένας άγάς τής Βόίλας, 
άποφασίσας, έν μέσω τόσων οργίων, νά 
μεταβή στήν ' Ιεράπετρα, άνάγκασε 
όλες τις γυναίκες νά τόν προπέμψουν 
χορεύοντας καί τραγουδώντας μέχρι 
τών συνόρων τής έπαρχίας. Καί οί 
δυστυχισμένες γυναίκες, μή μπορών
τας ν' άντισταθοϋν, έξεδικοϋντο 
τραγουδώντας τά τραγούδια τους:

' Εκεί πού πάει ό άγάς μπλειό του νά 
μή γυρίσει.

Γιατί ό άγάς ήταν τόσο κτηνωδώς με
θυσμένος, ώστε δέν άντιλαμβανόταν 
τά λεγάμενα καί τά τραγούδια.

Τότε ό τουρκικός πληθυσμός έδι- 
πλαστάσθηκε διά πολυαρίθμων άλλα- 
ξοπιστιών. Οί κάτοικοι πολλών χωρίων, 
άπαυδήσαντες μετέβησαν πολλοί μέ 
τόν ιερέα  τους έπικεφαλής καί 
άσπάοθηκαν τά δόγματα τού Κορανίου. 
Λέγεται μάλιστα ότι τόσοι μετέβησαν 
άπό τό Μονοφάτι, ώστε έπειδή ήταν 
δύσκολο νά έκτελεοθή έπί τόσων 
άνδρών ή άπαιτουμένη έγχείρηοις, ό 
ιμάμης ’ Ηρακλείου έδιάβασεν άπλώς 
μιάν εύχή καί έπειτα είπε πρός τούς 
νεοφώτιστους:

"Αιντε Τούρκοι!
Καί οί χθές ραγιάδες έφόρεσαν τό 

οαρίκι τού άγά καί άνέπνευοαν.
" Ετσι δέ όλος σχεδόν ό πληθυσμός 

τής πεδινής έκείνης έπαρχίας έξισλα- 
μίσθη καί σήμερα έντός τών χωρίων της 
μόνον έρειπωμένες έκκλησίες θυμί
ζουν ότι οί φανατικοί έκεΐνοι Τούρκοι 
ύπήρξαν ποτέ Χριστιανοί.

Κατά τρόπον όμοιον έσχηματίσθη καί 
ό μωαμεθανικός πληθυσμός τού 
Σελύνου, άναμφιβόλως δέ καί τής 
Άμπαδιάς. Καί άν δέν γινόταν ή 
επανάσταση τού 1821 δ ιέ τρ εχ ε  
μεγάλον κίνδυνον ή Κρήτη ή νά 
έξοντωθή ό χριστιανικός αύτής πληθυ
σμός ή νά έξισλαμισθή τελείως. ' Η 
έπανάσταοη έκείνη άνεπτέρωσε τό 
θάρρος τών χριστιανών έκτοτε δέ άντί 
ν' αύξήσει ό τουρκικός πληθυσμός, 
άρχισε μάλλον νά έλαττώνεται, έπα- 
νελθόντων καί τινων άπό τούς έξωμό- 
τες εις τό πάτριον θρήσκευμα.
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' Η αύτοκρατορία τοϋ εγκλήματος

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Έντονη άνησυχία προκαλεΐ στις άμερικανικές αρχές, ή άναζωπύρωσι τής 
δράσεως τής Μαφίας. Καί ή άρμόδια ' Υποεπιτροπή τής Γερουσίας πού έρευνα  
τό θέμα, άρχισε νά δέχεται καταθέσεις καί μαρτυρίες γιά τήν έγκληματική 
δραστηριότητα τής όργανώσεως αύτής. Τό ύλικό πού έχει ήδη συγκεντρωθεί 
άποτελεϊ καί τήν περιγραφή τοϋ νέου προσώπου τής Μαφίας. Καί νά ποιό είναι:

Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ Μαφία είναι μυστική 
παράνομη όργάνωσι πού ιδρύθηκε 

αρχικά στή Σικελία, μέ κέντρο τό 
Παλέρμο, καί ξαπλώθηκε κατόπιν σέ 
ολόκληρη τήν ' Ιταλία καί τις ' Ηνωμέ
νες Πολιτείες τής Αμερικής. Αποτε

λεί συνέχεια τών μισθοφορικών ένο
πλων δυνάμεων πού διατηρούσαν στή 
Σικελία οί φεουδαρχικές οικογένειες 
μέχρι τοϋ 1812, οπότε καταργήθηκε ή 
φεουδαρχία. Μεταγενέστερα, πολλά 
μέλη αύτών τών ομάδων, πού είχαν

διαλυθή, σχημάτισαν ληστρικές συμμο
ρίες.

Μέ τόν καιρό έγιναν ισχυρότατοι 
παράγοντες στήν πολιτική καί οικονομι
κή ζωή τής χώρας, χάρις στήν αύστηρό- 
τατη πειθαρχία καί τό πλήρες σύστημα

"Ενα άπό τά πολλά θύματα τής Μαφίας, ό Χριστιανοδημοκράτης Ρέινα.
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ειδικού άγραφου κώδικα, βάσει τοΰ 
όποιου είναι ύποχρεωμένα νά δροϋν τά 
μέλη αυτής.

Τά μέλη τής Μαφίας καλούνται 
μαφιόζοι καί διαιρούνται σέ δύο 
κατηγορίες: ατά «τιμημένα παλληκά- 
ρια», πού αποτελούν τήν ηγεσία καί τήν 
άνώτερη τάξι καί τούς «ληστές», πού 
άποτελοϋν τήν κατώτερη τάξι καί 
μεταξύ τών όποιων έκλέγονται οί 
έκτελεστές τών πράξεων βίας. Ανώ
τατος νόμος είναι ή «όμερτά», ή 
πλήρης σιωπή ένώπιον τών αρχών.

Μεταπολεμικά, ή Μαφία έπαψε ν' 
άποτελή συμπαγή όργάνωσι, καί δρά 
κυρίως μέ μεμονωμένα τμήματα σέ 
διάφορες περιοχές.

Δεν έχουν άλλάξει από τήν 
εποχή τοΰ Καπόνε

"Οσο κι άν γέρασαν οί μαφιόζοι κι 
άσπρισαν τά μαλλιά τους, δέν άλλαξαν 
ούτε κεφάλι ούτε καρδιά. Συνεχίζουν 
νά είναι έγκληματική μάστιγα στις ΗΠΑ 
καί μιά νέα γενιά συνεχίζει τήν 
έγκληματική δράσι τους.

Οί νεώτεροι μαφιόζοι προσπαθούν νά 
συνδυάζουν τις παράνομες πράξεις, μέ 
άπασχόληση σέ νόμιμες έργασίες, 
κοινωνική έμφάνισι καί στέλνουν τά 
παιδιά τους στά καλύτερα σχολεία καί 
κολλέγια.

Αλλά ή πρόσοψι δέν έξαπατά. Ή  
βάσι τών ένεργειών τους, όπως στην 
έποχή τού "Αλ Καπόνε, είναι ή βία. 
Χαρακτηριστική είναι ή πρόσφατη 
έ κ τέλ εσ ι, δυναμικό ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών, τών νονών "Αντζελο 
Μροϋνο στή Φιλαδέλφεια καί Καρμίνε 
Γκαλάντε στή Νέα Ύόρκη.

' Ανήσυχη γιά τήν άναζωπύρωσι τής 
δράσεως τής Μαφίας, ή Μόνιμη 
Υποεπιτροπή Ερευνών τής Γερου

σίας άρχισε τώρα νά δέχεται καταθέ
σεις γ ι' αύτή τήν έγκληματική όργά- 
νωσι. "Εχει, όμως, άπό μήνες συγκεν
τρώσει ένα σημαντικό ύλικό.

Ο γνωστός Αμερικανός δημοσιο
γράφος Τζάκ "Αντερσον άναφέρει, σέ 
σχετικό άρθρο του, μερικά έντυπωσια- 
κά περιστατικά, πού δείχνουν ότι οί 
τωρινοί μαφιόζοι δέν έχουν άλλάξει καί 
πολύ άπό τά στερεότυπα τής δεκαετίας 
τού '30 πού θριάμβευε ό "Αλ Καπόνε.

' Ιδού μία συνομιλία μεταξύ δύο 
νονών τής Μαφίας τοΰ Κάνσας Σίτυ, 
τού Νίκ Τσιβέλα καί τοΰ άδελφοΰ του 
Κάρλ. Τήν μαγνητοφώνησε στά τέλη 
τού 1978 ή " Εφ-μπί-" Αϊ, καί άναφέρεται 
σ' ένα άντίπαλό τους όνόματι Κάρλ 
Σπέρο.

Ο Κάρλ Τσιβέλα ύποστήριζε ότι 
πρέπει νά έχουν τά φονικά ένστικτα τοΰ 
Ούίλλιαμ Καμιζάνο, γνωστού σάν 
«Ούίλλυ ό Ποντικός», καί έλεγε: 
«Συμφωνώ μέ τόν Ούίλλυ. Τό συζήτη
σα. ' Ο Ούίλλυ λέγει νά κόψουμε πρώτα 
τάκλαδιά, άφοϋ δέν μπορούμε νά 
κτυπήσουμε τόν κορμό. "Ετσι θ' 
άπομονωθή ό κορμός.

Σέ αύτή τή μεταφορική έκφρασι, ό 
Σπέρο ήταν ό κορμός καί οί σωματοφύ- 
λακές του τά κλαδιά. "Υστερα ό Κάρλ 
Τσιβέλα πρότεινε μιά μέθοδο δολοφο
νίας πού ό άδελφός του Νίκ δέν τήν 
βρήκε πρακτική. Κατόπιν ό Νίκ, πού ό
πως φαίνεται είναι ό έγκέφαλος τής 
τοπικής όργανώσεως, έρριξε μιά άλλη 
ιδέα, σάν νά ήταν διευθυντής έπιχειρή- 
σεως: «Μάς χρειάζεται μεταμφίεσι, 
Χρειαζόμαστε περροϋκες, μουστάκια 
καί γένια», είπε στόν άδελφό του. 
Τελικά, ό Νίκ έκλεισε τήν συζήτησι μέ 
τό σχέδιό του, προσθέτοντας: «Είχαμε 
τά καλύτερα λαγωνικά στήν Αμερική 
καί πάντα τά έχουμε».

"Αν τά έξαίρετα λαγωνικά τών

Ή  τρίτη γενεά τών «νο
νών» του εγκλήματος δέ,ν 
ά λλα ξε ούτε μυαλό ούτε 
καρδιά. Βαδίζει στά χνάρια 
τοΰ περιβόητου ’Ά λ  Καπόνε, 
μόνο πού εχει προσαρμόσει τίς 
μεθόδους της στίς νέες συνθή
κες.
Τσιβέλα κατάφεραν νά ιχνηλατήσουν 
τόν Σπέρο δέν έγινε ποτέ γνωστό, άλλά 
είναι γεγονός ότι τραυματίσθηκε σέ μιά 
άπόπειρα δολοφονίας του πού έγινε 
αργότερα.

Ο Μ ποναντόνα έγινε κόσκινο 
άπό τίς σφαίρες.

' Ο Σπέρο δέν ήταν άθώο περιστερά
κι, κατά τούς πράκοτερες τού "Εφ-Μπί- 
Αϊ. Σκευωρούσε κατά τής συμμορίας 

Τσιβέλα μέ τόν ίδιο ζήλο. Τό Μάιο 1979, 
άστυνομικοί βρήκαν τηλελεγχόμενη 
βόμβα καί ειπώθηκε ότι είχε τοποθετη
θεί γιά νά σκοτωθεί ό Κάρλ Ντελούνα 
στέλεχος τής συμμορίας Τσιβέλα. Τό 
"Ε φ -Μ π ί-Ά ϊ ύποπτεύθηκε ότι ό 
άδελφός τοΰ Σπέρο, ό Τζόζεφ, ήταν 
πίσω άπό αύτή τήν άπόπειρα.' Αλλά δέν 
ύπήρχαν καί άποδείξεις:

' Ο Ντέηβιντ Μποναντόνα, ένας μέ
λος τής όμάδος τού Ούίλλυ Κομιζά- 
νο τών έπιχειρήσεων Τσιβέλα, βρέθηκε

κόσκινο άπό σφαίρες μέσα στό 
αϋτοκίνητό του, τόν ' Ιούλιο 1976.' Από 
τίς άνακρίσεις διαπιστώθηκε πώς ό 
Καμιζάνο είχε προσπαθήσει νά πείση τό 
γιό τοΰ Μποναντόνα, πού δέν ήταν 
μέλος τής Μαφίας, νά ζητήση άδεια γιά 
ένα κατάστημα ποτών στό Κάνσας Σίτυ.
' Ο νεαρός Μποναντόνα άρνήθηκε καί ό 
πατέρας του προφανώς πλήρωσε τό 
τίμημα. Ο Καμιζάνο είναι τώρα στή 
φυλακή, άλλά ό νεαρός Μποναντόνα 
έγινε δημόσιος ύπάλληλος καί όχι 
μαφιόζος.

Πόσοι φόνοι πού σχετίζονται μέ τή 
Μαφία έγιναν τά τελευταία χρόνια; ' Η 
άρμόδια ύπηρεσία τοΰ ύπουργείου 
Δικαιοσύνης άνεβάζει τόν άριθμό τους 
σέ 208, σέ περίοδο έπτά έτών.

Μία έκθεσι τού ειδικού γιά τό 
οργανωμένο έγκλημα Ράλφ Σαλέρνο 
πρός τήν άρμόδια έπιτροπή τής Βουλής 
άποκαλύπτει τήν συστηματική φύσι τού 
αιματηρού έργου τής Μαφίας.

«' Η χρήσι βίας άπό τό οργανωμένο 
έγκλημα άπαιτεί έξουσιοδότησι καί 
έγκρισι», άναφέρεται στήν έκθεσι.

«Ή  έγκρισι συνήθως πρέπει νά 
δίνεται άπό πρόσωπο ύψηλά ίστάμενο 
σέ βαθμό, δύναμι καί κύρος. Είναι ό 
έξουσιοδοτών».

Από τήν ήγεσία, ή έγκριθείσα 
«ένέργεια» κατεβαίνει στό μεσαίο 
κλιμάκιο, στόν «οργανωτή» πού έχει τήν 
άδεια νά χειρισθή όπως καλύτερα 
νομίζει τό ζήτημα τής πραγματοποιή- 
σεως τής άποφάσεως. Αύτός έπιλέγει 
τόν ή τούς φονιάδες άπό τόν κατάλογο 
δοκιμασμένων έπαγγελματιών δολο
φόνων.

Οί άνθρωποι τής Μαφίας μπορεί, 
καταλήγει ό Τζάκ "Αντερσον, νά 
ντύνωνται σάν, τούς χρηματιστές τής 
Ούώλ Στρίτ, άλλά δέν είναι πιό 
άξιοσέβαστοι άπ' ό,τι ήταν ποτέ.

' Αρκετά διαφορετική γνώμη γιά τήν 
Μαφία στήν Αμερική έχει ό Ιταλός 
κοινωνιολόγος Πίνο Άρλάκι καθηγη
τής στό Πανεπιστήμιο τής Κοζέντσα, 
πού πρόσφατα έπέστρεψε άπό τίς ΗΠΑ 
όπου είχε διενεργήσει μεγάλη έρευνα 
γιά λογαριασμό τού ' Ιδρύματος Φόρντ. 
Οί άπόψεις του δημοσιεύθηκαν στό 
περιοδικό «Πανόραμα».

« Ή  Μαφία»; Κατά τόν Π. Άρλάκι 
δέν ύφίσταται πιά στίς ΗΠΑ τουλάχιστο 
σάν έγκληματική όργάνωσι μέ κεντρική 
διοίκησι. « Ό  Νονός»: Μύθος πού τόν 
δημιούργησε ό κινηματογράφος «Οί 
' Ιταλοαμερικανοί μαφιόζοι»; ' Υπήρξαν 
κάποτε, άλλά τώρα πολλά έχουν 
άλλάξει.
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Ό  δικαστής Τερανόβα, πού δολοφονήθηκε άπό τή Μαφία στό Παλέρμο τό 1979.

’Οργανωμένη Μαφία στις επι
χειρήσεις.

"Ωστε, λοιπόν, ή Μαφία πέραν τοϋ 
Ατλαντικού, δέν είναι παρά έπινόησι 

δημοσιογράφων, συγγραφέων καί 
σκηνοθετών;

Ό  Π. Αρλάκι ύποστηρίζει δτι είναι 
μεγάλο λάθος νά λέγεται ότι στην 
Αμερική υπάρχει μία ένιαία όργάνωσι 

τοϋ έγκλήματος, μέ αύστηρές γρα
φειοκρατικές δομές όπως στον έμπο- 
ρικό καί βιομηχανικό κόσμο. Μέ άρχηγό 
τών άρχηγών, κεντρικό συμβούλιο, 
αυστηρό τυπικό, άκόμη καί δικαστήριο 
πού έκδίδει καταδίκες σέ θάνατο. Όλα 
αύτά είναι παραμύθια. Οί μαφιόζοι 
ύπάρχουν, βέβαια, άλλά είναι οργανω
μένοι κάπως άλλοιώς. Χοντρικά, όπως 
στή Σικελία καί τήν Καλαβρία. Καί έδώ, 
στήν'Ιταλία, δέν ύπάρχει πιά ή Μαφία, 
άλλά ή συμπεριφορά καί ή δύναμι τών 
μαφιόζων. Εναι χωρισμένοι σέ πολλές 
ομάδες οικογενειακού τύπου, ιδιαίτε
ρες οργανώσεις. ' Ενίοτε, συνεργάζον
ται μεταξύ τους. Συχνά βρίσκονται σέ 
σκληρή σύγκρουσι γιά τήν κυριαρχία σέ 
μιά άγορά. Γενικά, ε ίνα ι μικρές, 
μεοαϊες ή μεγάλες έπιχειρήσεις μέ 
οικογενειακό χαρακτήρα.

' Επίσης στήν ' Αμερική, συνεχίζει ό 
Πίνο Αρλάκι, ύπάρχουν πολλές 
μαφιόζικες έπιχειρήσεις. "Εργο τους 
είναι ή πώλησι έμπορευμάτων, ή 
προσφορά ύπηρεσιών καί άλλες 
έγκληματικές ένέρ γε ιες . Γιά νά 
πετυχαίνουν τούς στόχους τους οί 
' Ιταλοαμερικανικοί μαφιόζοι, όπως οί 
Σικελοί καί Καλαβρέζοι έξάδελφοί 
τους, δέν χρειάζονται συντονισμό σέ 
έθνική κλίμακα. Μεταξύ άλλων, θά ήταν 
καί άντιοικονομικός. ' Εφαρμόζουν ένα 
συγκεκριμένο κανόνα καπιταλιστικού 
τρόπου: γιά νά αύξάνωνται τά κέρδη 
χρειάζονται οί κατάλληλες δομές. Εναι 
άναγκαία κάποια ύποστήριξι κάποιου 
στις ΗΠΑ;

Αρκεί μία έπαφή μέ τήν τοπική 
όργάνωσι καί ή δουλειά έγινε.

Υπάρχει μία σοβαρή διαφορά 
μεταξύ τής Μαφίας στήν Ιταλία καί 
στήν ' Αμερική, τονίζει ό Πίνο ' Αρλάκι. 
Στις ΗΠΑ ή Μαφία είναι μόνο μικρό 
μέρος τοϋ οργανωμένου έγκλήματος. 
Τό βάρος της είναι έλάχιστο σέ 
σύγκρισι μέ τήν τεράστια οικονομική καί 
πολιτική ισχύ τής Αμερικής. Τό νά 
ύποοτηρίζεται ότι ή Μαφία διεισδύει 
στις πολυεθνικές έταιρίες ή ότι έχει 
πραγματικό βάρος π.χ. στό δημοκρατι

κό κόμμα είναι καθαρή άνοησία. Εναι, 
όμως, άλήθεια ότι άν ή Μαφία 
έξυπηρετεΐ, τότε καί χρησιμοποιείται. 
Συνεργάστηκε μέ τή ΣΙΑ στήν έπιχεί- 
ρησι τοϋ Κόλπου, τών Χοίρων στήν 
Κούβα ό Λάκυ Λουτσιάνο έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στή συμμαχική άπόβασι 
στή Σικελία. ' Αλλά λείπει μιά οργανική 
σύνδεσι μεταξύ έξουοίας καί Μαφίας. 

Καί στήν ' Ιταλία;
Στή χώρα μας, συνεχίζει ό Π. 

Αρλάκι, ψιθυρίζεται ότι άκόμη καί 
ύπουργοί άνήκουν στή Μαφία. Καί όταν 
ένας πολιτικός γίνεται ζόρικος, ή 
Μαφία δέν διστάζει νά τόν ξακάνη. 
"Εγκλημα σάν τή δολοφονία τού 
Πιερσάντι Ματαρέλα, προέδρου τής 
σικελικής αύτοδιοικήσεως, θά προκα- 
λοϋσε στή σημερινή ' Αμερική συνταγ
ματική κρίσι, θά έθετε σέ κίνδυνο 
άκόμη καί τόν πρόεδρο Κάρτερ. Σ' 
έμάς δέν συμβαίνει τ ίπ ο τε, άν 
έξαιρέσουμε κάποιες έπιφανειακές 
άνακρίσεις Νά, ή διαφορά. Στήν ' Ιταλία 
ή Μαφία είναι έθνικό πρόβλημα. 
' Εμπλέκεται σοβαρώτατα στήν έγκλη- 
ματικότητα καί τήν πολιτική. Στήν 
Αμερική, ή Μαφία είναι μόνο μιά 

πλευρά, ούτε καί ή πιό άνησυχαστική, 
τής βιομηχανίας τοϋ έγκλήματος. Καί,
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τουλάχιστον τώρα, ή πολιτική είναι 
εκτός τών ενδιαφερόντων της.

Μακριά από τίς συνοικίες — 
Γκέτο

Οι Ίταλοαμερικανοί μαφιόζοι έλά- 
χιστο ρόλο παίζουν τώρα. Έχουν 
σχεδόν έξαφανισθή. Πρώτον, λόγω 
ηλικίας. Στό Μπροϋκλιν, όπου διεξήγα- 
γα έπί τόπου έρευνα, ή μέση ήλικία τών 
75 μαφιόζων ήταν 60 χρόνια. Είναι πολύ 
μακριά ή έποχή τοϋ "Αλ Καπόνε πού 
στό ζενίθ τής δυνάμεώς του ήταν μόλις 
29 ετών. ' Αλλά ή παρακμή οφείλεται σέ 
πιό περίπλοκες αίτιες.

' Η πρώτη γενεά μαφιόζων έως τή · 
δεκαετία τού ' 40 ήταν πολύ δημοφιλής 
καί άσκοϋσε τεράστια έπίδρασι στις 
ουνοικίες-γκέτο. Σέ αύτές, οί ' Ιταλοα- 
μερικανοί γνωρίζονταν όλοι μεταξύ 
τους. Οί μαφιόζοι ήταν καί άναμφισβή- 
τητοι ήγέτες. Σέ αύτούς, άναπόφευ- 
κτα, προσέφευγαν οί ' Ιταλοαμερικανοί 
πολιτικοί γιά νά έχουν τούς ψήφους τής 
κοινότητας. Έτσι οί μαφιόζοι κατέλη
γαν νά είναι ό συνδετικός κρίκος 
μεταξύ τής εξουσίας καί τών μετανα
στών. "Υστερα, όμως όλα άλλαξαν.

Μεταξύ τών δεκαετιών τοϋ 50 καί 
' 60, ουνεχίεζι ό Πίνο ’ Αρλάκι, κατά τήν 
έπιβλητική οικονομική άνάπτυξι τών 
ΗΠΑ, έπίσης οί Ίταλοαμερ ικανο ί 
άρχισαν νά κάνουν περιουσίες καί νά 
έγκαταλείπουν όλο καί περισσότερο τίς 
ουνοικίες-γκέτο. Οί μαφιόζοι δέν

ήλεγχαν πιά, όπως παλιά τίς κοινότητες 
πού είχαν σκορπίσει λίγο-πολύ παντού 
στά προάστια τής Νέας Ύόρκης καί 
στις πόλεις τής δυτικής άκτής. Καί οί 
πολιτικοί παράτησαν τούς άρχιμαφιό- 
ζους, άχρηστους πιά γιά τό μάζεμα 
ψήφων. ’  Ηταν ή άπαρχή τής παρακμής.

Καί ή νέα γενεά; Τά παιδιά τών 
' Ιταλοαμερικανών μαφιόζων;

' Ο Πίνο ' Αρλάκι είναι κατηγορηματι
κός. "Ηταν τό τελ ικό  κτύπημα. 
' Ελάχιστα άκολούθησαν τό δρόμο τών 
πατέρων τους άρχιμαφιόζων. Ό  γιός 
τοϋ ντόν Βίτο Τζενοβέζε είσήλθε 
στή Στρατιωτική Ακαδημία τοϋ Ούέστ 
Πόιντ. Πολλοί, πλήρως έξαμερικανι- 
σθέντες, είναι τίμιοι επιχειρηματίες, άν 
καί σέ κάποια περίπτωσι διατηρούν 
δεσμούς μέ τίς «οικογένειες». Σχεδόν 
όλοι τους έχουν ένσωματωθή στή 
μεσαία τάξι όπου οί ' Ιταλοαμερικανοί, 
στό σύνολό τους, έχουν ένα όλο καί 
αύξανόμενο βάρος. Μ εταξύ τών 
έθνικών ομάδων, οί Ίταλοαμερικανοί 
κατέχουν τήν τρίτη θέσι άπό άπόψεως 
εισοδήματος. Καί σθεναρά ύπερασπί- 
ζονται τό καλό τους όνομα, άποκρούον- 
τες κάθε κατηγορία γιά μαφιοζισμό.

’Ανοίγεται μιά επικίνδυνη φάσι

Όχι, τονίζει ό Πίνο Αρλάκι. Ίσως 
τώρα ν' άνοίγεται μιά έπικίνδυνη τρίτη 
φάσι. Σχεδόν χωρίς νέες στρατολογίες 
οί έπιζώντες άρχιμαφιόζοι άρχισαν νά 
εύνοοϋν μέ κάθε τρόπο τήν παράνομη

μετανάστευσι μεγάλου άριθμοϋ Σικέ- 
λών καί προπάντων Καλαβρέζων. Έ χε 
ήδη έπισημανθή ή «ομάδα Σιντέρνο 
πού προέρχεται άπό τήν έπαρχία Ρέτζ 
καί δρά έπίσης στόν Καναδά. Στήν " Ε 
Μπί-Άϊ μιλούν γιά φιλοδόξους κ 
άχαλίνωτους δολοφόνους. Προβλέπ 
ται ότι αύτοί θ' άναλάβουν · 
έξαπόλυοι ένός αιματηρού πολέμ 
τήν έξόντωσι τών τελευταίων ίστορικω 
άρχηγών καί τήν προσπάθεια · 
άναγέννησι τού γκαστερισμοΰ.

' Αλλά στήν ' Ιταλία, ποιά είναι τι 
ή δύναμι τής Μαφίας; Γενική είνι 
διαπίστωσι ότι περνάει κρίσι. Κτ * 
έβδομάδα, προσωπικότητες ή άσί 
ντα πρόσωπα πέφτουν νεκροί, 
Παλέρμο, κάτω άπό μυστηριώδη f 
πήματα.Τώρα, ό μεγάλος άγώνας ν;, 
ται γιά τήν κατάκτησι τών άγορώνν, 
κωτικών. πζ

Από τίς άρχές τής δεκαετίας τ-* 
'70 έμφανίζεται μία νέα Μαφία 
άνο ίγει άπηνή πόλεμο κατά τ®, 
παλαιών μαφιόζων. Ο πλέον αίμοχ- 
ρής ήγέτης αύτοϋ τοϋ νέου κύματος*· 
στήν ιστορία τής Μαφίας, άποκαλεϊτε 
τό τέταρτο -  είναι ό Λουτσιάνο Λέτζις 
Λίτζιο. Σήμερα, βρίσκεται στή φυλακι> 
άλλά οί άνθρωποί του τό 1979, μι 
διαταγή του, σκότωσαν τούς περισσό 
τερους άπό τούς πενήντα έννέα στήν 
πόλι τού Παλέρμο. ' Από 19 έτών είναι 
μαφιόζος. Κλέβει στάχυα. "Ενας 
άγροφύλακας τόν πιάνει έπ' αύτοφώ- 
ρω. ' Ο Λίτζιο συλλαμβάνεται. ' Αποφυ
λακίζεται. Ό  άγροφύλακας δολοφο
νείται. Ό  Λίτζιο συλλαμβάνεται. Αθω
ώνεται.Πενήντα φορές, ό Λίτζιο κλέβει 
καί σκοτώνει. Πενήντα φορές συλ- 
λαμβάνεται. Πενήντα φορές άθωώνε-

' Επάνω άριστερά: ' Η κηδεία τοϋ άρχιμαφιό- 
ζου Φράνκ Γέηλ, πού δολοφονήθηκε άπό 
άλλους μαφιόζους.
Κάτω: ' Ο Λάκυ Λουτσιάνο, άπό τίς «μεγάλες 
μορφές» τής Μαφίας. Στήνάπέναντι σελίδα. 
"Ενα άκόμα θύμα τής Μαφίας, σέ δρόμο τοϋ 
Σικάγου.
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Η ΜΑΦΙΑ
ται. ' Ελλείψει άποδείξεων. ' Ο όρκος 
σιωπής, ή περίφημη «όμερτά», θριαμ
βεύει. Ό  Λίτζιο σκοτώνει ακόμη καί τόν 

ρχηγό τής παλαιός σικελικής Μαφίας, 
ώ δρ Μικέλε Ναβάρα, προσωπικότητα 
• )ϋ Χριστιανοδημοκρατικοϋ Κόμματος.
;"  Οταν όλα τά τιμημένα «παλληκάρια» 
ις παλαιός Μαφίας συλλαμβάνονται, ό 

ζιο βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος 
μέ ένταλμα τοϋ δικαστή Τερρανόβα, 

•ύ δολοφονείται στις 29 Σεπτεμβρίου 
79. ’ Αλλά ένας γιατρός τόν στέλνει 

νοσοκομείο καί άπ' έκεΐ δραπε- 
ιει. Τό Παλέρμο τοϋ άνήκει. ' Η νέα 
ρία γίνεται γκαγκστερισμός. Να- 
τικά, απαγωγές, ληστείες τοϋ 
δίδουν τεράστια ποσά. Από τό 
0 μεταφέρει τή δράσι του καί στό 
άνο, όπου πραγματοποιεί μερικές 
υπληκτικές άπαγωγές, μεταξύ των 

οίων είναι καί τοϋ Ρόσι ντί Μοντελέρα 
ϋ βασιλιά τοϋ βερμούτ. 'Αλλά ό 
ακριτής καί ή άστυνομία παρακολου- 
ϋν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
υ καί τόν συλλαμβάνουν, τό 1974, στό 

,ιλάνο. ' Αλλά καί άπό τήν φυλακή του, 
3 «τιμημένο παλληκάρι» συνεχίζει νά 
ισιλεύει στό Παλέρμο, παρ' όλο πού 
ρατεϊται στό βορρά καί μάλιστα σέ 
ίδική φυλακή ύπό τήν άμεση έποπτεία 

. οΰ στρατηγού Ντέλλα Κιέζα, άρχηγοϋ 
των καραμπινιέρων στόν άγώνα κατά 
τών ' Ερυθρών Ταξιαρχιών. ' Η μαφιόζι- 
κη δύναμι είναι πουλί πού δέν μπαίνει 
σέ κλουβί.

' Η έπιτροπή κατά τής Μαφίας είχε 
καταφέρει νά σχεδιάση τό χάρτη τοϋ 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Βάσεις 
έκκινήσεως: Καμπούλ, Τεχεράνη, 
Βηρυττός, Σμύρνη, Κωνσταντινούπο
λή ' Από τό 1976, ή Τουρκία έπανέλαβε 
τήν καλλιέργεια τής παπαρούνας. Τό 
όπιο καί ή άκατέργαστη μορφίνη 
ξεφορτώνονται στήν ιταλική άκτή τής 
Άδριατικής, στις περιοχές Μπάρι, 
Μπρίντιζι, Βενετίας καί Τεργέστης. 
Περνούν στή Γαλλία, όπου τυχαίνουν 
παραπέρα έπεξεργασίας. Μέ πλοία, τό 
«έμπόρευμα», διανέμεται μέ κατεύ- 
θυνσι πρός τή «Θάλασσα τοϋ Κανενός» 
όπως οί μαφιόζοι ονομάζουν τό στενό 
τής Σικελίας. Εκεί τά ναρκωτικά 
μεταφορτώνονται σέ πλοιάρια μέ 
προορισμό ορμίσκους μεταξύ Παλέρ
μου καί Τράπανι, έκτός κρατικού 
έλέγχου.

Τά ναρκωτικά διοχετεύονται 
κυρίως στις ΗΠΑ.

Ή  παλιά Μαφία έργάζεται μέ τή 
Μασσαλία.' Η νέα έγκατέλειψε αύτότό

σταθμό έπεξεργασίας καί δημιούργησε 
παράνομα έργαστήρια στήν ίδια τή 
Σικελία. Ή  άστυνομία ε ίχε  ήδη 
έπισημάνει δύο: ένα στό Τσινίζι, τό 
άλλο μέσα στό ίδιο τό Παλέρμο. ' Αλλά 
ό άστυνόμος Τζουλιάνο δολοφονήθη
κε, πριν ξεσκεπάση όλη τήν ύπόθεσι.

Τά ναρκωτικά άπό τήν 'Ιταλ ία  
διοχετεύονται τελικά στις ΗΠΑ, καί 
μικρό μέρος τους στήν Γερμανία καί τή 
Βόρεια Εύρώπη. ' Αφάνταστα είναι τά 
τεχνάσματα άποκρύψεώς τους: μέσα 
σέ μάρμαρα, σέ κεφαλοτύρια, σέ 
τενεκέδες μέ λάδι, σέ κουτιά μέ 
γλυκίσματα, σέ κουτιά μέ σαρδέλλες, 
σέ σοκολατάκια στήν θέσι τοϋ άμυγδά- 
λου σέ κέρινα ή πλαστικά πορτοκάλια 
τοποθετημένα άνάμεσα οέ πραγματικά 
κλπ.

“ Ενας άλλος τομέας δράσεως τής 
Μαφίας είναι τά «άσφάλιστρα», μηνιάτι
κο πού εισπράττουν άπό πλήθος 
έπαγγελματίες καί έμπορους γιά νά 
τούς άφήνουν ήσυχους στή δουλειά 
τους. "Αν κάποιος άρνηθή, βροντάει ή 
δυναμΐτις... Ελάχιστοι είναι οί θαρρα
λέοι πού άρνοϋνται ένα τέτοιο χαράτσι.

Σέ όλη τή Σικελία, κατά τή στατιστική 
ύπάρχουν 130.000 έγγεγραμμένοι 
άνεργοι πού ζητούν έργασία, καί πολλοί 
τους είναι νέοι. Αύτές οί χιλιάδες τών 
άνέργων προσφέρουν τά άτομα τά 
πρόθυμα γιά κάθε είδος περιπέτεια, 
φθάνει νά «βγαίνη» χρήμα. ' Η παλιά 
Μαφία, ή άγροτική, στρατολογούσε άπό

τις ίδιες πάντα οικογένειες. ' Η νέα, 
άντίθετα άντλεΐ μέλη της άπό τό 
ύποπρολεταριάτο πού τά οπλίζει άντί 
μέ τήν παλιά λουπάρα, μέ αύτόματα ή 
βαρειά πιστόλια.

Οί ιστορικοί χωρίζουν τό φαινόμενο 
τής Μαφίας σέ τέσσερα διαδοχικά 
κύματα. Στήν άρχή ύπήρξε ή άγροτική 
καί πατριαρχική φάσι. Τό δεύτερο κύμα 
σημειώνει τή στροφή πρός τις λη
στείες. Τό τρίτο είναι ή είσχώρησι στις 
πόλεις, ή δηλητηρίασι τοϋ άστικοϋ 
οικονομικού περιβάλλοντος. Τό τέταρ
το κύμα είναι όλα τά προηγούμενα, μέ 
έπιπλέον τις μεθόδους τών ' Αμερικα
νών γκάγκστερς, είναι ό Λίτζιο.

Αλλά ύπάρχει μιά σταθερά σέ όλη 
αύτή τήν ιστορία. Υπήρξε πάντα, σέ 
κανονικά διαστήματα, μιά παλιά Μαφία 
καί μιά νέα Μαφία πού άνταγωνίζονται 
καί άμφισβητοϋν ή μία άπό τήν άλλη τήν 
έξουσία. Δέν ύπάρχουν «νονοί» στις 
τωρινές οργανώσεις τής Μαφίας, παρά 
τό θρύλο, καί ή δύναμι δέν μεταβιβάζε
ται άπό πατέρα σέ γιό. Σέ αύτό τό μικρό 
κόσμο όπου άνώτατη τάξη είναι ή βία, ό 
πιό βίαιος νικάει. Ό  πόλεμος τής 
διαδοχής μαίνεται στό Παλέρμο καί 
καθημερινά μαφιόζοι σκοτώνουν μα- 
φιόζους, παλιούς ή νέους. ' Η Μαφία 
περνάει κρίσι καί ίσως μέ μία άποφασι- 
στική έκστρατεία τοϋ κράτους, όπως 
καί στήν περίπτωσι τών ' Ερυθρών 
Ταξιαρχιών, νά έχη περάσει σέ λίγα 
χρόνια στήν ιστορία.
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"Ολοι μας έχουμε 
μέσα μας κοιλάδες, 
ποτάμια
βουνά πεδιάδες, 
έρήμους, θάλασσες κ.λ.π. 
Κάπου έκ ε ΐ 
σηκώνουμε καί 
τό κάστρο μας.
Μέσα σ’ αύτό 
βάζουμε ότι πολύτιμο 
καί ιερό 
έχουμε καί τό 
φυλάμε σάν 
πολύτιμο θησαυρό.

Γ ΙΑ τό Κάστρο αύτό πού γράφουμε 
είναι χτισμένο στό ακρογιάλι τού 

' Ιονίου Πέλαγους ανάμεσα στις πόλεις 
Κυπαρισσίας καί φιλιατρών τής Μεσ
σηνίας, τό κάνουμε γιατί τό άρθρο αύτό 
συνοδεύεται μέ έγχωμες φωτογραφίες. 
Αλλοιώτικα θά ήταν ματαιοπονία μέ 

κάθε άλλη περιγραφή, χωρίς εικόνες νά 
δώσουμε ένα νόημα. Γιατί τό Κάστρο 
τών ' Ονείρων καί τών Παραμυθιών μέ 
μόνον λόγια θά ήταν άδύνατο νά 
περιγραφεΤ.

Γιατί πώς μπορεί κανείς νά συνειδη
τοποιήσει ένα κάστρο στόν έλλαδικό 
χώρο (όπου όλα τά κάστρα μας είναι 
μισογκρεμισμένα), νά είναι τόσο πολύ 
καινούργιο, καί τόσο κάτασπρο σάν νά 
βγήκε τώρα άπό τό κουτί; Πού φαίνεται 
σάν μιά πελώρια τούρτα πού ό τεχνίτης 
της τήν έφτιασε ύπό μορφήν κάστρου 
μέ έντεκα πύργους;

’ Υπερβάλλουμε; Αύτό είναι άδύνατο 
νά γίνει. Καί είναι άδύνατο γιατί τήν 
ομορφιά πού έχει τό Παραμυθένιο 
αύτό «Κάστρο» δέν τή χρωστάει μόνον 
στά σχέδια εκείνου πού τά συνέλαβε μέ 
τή φαντασία του, άλλά στους κόπους 
καί στήν επίβλεψή του κατά τή 
κατασκευή καί κάθε λεπτομέρειας, 
άκόμη, άψηφώντας δαπάνες, άλλά 
κυρίως στό μαγικό τοπίο τού Άγρίλη

Αριστερά: Τό κάστρο τών παραμυθιών τού 
γιατρού Χαραλ. Φουρναράκη, έμπνευσμένο 
άπό τά παραμύθια πού τού έλεγε ή γιαγιά 
του. Δεξιά: Μιά άποψη τής Κυπαρισσίας καί τό 
' Ενετικό Κάστρο.
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Στό άκρογιάλι «Άγρίλη» Μεσσηνίας

ευα καοΐρο-ευα όνειρό
Τό «Κάστρο των παραμυθιών»

Τοϋ κ. Χαρ. Φουρναράκη

καί τό γαλανό έλληνικό ουρανό καί τό 
μενεξεδένιο Ίόνιο Πέλαγος (ή νά 
ποΰμ€ τό «Αιώνιο» πέλαγος;) πού στίς 
φουρτουνιασμένες του ημέρες χτυπάει 
τίς πόρτες τοΰ Κάστρου.

Έ άν θελήσουμε νά γράψουμε 
νούμερα καί άριθμούς π.χ. ότι τό 
κάστρο έχει 25 μέτρα ύψος καί

είκοσιπέντε έπί είκοσιπέντε έμβαόόν, 
ότι έχει έπάλξεις όόοντοτές, ότι οί 
Πύργοι του έχουν κώνους καί πυραμί
δες. "Οτι στίς έπάλξεις εύρίσκονται τό 
πρώτο ξύλινο κανόνι, βαλιστικά 
μηχανήματα τής έποχής πού είχαν οί 
σταυροφόροι όταν είχαν καταλάβει έπί 
250 χρόνια τήν 'Ελλάδα, ότι ύπάρ-

χουν στήν Αίθουσα τών Βαρώνων τοΰ 
τετάρτου πατώματος δώδεκα ιππότες 
μέ πλήρη πανοπλίαν, ότι υπάρχουν 
τεράστια άλογα μέ έφιππους ιππότες 
πού κρατούν στά χέρια των τό μακρύ 
δόρυ των έτοιμοι διά κονταρομαχίαν 
κ.λ.π., αυτό θά δώσει άσφαλώς μία 
κάποια πληροφορία, άλλά πρέπει κα-

539



ΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»

νείς νά ίδεϊ στή πραγματικότητα αύτά 
τά πράγματα γιά νά αισθανθεί μία 
συγκίνηση ότι συναντάται μέ τήν 
ιστορία καί τό παραμύθι.

Στό κάστρο ύπάρχει καί οπλοθήκη 
τών ιπποτών μέ ξίφη, άλεβάρδα, τόξα, 
δόρατα, άσπίδες. Καί σέ διάφορα μέρη 
τοΰ κάστρου ύπάρχουν πινακίδες μέ 
εξηγήσεις (άφοΰ δέν ύπάρχουν ξενα
γοί), καί πολλές φορές μερικές 
φιλοσοφικές σκέψεις τοΰ ίδρυτοϋ τοΰ 
κάστρου πού εκφράζουν τίς βαθύτερες 
πεποιθήσεις του. Π.χ. Στήν είσοδο τοΰ 
κάστρου πού γίνεται μέ γέφυρες 
σηκωτές (Pont Levis) ύπάρχει γραμμέ
νο σέ μάρμαρο:

ΜΕΤΡΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕφΤΑ ΤΟΥ 

ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΚΟΜΗ

ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩ

ΠΟΥΣ ΤΟΥ

Σέ ένα άλλο μέρος είναι σέ μιά 
πινακίδα ή περιγραφή γιά τή γοητεία 
πού έχουν τά κάστρα γιά τόν άνθρωπο 
όπως τά περιέγραψε ό Καζαντζάκης. 
Κάπου άλλου είναι γραμμένο:

ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΕΒΟΗΘΗΣΕΣ ΤΗ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΣ ΕΔΩ- 
ΚΕΣ ΠΡΩΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕφΤΑ 
ΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΧΝΗ ΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΟΥ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕΣ 
ΓΓ ΑΥΤΗ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ 
ΑΚΟΜΗ.

Πολλοί επισκέπτες στό κάστρο (καί 
έρχονται ήμέρες πού φθάνουν καί 
χίλιοι τήν ήμέρα) διαβάζουν μέ πολλή 
εύχαρίστηση τήν έπιγραφή μέ τήν 
κάτωθι εύχή πρός τό κάστρο.

ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 
Εύχόμαστε τό κάστρο αύτό 

πάντα γερό νά στέκει 
Μά άν είναι γιά νά γκρεμιστεί

"Ας γίνει αύτό μονάχα 
"Οταν ένα κουνούπι μόνο του 

όλες τίς θάλασσες θά πιεί 
"Η μιά χελώνα σέρνοντας 

όλη τή γη θά ίδεί 
"Οταν ένας παληόλυχνος 

τόν "Ηλιο επισκιάσει 
Καί τό σπουργίτι στή φωνή 

Τ ' αηδόνι ξεπεράσει.

Στήν είσοδο τοΰ κάστρου ύπάρχει 
μιά άλλη έπιγραφή πού λέγει γιατί 
έχτίστηκε τό κάστρο, δηλαδή γιατί 
σπαταληθήκανε τόσα έκατομμύρια (καί 
σπαταλοΰνται άκόμη) χωρίς νά περιμέ
νει κανείς Κανένα ύλικό κέρδος, παρά 
μόνο μιά ψυχική ικανοποίηση, μιά χαρά 
άπό τό περιττό καί τό επουσιώδες (άλλά 
τόσο άπαραίτητο γιά τόν ένδόκοσμό 
μας).

ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ 
Μ ' έλπίδες καί όνειρα πολλά 

' Εχτίστη αύτό τό κάστρο
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ΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»

Αριστερά: Τό Ηρώο ατό κάστρο των παρα
μυθιών τού γιατρού Φουρναράκη. Δεξιά: 
χιλιάδες έπισκέπτες. έλληνες καί ξένοι, 
έπισκέπτονται τό κάστρο τών παραμυθιών.

Γιά νά θυμίζβι σ' όλους μας 
"Ετσι μέ τή θωριά του 

Τά παραμύθια πού γλυκά 
Μας έλεγε ή γιαγιά μας.

"Ετσι τό Βασιλόπουλο 
Καί ή Βασιλοπούλα ξυπνούν 

Από τόν ύπνο τους τών περασμένων 
χρόνων

Καί ξαναρχίζουν μέ χαρά 
Τούς έρωτές τους πάλι.

Δηλαδή μέ τό νά ίδεϊ κανείς τό 
κάστρο, όπως σηκώνει ψηλά τό 
άνάστημά του, φτάνει γιά νά αισθανθεί 
τήν ανείπωτη εκείνη χαρά, πού λέγει καί 
ό Καζαντζάκης, μιλώντας γιά τά 
κάστρα, καί νά ανατριχιάσει βγάζοντας 
εκείνο τό Α! καί τό Ω! πού δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά μιά συμφωνία, μιά 
ανάταση τής ψυχής μας, ένα συντά- 
ραγμα τού είναι μας, τού εγώ μας, τού 
εαυτού μας. Πού εκφράζει ένα καημό, 
μιά λαχτάρα.

ΓΓ αύτό τό μυστήριο, δηλαδή γιατί 
τά κάστρα έξασκοΰν τόση γοητεία επί 
τής ψυχής τού ανθρώπου όταν τά 
άντικρύζουμε, έχουνε γράψει πολλοί 
πού στίς έρευνές μου γιά τά κάστρα, 
έδιάβασα μέ προσοχή. Κανένας όμως 
δέν έγραψε μέ τόση εύστοχία όσο ό 
μεγάλος Καζαντζάκης.

Αύτός ό Γίγαντας τού μυαλού, 
γράφει πώς κάθε άνθρωπος έχει μέσα 
στό είναι του ή μάλλον τό είναι του είναι 
όπως καί ό φυσικός κόσμος.

Δηλαδή όλοι μας έχουμε μέσα μας 
κοιλάδες, ποτάμια, βουνά, πεδιάδες, 
ερήμους, θάλασσες, λόφους, κ.λ.π., καί 
ότι κάπου έκεϊ σηκώνουμε καί τό 
κάστρο μας. Καί μέσα σ' αύτό τό 
κάστρο βάζουμε οτιδήποτε πολύτιμο 
καί ιερό έχουμε καί τό φυλάμε σάν τό 
πολυτιμότερο θησαυρό. ' Εκεί βάνουμε 
τά μυστικά μας, τίς ελπίδες μας, τά 
όνειρά μας, τά ιερά τών ιερών μας. 
Εκεί κρύβουμε τούς πόθους μας, τίς 
φιλοδοξίες μας κ.λ.π. Καί ενώ όλα τά 
άλλα μπορεί νά τά παραδώσουμε ποτέ 
όμως δέν παραδίνουμε τό κάστρο μας. 
ΓΓ αύτό όταν κυττάζουμε, όταν 
άντικρύζουμε ένα κάστρο, στή πραγμα

τικότητα δέν κυττάμε, δέν άντικρύζου- 
με τό κάστρο πού είναι μπροστά μας, 
αλλά τό κάστρο πού κι' εμείς έχουμε 
μέσα μας.

Αύτή ή θεωρία τού Καζαντζάκη μέ 
έκαμε νά τή βάλλω σέ στίχους πού ό 
έλληνοαμερικανός μουσικοσυνθέτης 
Michael Kar τό έβαλε σέ μουσική:

ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ

Κάστρο γιατί έπάνω μας μιά γοητεία
ρίχνεις

τί τάχα έχουμε μέσα μας πού μοιάζει 
σάν καί σένα; 

’Ό λοι έχουμε τό Κάστρο μας στά βάθη 
τής ψυχής μας. 

Κι ότι έχουμε πολύτιμο, εύγενικό κι
ώραΐο.

' Εκεί κρατάμε φυλαχτό στίς ύψηλές 
του έπάλξεις

καί δέν τό παραδίδομε μέ πείσμα τό
φυλάμε.

ΓΓ αύτό όταν σ' άντικρύζουμε

πανύψηλο μας Κάστρο 
τόν έαυτό μας βλέπουμε, τό μέσα μας

θωροΰμε
Εκεί κρατάμε τή τιμή, τής λευτεριάς 

τούς πόθους
τά ερωτικά ιδανικά, τή πίστη τής

Πατρίδας.
ΓΓ αύτό όταν σ' άντικρύζουμε 

πανύψηλο μας Κάστρο 
τόν έαυτό μας βλέπουμε τό μέσα μας

θωροΰμε!

Όπως σέ κάθε κάστρο ύπήρχε καί 
μιά έκκλησία, έτσι καί στό Κάστρο τών 
«Παραμυθιών» ύπάρχει ό "Αγιος 
Γιάννης. Ελάτε καί σείς στό Κάστρο 
τών Παραμυθιών γιά νά ξαναγίνετε 
παιδιά καί κοντά του νά ίδήτε καί τή 
Βιβλιοθήκη τής Μυθολογίας πού είναι 
σέ ένα Οίκημα ύπό μορφήν τού Ίππου 
τού Ποσειδώνα (γιά τό όποιο θά 
γράψωμε άλλοτε) καθώς καί τό ' Ηρώο 
τού 1821 καί 1940.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΕΟ Σ ΟΡΟΣ ΤΗΝ
«Εις αυτόν τόν σύγχρονον κό
σμον μέ τάς τεράστιας δυνατότη^ 
τας, τόν όποιον απειλούν συγ
χρόνως επικίνδυνοι καταπτώ
σεις, ό ’Ολυμπισμός ήμπορεΐ νά 
γίνη Σχολή τόσον ηθικής εύγε- 
νείας καί άγνότητος, όσον καί 
σιυματικής αντοχής καί ένεργεί- 
ας. ΙΙρέπει, όμως, νά σταθώμεν 
αδιάλλακτοι εις τήν ήθικήν 
τής τιμής καί άφιλοκερδείας». 
Πέτρος Ντε Κουμπερτέν.

Α ΠΟ τών αρχών τού τρέχοντος έ 
τους εύρίσκεται, ώς γνωστόν, εις 

τήν έπικαιρότητα, έπί διεθνούς έπιπέ- 
δου, ό θεσμός τών συγχρόνων 
Ολυμπιακών αγώνων καί ειδικώτερον ή 

πλέον έπίσημος καί θετική μέχρι 
σήμερον γενομένη πρότασις τής 
Ελλάδος, περί, μονίμου διεξαγωγής 

τών αγώνων τούτων εις τόν Αρχαϊον 
Ολυμπιακόν χώρον, «εις ένδειξιν 

ένότητος καί συνεχείας τής ' Ολυμπια
κής Ιδεολογίας».

Εν τώ μεταξύ, ανάλογος κριτική 
γίνεται και έπί τής άποφάσεως τών 
Η.Π.Α καί τινων άλλων κρατών, μελών 
τής Δ.Ο.Ε, νά μή μετάσχουν τής 
έφετεινής Ολυμπιάδος τής Μόοχας, 
λόγω τής εισβολής τών Σοβιετικών 
στρατευμάτων εις τό Αφγανιστάν.

Τά έν λόγω κράτη ισχυρίζονται ότι ή 
τέλεσις Ολυμπιακών άγώνων εις 
πρωτεύουσαν χώρας, ό στρατός τής 
όποιας είσέβαλεν εις άλλην, άποτελεϊ 
παραβίασιν τής θεμελιώδους άρχής 
τού Ολυμπιακού Ιδεώδους, τής 
Ολυμπιακής έκεχειρίας.

Υπό τήν άπήχησιν τών γεγονότων 
αύτών καί τών άντιστοίχων προσπα
θειών τών άλλων κρατών, μελών τής 
Δ.Ο.Ε., νά κρατηθή ή ' Ολυμπιακή ’ Ιδέα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ IAEA
Τοΰ Αστυν. Δ/ντου Β κ. Κ. Χρονοπούλου

Επάνω καί στην απέναντι σελίδα, στιγμιότυ
πα άπό τήν άφή τής ιερής φλόγας στό χώρο 
τής άρχαίας 'Ολυμπίας. Δεξιά: Ή  μεταφο
ρά τής Ολυμπιακής φλόγας στήν Αθήνα 
' Ο δρομέας είναι ό άστυφύλακας Χαράλαμ
πος Γεωργιάδης. τής Αστυνομικής Διευ- 
θύναεως Πατρών.

μακράν τής πολιτικής καί τών έν γένει 
ιδεολογικών ή άλλων διαφορών τών 
λαών, ή όλη κίνησις, πρός ύποστήριξιν 
τής Ελληνικής θέσεως, προσέλαβεν 
ήδη διαστάσεις καί έσχεν άλματώδη 
έξέλιξιν

Χαρακτηριστική έν προκειμένω είναι 
ή άνταπόκρισις τής Διεθνούς Ολυ
μπιακής Επιτροπής, (Δ.Ο.Ε.) τοΰ έν 
Λωζάννη έδρεύοντος κεντρικού αύτοϋ 
συντονιστικού οργάνου τού ολυμπιακού 
θεσμού (140 κρατών - μελών), τό 
όποιον έπειγόντως. άπεφάσισε τήν 
συγκρότησιν πενταμελούς ειδ ικής 
έπιτροπής, πρός μελέτην τής Ελληνι
κής προτάοεως καί ύποβολήν τοΰ 
σχετικού πορίσματος της εις τό 11 ον 
Συνέδριον αύτής τού 1981. Πρέπει νά 
σημειωθή ότι ή έν λόγω άπόφασις τής

έκτελεστικής Έπιτροπής τής Δ.Ο.Ε. 
έπεκυρώθη ολίγον άργότερον παμψη- 
φεί ύπό τής 82ας Συνόδου αύτής, εις 
τήν όποιαν έκλήθη έκτάκτως νά 
καταθέση καί ό Ελλην έκπρόσωπος 
«Αύτήν τήν φοράν έδήλωσεν ό 
Πρόεδρος τής Δ.Ο.Ε., Λόρδος Κιλλάνιν
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ΤΡΟΥΝΜ ΚΑΠΟΤΕ
Ενας «κολασμένος» συγγραφέας τοϋ

Ε ΠΡΕΠΕ νά φτάσω στην επιτυχία 
πόση θυσία. Έπρεπε νά πετύχω 

όσο πιό γρήγορα γινόταν. Μόνο 
άνθρωποι σάν καί μένα ξέρουν άπό 
μικροί τί πρέπει νά κάνουν. Οί 
περισσότεροι φτάνουν στά πενήντα 
τους χρόνια χωρίς νά έχουν σκεφτεϊ 
τίποτα. Εγώ όμως ήμουν ξεχωριστός 
άνθρωπος καί σάν ξεχωριστός άνθρω
πος έπρεπε νά φερθώ, νά κάνω 
ξεχωριστή ζωή. ' Εξάλλου, τό ήξερα 
πάντα πώς θά γινόμουν συγγραφέας, 
ένας πλούσιος καί διάσημος συγγρα
φέας».

Αύτά τά λόγια είναι τοϋ Τρούμαν 
Καπότε, ένός άπό τούς γνωστότερους 
συγγραφείς τής Αμερικής, πού 
σήμερα, στά 55 του χρόνια, έχει 
καταντήσει γέρος, σημαδεμένος άπό 
τό άλκοόλ καί τά ναρκωτικά.

Πρόσφατα έμφανίστηκε σέ μιά 
έκπομπή τοϋ τηλεοπτικού δικτύου τής 
Νέας Ύ όρκης καί μπόρεσε νά 
ψελλίσει μόνο μερικά λόγια: «Είμαι 
άηδιαστικός, θέλω νά αύτοκτονήσω». 
Μετά άπό αύτό ή έκπομπή ματαιώθηκε. 
Τό τραύλισμα τοϋ άνθρώπου πού 
ύπήρξε ένας άπό τούς πιό διάσημους 
καί χα ϊδεμένους συγγραφείς τής 
«καλής κοινωνίας» τής ' Αμερικής, 
ήταν άκατανόητο.

Ο Τρούμαν Καπότε κέρδισε τόν 
άναγνώστη πολύ νωρίς. Αν έξαιρέ- 
σουμε δυό μικρά νεανικά του άφηγήμα- 
τα, πού πέρασαν άπαρατήρητα, ή 
έπιτυχία έφτασε μέ τό πρώτο του 
μυθιστόρημα, τό «Πρόγευμα στοϋ 
Τίφανυ» καί σέ συνέχεια μέ τήν «" Αρπα
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καιρού μας
άπό χλόη». Οί κριτικές ήταν ένθουσιώ- 
δεις. ' Ακολούθησε τό «' Εν ψυχρώ» καί 
μαζί μ' αύτό ό θρίαμβος καί τά 
έκατομμύρια δολλάρια.

Γιά τόν Τρούμαν, όμως, όλα αύτά δέν 
σήμαιναν τήν έκπλήρωση ένός νεανι
κού του ονείρου, άλλά τήν άρχή ένός 
τέλους, πού είχε χαραχτεί ήδη άπό τά 
παιδικά του χρόνια, στή μικρή πόλη 
Μονρόεβιλ, τής ' Αλαμπάμα, άπό τότε 
πού ή μητέρα του τόν είχε έγκατα- 
λείψει.

' Εκείνο τό ύπερευαίσθητο, όμορφο 
άγοράκι μέ τή φοβισμένη φωνή, 
άνατράφηκε άπό τούς συγγενείς του κι 
ειδικότερα άπό δυό ιδιόρρυθμες θείες, 
πού τόν παραχάιδεψαν καί τόν έκαναν 
έναν άξιαγάπητο, τρυφερό «μπεμπέ».

Κάθε φορά πού θυμάμαι έκείνα τά 
χρόνια στήν Αλαμπάμα, ό Τρούμαν 
Καπότε μελαγχολεί καί λέει ότι αίτια 
τής δυστυχίας του παραμένει πάντα ή 
μητέρα του. Γιά νά ποϋμε τήν άλήθεια, 
τόν είχε έγκαταλείψει πολύ πριν άπό 
τήν οριστική της φυγή. « Ό ταν γύριζε 
έξω τις νύχτες, μέ κλείδωνε στό 
δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου κι έγώ 
χτυπούσα μέ μανία τήν πόρτα, γιατί 
ήθελα νά μέ βγάλουν έξω. ' Αλλά 
μάταια. Αλλά καί τώρα έχω πάντα ένα 
τρομερό φόβο, μή μέ άφήσει κάποιος 
φίλος ή έραστής».

' Η μητέρα τοϋ Καπότε ήταν πολύ 
όμορφη γυναίκα, έκκεντρική κι εύαί- 
σθητη. Εχε άρχίσει νά πίνει πολύ νέα, 
έπειδή στό δεύτερο γάμο της δέν 
έκανε παιδί. ' Ο δεύτερος άντρας της, 
πού έλειπε πάντα γιά δουλειές, τήν

άφηνε συχνά μόνη καί, όπως λέει ό 
Καπότε, «σέ μιά κατάσταση ύστερικής 
ζήλειας». Αύτοκτόνησε στά 29 του 
χρόνια.

Άπό τά χρόνια τής Μονρόεβιλ, 
παρόλο πού ήταν παραχαϊδεμένος, ό 
Καπότε ένιωθε τρομερή μοναξιά. ' Η 
μόνη του φίλη ήταν μιά κοπέλλα 
«ιδιαίτερα εύθυμη», πού λεγόταν Λή 
Χάρπερ, ή ίδια πού άργότερα έγινε 
διάσημη στή νουβέλα τοϋ Καπότε 
«Ποιος ένοχλεί τό άηδόνι».

«Σήμερα είναι δικηγορίνα, ένα είδος 
έρημίτισσας», λέε ι ό Καπότε. Καί 
προσθέτει: « Ό λο ι όσοι βρέθηκαν 
κοντά μου στά πρώτα χρόνια τής ζωής 
μου, έγιναν έρημίτες. Δέν ξέρω γιατί 
έλκομαι πάντα άπό τέτοιους τύπους, 
δεδομένου ότι έγώ είμαι τόσο κοινωνι
κός καί άγαπώ τόν κόσμο».

Ό σον άφορά τή σεξουαλική ζωή, ό 
Καπότε τή γνώρισε πολύ μικρός, μόλις 
οκτώ χρόνων, όταν άρχισε νά πηγαίνει 
στό κρεβάτι μέ νεαρούς μεγαλύτερούς 
του. «Ποτέ μου δέν είχα προβλήματα 
μέ τήν ομοφυλοφιλία μου, ούτε τήν 
άρνήθηκα. Γι' αύτό, τ ' άγόρια μέ 
ήθελαν. Είχα ένα πολύ ιδιαίτερο 
παρουσιαστικό. Δέν έμοιαζα μέ κα
νένα».

Ό τα ν  μιλάει γιά έρωτικές συναντή
σεις, τό κάνει μέ ύπονοούμενα. Τό νά 
πει τά πράγματα μέ λεπτομέρειες, θά 
ήταν γι' αύτόν πολύ χοντρό καί χυδαίο. 
Ό  Τρούμαν Καπότε άγάπησε πάντα 
τούς τρυφερούς κι εύγενικούς άντρες. 
Κι οί σχέσεις του μαζί τους κράτησαν 
άρκετά χρόνια.



Ο Τρούμαν Καττότε, 
ό «κολασμένος 
συγγραφέας», 
σέ χαρακτηριστική 
πόζα

Τό κοινό τόν θεωρεί ένα διανοού
μενο, πού βρίσκεται ατά νερά του τόσο 
στά σαλόνια όσο καί στις παράγκες, ένώ 
ό Καπότε λέει γιά τόν εαυτό του πώς 
είναι «ένας άνθρωπος μέ κεφάλι 
παιδιού, μυαλό μεγαλοφύϊας καί 
δάγκωμα φιδιού». Από πολλές πλευ
ρές, είναι συντηρητικός. Ερωτεύεται 
ώς έπί τό πλείστον τίμιους κι ειλικρινείς 
άντρες, μέ μαλλιά κομμένα άλά 
Ρόμπερτ Κέννεντυ καί μέ σακάκι καί 
γραβάτα, ή οικογενειάρχες, πού ή ζωή 
τους περ ιορ ίζετα ι στό σπίτι καί 
στην έκκλησία.

«Είχα τά φόντα νά γίνω 
μεγάλος»

"Οταν έμφανίστηκε στό λογοτεχνικό 
προσκήνιο τής Νέας ' Υόρκης τό 1942, 
σέ ήλικία μόνο 18 έτών, είπε πώς είχε 
όλα τά φόντα γιά νά γίνει ένας 
έπιτυχημένος συγγραφέας. «Ήξερα 
πολύ καλά ότι είχα τό χάρισμα νά γίνω ό 
διάσημος συγγραφέας πού είμαι 
σήμερα. 'Ήξερα πώς θά τά κατά- 
φερνα».

Τά δυό πρώτα χρόνια τής παραμονής 
του στή Νέα ' Υόρκη άσχολήθηκε μέ τά 
κόμικς τού έβδομαδιαίου περιοδικού 
«Νιού Γιόρκερ», ένώ τις νύχτες έγραφε 
άφηγήματα, όπως τό «Ένα δέντρο 
μέσα στή νύχτα» (1943) καί τό 
«Μύριαμ».

Σ' ένα νοικιασμένο δωμάτιο, στή Νέα
Ορλεάνη, έγραψε τό πρώτο του 

σημαντικό μυθιστόρημα, τό « Αλλες 
φωνές, άλλα δωμάτια», πού όταν
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έκδόθηκε τό 1948, ερέθισε πολύ τούς 
κριτικούς, οί όποιοι παρόλο πού τούς 
τραβούσε τό γεμάτο άπό φανταστικές 
εικόνες ύφος του, ταυτόχρονα έβρι
σκαν άπωθητική τήν προσπάθειά του νά 
κάνει τήν άλήθεια μυστηριώδη, μέ κάθε 
δυνατό τρόπο.

Τόν ίδιο χρόνο γνώρισε δυό πρόσωπα 
πού έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στή 
ζωή του: τή Μπαίημπ Πάλεϋ, γυναίκα 
τού διευθυντή τής CBS Ούΐλιαμ Πάλεϋ, 
καί τόν Τζάκ Ντάνφυ, ένα μυθιστοριο- 
γράφο άπό τή Φιλαδέλφεια.

Ο Καπότε λέει γι' αύτόν: «Είναι ό 
μόνος άνθρωπος πού άγάπησα πραγμα
τικά». Έζησαν μαζί τριάντα χρόνια. 
Γυρνοϋσαν τή νύχτα καί δούλευαν τήν 
ήμέρα, ταξιδεύοντας άκατάπαυσταάπ' 
τό ένα μέρος στό άλλο, στήν Εύρώπη κι 
άλλου, χωρίς νά ήσυχάζουν πουθενά. 
"Ενας τρόπος ζωής πού ό Καπότε 
ονόμασε «γεωγραφική άναζήτηοη».

Ο Τρούμαν Καπότε δέν δούλεψε 
ποτέ σταθερά άλλά «κατά κύματα», 
τόσο στις γεμάτες γεγονότα όσο καί 
στις σπάνιες ήρεμες μέρες του. Γέμιζε 
τετράδια χωρίς ν' άφήνει τό παραμικρό 
κενό στις σελίδες. Κι έπειτα τά 
διόρθωνε γραμμή πρός γραμμή, γιά νά 
τά δώσει οτό τυπογραφείο. Μόνο τότε, 
μετά τις διορθώσεις, έγραφε τή 
συνέχεια.

Στά διαλείμματα τής δουλειάς του, ό 
Τρούμαν Καπότε έκανε δημόσιες 
σχέσεις στό συγγραφέα Καπότε. Γι' 
αύτό, άκόμη καί στά χρόνια πού έζησε 
μέ τόν Ντάνφυ, δέν σταμάτησε ποτέ νά 
συναναστρέφεται μέ τις πιό διάσημες 
γυναίκες στά σαλόνια τής έποχής. 
Καθώς ήταν λεπτός, έξυπνος καί 
διασκεδαστικός, γινόταν συμπαθητικός 
καί στούς συζύγους, πού ήταν ήσυχο 
πώς ένας τέτοιος άνθρωπος δέν θάβα- 
ζε ποτέ σέ κίνδυνο τήν οικογενειακή 
τους ζωή.
« Αγάπησε» ένα δολοφόνο

Έπειτα, τά έπόμενα χρόνια, έγινε 
μιά άποφασιστική άλλαγή στή ζωή τού 
Καπότε. Όπως πολλοί άλλοι συγγρα
φείς τής δεκαετίας τού 60, άρχισε νά 
ένδιαφέρεται περισσότερο γιά τήν 
άλήθεια καί ν' άφήνει κατά μέρος τή 
φαντασία. Έτσι, τό 1959, πήγε στό 
Γκάρντεν Σίτυ, στό Κάνσας, γιά ν' 
άρχίσει έκεΐ ένα καινούργιο έργο μέ 
τίτλο « Έν ψυχρώ», πού θά μιλούσε γιά 
ένα έγκλημα πού έγινε σ' αύτή τήν 
περιοχή.

Ο Καπότε άφιέρωσε έξι ολόκληρα 
χρόνια στό μυθιστόρημα. Έ κανε

λεπτομερειακές έρευνες σέ όλα τά 
χρονικά τής έποχής. ' Εκείνα τά χρόνια 
άρχισε καί τά ήρεμιστικά, γιά νά 
καταλήξει άργότερα νά έξαρτάται 
ολοκληρωτικά άπ' αύτά. Πέρασε μιά 
δύσκολη έποχή, όπου δούλευε σάν 
τρελλός.

' Ο Καπότε έζησε μέ τό δολοφόνο, 
πού λεγόταν Πέρρυ Σμίθ, μιά ιδιαίτερη 
σχέση πού δέν ήταν μόνο πάθος. « Ό  
Πέρρυ μέ άγάπησε», λέει. "Οταν ό 
Πέρρυ Σμίθ έκτελέσ τηκε μέ τό 
συνένοχό του Ντίκ Χίκχοκ, στις 14
Απριλίου 1965, ό Τρούμαν κατέρρευ- 

σε ψυχικά.

"Ηταν παρών στήν έκτέλεση, σύμ
φωνα μέ τήν έπιθυμία τών ίδιων τών 
δολοφόνων. Οί προσπάθειες, πού 
έκανε νά τή ματαιώσει, ύπήρξαν μάται
ες. Μιά φίλη τού Καπότε, ή Σάντυ 
Τσάμπελ, γράφει στό ήμερολόγιό της: 
«Πηγαίνοντας πρός τήν άγχόνη, ό 
Πέρρυ σταμάτησε μπροστά στόν 
Τρούμαν, τόν φίλησε γιά πολλή ώρα καί 
τού είπε: «Άντιός άμίγκο». Έπειτα, 
άφοϋ ή άστυνομία πήρε τό νεκρό, 
παραδόθηκε στόν Τρούμαν Καπότε 
ένας φάκελλος. Τόν άνοιξε καί είδε 
πώς μέσα βρίσκονταν όλα τά χρήματα 
πού είχε στείλει στόν Πέρρυ, κατά τή 
διάρκεια τών πέντε χρόνων τής 
φυλάκισης του. Ξέσπασε σέ δυνατό 
κλάμα».

Τό μυθιστόρημα έκδόθηκε τό 1965. 
Καί σέ δυό μέρες μόνο είχε κάνει 
πάταγο. Οί κριτικοί τό θεώρησαν σάν μιά 
άπό τις καλύτερες ιστορίες τού είδους, 
πού γράφτηκαν ποτέ στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες. Κι ό Τρούμαν Καπότε είπε 
πώς μέ αύτό τό μυθιστόρημα βρήκε 
έναν καινούργιο τρόπο γραφής, τό ρε
αλιστικό μυθιστόρημα. "Ως σήμερα τό 
βιβλίο έχει πουληθεί σέ 335.000 άντι- 
τυπα μόνο στις ' Ηνωμένες Πολιτείες 
καί άποφέρει στό συγγραφέα οκτακόσι
ες χιλιάδες δολλάρια τό χρόνο άπό 
δικαιώματα στό θέατρο καί στόν 
κινηματογράφο. Μόνο άπό τήν έκδοση 
σέ βιβλία τσέπης είχε κέρδος μισό 
έκατομμύριο δολλάρια.

Η έμφάνιση τού βιβλίου γιορτάστη
κε σχεδόν παντού στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες. Είναι άκόμα ζωντανός ό 
άπόηχος ένός πάρτυ πού έγινε τό 
Νοέμβριο τού 1966 μέ 540 προσκεκλη
μένους πού ήταν ντυμένοι στά μαύρα 
καί στ' άσπρα.

Υστερα τά πράγματα άρχισαν νά μήν 
πηγαίνουν καλά. Τό μυθιστόρημα είχε 
βγει μέ μεγάλη καθυστέρηση κι ένα 
άλλο έργο του, οί «Είσακουσμένες

προσευχές», πού είχε άναγγελθεϊ γιά 
τό 1968, δέν είχε κάν άρχίσει νά 
γράφεται παρόλο πού ό Καπότε είχε 
πάρει προκαταβολή 750.000 δολλάρια. 
’ Αρχισε νά πίνει, νά παίρνει χάπια γιά νά 
κοιμάται, περνώντας άπό τά βάλιουμ σέ 
πιό δυνατά ήρεμιστικά. "Αλλαξε άκόμη 
καί τις παρέες του. Τώρα χοντροκομ
μένοι καί άπολίτιστοι τύποι τόν 
άκολουθοϋσαν παντού, άκόμη καί στήν 
Εύρώπη, κι έκεϊνος πλήρωνε γιά όλους. 
Ένας παντρεμένος μέ παιδιά, τόν 
συντρόφεψε ως τό Μονακό, όπου ό 
Καπότε ήταν προσκεκλημένος τής 
πριγκίπισσας Γκραίης. Ό  Καπότε 
έλεγε μετά γι' αύτόν: « Ό έραστής μου 
κοιτούσε γύρω του έκθαμβος. "Ηταν 
τόσο άνόητος, πού όλοι γελούσαν 
μαζί του».

Θέλει ένα εντυπωσιακό «τέ
λος».

" Επειτα ήταν ή σειρά ένός καθολικού 
Ιρλανδού ύπαλλήλου, ένός άλλου 

οικογενειάρχη. Τράβηξε τόν Καπότε σέ 
ένα κύκλο άνθρώπων έντελώς άταί- 
ριαστο γ ι' αύτόν καί τόν έσπρωξε στόν 
άλκοολισμό. " Ετσι ό Καπότε άρχισε νά 
παχαίνει καί ν ' άρρωσταίνει. Φαινόταν 
νά πλησιάζει στό τέλος. Γιά νά βγει άπ' 
τήν κατάπτωση, άποφάσισε νά δημο
σ ιεύσει μερικά κεφάλαια άπ' τό 
ατέλειω το μυθιστόρημα «Είσακου
σμένες προσευχές». Τό πρώτο άπό 
αύτά τυπώθηκε ένώ ό Καπότε έλειπε 
σέ διακοπές στήν Καλιφόρνια κι ήταν 
τυχερός γιατί, άν βρισκόταν στή Νέα 
Υόρκη, δέν θάξερε πώς νά προστα

τευτεί άπό τις έπιθέσεις τών κριτικών 
καί τών φίλων του.

Γ ιά τούς φίλους του, άνέφερε 
έντελώς ιδιαίτερα περιστατικά τής 
ζωής τους, πιστεύοντας πώς θά 
διασκέδαζαν κι έκείνοι κι αύτή ή 
μνησίκακη συμπεριφορά τους τόν 
στενοχώρησε πολύ. ' Η Τζόαν Κάρσον, 
γυναίκα τού «ισχυρού» τού NBC, πού 
ήταν τότε μαζί του στήν Καλιφόρνια, 
θυμάται: «"Εμοιαζε σάνδαρμένοσκυλί. 
Δέν μιλούσε».

Ο ίδιος ό Καπότε παραδέχτηκε ότι ή 
δημοσίευση τών «Είσακουσμένων 
προσευχών» τού κόστισε τή φιλία τριών 
άνθρώπων: τού ζεύγους Πάλεϋ καί τής 
λαίδης Νάνου Κήθ. Καί στήν κατακραυ
γή αύτή, προστέθηκε καί ή κριτική πού 
ήταν πολύ αύστηρή. «” Ωδινεν όρος καί 
έτεκε μύν» έγραψε κάποιο λογοτεχνι
κό περιοδικό.

Η έπιδοκιμασία τών κριτικών ήρθε
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μόνο μετά τή δημοσίευση τοϋ τρίτου 
μέρους τοϋ έργου. Ανακάλυψαν στή 
διήγηση μιά συγγραφική φλέβα τόσο 
έξαιρετική πού σχεδόν ξεπερνοϋσε τις 
άρετές τοϋ προηγουμένου μυθιστορή
ματος του, « Εν ψυχρώ».

Σήμερα ό Καπότε, όταν βρίσκεται 
στις νηφάλιές του στιγμές, είναι στή 
καλύτερή του φόρμα: έλκυστικός, 
παράξενος, έντυπωσιακός. Κοιμάται 
πολύ καί μέ τή θέλησή του, τρώει 
σχεδόν κανονικά καί γυμνάζεται κάθε 
μέρα. Γράφει τακτικά, όπως δέν έκανε 
ποτέ πριν, δύο μέ τρεις ώρες τή μέρα.

Γιά νά φτάσει σ' αύτό τό σημείο 
χρειάστηκε νά περάσει τά τελευταία 
χρόνια άπό πέντε ψυχαναλυτές χωρίς, 
όπως λέει, έντυπωσιακά άποτελέσμα- 
τα, έκτος άπ' τή θεραπεία άποτοξινώ-

σεως στό νοσοκομείο τοϋ Κοννέκτικατ. 
Τελικά κατόρθωσε νά άπελευθερωθεΐ 
άπ' τά ναρκωτικά, όχι όμως κι άπ' τό 
πιοτό.

Τό «Είσακουσμένες προσευχές» τοϋ 
έχει γίνει έφιάλτης, άπό τόν όποιο δέν 
μπορεί νά άπαλλαγεί. Σήμερα λέει γιά 
τόν έαυτό του: «Δέν πιστεύω ότι είμαι 
καλύτερα άπό όποιονδήποτε άλλο 
συγγραφέα. Γιά τούς κριτικούς καί γιά 
ό,τι λένε, δέν μοϋ καίγεται καρφί. "Αν 
τό «Είσακουσμένες προσευχές» βγει 
όπως τό φαντάστηκα, δέν θά έχω 
άνάγκη άπό τή γνώμη κανενός».

Σχεδόν έχει ξαναγυρίσει στις παλιές 
του συνήθειες. Τά πάρτυ τόν τραβούν 
άκόμα. «Σέ λίγο θά δώσω μιά έκπληκτι- 
κή δεξίωση. Θά τήν ονομάσω, όπως τό 
μυθιστόρημά μου « Ή  μέρα τής

εύχαριστίας» καί θά καλέσω πάνω άπό 
πεντακόσιους φίλους. ' Αποφάσισα νά 
τήν κάνω σ' ένα παλιό κατάστημα τής 
Νέας Ύόρκης. Θάναι κάτι σάν τις 
«Χίλιες καί μία νύχτες».

Παράγγειλε ό ίδιος τις κουρτίνες γιά 
τό διάκοσμο σέ χρώμα μπλέ καί χακί. Οί 
άντρες θά φοράνε κελεμπίες, οί 
γυναίκες μόνο πέπλο. « Εγώ θά είμαι 
ντυμένος στ' άσπρα καί ξυπόλητος», 
λέει. «Θά είμαι ό πρίγκιπας τής 
Αραβίας καί όλοι οί άλλοι θά μοϋ 

φιλοϋν τά χέρια».
Αντίθετα ή πρόβλεψή του γιά τό 

μέλλον του είνα ι πολύ λιγότερο 
αισιόδοξη: «Ή  πιό λογική λύση δέν 
μπορεί νά είναι παρά αύτή: άργά ή 
γρήγορα νά δώσω ένα τέλος στή ζωή 
μου».

ΚΑΙ... ΛΙΓΟ ΡΕΤΡΟ

Τό Β’ Αστυνομικό Τμήμα Κερκύρας τό 1923. Στή μέση διακρίνεται ό ' Υπαστυνό- 
μος Δημητριάδης ’ Ιωάννης. ' Η φωτογραφία είναι προσφορά τοϋ δοκίμου 
' Υπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δημητριάδη.
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Τ ΗΝ ΩΡΑ πού ξανασυλλογιούμαι 
τή Σκύρο, βλέπω μιά γλάστρα μέ 

μιά δέσμη κόκκινα γαρύφαλα, αντίκρυ 
στό πέλαγο. Ή ταν έκ€ϊ κάτου, στήν 
παραλία, στά Μαγαζιά, σέ χαμηλή 
τοιχογυρισιά, μιά ώρα ειρήνης άστρα- 
φτοκοποΰσε τό γαλάζιο νερό, τό 
ήλιόφωτο, μεθυσμένο άπό τόν έαυτό 
του, γινόταν στό βάθος άχνη κατάχρυ- 
ση· κ' ένα γλυκό, πολυαγαπημένο παι
δί έπαιζε μέ τόν άμμο, μέ τά μάτια γεμά
τα φώς, μέ τά χείλη γεμάτα χαμόγελο 
εύφροσύνης, μέ τά μάγουλα ξαναμένα, 
τό άγοράκι, πού ζοΰσε τήν ώρα τής 
θάλασσας. Καί τά γαρύφαλα σχέδια
ζαν στήν άτρεμη καλοκαιριά τό έρωτικό 
ποίημά τους, λουλούδια τής άγάπης 
πού βιάζεται καί δέ μπορεί νά 
προσμένει.

Καθόμουν καί κοίταζα όλα τούτα' κ' 
ένιωθα τή ζωντανή σιωπή νά γίνεται 
μέσα μου αναπαμός, μιά αιωνιότητα 
πλασμένη άπό πολύν κάματο καί πολλή 
άναγάλλια. ' Η γή τών ' Ελλήνων είναι 
μιά σειρά τέτο ιες άποκαλυπτικές 
στιγμές, καμωμένες άπό τό τίποτε, άπό 
λίγο νερό, άπό τό δέντρο πού 
ονειρεύεται, άπό τό βράχο πού ορθώνει 
τό γυμνό του κορμί στόν ήλιο, άπό τό 
ζεστό βότσαλο, πού είναι μιά μικρή 
λυρική μοναξιά. Πολύ συχνά μάς 
γοητεύουν καί μάς ξαφνιάζουν τά 
μεγάλα καί τά λαμπρά τού κόσμου 
τούτου. "Οσα έχει πλάσει ό άνθρωπος, 
όσα έχει, μέ τήν άσυνείδητη τέχνη της, 
κατορθώσει ή φύση. Τρομαχτικές 
λαγκαδιές, όροστοιχίες γιγάντων, οί 
ατελεύτητοι κάμποι, οί ποταμοί, οί 
αιώνιοι πάγοι, οί ώκεανοί. Τό πλήθος, 
μιά φοβερή σύναξη, όλη κόκαλα, αίμα, 
ιδρώτα, κοντή άνάσα καί δάκρια. Κι 
άνάμεσα σ' όλα τούτα έρχεται, στήν 
καρδιά τού έλληνικοΰ καλοκαιριού, 
Αύγουστο μήνα, ν ' ανοίξει τή λυρική 
του παρένθεση τό Αιγαίο, μιά πέτρα 
γυμνή, ένα κάστρο αντίκρυ στό 
άναπαμένο κύμα, μιά μικρή λευκή 
πολιτεία, πού άνεβαίνει, σκαλοπάτι τό 
σκαλοπάτι, πρός τά ύψη τών αρχαίων 
θεών, ή ώρα ειρήνης. Καί τότε ή καρδιά 
τού ανθρώπου ξαναβρίσκει τήν άρχέ- 
γονη ομορφιά της.

Γίνεται ή καρδιά τού παιδιού, πού 
παίζει στήν άμμο καί πού δέν έχει μάθει 
άκόμη νά ξεχωρίζει τό καλό άπό τό 
κακό καί μάλιστα τό χρήσιμο άπό τό 
άχρηστο καί τό άσκοπο άπό τό 
σκόπιμο, πού είναι τόσο καλή, γιατί δέν 
ξέρει τί σημαίνει ή καλοσύνη. Νά 
κοιτάζεις καί νά σωπαίνεις. Νά χάνεις 
σιγά - σιγά τό ύλικό σου βάρος, νά
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Γράφει ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

Η  Σ ίΚ Υ ^Θ Σ ι

μια ηοιηοη-μια αγαπη
' Η Σκύρος είναι μιά μεγάλη άγάπη. Είναι τό παραμύθι πού ζε ΐ άπό τά χρόνια 

τ ’ αρχαία καί τά βυζαντινά, τά χρόνια τής Φραγκιάς, 
τής Τουρκίας τά κατοπινά, τό παραμύθι πού 

ζε ΐ άνάμεσα σ' όλα τά χρόνια

Γραφική άποψη τής παραλίας τής Σκύρου.
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μεταμορφώνεσαι σ ' ένα πολύ άπλόκαί 
πολύ σημαντικό συνάμα περιστατικό. 
"Εχουν λάθος όσοι νομίζουν ότι έχουν 
πεθάνει οί αρχαίοι θεοί. ’ Η ελληνική γή 
δέν μπορεί νά τούς άπαρνηθεϊ. 
Βρίσκονται μέσα στό φώς της, στή 
θάλασσά της, άνασαίνουν μέσα στά 
σπλάχνα της, κοιμούνται τις όλόφωτες 
νύχτες της, ξυπνούν στά τριανταφυλ
λένια της χαραμέρια, κυνηγιούνται στά 
δάση της καί θρηνούν στίς άκροβρα- 
Χ'ές της.

' Η Σκύρος μοΰ έχει άφήσει αυτή τή 
γεύση. Μιά γεύση κάλλους αρχαϊκού, 
ένός κόσμου, πού θά τόν λέγαμε 
πεθαμένο άπό χρόνια καί χρόνια καί 
πού πήρε τήν αιωνιότητα του καί τήν 
έφερε, γεμάτη δροσιά καί γαλήνη, νά 
τήν άποθέσει ύπάκουη στά κράσπεδα 
τών καιρών, πού κυβερνούν τό 
πεπρωμένο μας. Κάλλος αρχαϊκόν. 
Ξεσηκωμένο άπό πολύτιμο αμφορέα. 
Αισθάνεσαι παντού τή γραμμή τού 
άγγειογράφου, πού σχεδιάζει μ' 
άλαφρό κοντύλι τίς άγέρινες μορφές 
τών έφήβων, τίς σύντομες θεωρίες τών 
ιππέων καί τών παρθένων, πού 
συνοψίζει σέ φευγαλέες εικόνες καθη
μερινής ζωής τήν έρασμιότητα καί τή 
χάρη μιας άσυνείδητης, καί γιά τούτο 
τόσο πηγαίας καί τόσο αύθόρμητα 
άρμονικής πνευματικής παρουσίας.

Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, νά νιώσεις 
στή Σκύρο βαθύτερα καί κατανυχτικό- 
τερα εποχή άλλη εξόν άπό εκείνη πού 
ξεγεννούσε τούς επικούς καί τούς 
λυρικούς μύθους. "Ετσι καθώς πυργώ
νεται, άλλοΰ δασωμένη, άλλοΰ γυμνή, 
άνοιχτή στούς άνέμους, πού τή 
δυναστεύουν, μέ λιγοστά σταματήμα- 
τα, άπαρχής ίσαμε τό τέρμα, τή χρονιά 
ολάκερη, έτσι καθώς σχεδιάζεται 
πάνου στό γαλάζιο νερό, είναι μιά 
θαυμαστή μοναξιά, μιά μοναξιά 
καλοσύνης, ένα μήνυμ' άπό κάποιους 
χώρους παρθενικούς. Μήτε οί χριστια
νοί, καί μ' όλες τίς έκκλησιές τους, καί 
τόν "Αί - Γιώργη τους τόν καβαλλάρη 
φρουρό τού νησιού, μήτε οί Βενετσά- 
νοι οί άφεντάδες, πού έσκαψαν τά 
λαγούμια τους καί στέριωσαν τά 
χοντρά τους τειχιά πάνου στό κάστρο, 
γιά νά βιγλίζουν τόν άτρύγετο πόντο 
καί νά μάχονται τούς πολέμιους, 
άνήκουν στήν πιό άληθινή έκφραση 
τού νησιού. ’ Εκεί ζεϊ άκόμη ή 
κυκλώπεια πέτρα, ό βράχος κι ό 
θάμνος, ή δασοτοπιά κ' ή λαγκαδιά, 
πού δέθηκε μέ τή μνήμη τού ' Αχιλλέα. 
"Ενας βασιλιάς, ό Λυκομήδης, πατέρας 
κι άφέντης, εξούσιαζε τότε τό νησί. Καί 
πήρε καί τόν ' Αχιλλέα σιμά του καί τόν 
έβαλε ανάμεσα στά κορίτσια του, 
ντύνοντάς τον γυναικεία ντυμασιά καί

κείνον, γιά νά ξεγελάσει τούς παράφο
ρους πολέμαρχους, πού τόνάποζητοΰ- 
σαν συμμαχητή στόν άγώνα τής 
Τροίας. Είναι όμορφο καί πολύ 
ντροπαλό τό παραμύθι τούτο, πού δέν 
τό αποφάσισε ποτέ νά μας πει τί λογής 
συντροφιά είχε κάμει μέ τά κορίτσια 
τού Λυκομήδη ό ' Αχιλλέας καί τί λογής 
κορίτσια εϊταν εκείνα, πού τήν 
ύπόμειναν, καθώς φαίνεται, μέ στωίκή 
καρτερία τήν άθάνατη ομορφιά, τήν 
παρόμοια μέ τήν ομορφιά τών θεών, 
τού λιγόζωου γιοΰ τής Θέτιδας.

Καθώς άπαγγιάζει τό καράβι στήν 
καλολίμανη Λιναριά, τήν περίκλειστη, 
νομίζω, πώς έρχομαι κ' εγώ νά 
περπατήσω μέσα στό μύθο. Κοιτάζω
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Επάνω: Μιά ακόμα άποψη τής Σκύρου άπό τό πανέμορφο Κάστρο. Κάτω: Χαρακτηριστική εξώπορτα σέ σπιτάκι τής Σκύρου.

όλόγυρά μου προσμένοντας ν' άντι- 
κρύσω τόν Όδυσσέα τόν πανούργο, 
πραματευτή, πού έρχεται ν ' άνακαλύ- 
ψει καί νά πάρει μαζί του στον πόλεμο 
καί ατό θάνατο καί στήν άποθέωση τόν· 
Αχιλλέα, νά ίδώ τό θιακό πλεούμενο 

νά πλαγιάζει στήν άκροβραχιά καί στή 
χαμηλή άμμουδιά, γεμάτο δόλο κ' 
ένέδρα.

' Απάνου ατούς λόφους προχωρούν, 
σε μικρές κομψές θεωρίες, τ ' άλογάκια 
τής Σκύρου, τά βραχύσωμα «ιππάρια», 
τ ' άρχαϊκά, τά σκαλισμένα στό 
μάρμαρο, πού άνήκουν στήν πιό 
αισθητή πραγματικότητα καί στό πιό 
μαγευτικό συνάμα όνειρο. Μορφές 
όνείρου είναι τά πάντα σέ τούτο τό 
μοναχικό νησί. Οί άπλοι άνθρωποι μέ

τις πλατιές γαλάζιες βράκες, τις μαύρες 
μάλλινες κάλτσες, τά χοντρά πουκάμι
σα καί τούς σκούφους, πού σκύβουν 
καί διαβαίνουν άνάλαφρα τά λιοστά
σια, πού αναπαύουν τό μόχθο τους 
άναγυρμένοι στις ξερολιθιές, οί πράοι 
κι άκακοι άνθρωποι ένας αληθινός 
λαός, γεμάτος σοφία αιώνων, γεμάτος 
πατρογονικά παραμύθια καί παροιμίες 
καί παραμαντέματα καί δίστιχα τού 
λυπημού καί τής αγάπης (ή κυρία Νίκη 
Πέρδικα έχει συμμαζώξει άναρίθμη- 
τους τέτοιους θησαυρούς στό δίτομο 
λαμπρό σύγραμμά της, πού έχει 
άφιερώσει στή Σκύρο), άνήκει επίσης 
στό χώρο τής επικής καί τής λυρικής 
φαντασίας.

Ή  Σκύρος είναι μιά μεγάλη άγάπη. 
Είναι τό παραμύθι πού ζεϊ άπό τά 
χρόνια τ ' άρχαϊα καί τά βυζαντινά, τά 
χρόνια τής φραγκιάς, τής Τουρκίας τά 
κατοπινά, τό παραμύθι πού ζεϊ 
άνάμεσα σ' όλα τά χρόνια. Μιά 
θαυμαστή καλαισθησία, άτόφια, πού 
έρχεται άπό πολύ μακριά, καί πού κινεί 
καί τήν έσχατη τούτη ώρα τό χέρι τού 
άνθρώπου πού μαλάζει τόν πηλό, πού 
σκαλίζει τό ξύλο, πού ζωγραφίζει τήν 
έκκλησιά, πού χτίζει τό σπίτι, πού 
άσβεστώνει τό λιακωτό («λιακό» τό 
λένε κεϊ πέρα), πού φυτεύει τό 
λουλούδι στή γλάστρα, πού ύφαίνει

στόν άργαλειό, πού ξοδεύει τήν 
άμεμπτη εύκινησία του στό κέντημα. 
Είναι μιά μεγάλη παρηγοριά πού 
ύπάρχουν άκόμη μέσα στις φωτεινές 
θάλασσές μας κάποια νησιά, πού τά 
κατοικούν οί άνθρωποι τής άπλής ζωής 
πλασμένα γιά τήν ποίηση, γιά τήν 
περισυλλογή καί τή ρέμβη. Παραπο
νιούνται, πώς τά έχουν άπολησμονήσει 
οί ξένοι. Ναι, οί ξένοι θαρθοΰνε μιά 
μέρα. Καί μπορεί νά κερδίσουν τότε 
κάμποσα άπό τ ' άγαθά τού κόσμου 
τούτου τά παραπονεμένα νησιά. Μά θά 
χάσουν τό πολυτιμότερο, τήν ψυχή 
τους. "Εχω τήν έντύπωση, πώς 
μπόρεσα νά προφτάσω τή Σκύρο, λίγο 
προτού τήν έξοντώσει ό κοσμικός 
πειρατής. Κ' είμαι άληθινά εύτυχισμέ- 
νος, πού τήν έχω προφτάσει. Θυμήθη
κα στίς άκροβραχιές της τό Μωραίτίδη, 
συνομιλητή των Δολόπων, πού τούς 
είδε μεταμορφωμένους σέ πάνοπλους 
άστακούς, πεσμένους στή θάλασσα, 
όταν ή λευτεριά τους είχε χαθεί. Κάτι 
τέτοιοι Δόλοπες, ύποθέτω, θά πρέπει 
νά ξαναγίνουν οί Σκυριανοί, μόλις 
άπαγγιάσει στά περιγιάλια τους ό 
κοσμικός πειρατής. Γιατί εκείνος είν' 
ένα πλάσμα άστόχαστο, ξιππασμένο κι 
άρρωστημένο άπό τήν παρδαλόχρωμη 
καί πολυτάραχη ζωή τής πολιτείας καί 
μολεύει τά πάντα - όπου σταθεί...
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ τον HZTVNOmiKOV
OEzmov

Χρόνος Προσωρινού Πολιτεύματος - Εποχή Καποδίστρια

Τού Αστυν. Β' κ. Ά λ . Κοντογιάννη

Α Ι άνάγκαι τοΰ άγώνος καί αί 
κρατοΰσαι τότε συνθήκαι πολύ 

ταχέως έπέβαλον τήν δημιουργίαν τής 
ενιαίας διοικήσεως.

Οΰτω τήν 9ην Ίανουαρίου 1822, ή 
έν Επιδαύρψ εθνική συνέλευσις 
έψήφισε τό προσωρινόν πολίτευμα τής 
έλευθέρας ’ Ελλάδος, βάσει τοΰ όποιου 
ή γενική Κυβέρνησις αυτής - Ελλάδος 
- άπετελεϊτο άπό τό Βουλευτικόν καί τό 
Εκτελεστικόν σώμα καί εις τήν 

Κυβέρνησιν ένετάγησαν αί κεντρικοί 
άρχαί τής Πελοποννήσου καί τής 
Στερεός Ελλάδος.

Εις τό, έκ πέντε μελών, άποτελούμε- 
νον εκτελεστικόν σώμα, άνετέθη ή 
φροντίς τής γενικής διοικήσεως καί 
γενικής ασφαλείας τής χώρας ό 
διορισμός -8- Υπουργών κληθέντων 
«Μινίστρων», πρός χειρισμόν τών 
κοινών ύποθέσεων καί ή σύνταξις 
γενικού όργανισμοΰ διοικήσεως τών 
' Ελληνικών επαρχιών.

ΕΤς έκ τών διορισθέντων Υπουργών 
ήτο καί ό Υπουργός τής Αστυνομίας, 
ό όποίος, ώς εύνόητον είναι, είχε καί τήν 
γενικήν διεύθυνσιν αύτής, κατά τήν 
πρώτην ένιαίαν διοίκησιν τών έν 
έπαναστάσει διατελουσών περιοχών.

Ως πρώτος Υπουργός τής Αστυ
νομίας «Μινίστρος», διωρίσθη ό Λάμ
προς Νάκος έκ Λειβαδείας.

Τήν 30ην 1 Απριλίου 1 822 έξεδόθη ό 
ανωτέρω άναφερθείς οργανισμός, 
βάσει τοΰ όποιου ή έλευθέρα Ελλάς 
διηρέθη εις επαρχίας, εις τήν πρωτεύ
ουσαν έκάστης ήδρευον, διοριζόμενοι 
ύπό τής κεντρικής διοικήσεως εις

έπαρχος, εις Γενικός Γραμματεύς, είς 
' Επιστάτης προσόδων, είς ' Επιστάτης 
έξόδων καί είς Αστυνόμος ασκών 
συγχρόνως είς τάς νήσους καί παρα
λίους πόλεις καί καθήκοντα Λιμενάρ
χου. Ο Αστυνόμος έλάμβανε τάς 
διαταγάς τοΰ Ύπουργοΰ Αστυνομίας 
διά τοΰ Έπάρχου καί δΓ αύτοΰ πάλιν 
ύπέβαλλε τάς εκθέσεις του. Είχε δέ ό 
Αστυνόμος όλα τά καθήκοντα τά 
όποια είχε προηγουμένως ό ειδικός 
έφορος καί διωρίζετο άμέσως παρά τής 
διοικήσεως, ή όποια έδιδεν είς αύτόν 
καί τάς άναγκαίας διαταγάς.

Είς ρεγάλας περιοχάς διωρίζετο καί 
είς «Γενικός Αστυνόμος» πολλάκις δέ 
άναφέρεται καί εις «πρώτος Γραμμα
τεύς τής Γενικής Αστυνομίας». Είς τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ κράτους ήδρευεν 
καί είς «Γενικός άρμοστής» έκτελών 
περίπου καθήκοντα σημερινού Αρχη
γού Αστυνομίας. Πρώτος «Γενικός 
Αρμοστής Αστυνομίας» διωρίσθη ό 

Κων/νος Πεταλάς.
Είς έκάστην πρωτεύουσαν έπαρχίας, 

κωμόπολιν καί χωρίον διωρίζοντο 1 —5 
Δημογέροντες άναλόγως τοΰ άριθμοΰ 
τών κατοίκων, παρά τών οποίων καί 
έξελέγοντο.

Από Αστυνομικής άπόψεως τό 
έργον τών δημογερόντων περιωρίζετο 
μόνον είς τήν συμβιβαστικήν λύσιν τών 
μικροδιαφορών μεταξύ τών κατοίκων.

' Ο Έπαρχος έχων τήν πρόνοιαν τής 
έπαρχίας, είχε παρ' αύτψ άνάλογον 
έκτελεστικήν δύναμιν, τής όποιας τά 
μέν 2 /3  διωρίζοντο άμέσως ύπό τής

διοικήσεως, τό δέ 1 /3  έδίδετο ύπό τών 
κατοίκων τής έπαρχίας καί ώφειλε νά 
χορηγή βοήθειαν πρός έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του είς τούς έπιστάτας, 
τούς δημογέροντας καί τόν Α στυνό
μον.

Σημαντικοί οργανικοί μεταβολαί 
έπήλθον είς τήν διοίκησιν, διά ψηφι
σμάτων, τής, έν ’ Επιδαύρψ πραγματο- 
ποιηθείσης τόν Απρίλιον τοΰ 1826 
Γης Εθνικής Συνελεύσεως. ΔΓ αύτών 
κατηργήθησαν οί πολυάριθμοι έπαρχοι 
τών έπαρχιών καί άνετέθη ή γενική 
διοίκησις τής έπικρατείας είς ένδεκαμε- 
λή έπιτροπή, ή όποια έλαβε τόν τίτλον 
«προσωρινή διοίκησις τής ' Ελλάδος».

Πέραν αύτών έπήλθον καί έτεραι 
μεταβολαί διά τής έν Τροιζήνι πραγμα- 
τοποιηθείσης έθνοσυνελεύσεως. Διη
ρέθη ή έπικράτεια είς περιφερείας καί 
ώρίσθη, όπως έκάστη πόλις, κωμόπολις 
καί έκαστον χωρίον, έκλέγουν δημογέ
ροντας κατά τόν νόμον τής ' Επιδαύρου 
ώρισθεϊσαν άναλογίαν, έκάστη δέ 
έπαρχία 3—5 γενικούς δημογέροντας.

Οί δημογέροντες ήσαν άπλά όργανα 
έκτελέσεως τών διαταγών τής διοικητι
κής αρχής. Αστυνομικά καθήκοντα 
άνετίθεντο είς αυτούς μόνον, όσάκις 
δέν έκρίνετο άπαραίτητος ό διορισμός 
Αστυνόμου.

Ύπό τής έν Τροιζήνι έθνοσυνελεύ
σεως τοΰ Μαρτίου 1827, άνεθεωρήθη 
τό Σύνταγμα καί έψηφίσθη ό διορισμός 
τοΰ Ίωάννου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ώς 
Κυβερνήτου τής Ελλάδος.

Άφ ιχθείς ό Καποδίστριας είς τήν 
Ελλάδα τήν 6ην Ίανουαρίου 1828,
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εΰρε μίαν κατάστασιν άθλιεστάτην έξ 
άπόψεως ίδίρ τάξεως καί ασφαλείας. 
Περί τούτου εύγλώτως όμιλεϊ μία 
έκθεσις τοΰ τότε Υπουργού τής 
' Αστυνομίας Πόντου πρόςτόν Καποδί- 
στριαν. Απόσπασμα τούτης έχει 
ούτως: «... Εις τήν ’ Ελλάδα δέν υπάρχει 
σήμερον ούτε έμπόριον, ούτε βιομηχα
νία, ούτε γεωργία. Οί χωρικοί δέν 
σπείρουν, διότι δέν έχουν πεποίθησιν, 
ότι θέλουσι φυλάξει τούς καρπούς των 
άπό τό στρατιωτικόν. Ό  έμπορος δέν 
είναι ασφαλής εις τάς πόλεις, τρέμει δέ 
άπό τόν φόβο των πειρατών, οί οποίοι 
έχουν ανοικτά τά όμματα περιμένοντας 
τά πλοία εις τήν διάβασίν των νά τά 
προσβάλλουν. Ή  δολοφονία καλύπτει 
τήν κλοπήν μέ τήν μυστικότητα. Ο 
τεχνίτης δέν είναι βέβαιος, ότι θά 
πληρωθή εις τήν εργασίαν του. Τό 
δικαίωμα τού ισχυρότερου είναι τό 
μόνον, τό όποιον ύπάρχει πραγματι- 
κώς. Οί κοινωνικοί θεσμοί παρέλυσαν, 
ό πολίτης δέν άναλαμβάνει τοΰ νόμου 
τήν ύπεράσπισιν».

' Εγκατασταθείς ό Καποδίστριας εις 
τήν Α ίγ ιναν ήρξατο άμέσως τής 
όργανώσεως τής χώρας. Διαρκούσης 
τής Κυβερνήσεώς του ώργανώθη 
πλήρες σύστημα διοικήσεως. Συνεστή- 
θη τό Πανελλήνιον Συμβούλιον έξ -27- 
μελών, άντικατασταθέν άργότερον ύπό 
τής 27μελοΰς Γερουσίας. Διηρέθη εις 
Τμήματα ή Πελοπόννησος καί αί Νήσοι, 
ούχί όμως καί ή Στερεά ' Ελλάς, λόγω 
τοΰ συνεχιζόμενου τότε εις αύτήν 
πολέμου καί έτοποθετήθη εις έκαστον

τμήμα, πρός όργάνωσιν αύτοΰ, έκτα
κτος επίτροπος, εις τόν έλεγχον τοΰ 
όποιου ύπήγοντο καί οί δημογέροντες.

Άνασκοπ οΰντες άπό άπόψεως 
Αστυνομικής διοικήσεως, τήν περίο

δον αύτήν μέχρι καί τής άφίξεως τοΰ 
Όθωνος παρατηροΰμεν, ότι έξηκο- 
λούθησεν ύφιστάμενον τό ίδιον 
συγκεντρωτικόν σύστημα. Εις τάς 
επαρχίας ή Αστυνομία ήσκεΐτο ύπό 
τών Αστυνόμων, οί οποίοι διωρίζοντο 
ύπό τής Κυβερνήσεώς καί ετίθεντο ύπό 
τόν έλεγχον καί τήν άμεσον έξάρτησιν 
τών ύπό αύτοΰ διορισθέντων εις τάς 
επαρχίας «εκτάκτων επιτρόπων».

Διά τοΰ έκδοθέντος εις 16ην 
Απριλίου 1828 οργανισμού τών 

Δημογεροντιών, εις έκάστην πόλιν, 
κωμόπολιν καί έκαστον χωρίον έξελέ- 
γοντο 1—4 δημογέροντες. Εις τήν 
κεντρικήν δέ πόλιν έκάστης επαρχίας 
3—5 δημογέροντες, οί οποίοι λαμβα- 
νόμενοι έκ τής πόλεως καί τών 
κωμοπόλεων άπετέλουν τήν επαρχια
κήν Δημογεροντίαν. Εις τά καθήκοντα 
τής επαρχιακής Δημογεροντίας, περιε- 
λαμβάνοντο καί τινα τοπικής Αστυνο
μίας. Τοιαΰτα δέ καθήκοντα, ώς 
προκύπτει έκ τών δοθεισών ύπό τοΰ 
Κυβερνήτου τήν 1 9ην ' Απριλίου 1820 
γενικών οδηγιών πρός τούς δημογέ
ροντες, άνετίθεντο καί εις τούς δημογέ
ροντας τών παραλίων πόλεων, κωμιών 
καί χωρίων. Καθήκοντα κατωτέρων 
οργάνων έξετέλουν πολϊται έκ περιτρο
πής οριζόμενοι.

Έξαίρεσις έγένετο ώς πρός τάς

’ Η Αίγινα όπως είναι 
σήμερα. Μ ετά τήν 
εγκατάστασή του εδώ 
ό Καποδίστριας 
προσπάθησε άμέσως 
νά οργανώσει τή 
Χώρα.

ρεγάλας πόλεις· εις αύτάς, Αστυνομι
κά καθήκοντα δέν ήσκουν οί δημογέ
ροντες άλλά ειδικοί Αστυνομικοί 
ύπάλληλοι διοριζόμενοι παρά τοΰ 
κέντρου καί ύπαγόμενοι άπ' εϋθείας είς 
αυτό. Ούτοι έκαλοΰντο «πολιτάρχαι» 
καί είχον ύπό τάς διαταγάςτων άνδρας, 
οί όποιοι είχον ληφθή έκ τών λεγομέ
νων άτάκτων σωμάτων καί ήσαν 
κατανεμημένοι κατά δωδεκαρχίας καί 
έξαρχίας. Δέν διεκρίνοντο ούτοι διά τήν 
είδ ίκευσ ιν περί τά Αστυνομικά 
ζητήματα, άλλά οΰτε διά τήν πειθαρ
χίαν.

' Η «πολιταρχία» κατέρρευσε μετά 
τόν θάνατον τοΰ Καποδίστρια καί 
τελικώς έπισήμως κατηργήθη διά τοΰ 
νόμου τής 27ης Δεκεμβρίου 1833 
«περί συστάσεως Δήμων».

Χαρακτηριστικόν είναι, ότι μέχρι τής 
έποχής έκείνης δέν ύπήρχον νόμοι ή 
άλλαι διατάξεις καθορίζουσαι τήν 
άρμοδιότητα καί τά καθήκοντα τών 
'Αστυνομικών Υπηρεσιών. Τήνέλλει-
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- ή ' Ελλάς προτείνει ένα χώρον όπου 
θά ίσχύη ή ετεροδικία καί αυτό νομίζω 
ότι τοποθετεί τό πρόβλημα εις εντελώς 
διαφορετική βάσιν». Πλέον, όμως, 
χαρακτηριστική πράξις τής Δ.Ο.Ε.. ήτο 
ή έν συνεχεία αποστολή εις ' Ελλάδα 
τοϋ Προέδρου τής Ειδικής ' Επιτροπής 
κ. Γκιραντού, πρός έπιτόπιον έξέτασιν 
τών δυνατοτήτων πραγματοποιήοεως 
τής ' Ελληνικής προτάσεως καί ειδικώ- 
τερον τοϋ χώρου τής Αρχαίας 

Ολυμπίας.
' Υπενθυμίζεται ότι ή πρώτη εύρυτέ- 

ρα καί έπίοημος έκδήλωοις τής 
Ελληνικής κινήοεως, περί επιστροφής 

τών ολυμπιακών άγώνων εις τήν 
' Αρχαίαν ' Ολυμπίαν «τόν κάλλιστον 
τής ’ Ελλάδος τόπον», έγένετούπότοϋ 
ίδιου έλληνος Πρωθυπουργού τότε καί 
νϋν Προέδρου τής Δημοκρατίας 
Κων/νου Καραμανλή, τό 1976, πρός 
τόν Πρόεδρον τής Δ.Ο.Ε., ό όποιος εΐ- 
χεν εϊπει τότε: « Ωραία ή σκέψη οας. 
Θά τήν έξετάσουμε μέ προσοχήν...».

Συνέχεια έκείνης τής ένεργείας 
ύπήρξεν ή έφετεινή νέα ελληνική 
πρότασις, ή όποια, ώς προεϊπον, έχει 
κινήσει τό παγκόσμιον ενδιαφέρον καί 
έξετάζεται πράγματι «μετά προσοχής» 
ύπό πολλών άρμοδίων παραγόντων.

Τό κείμενον, τής Επιστολής - 
προτάσεως τοϋ κ. Καραμανλή πρός τόν 
Πρόεδρον τής Δ.Ο.Ε έχει ώς έξης: 

«Άθήναι τή 28 Ίαν. 1980

Κύριε Πρόεδρε.
Οί πρόσφατες έξελίξεις γύρω άπό τό 
θέμα τών Ολυμπιακών Αγώνων 
προολαμβάνουν πλέον διαστάσεις 
έπικίνδυνες γιά τήν τύχη τοϋ μοναδικού 
καί αιωνόβιου αύτοϋ θεσμού. Καί πέραν 
αύτού οί έριδες πού προκαλούν αύτές 
οί έξελίξεις μεταβάλλουν τούς Ολυ
μπιακούς ' Αγώνες άπό παράγοντα 
ύφέοεως οέ παράγοντα διεθνούς 
έντάοεως

Οί διαπιστώσεις αύτές μέ ύποχρεώ- 
νουν νά έπανέλθω στήν πρόταση πού 
σάς ύπέβαλα κατά τήν διάρκεια τής 
Όλυμπιάδος τού Μοντρεάλ καί τήν 
όποια, όπως γνωρίζετε, ουδέποτε 
άπέσυρα. Βασική ιδέα τής προτάσεως 
αύτής ήταν ή άνάγκη καθορισμού ένός 
μονίμου χώρου γιά τήν διεξαγωγή τών
Ολυμπιακών ' Αγώνων καί ή έπιλογή 

τής Ελλάδος ώς τής καταλληλότερης 
γιά τόν σκοπό αύτό χώρας.
' Ελπίζω νά συμφωνείτε μαζί μου, Κύριε 
Πρόεδρε, ότι ή ' Ελλάς περισσότερο 
ίσως άπό κάθε άλλη χώρα, δικαιούται νά 
άνησυχεί γιά τις πολλαπλασιαζόμενες 
τάσεις χρησιμοποιήσεως τών Ολυ

μπιακών Αγώνων γιά σκοπούς πολιτι
κούς καί γενικώτερα έξωαθλητικούς. 
Οί πολιτικές, φυλετικές καί ιδεολογι
κές άντιθέσεις, άναρριπίζονται κάθε 
φορά πού τίθεται θέμα έπιλογής τού 
άγωνιστικοϋ χώρου, όπως συμβαίνει καί 
σήμερα, μέ τούς άγώνες πού έχουν 
προγραμματισθεΐ γιά τήν Μόσχα. Η 

Ολυμπιακή Ιδέα, άντί, όπως είπα καί 
παραπάνω, νά γίνεται παράγων οικου
μενικής συναδελφώσεως καί εύγενοΰς 
άμίλλης, έγινε μέσον πολιτικών άναμε- 
τρήσεων καί έπιδιώξεων οικονομικών. 
Καί έπί πλέον έγινε μονοπώλιο ολίγων 
χωρών, δεδομένου ότι οί μικρές χώρες 
δέν έχουν τά μέοα νά διεκδικήσουν 
αύτή τήν τιμή καί τήν εύθύνη.
Στήν έπιστολή πού σάς άπηύθυνα τήν 

31η Ιουλίου 1976 έτόνιζα:
«Είναι πρόδηλο ότι έκτροπές τέτοιου 
είδους, άνεξαρτήτως τών αιτίων πού τις 
προκαλούν, άντιφάσκουν πρός τό 
' Ολυμπιακό Πνεύμα καί τούς ύψηλούς 
κανόνες μέ τούς όποιους τό πνεύμα 
αύτό έχει θεσμοποιηθεΤ. Καί άν οί 
προσβολές ένταθοϋν άπό 4ετία σέ 
4ετία όπως δυστυχώς φαίνεται πιθανό - 
ό θεσμός τών Αγώνων θά ύποστεϊ 
κάποτε, όχι πολύ άργά, τό μοιραίο 
πλήγμα».

Οί πρόσφατες έξελίξεις έπιβεβαιώ- 
νουν τις άνηουχίες πού έξεδήλωοα 
τότε καί πείθουν γιά τήν άνάγκη 
καθορισμού μονίμου έφεξής τόπου 
διεξαγωγής τών ' Ολυμπιακών Αγώ
νων.
θεωρώ ότι ένδεδειγμένος τόπος 
διεξαγωγής τών Ολυμπιακών Αγώ
νων είναι ή ' Ελλάς. Πιστεύω ότι καμμιά 
άλλη χώρα δέν θά μπορούσε νά 
διεκδικήσει τήν μόνιμη διεξαγωγή τών 
' Αγώνων στήν περιοχή της έκτος άπό 
τήν χώρα πού γέννησε τήν ' Ολυμπιακή 

Ιδέα καί είχε τήν ικανότητα νά 
διατηρήσει τό βαρύ προνόμιο τής 
τελέσεώς τους έπί χίλια ολόκληρα 
χρόνια. Πιστεύω έπίσης ότι ή έπιλογή 
τής ' Ελλάδος ώς μονίμου χώρου 
διεξαγωγής τών ' Αγώνων είναι ό μόνος 
τρόπος γιά νά έξυγιανθεΐ ό θεσμός καί 
νά άναβαπτισθεΐ στό αύθεντικό του 
νόημα. Γιατί ή Ολυμπιακή Ιδέα θά 
άπαλλαγεί άπό τήν έμπλοκή της στις 
δ ιεθνείς πολιτικές καί ιδεολογικές 
διαμάχες, άπό τήν παρεμβολή τοϋ 
βεντετισμού καί τοϋ έπαγγελματισμοϋ 
καθώς καί άπό τήν έμπορική έκμετάλ- 
λευση καί τά οικονομικά προβλήματα 
πού δημιουργεί ή σημερινή της μορφή. 
Ή  Ελλάς, Κύριε Πρόεδρε, προσφέ-
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ΜΙΑ ΕΥΓΛΩΤΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΠΪΠΔΙΚΗ
ΠΝΕνΠΜΤΙΣΤΟΝ

Σήμερα, ό πνευματισμός 
άπαντά με τό ίδιο αύτό «πνεύ
μα» καί διάφορες παραλλα
γές... έπί τό έπιστημονικώτε- 
ρο!

ψιν τούτην έκάλυψεν ό Κυβερνήτης διά 
τοϋ ύπ' άριθ. 14 τής 29ης Δεκεμβρίου 
1829 ψηφίσματος του, τό όποιον 
δύναται νά θεωρηθή ό πρώτος νόμος 
τής Αστυνομίας, διότι καθώρισε 
λεπτομερώς τό μέχρι τότε ασαφή καί 
συγκεχυμένα καθήκοντα τής Αστυνο
μίας καί τάς αρμοδιότητας αύτής.

Διά τοϋ ψηφίσματος αύτοΰ τά 
καθήκοντα τής Αστυνομίας διηροϋν- 
το εις τρεις κατηγορίας, ήτοι εις τά 
καθήκοντα τάξεως, εις τά διοικητικά καί 
εις τά τής Δικαστικής Αστυνομίας.

Εις ότι αφορά τάς δύο πρώτας 
κατηγορίας αί άρμοδιότητες τής 
Αστυνομίας κυρίως ήσαν αί άκόλου- 

θοι:
Ή  άπαγόρευσις εισόδου ξένων άνευ 

διαβατηρίων, ή κατόπιν ελέγχου 
χορήγησις εις ξένους έγγράφου 
διαμονής έφ ' ώρισμένη προθεσμία 
καί ή έπιτήρησις τής διαγωγής 

αύτών.
β. Ή  άπαγόρευσις τών μυστικών 

συγκεντρώσεων.
γ. ’ Ο κανονισμός τής χρήσεως όπλων, 
δ. Η άπαγόρευσις περιφοράς έπαιτών 

έντός ή εκτός τών ναών, εις τάς πλα
τείας, τάς οδούς καί τούς περιπάτους, 

ε. ' Η έπαγρύπνησις έπί τών καφενείων, 
λεσχών, καπηλίων καί ξενοδοχείων 
πρός πρόληψιν άξιοποίνων πράξεων 
καί παντός είδους καταχρήσεων, 

στ. ’ Η λήψις μέτρων διά τήν πρόληψιν 
ατυχημάτων έκ τής δρομής τετραπό
δων εις τούς πολυσυχνάστους 
δρόμους.

ζ. ’ Η έπαγρύπνησις κατά τής πυρκαίάς 
πρός πρόληψιν καί παρακαλούθησιν 
τής προόδου αύτών. 

η. Ή  Αστυνόμευσις τών οικοδομών, 
θ. Η έπαγρύπνησις καί ή λήψις μέτρων 

διά τήν εύπρέπειαν τών δρόμων, τόν 
τακτικόν ροΰν τών ποταμών, τήν 
κατασκευήν καί συντήρησιν τών 
ύδραγωγείων καί οχετών καί τήν 
καθαριότητα τών πόλεων.
Τό δημιουργικόν όμως έργον τοϋ 

Καποδίστρια άνεκόπη λόγω τής 
δολοφονίας αύτοϋ τήν 27ην Σεπτεμ
βρίου 1831, γεγονός, τό όποιον έφερεν 
τήν αύτοδικίαν καί τήν αύθαιρεσίαν 
κατά τρόπον θηριώδη, άλλά εύτυχώς 
διά μικρόν περίοδον, διότι τό κράτος 
εύρεθέν πρό αύτής τής καταστάσεως 
έθεσεν τάς θεμελιώδεις βάσεις τοϋ 
οργανισμού τών Σωμάτων τάξεως καί 
άσφαλείας καί ϊδρυσεν τήν Δημοτικήν 
Αστυνομίαν, τήν 'Εθνοφυλακήν, τήν 

Χωροφυλακήν καί τήν Διοικητικήν 
Αστυνομίαν.

Α ΝΕΚΑΘΕΝ ή στάσις τής Αγίας 
μας 'Εκκλησίας ύπήρξε απορρι

πτική άπέναντι στήν άστρολογία, τόν 
πνευματισμό καί κάθε τσαρλατανισμό, 
πού σποπό έχουν τήν έξαπάτησι 
άφελών. Αντίθετα, κανένα έμπόδιο 
δέν έχει προβάλει στήν άστρονομία, 
πού είναι έπιστήμη σοβαρή καί χρήσιμη 
στόν άνθρωπο.

ΓΓ αύτό καί έχουν είκονισθή μέσα 
στούς ορθόδοξους ναούς οί 4 έποχές, 
οί σχηματισμοί τών άστρων, τό άστέρι 
τής Βηθλεέμ, τό φεγγάρι, ό ήλιος καί 
άλλα ούράνια σώματα, πού είναι 
δημιουργήματα τοϋ Πανάγαθου Θεοΰ.

« Ο κύκλος τοϋ έτους», γράφει ό 
λαογράφος Κίτσος Μακρής, «δέν είναι 
ξένος πρός τή λαϊκή μας ζωγραφική, 
τήν άγιογραφία ιδιαίτερα. «"Ενας 
τέτοιος ζωγραφιστός κύκλος βρίσκεται 
καί στό νάρθηκα τοϋ μοναστηριού τής 
Σουρβιάς, στό Δυτικό Πήλιο, έργο τοϋ 
1632». ( Ή λαϊκή τέχνη καί ό Κίτσος 
Μακρής, έκδ. «Ώρα», σελ. 36).

Τέτοιες παραστάσεις, ζωγραφιστές, 
άλλά καί άνάγλυφες, μπορεί νά δή 
κανένας καί στις έκκλησίες τής Μάνης. 
Ο ιερομόναχος Δ ιονύσιος ό έκ 

φουρνό τών Άγράφων δίνει στήν

«'Ερμηνεία τής Ζωγραφικής Τέχνης» 
λεπτομερείς όδηγίες γιά τήν ίστόρησι 
τών έποχών τοϋ χρόνου (βλ. έκδ. Α. 
Παπαδοπούλου - Κεραμέως Πετρού- 
πολι 1909, σ. 213 - 215).

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΑ
Δυστυχώς, στό όρθόδοξο Βυζάντιο,

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, 
σύμβολα πού χρησιμοποιούν οί πνευματι- 
στές γιά τήν έξαπάτηση τών άφελών. Τώρα 
λέγονται παραψυχολόγοι.
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κάθε είδους δεισιδαιμονίες καί ιδίως ή 
αστρολογία, - παρά τή διαφωτιστική 
διδασκαλία τής ' Εκκλησίας - γνώρισαν 
μεγάλη διάδοσι. Περιγράφοντας πολ
λές άπό αυτές ό Ζεράρ Βαλτέρ στό έργο 
του «' Η καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο 
στόν αιώνα τών Κομνηνών, 1081 - 
1180», μετ. Κ. Παναγιώτου, άναφέρει 
καί τό έξής χαρακτηριστικό περιστα
τικό:

«Διαπιστώθηκε ότι όταν ό Μανουήλ 
Κομνηνός βρισκόταν στήν έπιθανάτια 
κλίνη του, ρώτησαν έναν άστρολόγο 
πόσο καιρό ζωής τοϋ έδινε. Ο 
τελευταίος απάντησε: « Εντεκα χρόνια. 
Τήν άλλη μέρα ό αύτοκράτωρ άφησε 
τήν τελευταία του πνοή», (σ. 216).

Σχολιάζοντας τόν ΞΑ ' κανόνα τής 
ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, τό Πηδά
λιο γράφει:

«Είναι δέ άστρολόγοι οϋχί έκεϊνοι 
όπού καλώς μεταχειρίζονται τά τέσσε
ρα είδη τής μαθηματικής τά κυριώτερα 
Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, Μουσικήν 

καί Αστρονομίαν, καί τούς φυσικούς 
λόγους αύτών έξετάζοντες, άλλά 
εκείνοι όπού ιερατεύονται ότι κυβερ
νιόνται καί διοικοΰνται τά προαιρετικά 
τών άνθρώπων κινήματα μέτήνκίνησιν 
τών ούρανίων σωμάτων. Καί εις μέντά 
άστρα άφιερώνουσιν όλως διόλου τά 
τών άνθρώπων πάθη καί όρμάς, εις δέ 
τόν διαφορετικόν σχηματισμόν τών 
φωστήρων καί άστρων άποκρεμώσι τά 
εις τήν ζωήν τών άνθρώπων συμβαί- 
νοντα καί συνεργεία μέν τών δαιμόνων 
διά τών αστέρων μαντεύοντες, οία δέ 
θεοϊς τοϊς άστροις προσέχοντες, καί 
άπλώς είπεϊν, οί περιέργως τά μαθημα
τικά μεταχειριζόμενοι» (έκδ. «Αστέ- 
ρος», έπιμ. Κορινθίας Παντελεήμονος, 
σ. 274 - 275).

ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δεισιδαιμονία καί μάλιστα άπό τις 
επαχθέστερες καί φρικωδέστερες είναι 
ό πνευματισμός. Εφεύρεσι τοϋ 
περασμένου αιώνα, ένα ακόμη δόκανο 
γιά τούς άφελείς. Παρακλάδι τής 
ψευτοεπιστήμης τής Αστρολογίας. 
Ά νο ίγοντα ς  κανείς τόν «Χρυσό 
Οδηγό», βλέπει 4 σελίδες, σωστό 

περιβόλι. Οί πιό πολλοί διαφημιζόμενοι 
σ' αύτές ώς μέντιουμ φέρνουν καί τόν 
τίτλο τών άστρολόγων. Ιδού τί 
έπαγγέλλεται ένας άπό αύτούς:

«"Ερευνες χαμένων προσώπων, 
άντικειμένων, θησαυρών - Επίλυσις 
ψυχολογικής μαγείας - Εξακριβώσεις 
τής προτέρας ζωής (πότε καί πού έζησε 
ένα άτομο) - Υποβολές έκ τοϋ πλησίον 
καί έξ άποστάσεως - Σύνταξις έπιστη- 
μονικοϋ ώροσκοπίου - Προβλέψεις διά 
ύπνωτισμοΰ καί άστρολογίας - Κατά 
βούλησιν παιδιά (προσδιορισμός 
φύλου) - Μαθήματα ύπνωτισμοΰ - 
Μαθήματα άστρολογίας - Έκπαίδευ- 
σις διαμέσων «μέντιουμ)».

Τό καινό δαιμόνιο τοϋ πνευματισμού 
είσήγαγε τό 1 857 ό γιατρός Ριβαίλ μέ 
τό ψευδώνυμο Αλλαν Καρντέκ μέ τό 
σύγγραμμά του «Βιβλίο τών πνευμά
των». Αργότερα έξέδωσε τό «Βιβλίο 
τών Μέντιουμ», όπως καί τήν «Πνευμα- 
τιστική ' Επιθεώρησι». Αντιγράφουμε 
τίς «θεωρίες» του άπό τά λεξικά:

«Κατά τή στιγμή τοϋ θανάτου ένός 
ανθρώπου, τό πνεύμα του δέν πεθαίνει, 
μαζί μέ τό σώμα, άλλά άποσπάται άπό 
αύτό, περιβάλλεται μέ τό «περίπνευμα», 
εξακολουθεί νά ύπάρχη καί άναζητεϊ 
εύκαιρία νά ένσαρκωθή στό σώμα ένός 
νεογέννητου. Οί μετενσαρκώσεις αύτές 
είναι άπεριόριστες καί όδηγοΰν πρός 
τήν τελείωσι. Κατά τό διάστημα, όμως,

ανάμεσα σέ δυό ένσαρκώσεις τό 
πνεΰμα μένει «άνεργο» καί έτσι μπορεί 
νά έμφανισθή στούς ανθρώπους μέ τή 
μεσολάβησι τών μεσαζόντων (μέν
τιουμ)».

Σήμερα, ό πνευματισμός άπαντά μέ 
τό ίδιο αύτό «πνεΰμα» καί διάφορες 
παραλλαγές... έπί τό έπιστημονικώ- 
τερο! Μεταβαφτίστηκε έτσι σέ «παρα
ψυχολογία». Καί τά μέντιουμ σέ 
δόκτορες παραψυχολογίας κ.λ.π. "Ενα 
τέτοιο μέντιουμ έπισήμανε στό χωριό 
Αγιος Γεώργιος ’ Ημαθίας ό 'Ιεροκή

ρυκας τής Ί . Μητροπόλεως Βέροιας 
καί Ναούσης Παν. Άρχιμ. π. Θεοφ. 
Τζουμέρκας καί τό κατήγγειλε κατά τή 
διάρκεια κηρύγματος στίς 12 Μαίου 
1979. Ο πνευματιστής μάλιστα αύ- 
τός, όπως παραδέχτηκε τό Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Βέροιας στό όποιο 
παραπέμφθηκε μήνυσι πού ύποβλή- 
θηκε έναντίοντοΰ Πανοσιολογιωτάτου 
άπό τό μέντιουμ.

«τελών έν διαστάσει μετά τής 
συζύγου του, συζή παρανόμως 
μεθ' έτέρας γυναικός, σκανδα- 
λίζων οϋτω τήν κοινήν γνώμην 
τής μικράς κοινωνίας τοϋ Αγίου 
Γ εωργίου».

Ο ορθόδοξος ιεροκήρυκας, λοιπόν, 
μέ παρρησία διαφώτισε τό ποίμνιο τοϋ 
χωριοΰ αύτοϋ γιά τήν περίπτωσι τοϋ 
μέντιουμ: «Μή πηγαίνετε, κορίτσια, 
σ' αύτό τό μέντιουμ, τό δαίμονα καί 
σάς παίρνει χρήματα γιά νά σάς 
παντρέψη... άς κοιτάξη πρώτα αύτόςνά 
παντρευτή καί μετά νά κοιτάξη νά 
παντρέψη καί σάς». Θίγόμενο τό 
μέντιουμ, μήνυσε τόν Ιεροκήρυκα 
έπί προσβολή τής τιμής καί τής 
ύπολήψεώς του. Μετά άπό έμπεριστα- 
τωμένη εξέταση τής όλης ύποθέσεως, 
τό Συμβούλιο άποφάνθηκε στίς 27 
Φεβρουάριου 1980 νά μή γίνη 
κατηγορία κατά τοϋ Αρχιμανδρίτη, 
γ ια τί «ήσκησεν, ώς ύποχρεοΰται 
άλλωστε, κριτικήν, άποβλέπων ούχί εις 
τόν σκοπόν έξυβρίσεως, άλλ' εις 
παραφυλακήν τών ιερών δογμάτων, 
τών παραδόσεων καί τών έθίμων τής 
Χριστιανικής Θρησκείας καί εις τήν 
διδαχήν περί τών καθηκόντων τοϋ κα
λού χριστιανού πρός τόν Θεόν καί τόν 
πλησίον». ’ Η άπόφασι είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, γ ια τί άποτελεΐ σαφή 
καταδίκη τού πνευματισμού καί τών 
μέντιουμ, άναγνωρίζοντας στόν 
Κλήρο μας τό δικαίωμα νά άσκή 
κριτική καί νά διαφωτίζη τό ποίμνιο 
γιά τό δαιμονικό έργο τους.

Ι.Μ.Χ
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Υπό Αντωνίου Κουτσελίνη
Εκτ. Καθηγ. Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας Πανεπ. Αθηνών.

ΣΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΝΑΤΟΤΜΤΙΣ 
ΤΟΝ ΙΑ ΤΡ Ο Α ΙΚ Α ΣΙΙΚ Ο Ν  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

ΣΗΜΕΡΑ
Α ΦΟΡΜΗ στό άρθρο αύτό έδωσε 

ένα δημοσίευμα σ ' ένα περασμένο 
τεύχος τών « Αστυνομικών Χρο

νικών» (τεύχος 524 - 5 2 5 /8 0 ), 
γραμμένο άπό τήν Jennifer Bolch καί 
μεταφρασμένο άπό τόν κ. I. Σταθαρά, 
Γεν. Ά σ τ. Διευθυντή έ.ά. Τό άρθρο 
άναφερόταν βασικά στή συμβολή του 
Ιατροδικαστή γιά τή διαλεύκανση 

ένός εγκλήματος.
Από τις στήλες τών « Αστυνομικών 

Χρονικών» είχε καί παλαιότερα παρου
σιαστεί τό ίδιο θέμα (τεύχος 439, σελ. 
770, 1972 μέ πολύ λιγώτερη, χωρίς 
άμφιβολία έκλαϊκευση, καί είχαν δοθεί 
οί πραγματικές, επιστημονικά τεκμη
ριωμένες, διαστάσεις τού θέματος. Δέν 
έχει κατά συνέπεια νόημα νά επανελθεί 
κανείς σέ κάτι άρκετά γνωστό, φθάνει 
μόνο νά άναφερθεϊ καί νά τονισθεϊ ότι ή 
άναμφισβήτητη συμβολή τού Ιατρο
δικαστή στήν έξιχνίαση μιας εγκληματι
κής πράξης δέν έχει στήν πραγματικό
τητα τή μυθιστορηματική αίγλη πού τής 
άποδίδεται σ' ένα έκλαϊκευμένο άρθρο 
ή συναντάται σ' έναν αμφιβόλου αξίας 
τηλεοπτικό ηρώα, όπως ό Δρ. Κουϊνση 
τής Αμερικανικής Τηλεοράσεως. ΚΓ 
αύτό γιατί ή ' Ιατροδικαστική είναι 
επιστήμη, στήν όποια ύπάρχουν 
περιθωριακές δυνατότητες. ' Η έπιστη- 
μονική αξιολόγηση τών «ιχνών» ή τών 
«τεκμηρίων» ύπάγεται σέ αύστηρούς 
κανόνες πού καθορίζουν συνάμα καί τό 
πλαίσια τών δυνατοτήτων διερευνή- 
σεως. Είναι φανερό ότι όλα τά 
ύπόλοιπα άποτελοΰν άστυνομική 
φιλολογία, κακής μάλλον ποιότητας, 
πού τροφοδοτεί λαϊκά άναγνώσματα ή 
τηλεοπτικά serials μέ ήρωες τούς 
όποιουσδήποτε Κουϊνση.

Ή  Ιατροδικαστική έχει σήμερα 
διαμορφωθεί σέ κύρια ιατρική ειδικό
τητα γιά τήν άσκηση τής όποιας 
άπαιτεϊται μακρόχρονη καί πολύπλευ
ρη εκπαίδευση. Ή  έποχή πού ό

Η έποχή πού ό 
ιατροδικαστής, δέν ήταν 

παρά μόνο
ό «γιατρός τής ' Αστυνομίας» 

καί ύπηρετοϋσε τή 
δικαιοσύνη 

ύστερα άπό άπλό 
«διορισμό» 

έχει ξεπεραστεϊ.

Φ
ιατροδικαστής δέν ήταν παρά μόνο ό 
«γιατρός τής Αστυνομίας» ή «τής 
Εισαγγελίας» καί αποκτούσε τό δικαίω
μα νά ύπηρετεϊ τή Δικαιοσύνη τού 
Κράτους, ύστερα άπό άπλό «διορισμό» 
έχει πιά ξεπεραστεϊ. "Οπως έχει 
ξεπεραστεϊ ή έννοια τού « Ιατροδικα
στή - άστυνομικοΰ ντετέκτιβ». Ό  
Ιατροδικαστής σήμερα είναι μόνο 
γιατρός πού χρησιμοποιεί τήν επιστήμη 
του γιά νά «ψάξη», «νά βρή», «νά 
άξιολογήση», ότι ακριβώς δέν είναι 
δυνατό νά επιχειρήσει, λόγω έλλείψεως 
ειδικών γνώσεων, ή Αστυνομική 
έρευνα.

'Έτσι τό περιεχόμενο τής Ια τροδ ι
καστικής, σάν ιατρικής ειδικότητας, έχει 
σήμερα σημαντικά διερυνθεί, σέ τρόπο 
ώστε νά έχουν άρχίσει ν' άναπτύσσον- 
ται ήδη ατούς κόλπους της καί πολλές 
ύποειδικότητες. Ορθά δέ ό όρος 
' Ιατροδικαστική διαμορφώνεται προο
δευτικά σέ «'Ιατροδικαστικοί Έπιστή- 
μαι» (Forensic Sciences) αφού κάθε 
ύποειδικότητα, κάθε κλάδος, αρχίζει νά 
έχει κα.' ίδια επιστημονική οντότητα.

Στίς Η ΠΑ έχουν σήμερα σαφώς 
διαμορφωθεί άνεξάρτητοι κλάδοι πού

άπαιτοΰν ό καθένας τους χωριστή 
έκπαίδευση καί ειδίκευση, χωριστή 
πλήρη ενασχόληση. Οί επιστήμονες 
τού κάθε κλάδου έχουν βαθειά γνώση 
τού αντικειμένου τής εργασίας τους καί 
άντιμετωπίζουν τό κάθε περιστατικό 
μέσα άπό τήν έρευνητική διόπτρα τού 
γνήσιου επιστημονικού λογισμού. 
Σαφέστερα διαφοροποιημένοι φαίνον
ται οί εξής κλάδοι.

Ή  Θανατολογία πού άσχολεϊται μέ 
τά ιατροδικαστικά προβλήματα πού 
σχετίζονται μέ τό θάνατο. Στό έπίκεν- 
τρο τών ενδιαφερόντων βρίσκονται ή 
έρευνα γιά τόν ακριβή προσδιορισμό 
τής «στιγμής» τού θανάτου καί ή 
μεθοδολογία γιά τόν καθορισμό τού 
χρόνου πού πέρασε άπό τό θάνατο μέ 
τή μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση. Τό 
πρόβλημα τών μεταμοσχεύσεων στή 
Χειρουργική δημιούργησε, γιά τή λήψη 
τών μοσχευμάτων, πλεϊστα όσα νομικά 
προβλήματα όσον άφορά τόν καθορι
σμό τού «πότε τό άτομο είναι πράγματι 
νεκρό καί μπορεί νά χρησιμοποιηθή σά 
δότης μοσχευμάτων» καί γιά τή 
δικαιοδοσία τού γιατρού στή λήψη 
τους.

' Ο καθορισμός έξ άλλου τού χρόνου 
πού πέρασε άπό τό θάνατο μέ 
μεγαλύτερη προσέγγιση άπ' αυτή πού 
σήμερα επιτυγχάνεται άποτελεϊ επιτα
κτική άνάγκη τής Επιστημονικής 
Αστυνομίας καί τής ' Εγκληματολογι- 

κής γενικά έρευνας έπιχειρεϊται δέ μέ 
νεώτερες βιοχημικές καί ίστοχημικές, 
κυρίως, μεθόδους.

' Η Δικαστική Παθολογική ' Ανατομι
κή (Forensic Pathology) περιλαμβάνει 
τή μελέτη, μακροσκοπική καί ίστολογι- 
κή τού πτώματος. Ό  καθορισμός τής 
α ιτίας καί -τού μηχανισμού τού 
θανάτου, ή περιγραφή τών κακώσεων, 
ό προσδιορισμός τής ήλικίας τής 
βλάβης, άποτελοΰν βασικά στοιχεία τής 
έρευνας. Απαιτούνται βαθειές γνώ-
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EMIT SYSTEM 
γιά τόν

προσδιορισμόν «ναρκωτικών» 
σέ βιολογικά 

υγρά

σεις ιατρικής καί ειδικές προχωρημένες 
γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής καί 
' Ιστολογίας.

'Ιδιαίτερο τμήμα άσχολεϊται μέ τήν 
Ιατροδικαστική τοϋ αιφνίδιου θανά

του πού καλύπτεται κατάτό μεγαλύτε
ρο ποσοστό άπό τό έμφραγμα τοϋ 
μυοκαρδίου. Ειδικά έρευναται ή 
δυνατότητα καθορισμού τής ακριβούς 
ηλικίας τής βλάβης καί ή συσχέτιση τής 
μυοκαρδιακής νεκρώσεως σάν αιτίας 
θανάτου μετά τών προηγηθέντων 
γεγονότων γιά τόν καταλογισμό 
ευθυνών. Τό τελευτα ίο  άποτελεϊ 
σήμερα γενικώτερο Ιατροδικαστικό 
πρόβλημα πού άναφύεται σέ κάθε 
αιφνίδιο θάνατο, οίασδήποτε αιτιολο
γίας, σκοπός δέ τής πραγματογνωμο
σύνης δέν είναι ή ξηρά περιγραφή 
παθολογοανατομιών εύρημάτων πού 
καθορίζουν άπλά τήν πάθηση, άλλά ή 
άναζήτηση αιτιώδους συνάφειας 
διακοπτομένης ή όχι κατά τή Νομική 
άποψη, μεταξύ τής αιτίας τοϋ θανάτου 
καί τής «άφορμής» στή γενικώτερή της 
έννοια.

Ή  Δικαστική τραυματολογία, άσχο- 
λεϊται μέ τήν περιγραφή τών πάσης 
φύσεως κακώσεων στό ζωντανό 
άτομο. Ατυχήματα (τροχαία, εργατι
κά, κλπ) καί έγκλήματα τοϋ κοινοΰ 
ποινικού κώδικα (σωματικές βλάβες 
άρθ. 308 Π.Κ. καί έπ.) άποτελοΰν 
αντικείμενο μελέτης τοϋ κλάδου αύτοΰ, 
όπως επίσης ό καθορισμός τοϋ είδους 
καί τοϋ ποσοστού άναπηρίας καί 
συνταξιοδοτήσεως καί ή προάσπιση 
τής ύγείας τοϋ εργαζομένου μέσα στό 
χώρο καί τό περιβάλλον τής εργασίας. 
Σέ πολλές χώρες αύτή ή ιατρική τής 
εργασίας έχει άναπτυχθεί σέ ξεχωριστό 
τελείως κλάδο πού άπαιτεϊ πέρα τής 
βασικής ιατρικής έκπαιδεύσεως, έπί 
πλέον χρόνια ειδικότητας.

Πρέπει νά γραφεί ότι τό ατύχημα 
άποτελεϊ γενικώτερο πεδίο έρεύνης μέ GL/M.S γιά τήν άνίχνευση καί τόν προσδιορισμό οίουδήποτε δηλητηρίου σέ βιολογικά υλικά.
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επίκεντρο την άνεύρεση αιτιώδους 
συνάφειας μεταξύ γεγονότος καί 
συνθηκών πού μπορούν νά τό προκά- 
λεσαν γιά ορθότερη επιμέτρηση τής 
Ποινικής καί τής 'Αστικής κυρίως 
εύθύνης.

' Η Δικαστική άνθρωπολογία, άσχο- 
λεϊται βασικά μέ σκελετικά ύπολείμμα- 
τα καί προσπαθεί ν ' άπαντήσει μέ βάση 
τά εύρήματα άπό τά οστά γιά τήν 
ταυτότητα τού άτόμου καί ειδικά γιά 
τήν αιτία τού θανάτου καί τό χρόνο πού 
πέρασε άπό τό θάνατο. Δίνει άκόμη 
στοιχεία γιά τό φύλο, τήν ήλικία, τό 
άνάστημα, προσδιορίζει τυχοΰσα 
ύπαρξη νοσολογικών οντοτήτων κλπ. 
Συχνά συνεργάζεται μέ τήν άρχαιολο- 
γική έρευνα, όταν ή σκαπάνη τού 
αρχαιολόγου φέρει στό φώς ύπολείμ- 
ματα σκελετών.

Σήμερα έκτος άπό τή ραδιοχρονολό
γηση, χρησιμοποιείται άκόμη ή διαφο
ρική θερμική ανάλυση καί ή παραγωγι
κή θερμοβαρομετρική άνάλυση. Οί 
παλαιότερες μέθοδοι, τών συντελε
στών, στηριζόμενες σέ μετρικούς 
χαρακτήρες θεωρούνται σήμερα μι
κρότερης άξίας καί περιωρισμένης 
σημασίας.

Ή  Δικαστική βιολογία, άσχολείται 
βασικά μέ τόν καθορισμό τής ήλικίας 
τής κακώσεως μέ νέες ίστοχημικές καί 
βιοχημικές μεθόδους. Πειραματικά φ(ει 
έπιτευχθεί προσέγγιση σ' ένα τέτοιο 
προσδιορισμό μέ τό ήλεκτρονικό 
μικροσκόπιο μέχρι 5 "  άπό τήν 
έγκατάσταση τής βλάβης χρόνος 
όμολογουμένω ς έκπληκτικός. 'Η  
ένζυμική ίστοχημεία έξ άλλου παρέχει 
δυνατότητες καθορισμού τής ήλικίας 
μιας κακώσεως μέσα στίς 16 πρώτες 
ώρες μέ μεγάλη προσέγγιση. Πάνω στό 
θέμα αύτό έρευνάται άκόμη ή σημασία 
τών ένδογενών καί έξωγενών παραγόν
των γιά τήν έξέλιξη τών κυτταρικών 
μεταβολών στό υποδόριο λίπος καί τό 
δέρμα. ’ Ερευνώνται τέλος οί μεταβο
λές τών RNA, DNA καθώς καί τών 
πρωτεϊνών σέ τραυματικές έπιφάνειες 
μέ θετικό εύρημα τήν αύξηση τού RNA 
άμέσως μετά τόν τραυματισμό, ένώ 
στίς πρωτεΐνες αργότερα.

' Ενδιαφέρουσες έρευνες, σέ ένζυμι
κή βάση, πραγματοποιούνται άκόμη μέ 
στόχο τόν καθορισμό τής ταυτότητας 
κηλίδων σπέρματος, σιέλου, κλπ., τόν 
καθορισμό τών ομάδων αίματος 
κηλίδων, καθώς καί τήν ταυτοποίηση 
τών τριχών. Οί άνοσοβιολογικές 
τεχνικές έχουν σημαντικά ύποβοηθήσει 
στήν έπίλυση Ιατροδικαστικών προ
βλημάτων μέ βάση τά έν λόγω 
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πειστήρια.
Η Δικαστική ' Οόοντολογία (Foren

sic Odontology) περιλαμβάνει τή 
μελέτη τών δοντιών σά στοιχείων 
καθορισμού καί άναγνωρίσεως τής 
ταυτότητας ένός όγνώστου άτόμου ή 
πτώματος. ' Ο άριθμός τών δοντιών, οί 
άνατομικές λεπτομέρειες τού καθενός 
άπ' αύτά καί ή παθολογία τους, δίνουν 
σέ συνδυασμό πολύτιμα στοιχεία 
άναγνωρίσεως, ικανά νά προσδιορί
σουν μέ μεγάλη ακρίβεια τήν ταυτότη
τα τού άγνώστου. ' Ιδιαίτερα πολύτιμη 
είναι ή Δικαστική Όδοντολογία σέ 
περιπτώσεις ταυτοποιήσεως άπό σκε
λετικά ύπολείμματα πού βρίσκονται 
ύστερα άπό πολλά χρόνια άπό τό 
θάνατο τού άτόμου. Η περιγραφή τών 
χαρακτηριστικών τών δοντιών, στό 
σύνολό τους γίνεται σήμερα σέ 
τυποποιημένους «κώδικες - χάρτες», 
ύποστηρίζεται δέ σωστά ότι άν ήταν 
δυνατό τό κάθε άτομο νά έχει 
«στοματικά χαρτογραφηθεί» θά μπο
ρούσε ή «καρτέλλα» του ν' άποτελεϊ 
στοιχείο ταυτότητας έξ'Ίσου πολύτιμο 
μέ τά δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι 
προφανές ότι γιά τή Δ ικαστική 
Οδοντολογία άπαιτοϋνται καί ικανές 

γνώσεις Οδοντιατρικής.

Η Ψυχιατροόικαστική άσχολείται 
μέ τή σχέση μεταξύ τών άτόμων πού 
παρουσιάζουν μιά διαταραχή τής 
προσωπικότητας ή μιά έκπτωση τού 
νοητικοΰ καί τό Νόμο.

Ικανότητα γιά δικαιοπραξία, δυνα
τότητα γιά καταλογισμό εύθύνης, 
ψυχανωμαλίες καί διαστροφές τού 
γενετησίου πού έμπλέκονται μέ τό 
νόμο, ή μελέτη τού ψυχισμού καί τής 
προσωπικότητας τοΰ.έγκληματία, αύτή 
καθ' έαυτή, άποτελοΰν τά άντικείμενα 
μελέτης τού κλάδου αύτού. Η 
διάγνωση έπίσης καί ή θεραπεία τής 
τοξικομανίας πού έχει τά τελευταία 
χρόνια λάβει μεγάλες διαστάσεις. Δέν 
ύπάρχει τρόπος διαγνώσεως τού 
τοξικομανούς έκτος άπό τήν ψυχιατρι
κή έξέταση. Τελευταία μόνο ή εισαγωγή 
στό Εργαστήριο τών EMIT tests 
(άνοσοενζυματικές αντιδράσεις) φαίνε
ται ότι θά διευκολύνει άρκετά καί 
σημαντικά τή λύση τού προβλήματος 
αύτού. Είναι προφανές ότι ή ψυχιατρο- 
δικαστική άπαιτεϊ ειδικές, ύψηλής 
στάθμης γνώσεις ιατρικής καί ειδικά 
ψυχιατρικής.

Η ' Εγκληματολογική 'Εργαστηρια
κή διαγνωστική (Criminalistics) είναι 
ένας πολύπλευρος κλάδος πού προ
σπαθεί μέ έργαστηριακές μεθόδους ν'

άξιολογήσει τά όποιαδήποτε «στοιχεία» 
«ίχνη» ή «πειστήρια» καί νά δώσει 
απάντηση σέ πολύπλοκα προβλήματα
Απαιτούνται άνάλογα μέ τόν κλάδο 

προχωρημένες γνώσεις χημείας, βιολο
γίας, Επιστημονικής Αστυνομίας καί 
είναι βέβαια μιά άπό τις ειδικότητες τών

Ιατροδικαστικών Επιστημών πού 
μπορεί νά έξυπηρετηθεϊ άπό μή 
γιατρούς. "Ενα σωστά άναπτυγμένο 
έγκληματολογικό έργαστήριο (Crime 
Laboratory) πρέπει νά έχει:

α) Τμήμα άναγνωρίσεως καί ταυτο
ποιήσεως πού περιλαμβάνει διαφορετι
κούς τομείς γιά τήν άξιολόγηση τών 
περιγραφικών χαρακτήρων έπί ζών- 
των, τών ϊστικών ύπολειμμάτων έπί 
πτωμάτων, τών όδοντολογικών χαρα
κτηριστικών κλπ. Στό ίδιο τμήμα ύπά- 
γονται οί τομείς τής δικαστικής φωτο
γραφίας, τής άποτυπώσεως ιχνών, τής 
σκιαγραφήσεως τού άγνωστου δράστη 
καί ό τομεύς τής δακτυλοσκοπήσεως. 
Ό λα τά στοιχεία τυποποιημένα καί 
«χαρτογραφημένα» κινούνται μέ Corn- 
put rs, καί μέ προγράμματα πού έπι- 
τρέπουν τή γρήγορη συσχέτιση καί ά
ξιολόγηση οίουδήποτε νέου ύλικοΰ.

β) Τμήμα διευρευνήσεως ιχνών. Τό 
τμήμα άσχολείται μέ τήν έργαστηριακή 
διευρεύνηση κηλίδων πάσης φύσεως 
(βιολογικών ύλικών, χρωμάτων, κλπ) ή 
άλλων στοιχείων (τριχών, ξένων 
σωμάτων, κλπ) προκειμένου ν' αναγ
νωρίσει, ταυτοποιήσει καί έπισημάνει 
μέ βάση τά στοιχεία αύτά τόν άγνωστο 
δράστη. Οί μέθοδοι πού χρησιμο
ποιούνται, νεώτατης έπιστημονικής 
τεχνολογίας, προϋποθέτουν βασικές 
έργαστηριακές γνώσεις βιοχημείας, 
άνοσολογίας, ϊστοχημείας, ραδιοανο- 
σοχημείας κλπ.

γ) Τμήμα ναρκωτικών. Τό τμήμα 
άσχολείται μέ τήν αναγνώριση τών 
πάσης φύσεως ούσιών πού προκαλοΰν 
τοξικομανία καί άποτελεϊ τή βάση τής 
διώξεως τού λαθρεμπορίου ναρκωτι
κών. Τά φάρμακα πού χρησιμοποιούν
ται σήμερα γιά πρόκληση εύφορίας 
είναι πολλά σέ πολυποίκιλλες φαρμα- 
κοτεχνικές μορφές. Είναι προφανές ότι 
άπαιτοϋνται βαθειές γνώσεις φαρμα
κογνωσίας καί φαρμακευτικής χημείας.

δ) Τμήμα φασματογραφίας καί 
φασματοσκοπήσεως. Τό τμήμα έξοπλι- 
σμένο μέ όργανα νεώτερης ύψηλής 
έπιστημονικής τεχνολογίας (N.M.R., 
G.C/M.S., X-Rays Diffraction, Atomic 
Absorption, κλπ) άσχολείται μέ τήν 
ταυτοποίηση πάσης φύσεως ούσιών. 
Τό φάσμα οποιοσδήποτε ούσίας είναι,



σά στοιχείο αναγνώρισης, όπως τό 
δακτυλικό άποτύπωμα. Απαιτούνται 
τελείως έξειδικευμένες γνώσεις χη
μείας, φυσικοχημείας καί ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας.

ε) Τμήμα «πυροβόλων όπλων» καί 
συγκριτικής βολιδοσκοπήσεως. Τό 
τμήμα άσχολεϊται μέ τόν καθορισμό 
τής ταυτότητας τού ύποπτου πυροβό
λου όπλου, σέ περιπτώσεις εγκληματι
κών πράξεων, έκ τής μελέτης τών επί 
μέρους στοιχείων καί ιδιαίτερα τών 
βολίδων καί τών καλύκων. ' Η συγκρι
τική βολιδοσκόπιση, μέ συγκριτικά 
αύτομάτου καταγραφής μικροσκόπια, 
άποτελεϊ τή βάση όποιασδήποτε 
μελέτης. Απαιτούνται γνώσεις βλητι
κής, ειδικής επιστημονικής αστυνομίας 
καί ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

στ) Τμήμα γραφολογικών ερευνών 
πού ελέγχει βασικά τήν γνησιότητα ή 
πλαστότητα ύπογραφών, έγγράφων, 
φωτογραφιών καί λοιπών στοιχείων. 
Απ αιτείτα ι ειδική έκπαίδευση καί 
ειδικές γραφολογικές γνώσεις. Σήμερα 
τό τμήμα αύτό αναπτύσσεται μέσα στά 
πλαίσια πάντοτε τών ' Ιατροδικαστικών 
' Επιστημών σέ τελείως χωριστό κλάδο, 
εντελώς έξειδικευμένο (guestioned 
documents).

Ή  Τοξικολογία έχει τά τελαυταϊα 
χρόνια λάβει τέτοια ανάπτυξη ώστε έχει 
άρχίσει νά διαμορφώνεται έπίσης σέ 
τελείως χωριστή επιστήμη μέ ύποειδι- 
κότητες πλήρως διαμορφωμένες. Ή

Κλινική Τοξικολογία εξετάζει τίς 
παθολογικές εκδηλώσεις άπό τή 
βλαπτική έπίδραση στόν οργανισμό 
μιας ξένης χημικής ούσίας, ένός 
δηλητηρίου, ένώ ή Δικαστική Τοξικο
λογία αξιολογεί τή δράση γενικώτερα 
ένός δηλητηρίου μέσα στά πλαίσια μιας 
Δ ικα σ τικής έρευνας. Κοντά στή 
Δικαστική Τοξικολογία, βρίσκεται ή 
Αναλυτική Τοξικολογία πού πραγμα

τεύεται τίς μεθόδους πού χρησιμοποι
ούνται στήν αναζήτηση καί τόν προσ
διορισμό τών δηλητηρίων, όπως 
έπίσης ή Περιβαλλοντική Τοξικολογία 
πού τά τελευταία χρόνια έχει άναπτυχ- 
θεϊ σέ ξεχωριστό κλάδο. Ασχολεϊται 
μέ τήν μελέτη τής βλαπτικής έπιδρά- 
σεως στόν άνθρωπο τών χημικών 
ουσιών πού μπορούν νά βρεθούν στό 
όποιοδήποτε περιβάλλον του (οικιακό, 
εργασιακό, τρόφιμα, άτμόσφαιρα, 
κλπ). Είναι φανερό ότι ό πολύπλευρος 
κλάδος τής Τοξικολογίας προϋποθέτει 
βαθειές γνώσεις ιατρικής, χημείας 
φαρμάκων, φυσικοχημείας άλλά καί 
νομικής.

' Η ' Ιατρική δεοντολογία, άσχολεϊται 
τέλος μέ θέματα πού έχουν σχέση μέ 
τήν ιατρική άμέλεια καί τήν ιατρική 
γενικά εύθύνη στήν ιατρική πράξη, 
καθώς καί θέματα ιατρικής τακτικής.

Ο κλάδος έχει ξεχωριστή άνάπτυξη 
στή Γαλλία καί στίς Η Π Α. ' Απαιτούνται 
βαθειές γνώσεις ιατρικής καί οπωσδή
ποτε στοιχειώδεις νομικής.

Γίνεται έτσι άπό τά πιό πάνω φανερό 
ότι ή Ιατροδικαστική έχει σήμερα 
διευρυνθεϊ σημαντικά καί οί δυνατότη- 
τές της άφοροΰν σ' όλους τούς 
κλάδους τών θετικών έπιστημών, άλλά 
καί τών θεωρητικών συχνά.

Ή  δίωξη τού έγκλήματος έχει 
άναμφισβήτητα ένισχυθεϊ καί ή διερεύ- 
νηση τού τρίπτυχου «έγλημα-αύτοκτο- 
νία-τυχαϊο» σημαντικά διευκολυνθεί. 
Αλλά σ' όλες τίς περιπτώσεις 

ύπάρχουν, όπως καί στήν άρχή 
άναφέρθηκε, περιθωριακές δυνατότη
τες πού συχνά δέν ξεπερνούν τίς άπλές 
ενδείξεις πού προσανατολίζουν χωρίς 
ν ' άποδεικνύουν.

Είναι τέλος προφανές, ότι ό ' Ιατροδι
καστής πού θά ένταχθεϊ νά ύπηρετήσει 
τή Δικαιοσύνη τού Κράτους θά πρέπει 
νά έχει ύψηλοΰ βαθμού επιστημονική 
κατάρτιση γιά νά μπορεί ν' άξιοποιή- 
σει όλες τίς νέες δυνατότητες πού τού 
παρέχει ή έπιστήμη. Μακρά βασική 
έκπαίδευση, έξειδίκευση καί μεταπτυ
χιακές σπουδές σ' όλους τούς τομείς, 
συνεχής καί βαθειά μελέτη, όλων τών 
εξελίξεων τών κλάδων τούς όποιους 
ύπηρετεϊ, αδιάκοπη ένημέρωση πάνω 
στή διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Δέν θά σχολιάσω τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο άσκεϊται ή 'Ιατροδικαστική στή 
χώρα μας. Πληροφοριακά άπλώς 
άναφέρω ότι οί διατάξεις τού 1 910 μέ 
βάση τίς όποιες ιδρύθηκε ή 'Ιατροδι
καστική, ισχύουν άκόμα!..

ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ
Πρός ,
Τήν Ύποδιεύθυνσιν Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής τής Αστυνομίας Πόλεων (Γμήμα Εκδόσεων).
Εις Αθήνας 113 (Πειραιώς 41)
'Αξιότιμοι Κύριοι.
Από αρκετών ετών άποστέλλεται εις τήν Ιερόν Μητρόπολιν Σερρών καί Νιγρίτης διά τήν βιβλιοθήκην αυτής «τιμής 

ενεκεν» τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά». Τούτο είναι εν θαυμάσιον καί εξαίρετοι· περιοδικόν.
' Εκτός άπό τήν ώραίαν έμφάνισιν αυτού καί τήν μετά πολλής προσοχής καί φιλοκαλίας καλλιτεχνικήν έκτύπωσιν, έχει 
περισπούδαστοι· ύλην, εποικοδομητικήν καί διδακτικήν, πλουσίαν εϊς θέματα έπίκαιρα καί λίαν ωφέλιμα. Ιδιος 
προκαλούν τό πολύ ένδιαφέρον καί τήν μελέτην μας τά άρθρα ήθικοθρησκευτικοΰ περιεχομένου, τά ολοζώντανα και 
επιμελημένα, καί αί συνοδεύουσαι αύτά λίαν επιτυχείς καί έκλεκτικαί εικόνες, έντυπωσιάζουσαι καί έποικοδομουσαι. 
Άλλά καί ή άλλη, εμπεριστατωμένη, ύλη εις πολλά αυτής σημεία, πολλάκις ήμπορεϊ νά γίνεται άφορμή ήθικων και 
κοινωνικών διδασκαλιών.
Σπεύδομεν, λοιπόν καί πάλιν, όπως καί κατά τό παρελθόν, νά έκφράσωμεν θερμοτάτας ευχαριστίας διά τήν φιλόφρονα 
αποστολήν τού περιοδικού καί νά εύχηθώμεν άπρόσκοπτον καί αδιάκοποι· τήν έκδοσιν τούτου, τόσον ωφέλιμου καί διά 
τό Έντιμον Αστυνομικόν Σώμα καί διά τήν έν γένει ελληνικήν κοινωνίαν.

Διάπυρος πρός Κύριον εύχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟ ΑΪΤΗΣ

(Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
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Μάθημα γιά ομαδική δακτυλοσκόπηση
Υπό Ντένις Χόπαν, Αν. Αστυνόμου τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Γουέστ Γιορκσιάηαρ, Αγγλίας. 

Μετάφραση καί διασκευή: Κ. Σολομωνίδη, Αστυνόμου Β'.

Η ΛΙΛΛΗ Άννη ΠΛΕΝΚΑΡΝ έφθα- 
σε τά 80 της καί συνέχιζε νά 

μοχθεί στό μικρό της κατάστημα 
ζαχαρωτών, πού βρισκόταν μεταξύ 
εκατοντάδων σπιτιών μέ ταράτσες στά 
όποια κατοικούσαν βιοτέχνες τής 
περιοχής Πήστον, τού Λήητς, Γιορκ- 
σιάηαρ.

Στήν περιοχή ή Δ/νίς Πλένκαρν, 
ήταν γνωστή σάν «Γριά Άννη». Ζούσε 
μιά λιτοδίαιτη ζωή γιατί άπό τό 
κατάστημά της μόλις ξεκαθάριζε 
£400-500 τό χρόνο. Ζούσε ήσυχα πάνω 
άπό τό μαγαζί της χωρίς καμμιά 
συντροφιά.

’ Η συγχώνευση τών ’ Αστυνομικών 
Δυνάμεων τών Πόλεων Λήητς καί 
Μπράτφορδ καί τής Αστυνομικής 
Δυνάμεως τού Γουέστ Γιορκσιάηαρ 
έγινε τήν 1η τ ' Απρίλη 1974 καί 
άκριβώς τή δεύτερη μέρα μετά τή 
συγχώνευση οί τρεις αύτές άστυνομι- 
κές δυνάμεις άντιμετώπισαν τήν πρώτη 
τους διερεύνηση ύποθέσεως φόνου.

Τό άπόγευμα στις 2 τ ' Απρίλη, 
1974, μιά μικρή ομάδα πού περίμεναν 
νά έξυπηρετηθοϋν στό μαγαζί τής 
«Γριάς Αννης» έγιναν περίεργοι καί 
άναστατώθηκαν όταν δέν παρουσιά
στηκε στόν πάγκο παρά τό συνεχές 
κτύπημα τού κουδουνιού. Τότε κάποιος 
άπό τούς πελάτες πήγε πίσω άπό τόν 
πάγκο στό πίοω μέρος τού μαγαζιού ό- 
πόταν βρήκε τήν γριά Άννη  σέ μιά 
πολύ παράξενη κατάσταση. Ή ταν πε
σμένη προύμυττα, μέ τά πόδια 
διπλωμένα κάτω άπό τό σώμα της καί 
φαινόταν ότι σύρθηκε ή σπρώχθηκε στό 
λάκο πού οδηγεί στήν σκάλα τών πάνω 
δωματίων. Ή ταν νεκρή.

Η σκηνή γινόταν όλο καί πιό 
μακάβρια όταν ό πελάτης βρήκε μιά 
τσάντα οφικτά δεμένη γύρω άπό τό
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κεφάλι καί τό πρόσωπο τής Άνης. 
Φορούσε όλα τά ρούχα της.

' Η ' Αστυνομία κλήθηκε άμέσως καί 
στά πρώτα λίγα λεπτά τής διερευνή- 
σεως τού έγκλήματος διαπιστώθηκε 
πολύ καθαρά ότι ή Άννη δάρηκε πολύ 
καί είχε κατάγματα στό σαγόνι της, τή 
μύτη καί σέ πολλές πλευρές της. Τά 
γιαλιά της βρισκόντουσαν μερικά πόδια 
άπό τό σώμα της. Τό πισινό δωμάτιο τού 
μαγαζιού φαινόταν άκατάστατο άλλά 
ήταν καθαρό, πράγμα πού έδειχνε ότι ό 
δολοφόνος ταράχθηκε άπό τούς 
πελάτες πού κτυπούσαν τό κουδούνι 
γιά νά βγει ή Ά ννη  στό πάγκο. Όπως 
πιστεύεται ύπό τών άνιχνευτών ό 
δολοφόνος στή βιασύνη του νά φύγει 
έσυρε τήν Άννη καί προσπάθησε νά 
τήν κρύψει κάτω άπό τό κλιμακοστάσιο 
προτού διαφύγει άπό τήν πισινή πόρτα 
καί έξαφανισθεΐ μέσα στούς λαβυριν
θώδεις δρόμους τών σπιτιών μέ τις 
ταράτσες πού βρίσκονται πίσω άπό τό 
μαγαζί.

Παρατηρήθηκε έπίσης ότι στό 
μπουφέ ύπήρχε ένα τενεκεδένιο κουτί 
πού περιείχε διάφορα πράγματα σάν 
κουμπιά, βελόνια κλπ. Τό περιεχόμενο 
τού κουτιού αύτού κενώθηκε, προφα
νώς άπό τόν δολοφόνο, πάνω στό 
μπουφέ.

Ειδικοί στά άποτυπώματα μέ τήν 
καθοδήγηση τού Ά ν. Ύπαστυνόμου 
Σουάν, τής Μητροπολιτικής Αστυνο
μίας τού Γουέστ Γιορκσιάηαρ. ένός 
έξαιρετικά ικανού άνθρώπου σ' αύτόν 
τόν τομέα, πολύ σύντομα άνακάλυψαν 
πολλά άποτυπώματα χεριών μέσα στό 
δωμάτιο πού έγινε ό φόνος. Ανακα
λύφθηκε ότι τά άποτυπώματα χεριών 
πού βρέθηκαν στό τενεκεδένιο κουτί 
ήταν παρόμοια μέ άποτυπώματα πού 
βρέθηκαν κοντά στό σύρτη τής πισινής

πόρτας τού σπιτιού. ' Επιστεύετο ότι τά 
άποτυπώματα αύτά άνήκαν στό δολο
φόνο τής γριάς Άννης.

Πολλά άλλα άποτυπώματα χεριών 
βρέθηκαν στό μαγαζί καί στό σπίτι, άλλά 
τά περισσότερα άποκλείσθηκαν καί οί 
άνιχνευτές περιορίσθηκαν κυρίως στά 
άποτυπώματα πού βρέθηκαν στήν πίσω 
πόρτα καί τό τενεκεδένιο κουτί.

Από τά άρχικά στάδια τών έρευνών ό 
Άρχιεπιθεωρητής Σουάν ύποψιάσθη- 
κε ότι ό δολοφόνος ήταν νεαρό 
πρόσωπο καί ότι πολύ λίγο είχε 
άσχοληθεϊ μέ χειρωνακτική έργασία Τά 
άποτυπώματα ήταν καθαρά καί άναγνω- 
ρίσιμα, άλλά δυστυχώς δέν ύπήρχαν 
στό άρχεϊο τής Αστυνομίας.

Σ' αύτό τό στάδιο περίπου 150 
ντέτεκτιβς καί άλλοι άνδρες τής 
νεοσυγχωνευθείσης δύναμης ήρχισαν 
έρευνα άπό σπίτι σέ σπίτι στά 
κονικλοτροφεία τών ταρατσών τών 
σπιτιών, πού είναι γνωστά στό Μπιή- 
στον. Τά άποτελέσματα ήταν άρνητικά 
Σάν άποτέλεσμα τού έλέγχου άπό σπίτι 
σέ σπίτι ήταν νά άνακριθοΰν 24.000 
άτομα καί ένας άριθμός περίπου 60 
προσώπων τά όποια προηγουμένως 
ζούσαν ή κατοικούσαν στήν περιοχή νά 
άναζητηθοϋν γιά άνάκριση.

Ηταν φανερό ότι ό δολοφόνος ήταν 
πρόσωπο τής περιοχής καί πολύ πιθανό, 
ότι ό φόνος ήταν άποτέλεσμα μικρο- 
κλοπής Η θεωρία αύτή μάς διακατείχε 
κατά τή διάρκεια τών άνακρίσεων γιατί 
οποιοσδήποτε πού είχε στό νού του νά 
κάμει ληστεία γιά οτιδήποτε ποσό 
χρημάτων, φυσικά δέν θά διάλεγε τό 
μαγαζί τής δ/δας, Μπλένκαρν.

Τά 60 πρόσωπα πού δέ βρέθηκαν 
ήταν διασκορπισμένα σέ πολλά μέρη 
τού κόσμου μέχρι τόν Καναδά, τήν 
Αύστραλία. τήν ' Ισλανδία καί τό Χόγκ-



Πλήθος πολιτών έσπευσαν νά δώσουν τά αποτυπώματα τους καί νά 
βοηθήσουν στήν όλη προσπάθεια τής ' Αστυνομίας καί έφθασαν μέχρι σημείου 
γέροντες, καί σέ μιάν περίπτωση ένα σπαστικό παιδί πάνω σέ άναπηρική 
καρέκλα, νά έπιμένουν νά δώσουν τά άποτυπώματά τους. Τό ένδιαφέρον καί ή 
άνάμιξη τοΰ κοινού σ '  αυτήν τήν έρευναν πρέπει πάρα πολύ νά έκτιμηθοΰν.

Τά δακτυλικά αποτυπώματα παρά τό ότι μπορεί νά θεωρηθούν ξεπερασμένες μέθοδοι διερευνήοεως του έγκλήματος. δέν παυουν να 
άποτελοϋν τήν πιό σίγουρη άπόδειξη τής ταυτότητος τού έγκληματία.
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Κόγκ, καί, μέ τή βοήθεια τής ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ, σιγά-σιγά βρέθηκαν όλοι καί 
ξεκαθαρίσθηκαν άπό τήν ανάκριση.

Πλησίαζε ό καιρός νά ληφθεΐ 
γρήγορη απόφαση κατά πόσο θά 
άναλαμβανόταν τό τεράστιο έργο τής 
λήψεως τών δακτυλικών άποτυπωμά- 
των ολόκληρου τού πληθυσμού, 
άρρένων καί θηλέων, άνω τών 12 
χρόνων. Ή ταν μιά έπιχείρηση πού όλοι 
οί άνιχνευτές πίστευαν ότι θά καρπο
φορούσε καί ότι θά ξεχώριζε τό φονιά. 
Ο ' Αρχιαστυνόμος κ. Ρόναλδ Κρέκο- 

ρυ έδωσε τό πράσινο σήμα καί έτσι ή 
όλη έπιχείρηση λάμβανε σάρκα καί 
όστά.

Μέ τή συνεργασία τών Δημοτικών 
Αρχών άνεγέρθησαν δυό μεγάλα 

περίπτερα πού συνήθως χρησιμοποι- 
όντουοαν σάν έκλογικά κέντρα, στήν 
περιοχή τού Μπίηστον, τό ένα στό 
βόρειο καί τό άλλο στό νότιο τμήμα. Μέ 
τή συνεργασία τού Τύπου καί τής 
Τηλεοράσεως άπευθυνθήκαμε στό 
κοινό καί τούς είπαμε ότι ό δολοφόνος 
ήταν άνάμεσά τους καί μέ τή συνεργα
σία τους τό έγκλημα θά άνιχνευόταν. 
Ολοι όσοι ζούσαν στήν περιοχή

κλήθηκαν έθελοντικά νά έπισκεφθοϋν 
όποιοδήποτε περίπτερο τής άρεσκείας 
τους καί νά δώσουν τά άποτυπώματά 
τους στούς άνδρες πού τούς περίμε- 
ναν έκεϊ. Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
τής Αστυνομίας έδωσε μεγάλη 
δημοσιότητα στό όλο θέμα.

Η άνταπόκριση τού κοινού ήταν 
άμεση καί ένθουσιώδης. Πλήθος 
πολιτών έσπευσαν νά δώσουν τά 
άποτυπώματά τους καί νά βοηθήσουν 
στήν όλη προσπάθεια τής ' Αστυνομίας 
καί έφθασαν μέχρι σημείου γέροντες, 
καί σέ μιάν περίπτωση ένα σπαστικό 
παιδί έπάνω σέ άναπηρική καρέκλα, νά 
έπιμένουν νά δώσουν τά άποτυπώματά 
τους. Τό ένδιαφέρον καί ή άνάμιξη τού 
κοινού σ' αύτήν τήν έρευνα πρέπει 
πάρα πολύ νά έκτιμηθοϋν.

Η ομαδική δακτυλοοκόπηση. παρά τού δτι 
είναι έξαιρετικά δαπανηρή, άποτελεϊ έν 
τούτοις μιά σωστή ένέργεια γιά τήν έξιχνία- 
αη αγνώστων έγκλημάτων.

Οί άνιχνευτές μας έντυπωσιάσθηκαν 
άπό τό γεγονός ότι ό Καναδικός 
Ραδιοσταθμός C.B.S. έστειλε τηλεο
πτικό συνεργείο γιά νά κινηματογραφή- 
σει τήν έπιχείρηση τής λήψεως 
δακτυλικών άποτυπωμάτων γιά μετά
δοση άργότερα στις Η.Π.Α. "Οταν οί 
κινηματογραφιστές ρωτήθηκαν ποιά θά 
ήταν ή πιθανή άξια τής είδήσεως περί 
δακτυλοσκοπήσεως σέ μιά χώρα όπου ό 
φόνος βρίσκεται στήν ήμερησία 
διάταξη δόθηκε ή άπάντηση ότι ή 
άνταπόκριση τού κοινού σέ έθελοντική

Αστυνομικοί τής Αγγλικής Πόλεως του 
Γουέστ Γιορκσιάηρ, όπου έφαρμόστηκε ή 
ομαδική δακτυλοοκόπηση γιά τήν έξιχνίαση 
τού εγκλήματος πού άναφέρεται στό δημο
σιευόμενο άρθρο

βάση ήταν τό πιό ένδιαφέρον καί 
χαρακτηριστικό τής ύποθέσεως καί 
ήταν άμφίβολο άν θά ύπήρχε τέτοια 
άνταπόκριση στήν Αμερική σέ μιά 
άστυνομική έκκληση.

Τό σύστημα πού χρησιμοποιήθηκε γιά 
τόν έλεγχο τών άποτυπωμάτων ήταν ότι 
κάθε κάτοικος θά πήγαινε στό περίπτε
ρο όπου οί άστυνομικοί έλέγχοντας άπό 
τόν έκλογικό κατάλογο τή δοθεϊσα 
διεύθυνση θά έκαμναν μιά κάρτα στό 
όνομα τού κατοίκου στήν όποια θά 
έβαλλε τήν ύπογραφή καί ήμερομηνία 
γεννήσεώς του. Τά άποτυπώματά θά 
έλαμβάνοντο καί θά έξεσχίζοντο άπό 
τήν κάρτα καί μετά θά συγκρίνονταν 
στήν παρουσία τού δότη μέ τά 
άποτυπώματά τής σκηνής τού φόνου. 
Τό κοινόν ειδοποιήθηκε έκ τών 
προτέρων διά τών μέσων μαζικής 
έπικοινωνίας ότι ύστερα άπό τόν 
έλεγχο τά άποτυπώματά θά καταστρέ
φονταν έπί τόπου ή μπορούσε ό δότης 
νά τά καταστρέψει ό ίδιος. Δόθηκαν 
διαβεβαιώσεις ότι τά άποτυπώματά δέν 
θά τά χρησιμοποιούσαν γιά όποιοδήπο- 
τε άλλο σκοπό έκτος άπό τή σύγκριση 
καί άποκλεισμό άπό τό άποτύπωμα τού 
φόνου. Τά περίπτερα έμειναν άνοιχτά 
12 ώρες τήν ήμέρα ώσπου έλέγχθηκε 
ολόκληρος ό πληθυσμός άπό 23.000 
Ο δολοφόνος όμως, δέν άνακαλύφ- 

θηκε παρ' όλο πού συνεχίζαμε νά 
πιστεύουμε ότι αύτός ήταν ντόπιος.

Οί άνιχνευτές μετά σκάφθηκαν νά 
έπεκτείνουν τήν έπιχείρηση σέ άλλες 
περιοχές τής πόλης πράγμα πού 
έσήμαινε τή δακτυλοοκόπηση περίπου
750.000 άτόμων. Επειδή πιστεύαμε 
ότι ύπεύθυνοι γιά τό έγκλημα πρέπει νά 
ήταν ντόπιοι, άποφασίσαμε νά έπεκτεί- 
νουμε τις έρευνές μας πιό εντατικά 
στήν περιοχή Πίηστον. ' Από τήν 
έμπειρία μας στις άνακρίσεις είμαστε 
βέβαιοι ότι ό δολοφόνος ήταν στό 
Πίηστον καί κάπου άπέφυγε τό δίκτυ.

' Εκατοντάδες ύποπτοι έπανελέχθη- 
σαν καί χιλιάδες μαθητές άνακρίθησαν. 
Σέ μιά συγκέντρωση τής άνακριτικής 
ομάδας άναπτύχθησαν θεωρίες μέ τό 
πώς ό φονιάς άπέφυγε τό δίκτυ καί 
οάν πιό πέρα πιθανότητα ζητήθηκε άπό 
τούς άνιχνευτές πού δροΰσαν στήν πε
ριοχή Πίηστον νά δακτυλοσκοποΰν 
όποιονδήποτε πού είχε έπαφή μέ τήν 
Αστυνομία γιά όποιοδήποτε έγκλημα 

μικρό ή μεγάλο σέ περίπτωση, πού 
ό δολοφόνος καταγόταν άπό άλλη 
περιοχή, άλλά περνούσε τις έλεύθερες 
του ώρες ή έργαζόταν στήν περιοχή.
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Υπήρχε επίσης μικρή πιθανότητα ότι ό 
δολοφόνος είχε φίλους στήν περιοχή 
καί έπισκεπτόταν τούς φίλους του, δέν 
ήταν κάτοικος ή άν ήταν πρώην 
κάτοικος έπισκέφθηκε τήν περιοχή τήν 
ήμέρα τού φόνου γιά λόγους γνωστούς 
μόνο σ' αύτόν. Εν πάση περιπτώσει 
δόθηκε ή διαταγή όπως οποιοσδήποτε 
έχει επαφή μέ τήν Αστυνομία νά 
δακτυλοσκοπείται φυσικά μέ τή συγκα
τάθεσή του.

Μέ αύτό τόν τρόπο χ ιλ ιά δες  
πρόσωπα άνακρίθηκαν καί ξαφνικά λίγο 
άργά κάποιο βράδυ ένας νεαρός 
ντέτεκτιβς κλήθηκε γιά ύπηρεσία σέ 
ένα σπίτι περίπου 3 μιλιά μακρυά άπό τό 
μέρος τού φόνου Μέσα στό σπίτι 
έγίνετο πάρτυ μέ νεαρά πρόσωπα, ένώ 
άλλοι νεαροί προσπαθούσαν νά σπά
σουν τήν καγκελλόπορτα τού σπιτιού 
γιά νά δημιουργήσουν φασαρίες. Εναι 
γεγονός ότι ένας άπό τούς ταραξίες 
έρριξε ένα τούβλο στό παράθυρο τού 
σπιτιού όπου έγένετο τό πάρτυ.

Ο ντέτεκτιβ  Γούϊλλιαμ Πάρκας 
έδωσε μεγάλη σημασίρ σ' αύτό τό 
μικροέγκλημα καί πράγματι τις πρωινές 
ώρες ουνέλαβε τόν "Αντονυ Ντέηβιτ 
Χάντερ 17 χρόνων, πού έρριξε τό 
τούβλο μέσα άπό τό παράθυρο. Ο 
Χάντερ έπρεπε νά παρουσιασθεΐ στό 
Δικαστήριο τήν έπομένη, άλλά ό 
Πάρκας ένθυμήθηκε τή δακτυλοσκό- 
πηση γιά τήν ύπόθεση τού φόνου καί 
έτσι πήρε τά άποτυπώματα τού Χάντερ 
άμέσως. Ο Χάντερ παρουσιάσθηκε 
στό δικαστήριο καί τού έπιβλήθηκε 
πρόστιμο γιά τή ζημιά πού προξένησε 
τήν προηγούμενη νύκτα. Τά άποτυπώ- 
ματά του, στάλθηκαν γιά σύγκριση ύπό 
τού ' Αρχιεπιθεωρητοϋ Σουάν καί τής 
όμάδος του γιά ένδελεχή έρευνα. 
Πρέπει νά άναφέρουμε σ' αύτό τό 
στάδιο ότι τά άποτυπώματα τού 
δολοφόνου τής Πλένκαρν στάληκαν σέ 
μεγένθυση σ' όλη τήν Αγγλία, 
Εύρώπη, Η.Π.Α. καί Αύστραλία.

Αργότερα έκεΐνο τό πρωινό ό Λο- 
χίας ντετέκτιβ Τόμ Κλάρκ σύγκρινε τά 
άποτυπώματα τού Χάντερ μέ τό άποτύ- 
πωμα τού δολοφόνου σέ μεγέθυνση ό
ταν ξαφνικά πρός μεγάλη του χαρά ά- 
νακάλυψε ότι μεταξύ τών δυό άποτυ- 
πωμάτων ύπήρχε θετική ομοιότητα. ' Ο 
"Αντονυ Ντέηβιτ Χάντερ, τό παιδί πού 
έρριξε τό τούβλο στό παράθυρο τού 
σπιτιού άναγνωρίσθηκε σάν ό δολοφό
νος τής 'Αννης ΠΛΕΝΚΑΡΝ.

Στό άνακριτικό γραφείο όπου συνεχί
ζονταν οί έρευνες γιά τό φόνο τής 
Πλένκαρν λήφθηκε άστραπιαΐα τό

μήνυμα ότι δολοφόνος ήταν ό " Αντονυ 
Ντέηβιτ Χάντερ

Ο Χάντερ μεταφέρθηκε στό ' Αρχη
γείο Αστυνομίας Φαινόταν κάτωχρος, 
ένας νεαρός χωρίς κανένα ένδιαφέ- 
ρον, μέ ψυχρότητα καί ήρεμία, πράγμα
τα πού έπρόσεξαν άμέσως οί άνακρι- 
τές. ' Ο Χάντερ ύποβλήθηκε σέ μακρο
σκελή άνάκριση καί ίσχυρίσθηκε ότι 
πράγματι έπισκέφθηκε τό μαγαζί τής 
«Αννης» κάποιο άπόγευμα, άλλά 
έπειδή δέν κατόρθωσε νά τήν κάμει νά 
τόν άκούσει, πήγε πίσω άπό τόν πάγκο 
έκλεψε £1 άπό τό ταμείο καί μετά πήγε 
στό πίσω μέρος, τού μαγαζιού όπου τή 
βρήκε στό πάτωμα. Πανικοβλήθηκε καί 
έφυγε άπό τήν πίσω πόρτα καί 
ίσχυρίσθη ότι δέν ήταν ύπεύθυνος γιά 
τά κτυπήματά της ή γιά τό θάνατό της.

' Ο Χάντερ ύποβλήθηκε σέ περαιτέ
ρω άνάκριση όπόταν έκαμε θεληματική 
κατάθεση παραδεχόμενος τήν έπίθεση 
κατά τής «Γριάς Αννης», ότι στήν 
ούσία πήγε πίσω άπό τόν πάγκο έκλεψε 
£1 άπό τό ταμείο καί ένώ προσπαθούσε 
νά άδειάσει τό τενεκεδένιο κουτί στό 
πίσω δωμάτιο, τόν τσάκωσε ή δεσποινίς 
Πλένκαρν πού προφανώς έφυγε άπό τό 
κατάστημά της γιά νά άγοράσει 
φρανζολάκια άπό κατάστημα έκεϊ κοντά 
γιά κάποιο πελάτη. ' Η μικρόσωμη γριά 
πλησίασε τό Χάντερ ένώ βρισκόταν στό 
πίσω μέρος τού μαγαζιού της, αύτός 
τήν έρριξε χαμαί καί ένώ έπάλευαν στό 
έδαφος, ίσχυρίσθη ότι ήκουσε τούς 
πελάτες μέσα στό μαγαζί καί έτσι 
άναγκάσθηκε νά τή σιωπήσει. Ακο
λούθως έφυγε άπό τήν πίσω πόρτα.

Εξακριβώθηκε ότι ό Χάντερ πού 
ζούσε μόλις 300 μέτρα άπό τό μαγαζί 
τής «Γριάς Αννης» στήν πραγματικό
τητα άνακρίθηκε καί έπρόταξε άλλοθι, 
τό όποιον ύποστήριξε κάποιος όνόματι 
Μάρκ Κίμπερλεκ Πάλμερ, ό όποιος 
άνέφερε στήν άνάκριτική ομάδα ότι ό 
Χάντερ ήταν μαζί του στό σπίτι του στήν 
όδό Ντιούσπουρυ Λήητς, τό άπόγευμα 
καί μεταξύ τών ώρών τού φόνου τής 
"Αννης. Στή συνέχεια ό Χάντερ 
παραδέχτηκε ότι μετά πού σκότωσε τήν 
"Αννη πήγε στό σπίτι τού Πάλμερ καί 
τόν παρακάλεσε νά τού δημιουργήσει 
άλλοθι σέ περίπτωση πού ή ' Αστυνομία 
θά άρχιζε νά έπισκέπτεται τά σπίτια τής 
περιοχής Πίηστον. ' Ο Πάλμερ συμφώ
νησε καί στήν πραγματικότητα κάλυψε 
τόν Χάντερ μέ άλλοθι όταν τόν 
άνάκριναν οί άνακριτές.

' Ερωτηθείς γιά τόν έλεγχο τών 
άποτυπωμάτων. έξακριβώθηκε ότι όταν 
άκούσθηκε ότι ή Αστυνομία ήγειρε

περίπτερα γιά τή δακτυλοσκόπηση 
όλου τού πληθυσμού, ό Χάντερ μέ 
τόν Πάλμερ σκέφθηκαν νά έπισκεφθεϊ 
τά περίπτερα ό Πάλμερ καί νά έξακρι- 
βώσει τήν ' Αστυνομική διαδικασία λή- 
ψεως τών άποτυπωμάτων. ' Ο Πάλμερ 
έξακρίβωσε ότι ή ' Αστυνομία έλάμβανε 
τά άποτυπώματα. τήν ύπογραφή, διεύ
θυνση καί ήμερομηνία γεννήσεως τού 
δότου. Μετά άπό συζήτηση μέ τό 
Χάντερ, ό Πάλμερ άρχισε νά έξασκεΐται 
μέ τήν ύπογραφή τού Χάντερ μέχρις 
ότου κατώρθωσε νά παρουσιάσει μιά 
άνεκτή πανομοιότυπη ύπογραφή. Έτσι 
ό Πάλμερ. έπ ισκέφθηκε τό ένα 
περίπτερο οτό όποιο έδωσε τά 
άποτυπώματά του, τό πραγματικό 
όνομα, διεύθυνση, ήμερομηνία γεννή
σεως καί τήν ύπογραφή του, ένώ στό 
άλλο περίπτερο έδωσε μέν τά άποτυ
πώματά του, άλλά ήμερομηνία γεννή
σεως, διεύθυνση καί πανομοιότυπη 
ύπογραφή τού Χάντερ. Μέ αύτόν τόν 
τρόπο ό Χάντερ έδακτυλοσκοπήθη, 
άλλά τά άποτυπώματα ήταν τού 
Πάλμερ, καί έτσι ό Χάντερ διέφυγε τό 
δίκτυ.

' Επειδή ή δακτυλοσκόπιση έγίνετο 
έθελοντικά ή δουλειά ήταν τεράστια καί 
δέν μπορούσαμε νά έπανελέγξομε τά 
άποτυπώματα. ΓΓ αύτό τό λόγο ό 
"Αντονυ Ντέηβιντ Χάντερ άπέφυγε τό 
δίκτυ γιά νά συλληφθεΐ άπό τόν έπιμελή 
άνιχνευτή, ό όποιος διερευνοϋσε ένα 
μικροέγκλημα καί νά έπισημανθεϊ 
άργότερα άπό τούς πεπειραμένους 
ειδικούς έπί τών άποτυπωμάτων.

' Ο Μάρκ Κίμπερλεκ Πάλμερ παρου- 
σιάσθηκε στό δικαστήριο Λήητς καί 
κατηγορήθηκε, γιά τό ότι έγνώριζε ότι 
διαπράχθηκε ό φόνος τής Αννης άπό 
τόν Αντονυ Χάντερ καί παρέσχε ο 
αύτόν βοήθεια γιά νά άποφύγει τήν 
δικαιοσύνη. ' Ο Πάλμερ καταδικάσθηκε 
σέ 6-μηνη φυλάκιση.

' Ο "Αντονυ Ντέηβιτ Χάντερ παρου- 
σιάσθηκε στό Κακουργιοδικεϊο τού 
Λήητς καί βρέθηκε ένοχος (10 κατά - 2 
ύπέρ) γιά τό φόνο τής "Αννης 
Πλένκαρν καί διατάχθηκε ή κράτησή 
του ώσπου ή Α.Μ. ή Βασίλισσα νά 
εύαρεστηθεΐ νά άποφασίσει.

Παρά τό γεγονός ότι ή διαδικασία 
είναι μάλλον δαπανηρή σ' ότι άφορά 
δύναμη άνδρών, έντούτοις, έάν παρ' 
έλπίδα χρειαστεί νά γίνει καί πάλι 
ομαδική δακτυλοσκόπηση ύπό τήν 
έπίβλεψή μου τότε τό μάθημα πού 
διδαχτήκαμε είναι πάρε τά άποτυπώ
ματα τού κόσμου οτό μπροστινό 
δωμάτιο τού σπιτιού τους.
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Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ

ρεται νά διευκολύνει τήν λύση τών 
προβλημάτων αύτών διαθέτοντας τόν 
κατάλληλο χώρο, καί μάλιστα στήν 
Αρχαία Ολυμπία, γιά τήν μόνιμη 

τέλεση τών Αγώνων.
Ο χώρος αύτός μπορεί νά προσλάβει 

τόν χαρακτήρα ούδετέρου έδάφους μέ 
μιά διεθνή συμφωνία πού θά κατοχυρώ
νει τά δικαιώματα στις έγκαταστάσεις, 
θά καθιερώνει τό άπαραβίαστο τής 
περιοχής καί θά άναγνωρίζει τόν 
άποφασιστικό ρόλο τής Ολυμπιακής 
' Επιτροπής στήνάθλητική άρμοδιότητά 
της. Καί έν πάση περιπτώσει ή ' Ελλάς 
είναι διατεθειμένη νά συζητήσει τις 
ρυθμίσεις πού θά κριθοϋν άπό τήν 
Επιτροπή οας άναγκαΐες γιά τόν σκοπό 

αύτό.
Η πρόταση πού σάς ύποβάλλω, Κύριε 

Πρόεδρε, καί ή όποια βρήκε ήδη 
εύρύτατη άπήχηση στήν διεθνή κοινή 
γνώμη, δέν ύπαγορεύεται άπό έθνικι- 
στικές ή ώφελιμιστικές προθέσεις. 
Αποσκοπεϊ στήν προστασία τής 
Ολυμπιακής ' Ιδέας μέ τήν όποια 

συνδέεται ή έλληνική παράδοσις καί τό 
έλληνικό Πνεύμα καί έναντι τής όποιας · 
ό έλληνικός λαός είναι φυσικό νά 
αισθάνεται ιδιαίτερη εύαισθησία 
' Ελπίζω ότι ή ' Επιτροπή σας, πού είναι 
ό θεματοφύλακας τής Ολυμπιακής 
Ιδέας, έκτιμώντας τόσο τόν ιστορικό 

ρόλο όσο καί τήν παρούσα προσφορά

τής Χώρας μου θά υιοθετήσει τήν 
πρότασή μου.
Δεχθείτε παρακαλώ, Κύριε Πρόεδρε, 
τήν διαβεβαίωση τής έξα ιρέτου 
ύπολήψεώς μου.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η προσπάθεια τής στενωτέρας 
συνδέσεως τής συγχρόνου Ολυμπια
κής Ιδέας μέ τήν γενέτειράν της 
Ελλάδα φαίνεται ότι έκίνησεν άρκών- 

τως τό παγκόσμιον ένδιαφέρον, καθ' 
ύπαγόρευσιν βεβαίως ιστορικής έπιτα- 
γής, διά τής όποιας ύπενθυμίζεται εις 
τήν άνθρωπότητα τό βαρύ ήθικόν 
χρέος, πρός τόν έλληνισμόν γενικώτε- 
ρον.

Τό μεγάλο χρέος τής άνθρωπότητος 
πρός τήν ’ Ολυμπιακήν ' Ιδέαν καί τόν 
έλληνικόν πολιτισμόν εύρύτερον 
έτόνισε πρώτος ό ένθερμος Γάλλος 
Φιλέλλην καί ιδρυτής τών διεθνών 
Ολυμπιακών άγώνων Έαρώνος Πέ

τρος Ντέ Κουμπερτέν. Τόν Νοέμβριον 
τού 1894, εις περίφημον έν Άθήναις 
διάλεξίν του. κατά τήν όποιαν έκήρυξεν 
έπισήμως τήν έναρξιν τών προσπα
θειών, διά τήν όργάνωσιν τών πρώτων 
συγχρόνων Ολυμπιακών άγώνων, είπε 
χαρακτηριστικώ ς.«Φ υλή, ή όποια 
ύπεβλήθη εις όλας τάς βασάνους, ή 
όποια ύπέστη τήν μακροτέραν καί 
φοβερωτέραν τών δουλειών, άνέστη

Αριστερά: Ή  πρώτη Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή (1894). Κάτω: Ό  βαρώνος Ντέ 

Κουμπερτέν, έμπνευστής τών νεωτέρων 
Ολυμπιακών άγώνων. Στήν άπέναντι σελί

δα: ' Ημέρες δόξας γιά τόν έλληνικό άθλητι- 
σμό. Ή  άφιξη τού Μαραθωνοδρόμου Λούη 
στό Στάδιο.

μόνη πρός τήνέλευθερίαν... ' Ιδού ποια 
ύπήρξεν ή Ελλάς... Τό παράδειγμά 
σας έδωκε θάρρος εις τούς καταδυνα- 
στευομένους λαούς... ΔΓ ύμών 
έθριάμβευσεν ή δικαιοσύνη... Γνωρίζω 
ότι εϊσθε μικρός τόπος... Αλλά τί 
ένδιαφέρει αύτό, άφοϋ εϊσθε μεγάλη 
φυλή; Μήπως ή έπιρροή τών λαών, διά 
μέσου τών αιώνων, έμετρήθη ποτέ μέ 
τήν έκτασιν τών συνόρων της; Όταν 
άνέρχεταί τις εις τόν Παρθενώνα, ό 
όποιος είναι τό προσκύνημα τής 
άνθρωπότητος, τόν κατέχουν αί 
άναμνήσεις τού μεγάλου Φειδίου καί 
τού Περικλέους... Αί ίδέαι καί τών 
μυώνων ή δύναμις έβάδιζον έκ 
παραλλήλου, φαίνεται δέ ότι ή άρμονία 
ήτο τόσον τελεία, ώστε νά ένώνη 
νεότητα καί γήρας... Κατά γενικόν 
κανόνα, οί πρόγονοί σας δένέγνώριζον 
ούτε τής ήβης τάς παρεκτροπάς, ούτε 
τού γήρατος τήν δυσθυμίαν. ' Η γνώσις 
τού εύ ζεΐν εύρίσκετο τότε εις τό 
άπόγειόν της καί φυσικώς άπέρρεεν έξ 
αύτής ή γνώσις τού θνήσκειν. "Εζων 
τότε άνευ φόβου καί άπέθνησκον άνευ 
λύπης. Πράγματα τά όποια άτυχώς δέν 
γνωρίζομεν σήμερον...».

Αύτό τό μεγάλο χρέος, πρός αύτάς 
τάς άνωτέρας έλληνικάς Ιδέας καί 
κατακτήσεις, έπιθυμώ νά έξάρωδιάτοϋ 
παρόντος καί έν ταύτώ νά έπισημάνω
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Η δραστηριότητα των ' Υπηρεσιών μας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΕΤΕ
Οί δράστες των 

εγκλημάτων 
πού διώχθηκαν 

τό Α' 5μηνο 
τοϋ 1980 

άνήλθαν στούς 20.213

Επιμέλεια: 
Άστυφ. Β. Σχίζα

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ έγκληματολογι- 
κή στατιστική, έκτος τής απλής ά- 

ρυθμιτικής καταγραφής των αδικημά
των, τοϋ τόπου, τοϋ χρόνου, τοϋ 
τρόπου καί των αιτίων πού τε- 
λοϋνται αύτά, άσχολεϊται καί μέ τούς 
δράστες μελετώντας τήν προσωπικό
τητά τους έπεκτείνοντας τή συλλογή 
στοιχείων σέ ότι άφορό τήν ήλικία, τό 
φύλο, τήν οικογενειακή κατάσταση, τή 
μόρφωση καί τό επάγγελμά τους, 
καταλήγοντας σέ συμπεράσματα γιά 
τά κοινωνικά αίτια των έγκλημάτων 
καί τό βαθμό των ήθικών άξιων τής 
κοινω νίας σέ δεδομένη χρονική 
περίοδο.
' Η άναφορά θά γίνει στούς δράστες 
πού διώχθηκαν άπό τις υπηρεσίες τής 
Αστυνομίας Πόλεων τούς μήνες 
Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο - 
Απρίλιο καί Μάίο τοϋ 1980 γιά 141 

κακουργήματα καί 20.235 Πλημμελή

ματα πού διέπραξαν τό ίδιο χρονικό 
διάστημα.

Οί δράστες των έγκλημάτων πού 
διώχθηκαν τό A ' Πεντάμηνο τοϋ 1 980 
άνήλθαν στούς 20.213.

Από αύτούς κατά φύλο ήσαν:

α) άνδρεςΐ 7.91 7 ποσοστό 88,64% 
β) γυναίκες 2.296 ποσοστό 11,36% 

Αναλυτικότερα: 1) Οδηγήθηκαν 
στό αύτόφωρο:
α) άνδρες 3.876 δηλαδή τό 19,18% 

τοϋ συνόλου των δραστών, 
β) γυναίκες 289 (1,42%) τοϋ συνόλου 

τών δραστών
καί 2) Μηνύθηκαν
α) άνδρες 14.041 (69,47%) τοϋ

συνόλου τών δραστών 
β) γυναίκες 2.007 (9,93%) τοϋ 

συνόλου τών δραστών. 
Ή  έγκληματικότητα όσον άφορα 

τήν ήλικία τών δραστών, διακυμάνθηκε
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Σ τ ις  φωνογραφίες μας « δείγματα» άπό τή δραστηριότητα τής Αοτυν Π ό λ ε ω ν  στή δίωξη τού 
έγκλήματος. Αριστερά: Συμμορία λαθρεμπόρων ναρκωτικών πού συνελήφθη άπό τις 
υπηρεσίες Ασφαλείας. Επάνω: Κλοπιμαία μεγάλης άξίας πού κατασχέθηκαν στά χέρια 
έπικινδύνων διαρρηκτών.

ΓΟ ΠΡΩΤΟ 5ΜΗΝΟ ΤΟΥ 1980
ώς έξής:
Α \  Μέχρι ηλικίας 17 έτών διώχθηκαν 
Α ' 5μηνο του 1980, 431 δράστες, 

δηλαδή σέ ποσοστό 2,14% τοΰ 
συνόλου. Από αύτούς 392 (90,95%) 
ήσαν άρρενα άτομα καί 39 (9,05%) θή- 
λεα.

' Ακριβέστερα,άπό τούς άνρλίκους, 
ήσαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:

1) Γιά κλοπή: 127 δράστες
2) Γιά οδήγηση χωρίς άδεια ικανότη

τας: 71 δράστες
3) Γιά σωματικές βλάβες: 62 δράστες
4) Γιά κλοπή χρήσεως: 59 δράστες
5) Του νόμου περί άσέμνων γυναικών: 

25 δράστες
6) Τοΰ νόμου περί παιγνίων: 18 

δράστες
7) Γιά εξύβριση: 12 δράστες
8) Γιά έπαιτεία - άλρτεία: 6 δράστες
9) Γιά άκουσία άπαγωγή: 3 δράστες

10) Γιά άπειλή: 2 δράστες

11) Γιά άποπλάνηση παίδων: 2 
δράστες
12) Τού νόμου περί ναρκωτικών: 1 
δράστης
13) Γιά μοιχεία: 1 δράστης
14. «Κακόβουλος βλασφημία»: 1 
δράστης
15) Παράνομη όπλοφορία: 1 δράστης
16) Εκβίαση. 1 δράστης
17) Περιύβριση Αρχής καί συμβόλων:
1 δράστης
18) "Εκθεση: 1 δράστης
19) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 37 
δράστες.
Β ' Οί δράστες πού διώχθηκαν ήλικίας 
1 8 -3 4  έτών ήσαν 9.800 ή έπί τοΰ συ
νόλου τό 48,49%.

Από αύτούς 8.530 (87,04%) ήσαν 
άνδρες καί 1.270 (12,96%) γυκαϊκες. 
Γ" Οί ηλικίας 35 - 60 έτών δράστες 
ήσαν 8.894 δηλαδή τό 44% τοΰ συνό
λου.

"Από αύτούς άνδρες ήσαν: 8.028 
(90.26%) καί 866 (9,74%) γυναίκες.
Δ ' Πάνω τών 60 έτών οί δράστες 
έγκλρμάτων πού διώχθηκαν ήσαν 
1.088 δηλ. τό 5,38% τοΰ συνόλου. 
"Από αύτούς οί άνδρες ήσαν: 967. 
(88,88%) καί οί γυναίκες 121(11,12%) 

Σύμφωνα μέ τήν οίκογειακή τους 
κατάσταση οί δράστες τών έγκλρμάτων 
τοΰ Α ' δμήνου 1980 ήσαν: 
α) άγαμοι 5.327 ή τό 26,36% τοΰ 
συνόλου
β) έγναμοι μέ παιδιά 12.967 (64,16%) 
γ) έγγαμοι χωρίς παιδιά 1 426 (7,23%) 
δ) διαζευγμένοι ή σέ χηρεία μέ παιδιά 
314 (1,55%)
ε) διαζευγμένοι ή σέ χηρεία κ.λ.π. χωρίς 
παιδιά 143 (0,70%)

"Όσον άφορά τή μόρφωσή τους οί 
δράστες ήσαν:
α) Άνωτάτης μορφώσεως: 1.089 ή τό 
5,38% του συνόλου
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΕΣ
β) Μέσης μορφώσεως: 7.318(36,21%) 
γ) Στοιχειώδους: 11.457 (56,69%) 
δ) Αγράμματοι: 349 (1,72%)

Από τίς κατηγορίες αύτές δέν είναι 
δυνατόν νά γίνει άκριβής εκτίμηση τής 
εγκληματικότητας επειδή δέν ύπάρχει ή 
άναλογία του πληθυσμού των τεσσά
ρων πόλεων δικαιοδοσίας τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων μεταξύ τών άγραμμά- 
των καί εγγραμμάτων ή έγγάμων καί 
διαζευγμένων κ.λ.π. Αλλά θεωρείται 
σά δεδομένο ότι οί άγράμματοι είναι οί 
όλιγότεροι όπως καί οί διαζευγμένοι 
αντίθετα άπό τούς έγγραμμάτους καί 
έγγάμους κ.λ.π.

Από τό έπάγγελμα πού άσκεϊ ό 
έγκληματίας άπό τό οποίο, όσο είναι 
δυνατό, διαφαίνεται ή οικονομική του 
έπιφάνεια ή ή κοινωνικό θέση νενικότε

mm

~ V fr
Αλλοδαπός επικίνδυνος λαθρέμπορος ναρ

κωτικών Η «δράση» του άνεκόπη άπό τίς 
αρμόδιες υπηρεσίες τής Αστυνομίας

Μερικά άκόμα κλοπιμαία πού κατασχέθηκαν στά χέρια σπείρας διαρρηκτών.

ρα σέ συνδυασμό μέ τό βαθμό καί τή 
βαρύτητα τού εγκλήματος πού διέπρα- 
ξε, δηλαδή σέ ποιό βαθμό ήταν 
αντικοινωνικό, βίαιο, άν άπαιτοΰσε γιά 
τήν τέλεσή του κάποια ειδίκευση ή 
διαπράχθηκε άπό άμέλεια κ.λ.π, είναι 
δυνατό νά μελετηθεί ή προσωπικότητα 
τών δραστών καί νά έξαχθοϋν συμπε
ράσματα γιά τό κοινωνικά αίτια τών 
έγκλημάτων καί τέλος ποιούς κινδύ
νους ένέχει ή έγκληματικότητα γιά τήν 
κοινωνία. Κατά τό Α" Πεντάμηνο τού 
1980, οί δράστες έγκλημάτων πού 
διώχθηκαν άπό τήν Αστυνομία 
Πόλεων καταμερισμένοι σέ γενικές 
κατηγορίες έπαγγελμάτων καί σέ 
κατάταξη κατηγοριών άνάλογη μέ τό 
έγκλημα πού διέπραξαν, παρουσιάζον
ται ώς κατωτέρω:

Ένας άκόμα άλλοδαπός λαθρέμπορος 
ναρκωτικών. Συνελήφθη καί έξαρθρώθηκε ή 
σπείρα τής όποιας ήταν άρχηγός.

1. Πρόσωπα πού ασκούν έπιστημονικά 
καί έλεύθερα έπαγγέλματα, τεχνικοί 
αύτών, βοηθοί κ.λ.π.

Διώχθηκαν 1258 δράστες άδικημά- 
των, δηλ τό 6,23% τού συνόλου. 
Ειδικότερα ήσαν ύπαίτιοι γιά άδικήμα- 
τα ώς άκολούθως:
α) Γιά πλημμελήματα τού Κ.Ο.Κ: 387 
δράστες
β) Δέν έλαβαν τό κατάλληλα μέτρα γιά
έξοικονόμηση ένέργειας: 110 δράστες.
γ) Γιά άδικήματα τής έργατικής
νομοθεσίας: 108 δράστες
δ) Γιά κατάληψη πεζοδρομίων χωρίς
άδεια: 274 δράστες.
ε) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 176
δράστες.
στ) Γιά έξύβριση: 19 δράστες 
ζ) Γιά άδικήματα πού άφοροΰν τήν 
προστασία τού έθνικοϋ νομίσματος: 15 
δράστες
η) Γιά άποπλάνηση παίδων: 2 δράστες
θ) Γιά μοιχεία: 3 δράστες
ι) Γιά δωροδοκία: 2 δράστες
ια) Γ ιά άνθρωποκτονία «έκ προθέσεως»:
1 δράστης
ιβ) Γιά βιασμό: 1 δράστης
ιγ) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 160
δράστες
2. Διευθύνοντες καί άνώτερα διοικητι
κά στελέχη. Διώχθηκαν 111 δράστες 
άδικημάτων, δηλαδή τό 0,55% τού 
συνόλου. Αναλυτικά ήσαν ύπαίτιοι 
γιά άδικήματα ώς άκολούθως:

α) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 31 
δράστες
β) Γιά παραβάσεις τού Αγορανομι- 

κοΰ κώδικα: 29 δράστες 
γ) Γ ιά παραβάσεις τού οικοδομικού 

κανονισμού: 11 δράστες 
δ) Γιά άδικήματα τής έργατικής 

νομοθεσίας 9 δράστες 
ε) Γιά Μοιχεία: 6 δράστες 

στ) Γιά πλαστογραφία: 3 δράστες, 
ζ) Γ ιά δωροδοκία: 2 δράστες 
η) Γιά περιύβριση Αρχής καί 

συμβόλων: 1 δράστης 
θ) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 19 

δράστες
3. Υπάλληλοι γραφείου καί πρόσωπα 
πού άσκοΰν παρόμοια έργασία. 
Διώχτηκαν 788 δράστες άδικημάτων ή 
τό 3,89% τού συνόλου τών δραστών.

Ησαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 297 

δράστες
β) Γιά άδικήματα τού ΚΟΚ: 203 

δράστες
γ) Γιά εξύβριση: 49 δράστες
δ) Γιατί δέν πήραν τά κατάλληλα
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μέτρα γιά έξοικονόμιση ενέργειας: 41 
δράστες
ε) Γιά μοιχεία: 19 δράστες 

στ) Γιά άδικήματα τοΰ νόμου περί 
παιγνίων: 1 5 δράστες 
ζ) Γιά αδικήματα τοΰ υγειονομικού 

κανονισμού: 45 δράστες 
η) Γιά «κακόβουλο βλασφήμια»: 6 

δράστες
θ Γιά άντίσταση: 4 δράστες, 
ι) Γιά έμπρησμό: 2 δράστες 

ια) Γιά αρπαγή άνηλίκων: 2 δράστες 
ιβ) Γ ιά άποπλάνηση παίδων: 3 δράστες 
ιγ) Γιά άμβλωση: 1 δράστης 
ιδ) Γιά ύπεξαγωγή εγγράφων: 1 
δράστης
ιε) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 100 
δράστες.
4. "Εμποροι, πωλητές καί άπασχολού- 
μενοι σέ παρόμοια επαγγέλματα. 
Διώχθησαν 8 854 δράστες άδικημά- 
των ή τό 43,81% τοΰ συνόλου αύτών. 
Ή σαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γ ιά άδικήματα τοΰ άγορανομικοΰ 
κώδικα: 4.486 δράστες 
β) Γιατί δέν έλαβαν τά κατάλληλα 
μέτρα γιά έξοικονόμιση ενέργειας: 657 
δράστες
γ) Γιά άδικήματα τοΰ υγειονομικού 
κανονισμού: 1017 δράστες 
δ) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 658 
δράστες
ε) Γ ιά κατάληψη πεζοδρομίων χωρίς
άδεια: 358 δράστες
στ) Γιά άδικήματα ΚΟΚ: 345 δράστες
ζ) Παραβίαση ωρών λειτουργίας
καταστημάτων: 333 δράστες
η) Γιά συμμετοχή σέ παίγνια: 218
δράστες
θ) Γιά άσκηση έπαγγέλματος χωρίς 
άδεια: 125 δράστες 
ι) Γιά άδικήματα τής έργατικής 
νομοθεσίας: 118 δράστες 
ια) Γιά άδικήματα τοΰ νόμου προστα
σίας τοΰ έθνικοΰ νομίσματος: 96 
δράστες
ιβ) Γιά εξύβριση: 92 δράστες
ιγ) Γιά αντικανονική ίδρυση καί
λειτουργία βιομηχανιών έργοστασίων,
έργαστηρίων: 61 δράστες
ιδ) Γιά κλοπή: 25 δράστες
ιε) Γιά άπειλή: 33 δράστες
ιστ) Γιά μοιχεία: 11 δράστες
ιζ) Γιά άπάτη: 8 δράστες
ιη) Γιά «κακόβουλο βλασφημία»; 19
δράστες
ιθ) Γιά Ανθρωποκτονία «έξ άμελείας» 
σέ άδικό τροχαίο άτύχημα: 22 δράστες 
κ) Γιά έκουσία άπαγωγή: 4 δράστες 
κα) Γιά βιασμό: 2 δράστες

κβ) Γ ιά άποπλάνηση παίδων: 5 δράστες 
κγ) Γιά εκμετάλλευση πορνών: 1 
δράστης
κδ) Γιά έπαιτεία - άλητεία: 1 δράστης 
κε) Γιά δωροδοκία: 2 δράστες 
κστ) Γιά δυσφήμηση: 2 δράστες 
κζ) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 155 
δράστες
5. Απασχολούμενοι σέ ύπηρεσίες 
προστασίας καί γενικά σέ παροχή 
υπηρεσιών. Διώχθησαν 2.050 δράστες 
γιά άδικήματα ή τό 10,15% τοΰ 
συνόλου αύτών.
ΠΗσαν υπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γιά άδικήματα τοΰ "Αγορανομικοΰ 
κώδικα: 386 δράστες 
β) Γιά άδικήματα τοΰ ύγειονομικοϋ 
κανονισμού: 345 δράστες

γ) Γιατί δέν έλαβαν τά κατάλληλα μέτρα 
γιά εξοικονόμηση ενέργειας: 1 54 δρά
στες.
δ) Γιά άδικήματα τοΰ ΚΟΚ: 132 
δράστες.
ε) Γ ιά αδικήματα «περί τά παίγνια»: 1 35 
δράστες
στ) Γιά κλοπή: 101 δράστες
ζ) Γιά σωματικές βλάβες: 139 δράστες
η) Γιά άδικήματα τοΰ νόμου περί
ναρκωτικών: 40 δράστες
θ) Γιά άδικήματα «περί τά όπλα»: 14
δράστες
ι) Γιά έξύβριση: 86 δράστες
ια) Γ ιά άντίσταση: 3 δράστες
ιβ) Γιά «κακόβουλο βλασφημία»: 7
δράστες
ιγ) Γιά παραχάραξη καί κυκλοφορία - 
κιβδηλεία: 2 δράστες

ιδ) Γ ιά «άνθρωποκτονία έκ προθέσεως»: 
1 δράστης
ιε) Γιά άρπαγή άνηλίκων: 1 δράστης
ιστ) Γιά βιασμό: 5 δράστες
ιζ) Γιά άποπλάνηση παίδων: 6 δράστες
ιη) Γιά μοιχεία: 8 δράστες
ιγ) Γ ιά ληστεία: 1 δράστης
κ) Γιά έπαιτεία - άλητεία: 11 δράστες
κα) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 473
δράστες
6. Πρόσωπα πού άπασχολοΰνται στή 
γεωργία, ζωοκομία, δασοκομία, άλιεία, 
Θήρα κ.λ.π. Διώχθησαν 66 δράστες ή 
τό 0,32% τοΰ συνόλου αύτών.
'Ησαν υπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γιά άδικήματα τοΰ ύγειονομικοϋ
κανονισμού: 21 δράστες
β) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 23

δράστες
γ) Γιά ναρκωτικά: 9 δράστες 
δ)Γιάπεριύση ' Αρχής καί συμβόλων: 1 
ε) Γ ιά βισαμό: 1 
στ) Γιά μοιχεία: 4
ζ) Γιά «άνθρωποκτονία έξ άμελείας» σέ 
οδικό τροχαίο άτύχημα: 1 δράτης 
η) Γ ιά διάφορα άλλα άδικήματα: 6 δρά
στες
7. Τεχνίτες, έργάτες (έκτος γεωργίας), 
χειριστές μεταφορικών μέσων καί 
έργαζόμενοι σέ έργασίες μεταποιήσεως 
γενικά. Διώχθηκαν 4 769 δράστες γιά 
άδικήματα ή τό 23,60% τοΰ συνόλου.

Ησαν υπαίτιοι γιά άδικήματα ώς έξής: 
α) Γιά σωματικές βλάβες γενικά: 1895 
δράστες
β) Γιά άδικήματα ΚΟΚ: 1284 δράστες 
γ) Γιά διενέργεια άπαγορευμένων

Δενδρύλια χασίς. Ή  έγκαιρη έπέμβαση των υπηρεσιών Ασφαλείας έμπόδισε τήν 
έπεξεργασία καί τή διάθεση στήν κατανάλωση.
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παιγνίων: 219 δράστες
δ) Γιά άδικήματα τοΰ οικοδομικού
κανονισμού: 168 δράστες
ε) Γιά άδικήματα τής εργατικής
νομοθεσίας: 147 δράστες
στ) Γιά εξύβριση: 154 δράστες
ζ) Γιά κλοπή: 29 δράστες
η) Γιά ληστεία: 3 δράστες
θ) Γιά άπάτη: 3 δράστες
ι) Γιά «κακόβουλο βλασφημία» 33
δράστες
ια) Γιά «άνθρωποκτονία έκ προθέσεως» 
1 δράστης
ιβ) Γιά βιασμό: 2 δράστες
ιγ) Γιά άποπλάνηση παίδων: 12
δράστες
ιδ) Γιά μαστροπεία: 1 δράστης
ιε) Γ ιά μοιχεία: 28 δράστες
ιζ) Γιά παραχάραξη - κυκλοφορία -
κιβδηλεία: 2 δράστες
ιθ) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 779
δράστες
8. Πρόσωπα πού δεν ταξινομούνται σέ 
κατηγορίες επαγγελμάτων. Διώχθηκαν 
86 δράστες ή τό 0,42% τοΰ συνόλου 
των.
Ησαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 

άκολούθως:
α) Γιά σωματικές βλάβες: 42 δράστες
β) Γ ιά άποπλάνηση παίδων: 8 δράστες
γ) Γιά κλοπή. 7 δράστες
δ) Γιά επαιτεία - άλητεία: 4 δράστες
ε) Γιά συμμετοχή σέ άπαγορευμένα
παίγνια: 7 δράστες
στ) Γιά ναρκωτικά: 1 δράστης
ζ) Γ ιά άδικήματα «περί τήν προστασία
τοΰ έθνικοΰ νομίσματος: 7 δράστες
θ) Γιά «άνθρωποκτονία έκ προθέσεως»
1 δράστης
ι) Γιά βιασμό: 2 δράστες
ια) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 7
δράστες
9. Πρόσωπα πού ύπηρετοΰν στίς 
ένοπλες δυνάμεις.
Διώχθηκαν 132 δράστες δηλαδή τό
0,66% τοΰ συνόλου αύτών. Ήσαν
ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς άκολούθως:
α) Γιά σωματικές βλάβες: 99 δράστες
β) Γιά έξύβριση: 8 δράστες
γ) Γιά άδικήματα τού ΚΟΚ: 6 δράστες
δ) Γιά μοιχεία: 1 δράστης
ε) Γιά πρόκληση σκανδάλου δΓ
άσέμνου πράξεως: 2 δράστες
στ) Γιά άρπαγή ανηλίκων: 1 δράστης
ζ) Γιά «κακόβουλο βλασφημία»: 2
δράστες
η) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 13 
δράστες
10. Πρόσωπα χωρίς επάγγελμα: 
Απασχολούμενοι σέ οικιακά, σπου

δαστές, είσοδηματίες, συνταξιούχοι,

άνάπηροι κ.λ.π.
Διώχθηκαν 1.693 δράστες ή τό 8,38% 
τοΰ συνόλου αύτών.

Ησαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γιά σωματικές βλάβες: 347 δράστες
β) Γιά συμμετοχή σέ άπαγορευμένα
παίγνια: 1 98 δράστες
γ) Γιά έξύβριση: 153 δράστες
δ) Νόμος «περί άσέμνων γυναικών»:
284
e) Γ ιά παραβίαση νόμου «περί άφροδι- 
σίων νοσημάτων»: 20 δράστες 
στ) Γιά άδικήματα τοΰ ΚΟΚ: 102 
δράστες
ζ) Γιά άδικήματα τοΰ νόμου περί 
ναρκωτικών: 16 δράστες 
η) Γ ιά «άνθρωποκτονία έκ προθέσεως»: 
3 δράστες
θ) Γιά άρπαγή, άνηλίκων: 13 δράστες
ι) Γιά άπειλή: 22 δράστες
ια) Γ ιά άποπλάνηση παίδων: 1 δράστης
ιβ) Γιά έκμετάλλευση πορνών: 3
δράστες
ιγ) Γιά σωματεμπορία: 2 δράστες
ιδ) Γιά μοιχεία: 42 δράστες
ιε) Γιά κλοπή: 16 δράστες
ιστ) Γιά ληστεία. 3 δράστες
ιζ) Γ ιά έπαιτεία - άλητεία: 43 δράστες
ιη) Γιά έκθεση: 2 δράστες
ιθ) Γιά παραχάραξη - κυκλοφορία -
κυβδηλεία: 2 δράστες
κ) Γιά Σύσταση καί συμμορία: 3
δράστες
κα) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 418 
δράστες
11 Μαθητές. Διώχθηκαν 396 δράστες 
ή τό 1,96% τοΰ συνόλου τών δραστών.

Ησαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:
α) Γιά άδικήματα τού Κ.Ο.Κ: 126 
δράστες
β) Γιά σωματικές βλάβες: 46 δράστες 
γ) Γ ιά κλοπή: 116 δράστες 
δ) Γ ιά συμμετοχή άνηλίκω ν σέ 
άπαγορευμένα παίγνια: 10 δράστες 
ε) Γιά έξύβριση: 6 δράστες 
στ) Γιά άπάτη: 4 δράστες 
ζ) Γιά έγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας 
(έκτος τής κλοπής): 40 δράστες 
η) Γιά μοιχεία: 1 δράστης 
θ) Γ ιά άποπλάνηση παίδων: 1 δράστης 
ι) Γιά βιασμό: 1 δράστης 
ια) Γιά περιύβριση άρχής καί συμβό
λων. 2 δράστες
ιβ) Γιά διάφορα άλλα άδικήματα: 43 
δράστες
12. Δημοσιογράφοι. Διώχθηκαν 6 ή τό 
0,02% τοΰ συνόλου τών δραστών.

Ησαν ύπαίτιοι γιά άδικήματα ώς 
άκολούθως:

α) Σωματικές βλάβες: 1 δράστης 
β) έξύβριση: 1 δράστης 
γ) Γιά έγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας: 
1 δράστης
δ) Γιά παράβαση τοΰ νόμου «περί 
προστασίας τοΰ έθνικοΰ νομίσματος»: 
1 δράστης
ε) Γιά κατάληψη πεζοδρομίων χωρίς 
άδεια: 2 δράστες
1 3 Κληρικοί. Διώχθηκαν 4 ή τό 0,01 % 
τοΰ συνόλου τών δραστών. Ησαν υ
παίτιοι γιά άδικήματα ώς άκολούθως: 
α) εξύβριση: 1 δράστης 
β) σωματικές βλάβες: 1 δράστης 
γ) οικοδομικός κανονισμός: 1 δράστης 
δ) έγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας 
(έκτος κλοπής): 1 δράστης

Αί πόλεις: Πάτρα, Κέρκυρα καί 
κυρίως ή Αθήνα καί ό Πειραιάς μέ τό 
πρώτο λιμάνι τής χώρας, άποτελοΰν 
τόπους διελεύσεως ή συγκεντρώσεως 
τών άλλοδαπών έπισκεπτών. Τήν κίνη
ση τών ξένων, παρακολουθεί ή Αστυ
νομική Στατιστική καί στόν τομέα 
έγκληματολογικοΰ ένδιαφέροντος, 
ταξινομεί τούς άλλοδαπούς έγκλημα- 
τίες σύμφωνα μέ τό φύλο, τήν ήλικία, 
τήν έθνικότητα καί μελετώντας τίς 
μεθόδους πού διαπράττουν τά έγκλή
ματα, δίδει στοιχεία στήν Αστυνομική 
Πρακτική γιά τόν περιορισμό καί 
καταπολέμηση «εισβολής» τής βίας καί 
τοΰ οργανωμένου έγκλήματος στή 
χώρα μας.

Τούς 5 πρώτους μήνες τοΰ 1980, 
διά μέσου τών σταθμών έλέγχου 
διαβατηρίων, δικαιοδοσίας τής Αστυ
νομίας Πόλεων, ήλθαν στή χώρα μας 
899.527 άλλοδαποί καί έφυγαν 
801.370
Συγκεκριμένα: 1) Άφίχθησαν: 
α) άεροπορικώς, (άεροδρόμια, Ελλη
νικού καί Κερκύρας) 737.614 ή τό 
82,01% τών άφιχθέντων 
β) άτμοπλοικώς (Λιμάνια Πειραιώς - 
Πατρών καί Κερκύρας). 161.913 ή τό 
17,99% τών άφιχθέντων.
2) Αναχώρησαν:
α) άεροπορικώς: 644701 δηλ. τό 
80,45% τών άναχωρησάντων 
β) άτμοπλοικώς 156.669 δηλαδή τό 
19,55% τών άναχωρησάντων.

Τήν ίδια χρονική περίοδο οί άλλοδα
ποί έγκληματίες πού διώχθηκαν άπό 
τήν Αστυνομία γιά διάφορα έγκλήμα
τα πού διέπραξαν, άνήλθανστούς 1 20

Από αυτούς οί άδρες ήσαν 110 
(91,67%) καί γυναίκες 10 (8,33%)

Ειδικότερα ήσαν υπαίτιοι, μέ παράλ
ληλο προσδιορισμό τής χώρας τους 
(έθνικότητας), γιά έγκλήματα ώς έξής:
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΕΣ
' Αριστερά ' Η συνεχής παρακολούθηση τής Τροχαίας Κινήσεως καί 
ό έλεγχος των κάθε λογής τροχοφόρων άπάμβλυνε τό όξύ 
κυκλοφοριακό πρόβλημα τής περιοχής Πρωτεούσης. Κάτω: Κατά 
τό πεντάμηνο πού πέρασε συνεχής ήταν έπίσης καί ό έλεγχος τών 
καταστημάτων βασικών ειδών διατροφής, άπό μέρους τών 
ύπηρεσιών Αγορανομίας.

Ο έλεγχος τών άφικνουμένων οτήν Ελλάδα άλλοδαπών, οί 
περισσότεροι άπό τούς όποιους διακινούνται πρός τήν υπόλοιπη 
Χώρα μέσω τής περιοχής Πρωτευούσης, καταναλίσκει ένα μεγάλο 
μέρος τής δραστηριότητος τών άρμοδίων Αστυνομικών 
' Υπηρεσιών. Κατά τό πρώτο πεντάμηνο τού 1980 διά μέσου τών 
σταθμών έλέγχου διαβατηρίων δικαιοδοσίας τής Αστυνομίας 
Πόλεων ήλθαν στή Χώρα μας 899 527 άλλοδαποί καί έφυγαν 
801.370.
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1. Ανθρωποκτονία «έκ προθέσεως»: 
Βέλγιο - 1 άνδρας
2. Ανθρωποκτονία «έξ άμελείας» σέ 
άδικό τροχαίο άτύχημα: Σαουδική
Αραβία - 1 άνδρας

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη: 
α) Ιορδανία 1 άνδρας
β) Πακιστάν 3 άνδρες 
γ) Χιλή 1 άνδρας
4. Απλή σωματική βλάβη: 
α) Γερμανία 1 άνδρας
β) 1 Ιράν 1 άνδρας 
γ) Λιβύη 1 άνδρας 
δ) Μαρόκο 1 άνδρας 
ε) Νιγηρία 3 άνδρες 
στ) Πακιστάν 3 άνδρες
5. Σωματικές βλάβες «έξ άμελείας» σέ 
άδικό τροχαίο άτύχημα:
α) Αγγλία 1 άνδρας καί 1 γυναίκα
β) Αίγυπτος 1 άνδρας
γ) Γερμανία 2 άνδρες
δ) Γιουγκοσλαβία 1 άνδρας
ε) Δανία 1 άνδρας
στ) Ζαίρ 1 άνδρας
ζ) Ιαπωνία 1 άνδρας
η) ’ Ιράκ 1 άνδρας
θ) Λιβύη 1 άνδρας
ι) Νιγηρία 1 άνδρας
ια) ’ Ολλανδία 1 άνδρας
ιβ) Ούγγαρία 1 άνδρας
ιγ) Ούγκάντα 1 άνδρας
ιδ) Ρουμανία 1 άνδρας
ιε) Τσεχοσλοβακία 1 άνδρας
6. Εξύβριση: Πακιστάν 1 άνδρας
7. Εξύβριση «έργω». Αγγλία, 1 

γυναίκα.
8 Περιύβριση Αρχής καί Συμβόλων: 

Αμερική (ΗΠΑ), 3 άνδρες
9 φθορά ξένης ιδιοκτησίας: 

α) Λίβανος 5 άνδρες
β) Πακιστάν 1 άνδρας

10 Κλοπή:
α) Αίγυπτος 1 άνδρας 
β) Πακιστάν 1 άνδρας 

1 1 Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής: 
Γαλλία, 2 άνδρες καί 1 γυναίκα.

12. Παραχάραξη - κυκλοφορία: 
α) Αύγανιστάν 1 άνδρας
β) ' Ιταλία 1 άνδρας

13. Πλαστογραφία: Πακιστάν, 1 
άνδρας.

14. Αποπλάνηση παίδων: Τυνησία, 1 
άνδρας.

15. Εγκατάλειψη «εγκυμοσύνης»: 
Αμερική, 1 άνδρας

16 Αντίσταση: 
α)Πακιστάν 2 άνδρες 

β) Χιλή 2 άνδρες
17. Απόδραση κρατουμένου: Πακι

στάν, 1 άνδρας
18 Διατάραξη οικιακής ειρήνης:

Γερμανία, 1 άνδρας
19. Επαιτεία: Ελβετία, 2 άνδρες
20. Δολία άποδοχή παροχών: 

α) Αίγυπτος 2 άνδρες
β) Γαλλία 1 άνδρας 
γ) Λιβύη 1 άνδρας

21. Νόμος περί παιγνίων: Συρία, 2 
άνδρες

22. Νόμος περί ναρκωτικών:
Α \  Εισαγωγή - έξαγωγή, διενέργεια 
διαμετακομιστικοΰ εμπορίου ναρκω
τικών:
α) Γαλλία 4 άνδρες 
β) Γερμανία 3 άνδρες καί 1 γυναίκα 
γ) Ισπανία 1 άνδρας 
δ) Πακιστάν 5 άνδρες

ε) Τουρκία 1 άνδρας
Β '. Κατοχή ναρκωτικών ούσιών
χωρίς άδεια γιά όποιαδήποτε λόγο:
α) Αγγλία 2 άνδρες
β) Γερμανία 1 άνδρας
γ) ’ Ιταλία 4 άνδρες
δ) Πακιστάν 3 άνδρες
Γ '. Χρήση ναρκωτικών γιά σκοπούς
πού δέν είναι θεραπευτικοί:
α) Αγγλία 1 άνδρας
β) Αίγυπτος 1 άνδρας
γ) Αμερική 1 άνδρας
Δ '. «Καθ' έξιν χρήσιν ναρκωτικών».
Γαλλία, 1 άνδρας καί 1 γυναίκα.

23. Νόμος περί προστασίας τού 
εθνικού νομίσματος.
Α ' Παράνομη έξαγωγή δραχμών: 
α) Αγγλία 1 άνδρας 
β) Γερμανία 3 γυναίκες 
γ) Κύπρος 1 άνδρας 
δ) Λίβανος 1 άνδρας καί 1 γυναίκα 
ε) Τουρκία 2 άνδρες.
Β '. Παράνομη έξαγωγή συναλ/τος 
σέ τραπεζογραμμάτια καί επιταγές 
(ταξιδιωτικές - τραπεζικές): 
α) ' Αγγλία 1 άνδρας καί 1 γυναίκα 
β) Γερμανία 1 άνδρας 
γ) Συρία 2 άνδρες 
Γ'. Παράνομη έξαγωγή διαφόρων 

αξιών:
α) Αμερική 1 άνδρας 
β) ' Ολλανδία 1 άνδρας 
Γενικότερα οί άλλοδαποί έγκλημα- 

τίες τού Α ’ δμήνου 1980 ήρθαν στή 
χώρα μας ώς έξής:

1) Από τήν Αφρική καί χώρες τής 
μέσης Ανατολής: 58 (48,73%)
2) Από τήν Δυτ. Εύρώπη καί Β. 
Αμερική 54 (44,53%)

3) Από τήν Άνατ. Ασία καί 
Λατινική ' Αμερική 4 (3,37%)
4) Από τήν Ανατ. Εύρώπη 4

(3,37%)
Από τούς 58 δράστες έγκλημάτων 

πού ήρθαν άπό τήν Αφρική καί τή Μ 
Ανατολή οί 14 (24,13% ) ήσαν 

Πακιστανοί.
Από τούς 120 συνολικά ξένους 

έγκληματίες, οί 30 (25,21%) διώχθη- 
καν γιά άδικήματα τού νόμου περί 
ναρκωτικών.

Τούς μήνες: 'Ιανουάριο - Φεβρουά
ριο - Μάρτιο - Απρίλιο καί Μάιο τοιϋ 
1 980, απελάθηκαν άπό τις άρμόδιες ύ- 
πηρεσίες τής Αστυνομίας Πόλεων 
515 άλλοδαποί, έπειδή διέμεναν στή 
χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής.

Ο άριθμός τών άπελαθέντων καί ή 
χώρα τους, στήν όποια άπελάθηκαν, 
άναλυτικά έχει ώς άκολούθως:

1. Αγγλία 0 άνδρες 1 γυναίκα
2. Αίγυπτος 137 άνδρες καί 18 
γυναίκες

3. Αιθιοπία 5 άνδρες καί 1 γυναίκα
4. Γαλλία 0 άνδρες καί 2 γυναίκες
5. Δυτ. Γερμανία 1 άνδρας καί 2 
γυναίκες
6. ' Ελβετία 1 άνδρας καί 1 γυναίκα
7. Λίβανος 14 άνδρες καί 5 γυναίκες
8. Νιγηρία 19 άνδρες καί 2 γυναίκες
9. Ταύλάνδη 3 άνδρες καί 2 γυναίκες

10. Τουρκία 32 άνδρες καί 1 γυναίκα
11. Φιλιππίνες 4 άνδρες καί 14 
γυναίκες

12 Βραζιλία 1 άνδρας
13. Γιουγκοσλαβία 1 άνδρας
14. Γκάμπια 33 άνδρες 
1 5. Γ κάνα 11 άνδρες
16. Ιαπωνία 1 άνδρας 
1 7. ' Ινδία 44 άνδρες
18. Ινδονησία 2 άνδρες
19. Ιορδανία 7 άνδρες
20. Ιράκ 5 άνδρες
21. ' Ιράν 4  ά νδρ ες
22. Ιρλανδία 1 άνδρας
23. ' Ισραήλ 1 άνδρας
24. ' Ιταλία 1 άνδρας
25. Καναδάς 1 άνδρας
26. Κένυα 6 άνδρες
27. Κορέα 1 άνδρας
28. Κύπρος 2 άνδρας
29. Λιβύη 8 άνδρες
30. Μαρόκο 1 άνδρας
31. Πακιστάν 51 άνδρες
32. Περού 1 άνδρας
33. Σουδάν 1 5 άνδρες
34. SRI - LANKA (πρώην Κεϋλάνη) 1 3 
άνδρες

35. Συρία 22 άνδρες
36. Τανζανία 4 άνδρες
37. Τυνησία 5 άνδρες 
38 Χιλή 8 άνδρες
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Οί άπαίσιοι κακούργοι ατό έδώλιο τού κατηγορουμένου.

ΜΦΨΜΜ Μ Ψ Μ Μ  1&1?
D  ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στά 1930, όταν, 
D  τήν 18ην ' Ιουλίου μιά είδηση 

συνεκλόνισε τήν ήσυχη κοινωνία 
τής Λειβαδιάς καί στή συνέχεια 
ολόκληρη τήν Ελλάδα. Τό βράδυ, 
ώρα οκτώ τής ήμέρας εκείνης, 
άγνωστοι άρπαξαν άπό τό κέντρο 
τής πόλεως τόν μικρό Λουκά, γυιό 
τοϋ έμπορου καί μεγαλοκτηματία 
τής Λειβαδιάς Παναγιώτη Στάμου.

Τό έγκλημα αυτό, άγνωστο στό 
είδος του γιά τήν ' Ελλάδα τής 
έποχής έκείνης κινητοποίησε 
άμέσως τις έντόπιες αρχές άσφα- 
λείας, οί όποιες μέ έπικεφαλής τόν 
μοίραρχο τής Χωροφυλακής ' Ιωάν
νη Κουρεμπανά, άρχισαν έκτετα- 
μένες έρευνες πρός κάθε κατεύ
θυνση καί κυρίως πρός τήν πλευράν

μερικών «άδρανών συμμοριών», 
πού παλαιότερα μάστιζαν τή χώρα 
μας.

Ή  πρώτη δραματική νύχτα 
πέρασε, χωρίς νά ύπάρξη κάποια 
συγκεκριμένη καί συστηματική 
ένέργεια, πράγμα άλλωστε άδύνα- 
το, όταν τό πρωί τής έπομένης, ό 
τραγικός πατέρας, πήρε άπό τόν 
ταχυδρόμο τής γειτονιάς του μιά 
έπιστολή. Ο Παναγιώτης Στάμος, 
κάτω άπό τούς όδυρμούς καί τις 
κατάρες συγγενών καί φίλων γιά 
τούς κακούργους άνοιξε τό γράμ
μα, στό οποίο οί άπαγωγείς τόν 
«διαβεβαίωναν», ότι ό μικρός γυιός 
του είναι καλά καί ότι θά τόν άφηναν 
έλεύθερο νά έπιστρέψη κοντά του, 
έάν τούς έστελνε στό σημείο πού

ώριζαν 800.000 δρχ. ώς λύτρα, 
ποσό τεράστιο γιά τά οικονομικά 
δεδομένα τής έποχής.

' Ο άτυχής Στάμος συνεκέντρω- 
σε τά λύτρα καί μέ δικό του 
άνθρωπο τά έστειλε στό σημείο πού 
είχαν έπιλέξει οί άπαγωγείς. Οί 
τελευταίοι άπό φόβο, ότι θά πέσουν 
σέ μπλόκο τής Χωροφυλακής 
άπέφυγαν αύτή τήν πρώτη συνάν
τηση. " Ετσι, συνέχισαν νά άπειλοϋν 
καί νά έκβιάζουν τόν πατέρα Στάμο, 
πρός τόν όποιο έστειλαν τέσσερις 
άκόμα έπιστολές, χωρίς όμως καί 
πάλι νά φανούν συνεπείς στό 
«ραντεβού» τους.

Οί διαπραγματεύσεις δΓ άλλη- 
λογραφίας μέ τούς άγνωστους 
κακούργους, ή ήλικία τού Λουκά
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

Επάνω: Στιγμιότυπο άπό τή δίκη των κακούργων. ' Ο πρώτος άπό δεξιά είναι ό άρχηγός τής 
συμμορίας Σωτήρχαινας. Κάτω: Οί τραγικοί γονείς τού σφαγιασθέντος μικρού καί μερικοί άπό 
τούς μάρτυρες κατηγορίας.

Στάμου, ήταν μόλις οκτώ έτών, οί 
έκδηλώσεις τοϋ λαού τής Λειβα
διάς καί άλλα περιστατικά, είχαν 
γίνει «σήριαλ» γιά τόν άθηναϊκό 
τύπο, ό οποίος παρακολουθούσε 
στιγμή πρός στιγμή τήν έξέλειξη 
τής ύποθέσεως καί μέ πολύστηλες 
περιγραφές πληροφορούσε τούς 
άναγνώστες του γιά τό πρωτάκου
στο καί όπως προαναφέραμε 
«άσυνήθιστο» έγκλημα.

Οί ήμερες περνούσαν καί κάθε 
ελπίδα γιά τήν άπελευθέρωση τού 
μικρού Λουκά είχε σχεδόν χαθεί, 
λόγω τής καχυποψίας τών άπαγω- 
γέων του καί παρά τή δήλωση τού 
πατέρα του, ότι ήταν πρόθυμος νά 
δώση τά λύτρα καί νά μή ζητήση 
τήν ποινική τους δίωξη.

Πρό αύτών τών δεδομένων καί 
λόγω τής σοβαρότητος τής ύποθέ
σεως ή άνάκριση άνατέθηκε στόν 
άντεισαγγελέα έφετών Φωτ. Κρι- 
τσέλη. ' Ο άντεισαγγελέας Κριτσέ- 
λης μέ τήν ένεργό συμπαράσταση 
καί τή βοήθεια μερικών άπό τά 
καλύτερα «λαγωνικά» τής Χωρο
φυλακής καί μέ βάση ώρισμένες 
άόριστες πληροφορίες καί ένδεί- 
ξεις διέταξε τήν σύλληψη σέ πρώτη 
φάση μερικών «τύπων», καί γνω
στών παλληκαράδων τής περιοχής, 
άπό τούς όποιους πρώτοι ήταν ό Γ. 
Σωτήρχαινας καί ό Γ. Μπάλλας. Στή 
συνέχεια, συνελήφθη καί περιορί
στηκε ώς ύποπτος καί ό ταχυδρομι
κός διανομέας Τζαμτζής, ό όποιος 
ήταν έκείνος, πού έφερνε στό 
Παναγιώτη Στάμο τις έπιστολές, 
τών κακοποιών. "Η άνάκριση 
συνεχίστηκε μεθοδικά, σέ σημείο, 
πού ό κύκλος τών ύποπτων νά 
διευρυνθή μέ τή σύλληψη καί 
άλλων, τών Μπρίνου, Παπαδανιήλ, 
Λουκά καί Ζαχαρία. ' Αλλά, τό έργο 
τών άνακριτών συναντούσε πολλές 
δυσχέρειες έπειδή, έκτος τών 
άλλων, πολλοί έφοβούντο νά 
μιλήσουν, γιατί ή συμμορία άσκούσε 
πραγματική τρομοκρατία στή πε
ριοχή καί οί κρατούμενοι είχαν όχι 
μόνο «ισχυρούς φίλους» άλλά καί 
«ύποτακτικούς» πού θά «πλήρω
ναν» μέ τό πάρα πάνω, έάν τυχόν 
όσοι «ήξεραν» έκαναν τήν άπρο- 
νοησία νά «μιλήσουν».
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΙΤΑ Μ Ο Υ

Ο μικρός Ζαχαρίας, ό όποιος κάθησε έπίσης στό έδώλιο τού κατηγορουμένου, μέ τήν 
κατηγορία ότι αυτός παρέουρε τόν ουνομήλικόν του Στάμου καί τόν παρέδοιοε ατούς 
σφαγείς του.

' Εν τώ μεταξύ καί όσο οί 
ανακρίσεις συνεχίζονταν, δεκάδες 
πολίτες καί χωροφύλακες πού 
είχαν συγκροτήσει ειδικά συνερ
γεία, έψαχναν γιά τόν μικρό Στάμο. 

Επειδή ύπήρχε ή ύποψία ότι οί 
άπαγωγεϊς τόν είχαν ήδη σκο
τώσει έγιναν έκσκαφές σέ πολλά 
σημεία, χωρίς όμως άποτέλεσμα. 
Τό ίδιο άκαρπες ήταν καί οί 
έρευνες πού έκαναν βοηθητικά τού 
στόλου γιά πολλές ήμέρες στά 
παράλια τού Κορινθιακού.

Είχαν περάσει περισσότεροι άπό 
τρεις μήνες άπό τήν ήμερα τής 
άπαγωγής καί καμμιά άχτίδα φωτός 
δέν φαινόταν, ή όποια θά μπορούσε 
νά «βάλη σέ κάποιο δρόμο» τήν 
άνάκριση, γιά τήν έξιχνίαση αύτού 
τού άπαισίου έγκλήματος, όταν στις 
άρχές Νοεμβρίου, ένας άπό τούς 
προφυλακισμένους «κάτι» ήθελε 
νά καταθέση. "Ηταν ό Μπρίνος, ό 
όποιος, μέ έξοργιστική θρασύτητα 
«μίλησε» στόν Καρδαμάνη, στον 
οποίο είχε άνατεθή τήν περίοδο 
έκείνη ή διενέργεια τής άνακρί- 
σεως. Ό  Μπρίνος «άπεκάλυψε» 
στόν Καρδαμάνη ότι όΣωτήρχαινας 
καί ό γέρο-Ζαχαρίας Γεώργιος είναι 
οί δράστες τής άπαγωγής τού 
μικρού Στάμου. «Τό βράδυ τής 
18ης Ιουλίου «κατέθεσε» ό 
Μπρίνος, ό μικρός είχε πάει γιά τήν 
άγορά φαρμάκων καί όταν έπέ- 
στρεφε στό σπίτι του συνήντησε 
τόν 13ετή φίλο του Γ. Ζαχαρία, ό 
όποιος «μιλημένος» παρέσυρε τόν 
Λουκά, στό σπίτι τού παππού τού Γ. 
Ζαχαρία, έπίσης. Εκεί συνέχισε ό 
Μπρίνος, περίμεναν ό Ζαχαρίας καί 
ό Σωτήρχαινας. Φίμωσαν τόν Στάμο 
καί άφοΰ τόν κράτησαν δεμένο 
δέκα ολόκληρες ήμέρες στό 
ύπόγειο τού σπιτιού τού Ζαχαρία, 
τόν παρέδοσαν σέ ένα βοσκό, ό 
όποιος τόν μετέφερε στά γειτονικά 
βουνά. ' Η «ομολογία» τού Μπρί- 
νου, έδωκε άπροσδόκητη τροπή 
στήν πορεία των άναζητήσεων καί 
κάποιες έλπίδες στόν τραγικό 
πατέρα, ότι πιθανόν νά ζούσε 
άκόμα ό γυιός του.

Αλλά, ή έκπληξη γιά τόν 
άνακριτή καί γιά τούς άξιωματικούς 
τής Χωροφυλακής «ήλθε», όταν ό

μικρός Ζαχαρίας έβεβαίωσε τό 
άληθές τών «άποκαλύψεων» τού 
Μπρίνου καί άκόμα ότι αύτός 
έγραψε τις έπιστολές πού οί άπα- 
γωγείς έστειλαν στόν Στάμου. 
Μάλιστα, συμπλήρωσε ό 13ετής 
Ζαχαρίας, τήν πρώτη έπιστολή 
έγραψε μέ τό δεξί χέρι καί γρήγο
ρα, τις δέ ύπόλοιπες τέσσε
ρις μέ τό άριστερό χέρι καί άργά.

' Η «άποκάλυψη» τού μικρού 
Ζαχαρία ύπεχρέωνε τούς διερευ
νητές τής ύποθέσεως στήν άλλαγή 
τακτικής, άφού ήταν σχεδόν 
άπίθανο νά διανοηθοΰν, ότι ένα 
μικρό παιδί θά μπορούσε νά άντέξη 
στήν έξονυχιστική άνάκριση καί νά 
ύποκρίνεται μέ τόση μαεστρία. 
"Ομως καί γιά νά είναι άπολύτως 
σίγουροι, έστειλαν στήν ’ Αθήνα 
σχολικά τετράδια τού Ζαχαρία, γιά 
νά έξετασθοϋν καί νά συγκριθούν 
μέ τις έπιστολές, τις όποιες 
ισχυριζόταν ότι ό ίδιος είχε γράψει. 
Πραγματογνώμονας ορίστηκε ό 
διακεκριμένος γραφολόγος Αρι
στείδης Πουλαντζάς. Τις έπιστο
λές έφερε στήν Αθήνα γιά

μεγαλύτερη άσφάλεια ό ίδιος ό 
Μοίραρχος Κουρεμπανάς, ό όποιος 
ένημέρωσε σχετικώς τόν Πουλαν- 
τζά γιά τήν «ομολογία» τού μικρού. 
Όμως, ή γραφολογική έξέταση 
έδειξε, ότι οί έκβιαστικές έπιστο
λές κάθε άλλο, παρά άπό τό χέρι 
τού άνήλικου Ζαχαρία είχαν γραφεί.

Μετά τήν πρώτη αύτή διαπίστωση 
τού γραφολόγου, ό άνακριτής 
έζήτησε καί τή σχετική έκθεση. 
«Πεπεισμένος (ό άνακριτής) γρά
φει ό κ. Πουλαντζάς, έπί τής 
άληθείας καί θετικότητος τής 
έρεύνης μας καί μέ τόν προφανή 
κίνδυνον νά έκθέσωμεν άνεπανορ- 
θώτως όχι μόνον ή μάς αύτούς, 
άλλά καί τήν φήμην τής Δικαστικής 
Γραφολογίας, προτείναμεν εις τόν 
κατάπληκτον Κουρεμπανάν νά 
βεβαιωθή καί ούτος έπί τής 
άληθείας τής γνώμης μας. Είπομεν 
δηλαδή εις τούτον, ότι έφ' όσον, 
ώς γνωστόν, ό οίοσδήποτε δύναται 
πάντοτε άλανθάστως νά διακρίνη 
τήν ιδίαν του γραφήν καί μεταξύ 
χιλίων τοιούτων άλλων προσώπων
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τήν σημασίαν τής ελληνικής προτά- 
σεως, περί μονίμου διεξαγωγής τών 
' Ολυμπιακών ' Αγώνων έν Ελλάδι, ώς 
αναγκαίας προϋποθέσεως διασώσεως 
τής άγνής Ολυμπιακής Ιδέας.

Ο μεγάλος όραματιστής Κουμπε- 
ρτέν καί πολλοί εκλεκτοί άνθρωποι τής 
εποχής του έδωσαν έν δλη τή έκτάσει 
του τό μέγεθος τοϋ Ολυμπισμού καί 
ήγωνίοθησαν γενναίως διά τήν άναβίω- 
σίν του.

Από δύο έκδόσεις (1967 καί 1979), 
αφιερώματα εις τόν Κουμπερτέν καί 
τόν ' Ολυμπισμόν, τής ' Εταιρείας πρός 
άναβίωσιν τής Ολυμπίας «ΝΕΑ 
ΑΛΤΙΣ», έλήφθησαν τά περισσότερα 
στοιχεία, πρός σύνταξιν τοϋ παρόντος 
σημειώματος. Πρέπει νά σημειωθή 
ένταϋθα ότι ή ώς άνω Εταιρεία 
άποτελεϊ σύγχρονον Ελληνικόν Σωμα- 
τεϊον τό μοναδικόν - έθελοντικοΰ 
έργου, ύπέρ τής άγνής Ολυμπιακής 
' Ιδέας. Εις τό άρθ. 2 τοϋ καταστατικού 
του, ορίζονται τά έξής χαρακτηριστικά, 
περί τού σκοπού τής ' Εταιρείας: 
«Σκοπός τοϋ Σωματείου είνα ι ή 
ένεργός συμμετοχή εις τήν κίνησιν 
μιάς γενικωτέρας προσπάθειας, πρός 
άναβίωσιν τής Ολυμπίας ώς έστίας 
παγκοσμίου άκτινοβολίας, μελλούσης 
νά ποδηγετήση τήν σύγχρονον καί τάς 
έπερχομένας γενεάς, πρός τά αιώνια 
έλληνικά ιδεώδη ψυχικής, πνευματι

κής, καλλιτεχνικής καί σωματικής 
άγωγής καί γενικώτερον ή άναγέννησις 
τής Ολυμπιακής Ιδέας, ώς πνευματι
κής καθαρώς έκδηλώσεως, ήτις θ' 
άποτελέση σημαντικήν συμβολήν εις 
τήν ειρηνικήν άνέλιξιν τού κόσμου, 
πρός μίαν άνωτέραν μορφήν βίου.

Φρονούμε ότι εις τό κείμενον τούτο 
έμπεριέχεται έν περιλήψει ή πεμπτου
σία τού Ολυμπισμού, ώς άνωτέρας 
άνθρωπίνης έκδηλώσεως καί τοϋ 
χρέους όλων μας, έναντι τής Ολυ
μπιακής κληρονομιάς.

«Ό ταν άσχολεϊται κανείς μέ τόν 
Ολυμπισμό - σημειώνει ε ις  τόν 

πρόλογον τής προμνησθείσης έκδό- 
σεως 1979 ό καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου Αθηνών καί Πρόεδρος τής 
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας 
Νικ. Νησιώτης - τις άρχές του καί τήν 
ιδέα του, τότε έμβαθύνει στις ρίζες τού 
άρχαίου έλληνικοϋ πνευματικού πολιτι
σμού. Ιδιαίτερα δέ σήμερα, όπου ή 
ορθολογική κοινωνική μηχανή τής 
άσύνετης παραγωγής καί καταναλώ- 
σεως, τών άπολύτων ιδεολογικών καί 
άντιδραστικών έκκεντρικών μεταφυσι
κών άναζητήσεων. τις όποιες συνο
δεύει ή μανία τοϋ φατριασμού, τής 
ώφελιμοθηρίας καί τοϋ καλοζωϊσμού. ή 
άνίχνευσις τής πνευματικής ρίζας τών 
ολυμπιακών άγώνων είναι μία όασις 
στήν φλέγόμενη έρημο τών ποικιλό

μορφων παθών... Χωρίς αύτήν καί κάτω 
άπό τό ψεύδος τής μάταιης έπιδείξεως 
δυνάμεως. ύλικής υπεροχής, σωβινι- 
στικοϋ έθνικιστικοϋ πνεύματος καί τής 
πολιτικής προπαγάνδας, οί άγώνες 
ξερριζώνονται άπό τήν βάσι τους, 
γίνονται αύτοσκοπός πρός έπιτυχίαν 
ρεκόρ καί άνάδειξι τοϋ έθνικισμοϋ καί 
τού πολιτικού συστήματος, οπότε 
αύτοκαταργοϋνται... Είναι γι αυτό 
άξιέπαινοι όσοι μέ τήν έλεύθερη 
θέλησί τους γίνονται κήρυκες τής 
βαθύτερης πνευματικής ολυμπιακής 
κληρονομιάς σήμερα. Προσφέρουν 
μεγίστη ύπηρεσία στήν αύθεντική 
έλληνική πολιτιστική συμβολή σ' όλο 
τόν κόσμο. Είναι φωτεινά παραδείγματα 
πρός μίμησι σέ χαλεπούς καιρούς, πού 
στέγνωσαν μέ τόν ώφελιμισμό τους καί 
τήν δίψα γιά κυριαρχική δύναμι κάθε 
πηγή πραγματικής γνώσεως καί ορθής 
μεταφυσικής άνατάσεως, στόν καθαρό 
κόσμο τοϋ πνεύματος, τής εύγενοϋς 
άμίλλης. τής ειρηνικής συμβιώοεως 
τών λαών, σάν δοξολογικό θυμίαμα 
στόν πατέρα τοϋ ώραίου, τού μεγάλου 
καί τού άληθινού. . .».

Όπως ή άναβίωσις τοϋ ολυμπιακού 
πνεύματος, διά τής ίδρύσεως τών 
συγχρόνων ολυμπιακών άγώνων άπό 
τού 1896, άπετέλεσε τήν άντίδρασιν 
τών εύγενών μελετητών τής έξελίξεως 
τών πολιτιστικών θεσμών καί όπλον
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τοϋ αύτοϋ ή διαφόρου περιεχομέ
νου, θά πρέπη καί ό μικρός 
Ζαχαρίας νά διακρίνη καί άναγνωρί- 
ση τάς κατά τήν «ομολογίαν του» 
διά χειρός του γραφείσας, τάχα, 
πέντε έκβιαστικάς έπιστολάς καί άν 
ταύτας ήθέλαμεν άναμίξει μέ 
άλλας όμοιου περιεχομένου γε- 
γραμμένας διά χειρός άλλων 
προσώπων. ' Ο Κουρεμπανάς συ- 
νεφώνησεν ώς ειδικός, πρός ταϋτα 
καί τότε άνεχωρήσαμεν τήν νύκτα 
τής 8 Νοεμβρίου 1930 εις Λεβά- 
δειαν πρός έπαλήθευσιν τοϋ 
τοιούτου «πειράματος» καί πρός 
διαπίστωσιν περί τοϋ άν καί κατά 
πόσον αί μέθοδοι τής Δικαστικής 
Γραφολογίας είναι άσφαλεϊς καί 
δύνανται νά έμπνέουν αύται 
έμπιστοσύνην.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ ταξιδιού 
ήτοιμάσαμεν, έπί όμοιου τύπου ώς 
οί άνώνυμοι έπιστολαί χάρτου, περί 
τάς τριάκοντα έπιστολάς διά 
μολυβδίδος καί τοϋ αύτοϋ περιεχο
μένου καί τινας μέν τούτων διά 
ταχείας καί εύχεροϋς γραφής, 
άλλας δέ βραδείας καί δυσχερούς 
τοιαύτης, ώς καί άλλας διά τής 
άριστεράς χειρός. Πάσας ταύτας 
άνεμίξαμεν μέ τάς αύθεντικάς 
έκβιαστικάς έπιστολάς καί οϋτω 
είμεθα έτοιμοι πρός έπαλήθευσιν ή 
διάψευσιν τοϋ έκ τής διερευνή- 
σεως προκύψαντος πορίσματος, 
τής όποιας τό άποτέλεσμα έναγω- 
νίως άνέμενεν ιδιαίτερα ό Κουρε
μπανάς, βέβαιος ών ότι ή μέν 
ομολογία τοϋ μικρού Ζαχαρία ήτο 
άληθής, ή δέ γνώμη ήμών’ περί μή 
έγγραφής τών έκβιαστικών έπιστο- 
λών καί συνεπώς καί τοϋ ψευδούς 
τής ομολογίας ήτο, τάχα, προφα
νώς πεπλανημένη».

"Οταν ό γραφολόγος Πουλαν- 
τζάς καί ό μοίραρχος Κουρεμπα
νάς έφθασαν στή Λειβαδιά, κάλε- 
σαν ένώπιον τοϋ άνακριτή τόν μικρό 
Ζαχαρία γιά νά βεβαιώση, έάν είναι 
ό ίδιος συντάκτης τών πέντε 
έπιστολών. Ό  Ζαχαρίας «ώμολό- 
γησε» καί πάλι καί έπέμεινε, στήν 
άρχική κατάθεσή του, ότι δηλαδή 
καί τις πέντε έπιστολές τις 
έγραψε ό ίδιος. Τήν πρώτη μέ τό 
δεξί χέρι καί γρήγορα καί τίς

' Ο αρχηγός τής συμμορίας ι . λωτήρχαινας. 
σέ χαρακτηριστικό σκίτσο τής έποχής.

ύπόλοιπες μέ τό άριστερό χέρι καί 
άργά. Όταν ό άνακριτής τόν 
έρώτησε, έάν γνωρίζη τίς έπιστο
λές πού έγραψε, ό μικρός άπάντη- 
σε καταφατικώς «Τότε συμπληρώ
νει ό Αριστείδης Πουλαντζάς 
έφθασεν άγωνιωδώς ή κρίσιμη 
στιγμή. Ό  Ανακριτής έλαβε τόν 
ορμαθόν τών ίδιου σχήματος καί 
όμοιου τύπου χάρτου έπιστολών, 
μεταξύ τών όποιων εύρίοκοντο καί 
αί 5 ύπό έλεγχον έκβιαστικαί καί 
έζήτησε παρά τού Ζαχαρία νά 
έξετάση ταύτας καί άνασύρη, τάς 
κατά τήν ομολογίαν του, διά χειρός 
του γραφείσας. Ό  μικρός έφάνη 
έκπλαγείς καί πρός στιγμήν έμεινεν 
ένεός. "Απαντες ήμείς, μετά δι
καιολογημένης άλλως τε άνυπομο- 
νησίας, άνεμέναμεν τό τί θά έπρατ- 
τεν ό έξεταζόμενος, κρεμόμενοι 
κυριολεκτικώς άπό τά χείλη του καί 
παρακολουθοΰντες πάσαν κίνησιν 
αύτοϋ. Καί τότε αίφνιδίως ό μικρός 
Ζαχαρίας άντί έστω καί νά έπιχει- 
ρήση νά άνεύρη τάς 5 έπιστολάς, 
άνελύθη εις λυγμούς καί κλαυθμη- 
ρίζων είπε «ψέμματα σάς είπα, δέν 
έγραψα έγώ καμμίαν έπιστολήν καί 
δέν ξεύρω ποίαι είναι αύται καί ό,τι 
είπα, μοϋ είπαν οί άλλοι νά σάς τό 
πώ».

' Η συνέχεια ήταν νά άφεθή 
έλεύθερος ό μικρός Ζαχαρίας καί ή 
άνάκριση νά πάρη τό σωστό δρόμο 
γιά τήν έξιχνίαση τοϋ έγκλήματος. 
Η δίκη τών κακούργων, άρχισε στις 

2 Δεκεμβρίου τοϋ 1931 στό 
Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς καί 
κράτησε περισσότερο άπό ένα

μήνα, μέχρι τίς 9 ' Ιανουάριου 1932. 
Πρόεδρος τοϋ Δικαστηρίου (ορί
στηκε, σέ άντικατάσταση τοϋ 
’ Εφέτου Σχίμφλε, πού άρρώστησε 
αίφνιδίως ό πρωτόδικης καί μετέ- 
πειτα Αρεοπαγίτης Άργυράκης. 
Μεταξύ τών συνηγόρων ύπερασπί- 
σεως διακρίθηκαν οί Κ. Τσουκαλάς, 
Περ. Ράλλης, Δημ. Μπαμπάκος καί 
Δημ. Δαμασκηνός άπό τούς 15 
συνολικά δικηγόρους, πού είχαν οί 
κατηγορούμενοι.

' Η δίκη αύτή, πού ήταν πραγμα
τικά συνταρακτική, άπετέλεσε ένα 
«σήριαλ» άπό έπεισόδια, άντεγκλή- 
σεις, κρατήσεις συνηγόρων κλπ.

Μάλιστα, όταν ό πρόεδρεύων τοϋ 
δικαστηρίου έτιμώρησε μέ 24ωρη 
κράτηση ένα νέο καί άρκετά 
θορυβώδη δικηγόρο καί τόν έκλει
σε στό κρατητήριο, οί περισσότεροι 
συνήγοροι άπεχώρησαν καί ζήτη
σαν τήν τιμωρία τοϋ Πρωτόδικη. 
Αλλά, παρά τίς διαμαρτυρίες τοϋ 

συνόλου σχεδόν τών δικηγόρων 
τής περιοχής πρωτευούσης ό 
Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος, όχι μόνο δέν έτιμώρησε τόν 
δικαστή, άλλά τόν έκάλεσε στό 
γραφείο του καί τόν συνεχάρη γιά 
τό θάρρος του.

Τό άποτέλεσμα ήταν ότι οί 
κατηγορούμενοι δικάστηκαν σχε
δόν χωρίς ύπεράσπιση, γιατί οί 
δικηγόροι δέν έπανήλθαν στό 
δικαστήριο. Οί ειδεχθείς έγκλημα- 
τίες καταδικάστηκαν σέ διάφορες 
ποινές. Από αύτούς οί τρεις, οί 
άρχηγοί τής συμμορίας, δηλαδή οί 
Γ. Σωτήρχαινας, Ναπολ. Λουκάς καί 
I. Παπαδανιήλ τιμωρήθηκαν μέ τήν 
έσχάτη τών ποινών.

' Η τραγική «λεπτομέρεια» τής 
όλης ϋποθέσεως ήταν, ότι, ποτέ 
κανείς δέν έμαθε, πού, πότε καί 
πώς σκοτώθηκε τό άθώο καί 
άφταιγο παιδί ό Λουκάς Στάμος. 
Μετά τό χαμό του ολόκληρη ή 
οικογένεια Στάμου, έγκατέλειψε 
τή Λειβαδιά. ' Ο πόνος γιά τόν 
τραγικό Λουκά, ήταν μεγαλύτερος 
άπό τήν άγάπη τής πατρίδας...

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Αστυνόμος Β’
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τέχνη του νά κρατάη σέ αγωνία όλο τόν 
κόσμο, δέν περιοριζόταν μόνο στίς 
ταινίες του, άλλά καί στην ιδιωτική του 
ζωή. Του άρεσε πάντα νά άφηγεϊται σέ 
κοσμικές συγκεντρώσεις διάφορες 
φανταστικές ιστορίες γιά άγριους, μέ 
επίκεντρο, κατά προτίμησι, μιά γυναί
κα, καί φρόντιζε στή κατάλληλη στιγμή 
πού ή άγωνία είχε κορυφωθεΐ νά τή 
διακόπτη απότομα καί νά βρίσκη 
κάποιο τρίτο πρόσωπο γιά νά άλλάξη 
τή συζήτηση.

Κάποτε, ό Χίτσκοκ είχε μπή σ' ένα

Α ΥΤΟ είναι μακάβριο..». Είπε 
κάποιος μόλις άκουσε τήν είδηση 

τού θανάτου τού Χίτσκοκ. Γιατί ό 
διάσημος "Αγγλος σκηνοθέτης, ό 
άριστοτέχνης τού «θρίλλερ» πέθανε 
στό Λό< Αντζελες σέ ήλικία 80 έτών. ' Ο 
θάνατός του όπως θά περίμενε κανείς 
δέν είχε «σασπένς». ' Οφείλεται σέ άπλά 
καί φυσικά αίτια. Έπασχε άπό άρθριτι- 
κά καί παθήσεις των νεφρών καί ή κα- 
τάστασις τής υγείας του, χειροτέρεψε 
τό Σαββατόβραδο. Στό πλευρό του, τίς 
τελαυταΐες στιγμές ή γυναίκα του “Αλ
μα καί ή κόρη του Πατρίτσια θ ' Κόνελ 
καί τά έγγόνια του.

Περισσότερο άπό μισό αιώνα ό 
κοντός άνθρωπάκος μέ τή φαλάκρα, τό 
ροδαλό πρόσωπο καί τό βάρος των 
100 καί πλέον κιλών του, δέν έκανε 
τίποτε άλλο στή ζωή του άπό τό νά 
σκέφτεται κάθε τόσο μέ ποιό τρόπο θά 
μάς ταράξη, μέσα άπό τίς 80 ταινίες 
πού πρόλαβε καί γύρισε. Καί, βέβαια 
ήταν δικαιολογημένα αύτό πού είχε πή 
κάποτε ό φρανσουά Τρυφώ γι' αυτόν.

«Προξενεί στό κοινό μικρότερη 
πλήξη άπό κάθε άλλο σκηνοθέτη στόν 
κόσμο».

Ό  Δαιμόνιος αύτός σκηνοθέτης δέν 
ένδιαφερόταν γιά τήν άνακάλυψι τού 
δολοφόνου, όσο γιά τήν έντεχνη 
διέγερσι τών συναισθημάτων τού 
κοινού. Ποιος δέν θυμάται τό περίφημο 
«Ψυχώ» τού; "Ηταν άδύνατο, σέ κάθε 
προβολή τού φίλμ, νά μήν άκούσεις καί 
μιά κραυγή μέσα στήν αίθουσα τού 
κινηματογράφου, τή στιγμή πού ό 
ψυχοπαθής ήρωας πού ύποδυόταν ό 
"Αντονυ Πέρκινς, έπνιγε τά θύματά του 
στή μπανιέρα. Γιά νά μήν άναφέρουμε 
«Τά πουλιά».

Σέ εκατομμύρια άνθρώπους είχε 
μεταδώσει τό ρίγος καί τόν τρόμο. ' Η

γεμάτο άσανσέρ, όπου οί περισσότεροι 
ήταν άπορροφημένοι άπό τήν άνάγνω- 
ση τών εφημερίδων τους. Ξαφνικά μιά 
δυνατή φωνή διέκοψε τή σιωπή. "Ηταν 
ή φωνή ενός χοντρού άντρα πού έλεγε 
στόν φίλο του:

Δέν είχα άμφιβολία πώς τό περίστρο
φο ήταν γεμάτο...

Καί ενώ τά μάτια όλων έπεσαν επάνω 
του, εκείνος συνέχισε:

— ' Η γυναίκα μοΰ είχε πή ότι ό 
άνδρας της έλειπε τό Σαββατοκύριακο. 
"Οταν άκουσα νά χτυπούν τήν πόρτα, 
άντέδρασα ένστικτωδώς...

Αυτή τή φορά όλοι είχαν κρεμασθή 
άπό τά χείλη του. Καί ένώ ό θάλαμος 
σταματούσε, ό χοντρός κύριος βγήκε 
προσθέτοντας μέ πολλή άφέλεια:

— ' Η σφαίρα έφυγε καί ό τύπος μας 
ταξίδεψε στόν άλλο κόσμο...

Αύτός ήταν ό Αλφρεντ Χίτσκοκ, 
πού τού άρεσε νά παίζη μέ τόν τρόμο 
καί τόν θάνατο. "Ενα παιχνίδι πού στίς 
31 τού περασμένου Δεκέμβρη τού 
χάρισε καί ένα τίτλο: Χρίσθηκε 'Ιππό
της άπό τή βασίλισσα ' Ελισάβετ.

Ανάμεσα στίς κλασικές τανίες τού 
Χίτσκοκ, είναι καί ή περίφημη «Ρεβέκ
κα» πού βασίζεται στό όμώνυμο 
μυθιστόρημα τής Δάφνης Ντύ Μωριέ 
«Μάρτυς κατηγορίας», τά «39 βήματα», 
«Μυστικός πράκτωρ», «Μιά γυναίκα 
εξαφανίζεται», «Νοτόριους», «'Υπόθε
σης Παραντάϊν», «Ό  άνθρωπος πού 
γνώριζε πολλά», «Στή σκιά τών 
τεσσάρων γιγάντων», «Ψυχώ», «Τά 
πουλιά», «φρενίτις» καί άλλες πολλές.

Στήν επέτειο τών 80 χρόνων του, πέ
ρυσι στίς 13 Αύγούστου, ό Σέρ 
"Αλφρεντ Χίτσοκ, δήλωσε ότι δουλεύει 
τό σενάριο μιας ταινίας πού βασίζεται 
στήν υπόθεση ενός διαβόητου Βρεταν- 
νοΰ κατασκόπου.

ΕΦΥΓΕ Ο ΜΑΙΤΡ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΙΛΛΕΡ
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«ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ» ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΚΩΤΙΕ

Ο ΧΕΝΡΥ Μέρτζερ, όσυγγραφεύς 
τής «Ζωής τών Μποέμ», είπε ότι 

μόνο οτό Παρίσι ήταν δυνατό νά βρή 
κανείς ένα πραγματικό μποέμ. ' Η 
παρατήρησίς του αύτή ήταν οωστή. 

Η ' Αγγλία τοϋ δέκατου ενάτου αίώνος 
παρουσίασε εκκεντρικούς, όπως ό 
" Εντουαρντ Φιτστζέραλντ καί ό Ούίντα, 
έστέτ, όπως ό ΡοσσέΤι καί ό Ούίλλιαμ 
Μόρρις, κοινωνικά ανορθόδοξους 
συγγραφείς, όπως ό Σοϋίνμπερν καί ό 
Ούάιλντ. Τέτοιες φυσιογνωμίες όμως, 
φαίνεται ότι αποτελούσαν έξαιρέσεις. 
Δέν υπήρχε συνειδητή κίνησις τών 
μποέμ, καί, φυσικά, ούτε κοινότης. 
Καθώς παρατήτησε ό "Αντριου Λάνγκ: 
«' Η Αγγλία ποτέ δέν συνεδύασε τό 
πανεπιστήμιο μέ τό κεφάλαιο, ούτε 
καθιέρωσε τόσο μεγάλο χάσμα άνάμε- 
σα σέ δυό τάξεις άνθρώπων τών 
Γραμμάτων». Τόν δέκατο ένατο αιώνα, 
ό ” Αγγλος φοιτητής άνήκε σχεδόν κατά 
κανόνα στή ν άνώτε ρη ή τήν μεσαία τάξι. 
Έτσι δέν έγνώριζε τήν ένδεια τοϋ 
Γάλλου φοιτητοϋ τής Αριστερής 
Όχθης. Μπορεί νά ήταν άνορθόδοξος 
στά «πιστεύω» του, άσωτος, άλλά όχι 
ταβερνόβιος. Δέν ζούσε τρώγοντας 
μόνο ένα ξεροκόμματο μέ τήν συντρο
φιά μιας ράφτρας σέ μιά σοφίτα 

Καί όμως, ή διαφορά άνάμεσα στόν 
Αγγλο σπουδαστή καί τόν Γάλλο 

σύγχρονό του ήταν κάτι περισσότερο 
άπό μιά διαφορά στήν κοινωνική τάξι ή

' Ο μποεμισμός ήταν ένας τρόπος ζωής πού έπεκράτησε κυρίως άνάμεσα 
στήν σπουδάζουσα νεολαία καί τούς καλλιτεχνικούς, κύκλους τοϋ 
Παρισιού. Στήν δεκαετία τοϋ 1 8 3 0  ό κόσμός τών μποέμ έδημιούργησε  
ένα θερμό κλίμα, πρόσφορο γιά κάθε είδους καλλιτεχνική καί 
λογοτεχνική δημιουργία.

στήν οικονομική κατάστασι. Ή ταν μιά 
βασική διαφορά ιδιοσυγκρασίας, πού 
έξακολουθεί νά ύπάρχη πάντοτε. Ό  
Γάλλος, έκ φύσεως, έχει σέ μεγαλύτε
ρο βαθμό άπό τόν " Αγγλο άνεπτυγμένη 
τήν τάσι νά δεχθή τόν μποέμικο τρόπο 
ζωής, τήν οκνηρία, τήν έπιπολαιότητα 
καί τήν παράφορη βιαιότητα του. Ό  
Γάλλος, έκ φύσεως, τείνει περισσότε
ρο νά παρασυρθή άπό τό πάθος τοϋ 
καφενόβιου, ή νά παρατείνη ένα 
διάλογο πνευματικό. Τοϋ λείπει τό 
πρακτικό πνεϋμα τοϋ "Αγλλου. « Ό  
μποεμισμός», είπε ό "Αρθουρ Ράνσομ, 
«είναι αισχρή λέξις φανταχτερή καί 
γεμάτη προσποίησι».

Τό 1849, όταν δηλαδή ή «Ζωή τών 
Μποέμ» άνέβηκε γιά πρώτη φορά στό 
θέατρο, κάποιος συγγραφεύς στό έργο 
του «Ή  Σιλουέττα» είχε τονίσει ότι ό 
μποεμισμός βρισκόταν στήν περιοχή 
τοϋ Σηκουάνα. «Τά όριά του άπό τόν 
βορρά τά όριζε τό ψύχος, άπό τήν δύσι 
ή πείνα, άπό τόν νότο ό έρωτας, καί άπό 
τήν άνατολή ή έλπίδα». « Ό  Μποεμι- 
σμός είναι μία θλιβερή χώρα», έγραψε 
ό ' Αλφόνς ντέ Καλόν, στό βιβλίο του 
«Ταξίδι στήν χώρα τών Μποέμ». «Τά 
όριά του άπό τόν βορρά τά καθορίζει ή 
άνάγκη, άπό τόν νότο ή άθλιότης, άπό 
τήν άνατολή ή αύταπάτη, καί άπό τήν 
δύσι τό νοσοκομείο». Γιά τόν λόγο αύτό, 
ή μελέτη τών μποέμ άποτελεϊ στήν 
πραγματικότητα μελέτη ένός ορισμέ

νου τρόπου ζωής σέ ορισμένες 
συνοικίες τοϋ Παρισιού. Καί ή μελέτη 
άρχίζει μέ τήν έμφάνισι τοϋ πρώτου 
μποέμ, τό 1830.

Υπήρχαν πολλοί λόγοι, νά έμφανι- 
σθή ό μποεμισμός αύτή άκριβώς τήν 
έποχή, καί οι κυριώτεροι ήσαν πολιτικοί 
καί κοινωνικοί. Ό  Φιλάρετος Σάσλ,

Γ. ΣΑΝΔΗ
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Ε να ά π ό  τά στούντιο τού Παρισιού, στά όποια συγκεντρώνονταν οί Μποέμ τής έποχής. Λιθογραφία τού Γκαβαρνί.

συγγραφεύς καί κριτικός, σχολίασε μέ 
τόν πιό εύστοχο τρόπο τό υπόβαθρο 
τού μποεμισμοϋ. Νέος, έζησε επτά 
χρόνια στήν ' Αγγλία καί έργάσθηκε σέ 
κάποιο εκδοτικό οΤκο. Στήν Αγγλία 
παρατήρησε ότι έτρεφ αν γενικό 
θαυμασμό γιά τις διάνοιες. Διεπίστωσε 
τήν ϋπαρξι κοινού πνεύματος, πίστεως 
θρησκευτικής καί πολιτικής σταθερό- 
τητος. Μετά τήν έπταετία, έπέστρεψε 
στήν Γαλλία καί έξέτασε τήν δική του 
πατρίδα μέ μάτια ξεκάθαρα καί γεμάτα 
θλϊψι. Δέν φαινόταν νά έχη άναπτυχθή 
ό πατριωτισμός, ούτε καί τό αίσθημα 
τής συλλογικής εύθύνης. Επικρατού
σε έκε ϊ μιά γενική, άκαταμάχητη, 
φυσική δυσφορία, ένώ μερικοί, καθώς 
πίστευε ό ίδιος, ξέφευγαν άπό τήν 
καθημερινή ζωή, γιά νά ζήσουν στόν 
κόσμο τής φαντασίας τους.

' Η δυσφορία αύτή - ή ή «άσθένεια 
τού αίώνος» - μπορεί κάπως νά έξηγηθή 
άπό τόν τερματισμό των ναπολεόντειων 
πολέμων. Οί γιοι των παλαιμάχων τού 
Ναπολέοντος έχασαν τόν έαυτό τους 
μέσα σέ όνειρα. Πιό σωστό θά ήταν νά 
λέγαμε ότι ήθελαν νά κάνουν στήν 
ιδιωτική τους ζωή τις πράξεις πού 
έκαναν οί πατέρες τους στό πεδίο τής 
μάχης. Η γενεά τού 1830 ήταν γιά 
πολλά χρόνια ή πρώτη πού δέν 
μπορούσε νά δώση διέξοδο στις 
έσωτερικές της παρορμήσεις καί 
δυνάμεις, ή νά ίκανοποιήση τις

φιλοδοξίες της στό πεδίο τής μάχης.
' Η ζέσις έπρεπε νά χρησιμοποιηθή μέ 
άλλον τρόπο. Καί γι' αυτό, τό ότι 
ξεχώριζε άπό τις άλλες, θά πρέπει νά 
άναζητηθή άλλοΰ. Πολλοί νέοι είχαν 
διαπιστώσει ότι ό δικός τους έπιδεικτι- 
κός φιλελευθερισμός, άλλά καί ό 
φιλελευθερισμός τών γονέων τους, 
τούς είχε κλείσει τόν δρόμο τής 
έπαγγελματικής σταδιοδρομίας σέ 
ορισμένους τομείς, τήν έποχή τής 
Παλινορθώσεως. Καί τό γεγονός αύτό, 
κατά τήν γνώμη τού μυθιστοριογράφου 
καί δημοσιογράφου Αλφόνσου Κάρ, 
ήταν ή αιτία γιά τήν δημιουργία μιάς 
«άργόσχολης καί φωνασκούσης νεο
λαίας», καί ό λόγος πού καί σήμερα 
άκόμη άποκαλοϋμε τήν νεολαία τού 
είδους αύτοΰ «μποέμ». Ο Άλφρέ 
Ντελβώ, συγγραφεύς καί μποέμ ό ίδιος, 
βρήκε τις ρίζες τής «Ζωής τών Μποέμ» 
στήν έπανάστασι, πού έβαλε τέλος 
στήν Παλινόρθωσι τών Βουρβώνων καί 
έφερε στόν θρόνο τόν Λουδοβίκο - 
Φίλιππο. ' Ο μποεμισμός, είπε, ήταν τό 
«τέκνο τής έπαναστάσεως τού 1830 καί 
τού ρομαντισμού».

Ο τρόπος ζωής τών μποέμ συνέβα
λε στήν ίκανοποίησι μιάς άνάγκης γιά 
έντονη συγκίνησι, πολιτικούς προσανα
τολισμούς καί άνεξαρτησία. "Εδωσε 
στήν νεολαία τήν εύκαιρία νά έκφράση 
τήν άτομικότητα της. Έπρόκειτο γιά 
μιά άνακούφισι άπό τήν «άσθένεια τού

αίώνος»." Ηταν ένα άντάλλαγμα γιά τήν 
ζωή πού πέρασε κάτω άπό τήν 
καταδυνάστευσι τής άστικής τάξεως. 
" Ηταν άκόμη ένα κομμάτι τού ρομαντι
κού της «πιστεύω». Όπως παρατήρη
σε κάποιος συγγραφεύς στόν «Καλλι
τέχνη»: « Ό  καλλιτέχνης δέν σέρνεται 
όπως ό σύγχρονος άστός σέ μιά άθλια 
καί χυδαία ζωή... Τόν μεγάλο καλλιτέ
χνη τόν τραβά πάντοτε, ή ταραχώδης 
καί ιδιότυπη ζωή. 'Υπήρξε πάντοτε ό 
παρεξηγημένος. Καί αύτό γιατί ξεπέ- 
ρασε όλες τις άσήμαντες προκαταλή
ψεις τών άνθρώπων τού περιβάλλοντος 
του. Γιατί έζησε στόν άπόλυτα δικό του 
έπίγειο παράδεισο, στήν άνώτερη 
σφαίρα τών παθών καί ιδεών του».

Οί ρομαντικοί μποέμ έπέσυραν τήν 
προσοχή τής κοινής γνώμης στις 25 
Φεβρουάριου 1830, μέ τήν «μάχη τού 
Έρνάνη». Ή  μάχη πού ξέσπασε τήν 
νύκτα έκείνη στό Γαλλικό Θέατρο δέν 
ήταν μόνο μιά μάχη άνάμεσα στήν 
κλασική καί τήν ρομαντική λογοτεχνία. 
τ Ηταν ό συμβολικός καί άποφασιστικός 
άγώνας άνάμεσα στό παρελθόν καί στό 
μέλλον, άνάμεσα στόν περιορισμό καί 
στήν άπόλυτη έλευθερία. Η έξέχουσα 
φυσιογνωμία στήν πρεμιέρα τής 
βραδιάς έκείνης ήταν ό ίδιος ό 
Θεόφιλος Γκωτιέ, στά δεκαοκτώ τότε 
χρόνια του, πού, μέσα σ' ένα μεταξωτό 
ρόζ σακκάκι, ήταν πραγματικά μιά 
παρουσία άπαστοάπτουσα... Δέν έπρό-
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01 ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΠΟΕΜ
Δεξιά: Ο  συγγραφέας «τής ζωής τών
Μποέμ» Χένρυ Μέτζλερ, σέ σ χ έ δ ιο  τού 
Γκαβαρνί. Στήν άπέναντι σελίδα: Η
πριγκίπισσα Μπελτζιοζόζο σ ' ένα ωραίο 
πορτραϊτο τού ζωγράφου Χένρυ Δέμαν.

κειτο, ίσχυρίσθηκε μετά άπό χρόνια, γιά 
ένα κόκκινο γιλέκο. «Προσέξτε! Τό 
κόκκινο γιλέκο θά είχε μιά πολιτική, 
δημοκρατική άπόχρωσι. Καί όμως, δέ 
συνέβαινε τίποτε τέτοιο μέ τό γιλέκο 
αύτό. "Ημασταν άπλώς μεσαιωνικοί...».

Τόσο στήν λογοτεχνία, όσο καί στήν 
τέχνη καί τό θέατρο, τό μεσαιωνικό 
στοιχείο άποτελοϋσε τήν μόδα τής 
έποχής. Τό ρομαντικό θέατρο καί τά 
ρομαντικά μυθιστορήματα είχαν φανε
ρή έπίδρασι στήν μόδα. Τό 1832, όταν 
άνέβηκε γιά πρώτη φορά στό θέατρο 
« Ο Πύργος τής Νέλ», ένας μικρός 
μαθητής, ό Αύγουστίνος Σαλαμέλ, 
κατελήφθη άπό άνυπομονησία νά 
άποκτήση ένα «καπέλλο Μπουριντάν», 
δηλαδή ένα μεσαιωνικής μόδας μυτερό 
καπέλλο, γυρισμένο πρός τά έπάνω άπό 
τήν μιά πλευρά.«" Εβλεπε κανείς πολλά 
τέτοια καπέλλα στό Καρτιέ Λατέν - 
θυμόταν. Τό καπέλλο αύτό είχε τήν 
έννοια μιας διακηρύξεως. Όποιος 
φορούσε τέτοιο καπέλλο άπεδείκνυε 
τήν άγάπη του γιά τόν Μεσαίωνα. Καί ή 
εισβολή αύτή τού Μεσαίωνος άνάμεσά 
μας άρχισε μέ τήν δημοσίευσι τής 
«Παναγίας τών Παρισίων»... Εγώ ποτέ 
δέν άπέκτησα τό δικό μου «κεπέλλο 
Μπουριντάν», τό καπέλλο πού τόσο 
άποζητοΰσα. Οί γονείς μου άντιστάθη- 
καν μέ πείσμα, στόν τρελλό, διακαή μου 
πόθο. "Αφησα, όμως, τά μαλλιά μου νά 
μακρύνουν, όπως όλοι οί έφηβοι τής 
έποχής, καί, μέ δικά μου χρήματα, 
άγόρασα ένα στιλέττο σάν τού " Αντονυ 
μέ καλή λάμα «άπό τό Τολέδο».

Αύτή τήν έξαιρετικά ρομαντική - ή 
νεογαλλική - συμπεριφορά παρατήρησε 
κάποιος Παριζιάνος, πού κρατούσε ένα 
κυνικό, διασκεδαστικό καί πνευματώ
δες ήμερολόγιο. Τό όνομά του δέν 
είναι γνωστό. Οί παρατηρήσεις του 
όμως συμπληρώνουν μέ χαριτωμένο 
τρόπο τό φόντο τών ρομαντικών μποέμ. 
Μιά ήμέρα, τού 1834, ό Παριζιάνος 
αύτός παρακολουθούσε ένα Νεογάλλο 
νά προβάρη ένα ζευγάρι μυτερά 
παπούτσια, μεσαιωνικής μόδας. «Οί 
μύτες τους προεξείχαν τόσο πολύ, 
ώστε ό νεαρός μπλέχθηκε μέ αύτές καί 
τελικά έπεσε φαρδύς - πλατύς στό 
πεζοδρόμιο. Στό ήμερολόγιο του ό

ίδιος έγραψε καί γιά μερικές άλλες 
συνήθειες τών μποέμ: Τό πάθος τους 
γιά τό κάπνισμα καί τήν άγάπη τους γιά 
τά όργια. Τό 1836 μισοαποδοκιμάζον- 
τας, άλλά καί μισογοητευμένος κατε- 
χώρησε στό ήμερολόγιο του φήμες πού 
κυκλοφορούσαν γιά τά σκανδαλώδη 
όργια άνάμεσα «σέ έκείνους τούς 
διαβολορρομαντικούς». "Ενα τεράστιο 
μπώλ τού πόντς τό άδειασαν μέχρι τής 
τελευταίας ρανίδος καί - τό πιό φοβερό, 
τό πιό φρικτό - έπιναν συνέχεια άπό 
κρανία καί όχι άπό κύπελλα. Σέ κάποιο 
άλλο όργιο, δυό άτομα, φορώντας 
κουκούλες καί ντυμένα καλόγηροι, 
κατέφθασαν, τήν ώρα πού τό ρολόι 
χτυπούσε μεσάνυκτα, κουβαλώντας 
ένα σκελετό, πού θρόνιασαν σέ μιά 
καρέκλα γοτθικού ρυθμού, άνάμεσα 
στούς κελεσμένους.

Αύτός ό ρομαντικός γοτθικός 
μποεμισμός οφείλει κατά μέγα μέρος 
τήν έμπνευσί του στόν Βύρωνα. Ό  
Βύρων ήταν πρότυπο γιά τήν νεολαία 
τών πρώτων χρόνων τού 19ου αίώνος. 
Στό Καρτιέ Λατέν άρκετοί νέοι πήραν 
γιά πρότυπό τους τόν Ούγκώ καί τόν 
Βύρωνα καί συνέστησαν τήν «' Εταιρία 
τών πλατυκούτελων», δηλαδή τήν 
έταιρία τών «άριστοκρατικών μετώπων». 
Λέγεται, ότι τό 1834, ή έταιρία

άριθμοϋσε 18 μέλη. Γιά τόν σκοπό της 
όργανώσεως είχαν ένα διαπεπιστευμέ- 
νο κουρέα, πού τούς ξύριζε πέντε - έξη 
πόντους μαλλιά άπό τά μέτωπά τους. 
Μέ τό ξύρισμα άποκτοϋσαν ένα άέρα 
άρχοντιάς καί αύτό έκανε τις μακρυές 
μποϋκλες τους νά φαίνωνται περισσό
τερο λεόντιες. Αλλά φαίνεται, ότι 
ούτε τά άρχοντικά μέτωπα, ούτε ή 
μακρυά χαίτη ήσαν άρκετά γιά τόν 
νεογαλλορρομαντικό μποέμ. Ή ταν 
ύποχρεωμένος νά έμφανίζεται καί μέ 
τήν ώχρότητα τού Βύρωνος. Μερικές 
φορές ή μητέρα - φύσις είχε φροντίσει 
νά τόν προικίση μέ ώχροκίτρινη 
έπιδερμίδα. "Αλλες φορές όμως, 
έπρεπε νά λάβη δραστικά μέτρα γιά τήν 
ρομαντικοποίησι τής έμφανίσεώς του. 
" Οσοι κατατρύχονταν άπό τά οράματα 
τού Σαίξπηρ, τού Ούγκώ καί τού 
Δουμά, προσπάθησαν νά δώσουν 
γαλάζια ή πρασινωπή άπόχρωσι στό 
χρώμα τής έπιδερμίδας τους. Φημολο- 
γείται ότι ή πριγκίπισσα Μπελτζιοζόζο, 
«έλάττωνε τήν νοημοσύνη της, μέ ένα 
δηλητήριο τής μόδας, τό στραμώνιον τό 
κοινόν, τήν γνωστή τάτουλα.

Τήν πριγκίπισσα Μπελτζιοζόζο θά 
μπορούσε άριστα νά τήν άποκαλέση 
κανείς «πριγκίπισσα τών μποέμ». Τό 
σαλόνι της στήν όδό Ντ' ’ Ανζού - Σαίντ

576



01 ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΠΟΕΜ

- Ονορέ ήταν πραγματική άπόλαυσις 
γιά κάθε ρομαντικό καί μποέμ. 

Ανάμεσα ατούς καλεσμένους της, 
συγκαταλέγονταν ό Γκωτιέ, ό Μυσσέ 
καί ό Λίστ. ' Η σάλα της, μέ βελούδινες 
μακρυές κουρτίνες ολόγυρα, τόσο 
σκούρες ώστε νά φαίνωνται μαύρες, 
ήταν φορτωμένη μέ άσημένια άστέρια. 
Γιά νά ταιριάζουν στήν διακόσμησι, τά 
έπιπλα ήσαν ντυμένα καί αύτά μέ 
βελούδο. "Ετσι ό έπισκέπτης πού 
πήγαινε έκεΤ γιά πρώτη φορά, είχε τήν 
έντύπωσι ότι βρισκόταν σέ νεκροθάλα
μο, άφοΰ ή όλη έμφάνισι θύμιζε 
ιεροτελεστία. ' Η παρουσία τής κυρίας 
τού σπιτιού τόνιζε άκόμη περισσότερο 
αύτή τήν σπάνια έντύπωσι, καί αύτό 
γιατί δέν είχε άπλώς δψι, άλλά τήν 
νύχτα, ή χωρίς καμμιά λάμψι χλωμάδα 
έπαιρνε μιά παράξενη άπόχρωσι 
τυρκουάζ, πού τήν έκανε νά μοιάζη μέ 
φάντασμα. Παρ' όλα αύτά, ή πριγκίπισ- 
σα Μπελτζιοζόζο ήταν λιγώτερο μποέμ 
άπό τήν Γεωργία Σάνδη. ' Ενώ μέ τόν 
καιρό πολλές γυναίκες, λίγο - πολύ, 
άσπάσθηκαν τόν μποεμισμό, ή συγγρα- 
φεύς τής «Λέλια» ήταν γεννημένη 
μποέμ. Δέν περιοριζόταν στό νά δίνη 
στόν έαυτό της ένα άέρα σατανικό, 
άλλά έξαντλοΰσε κάθε όριο χειραφετή- 
σεως. Οί φίλοι της άποτελοΰσαν

ολόκληρη στρατιά. Ανάμεσα σ’ 
αύτούς συγκαταλέγεται καί ή ήθοποιός 
Μαρί Ντορβάλ. Κάπνιζε, φορούσε 
άνδρικά ρούχα, καί «κατέλυσε» τό 
κατεστημένο τής κοινωνίας τής 
Γαλλίας. Μέ τήν άμηχανία στήν όποια 
έφερε μικρούς καί μεγάλους μέ τήν 
ίδια της τήν συμπεριφορά, άλλά καί 
μέ τά μυθιστορήματά της, ή Γεωργία 
Σάνδη συνέβαλε στήν δημιουργία τού 
τύπου τής «λέαινας». Καί ένώ οί 
μποέμισσες τής έποχής έμεναν 
εύχαριστημένες μέ τήν έξαλλοσύνη 
τής μεσαιωνικής περιβολής, ή «λέαινα» 
υιοθέτησε τήν άνδρική περιβολή καί 
τούς άνδρικούς τρόπους. Ακολου
θώντας τό παράδειγμα τών ήρωίδων 
τής Γεωργίας Σάνδη, έγραφε ή Μαντάμ 
Ντ' ' Αγκού στά άπομνημονεύματά της: 
«' Η λέαινα παρίστανε τόν άνθρωπο πού 
περιφρονεί τις θηλυκές χάρες. Δέν 
ήθελε νά άρέση μέ τήν ομορφιά της ή 
νά γοητεύη μέ τό πνεύμα της. Ήθελε 
νά αίφνιδιάζη καί νά καταπλήσση μέ τήν 
κυνικότητά της. Γεμάτη άναίδεια καί 
«μαγκιά», ή «λέαινα» ήταν άμαζόνα καί 
κυνηγός, μέ τό μαστίγιο στό ένα χέρι, 
τά σπιρούνια στις μπόττες, τό μονόκλ 
στό άλλο χέρ ι." Ενοιωθε εύχαρίστησι νά 
έρεθ ίζη  καί νά άναστατώνη τήν 
γαλήνια, πολυτελή καί έκλεπτυσμένη

άτμόσφαιρα τών σαλονιών καί στό 
τέλος, νά τά άφήνη όλα καί νά φεύγη. 
Ή ταν πανταχού παρούσα». Θά μπο
ρούσε νά παρατηρήση κανείς ότι ή 
μαντάμ ντ' Αγκού δέν ήταν τό πιό 
κατάλληλο πρόσωπο νά καταδικάση 
ήθικά τούς μποέμ. άφού καί ή ίδια είχε 
έγκαταλείψει τόν σύζυγό της καί πέντε 
παιδιά γιά νά άκολουθήση τόν Λίστ.

"Οσο γιά τόν ίδιο τόν Φράντς Λίστ, 
αύτός ύπήρξε ή ένσάρκωσις τού 
μποεμισμοΰ. «Αύτό πού μάς άρέσει 
στόν Φράντς Λίστ - έγραφε ό Θεόφιλος 
Γκωτιέ γύρω στά 1840 - είναι ότι 
παραμένει άκόμη ό ίδιος φλογερός, 
άναμαλλιασμένος, παράφορος καλλιτέ
χνης, ό ίδιος ό «Μαζέππα» τής 
μουσικής, πού τόν παρέσυρε μακριά, 
στις στέππες τού ρυθμού τών τριών 
τετάρτων, ένα άχαλίνωτο πιάνο... Μέ 
μιά λέξι, είναι καί σήμερα τόσο 
ρομαντικός, όσο άνέκαθεν. Τά μαλλιά 
του είναι μόλις λίγο κοντύτερα άπό 
πριν. Θά είχε τελείως άδικο, άν άλλαζε 
τήν άξιοπρόσεκτη έμφάνισι του, πού 
άποτελεϊ μιά άποκάλυψι τού μποεμι- 
σμοϋ. Προσέξτε μή κάνετε τό λάθος νά 
κόψετε τά μαλλιά σας, ή τό μουστάκι 
σας, γιατί έτσι κόβετε ένα μέρος άπό τό 
ταλέντο σας. Ή  έξωτερική αύτή 
παραχώρησις, πού έγινε στό αίσθημα 
τών άστών τής έποχής, έπαναλαμβάνε- 
ται στήν τέχνη σας καί σύντομα θά 
χάσετε άπό τό φανταστικό σας στύλ. 
αύτό πού παίρνετε άπό τό φανταστικό 
σας παρουσιαστικό». Ό  Γκωτιέ έγρα
ψε μέ άφέλεια, άλλά έννοοϋσε 
πραγματικά αύτό πού έλεγε.

Σ ’ αύτό τόν πολυτάραχο, ρομαντικό 
κόσμο τών μποέμ τών χρόνων τού 1830, 
μιά γωνιά έμεινε άθάνατη. Ή ταν μιά 
μικροσκοπική καί άνεξάρτητη μποέμικη 
παροικία, ένα ύπόδειγμα τού κόσμου 
τών μποέμ. ' Ο Γκωτιέ τήν περιέγραψε 
μέ τόν καλύτερο τρόπο. Η άδιέξοδος 
Ντουαγιεννέ ήταν μιά πάροδος μέ 
ρημαγμένα κτίρια σέ μιά γωνιά τού 
Καρρουζέλ. "Αν καί βρισκόταν άπέ- 
ναντι άπό τόν Κεραμεικό, σέ άπόστασι 
μόλις μερικών μέτρων άπό τό Λούβρο, 
ήταν ένα άγριο, έγκαταλελειμμένο 
μέρος καί έκεί πέρα, καθώς έλεγε ό 
Γκωτιέ, μπορούσε κανείς νά ζήση σάν 
τόν Ροβινσώνα Κροϋσο, όχι βέβαια στό 
νησί Χουάν Φερνάντες, άλλά στήν 
καρδιά τού Παρισιού, άπέναντι άπό τήν 
συνταγματική καί άστική μοναρχία. 
Κατά κάποιο τρόπο, ή γωνία έκείνη τού 
Καρρουζέλ είχε μείνει έξω άπό τήν 
κυκλοφορία, όπως ένα στάσιμο σκουπί
δι μέσα σ' ένα βρτάμι, πού δέν
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σχηματίζει ρεύματα.
«Είναι μοναδικό μέρος, σημείωνε ό 

Γκωτιέ: μερικά μόνο βήματα άπόστασι 
άπό τό θορυβώδες ποδοβολητό τών 
αλόγων τών άμαξιών, πού βρίσκεσαι 
ξαφνικά σέ μιά όασι μοναξιάς καί 
σιωπής. ' Η όδός Ντουαγιεννέ διασταυ
ρώνεται μέ τήν ομώνυμη άδιέξοδο καί 
κατηφορίζει πολύ άπότομα... Ή  
άδιέξοδος τελειώνει σέ ένα χέρσο 
χωράφι πού χωρίζεται στά δυό, όπως - 
όπως, μέ ένα φράχτη άπό σανίδες. Τά 
έρείπια μιάς έκκλησίας (ένας μισοκα- 
τεστραμμένος θόλος, δυό - τρεις

Σκίτσα γυναικείας μόδας, φιλοτεχνημένα 
άπό τόν Γκαβαρνέ.

κολώνες, καί ή άκρη μιάς καμάρας 
στέκονται άκόμη όρθια) κάνουν τό 
μέρος αύτόάκόμη πιό άγριο καί άπαίσιο. 
Πιό πέρα, ώς έκεΐ πού συναντά κανείς 
τήν όδό τών Τσουκνίδων, βρίσκεται ένα 
ξέφωτο γεμάτο ογκόλιθους, πού προο
ρίζονται γιά τήν όλοκλήρωσι τού 
Λούβρου. Ανάμεσα στις πέτρες 
βλέπεις νά φυτρώνουν άγριόβρωμη, 
κολλητσίδες καί γαϊδουράγκαθα». Καί 
στις δυό πλευρές τής άδιεξόδου καί 
τής οδού Ντουαγιεννέ ύπήρχαν παλιά, 
άποκρουστικά σπίτια, πού μύριζαν 
έντονα μούχλα καί έγκατάλειψι. Κανείς 
δέν τά έπεσκεύαζε, γιατί προορίζονταν 
γιά κατεδάφισι, μόλις θά ξανάρχιζε τό 
έργο τής άποπερατώσεως του Λού
βρου. Τό 1834, ό Γκωτιέ νοίκιασε δυό 
δωματιάκια στό σπίτι πού έβλεπε έπάνω 
άπό τήν κάμαρα. Τήν έποχή έκείνη ήταν 
είκοσι τριών έτών καί ήθελε νά χαρή τήν 
άνεξαρτησία του.

Τά δωμάτια τού Γκωτιέ είχαν κάποια 
άνατολίτικη πολυτέλεια. Πιό πέρα 
όμως, στόν ίδιο δρόμο, στό σαλόνι τού 
Καμίλ Ροζιέ, βασίλευε ή μεγαλοπρέ
πεια. Τό σαλόνι αύτό ήταν μιά τεράστια 
αίθουσα, πού άστραφτε άπό τούς 
καθρέπτες, μεγαλοπρεπής, μέ τά 
λευκά της φατνώματα μέ χρυσό 
περίγραμμα, τό ζωγραφισμένο ταβάνι 
καί τήν άρχαιοπρεπή της έπίπλωσι. 
Μέσα στήν όμορφη αύτή διακόσμησι, ό 
Ροζιέ, γνωστός ζωγράφος, γλεντούσε, 
φορώντας στρατιωτικές μπόττες καί 
σακκάκι άπό γκρενά βελούδο. Τήν 
έκκεντρική του έμφάνισι συμπλήρωνε 
μιά κόκκινη γενειάδα. Ο Ζεράρ ντέ 
Νερβάλ είχε νοικιάσει μιά γωνιά στό 
διαμέρισμα τού Ροζιέ. ' Ο νοικάρης δέν 
ένοχλοϋσε καθόλου τόν νοικοκύρη του, 
γιατί ποτέ δέν κοιμόταν στό σπίτι. 
Μπορούσες νά τόν συναντήσης τυχαία, 
έδώ καί ' κεΐ, όσο ήταν ήμέρα. Κάποτε 
τόν είδαν νά πηγαίνη περίπατο έναν 
άστακό, δεμένο άπό μιά κορδέλλα. Τό 
βράδυ τόν έβρισκες στά θέατρα, ένώ 
τήν νύχτα ζούσε «ζωή ύπνοβάτη καί 
θεόπνευστου, μέσα στόν πυρετό τής 
έμπνεύσεως. Καί κατέληγε νά κοιμηθή 
όπου τύχαινε».

' Ο ' Αρσέν Ούσσαί περνούσε μιά δυό 
ώρες τήν ήμέρα στήν όδό Ντουαγιεννέ. 
Ό  Ούσσαί, άπό τούς πιό πετυχημέ
νους άνθρώπους τής εποχής του, 
έκατομμυριούχος (έτσι έλεγαν) καί 
διευθυντής τής «Κομεντί Φρανσαίζ», 
είχε φθάσει στό Παρίσι άπό τήν 
Μπρυγιέρ, μιά κωμόπολι στήν " Ιλ - ντέ - 
Φράνς, τήν άνοιξι τού 1832. Αύτός καί ό 
σύντροφός του, είχαν ζήσει ένα μήνα 
αύτοσχεδιάζοντας τραγούδια γιά 
πλανόδιους τραγουδιστός. Τελικά ό 
Ούσσαί άρχισε νά τό παίρνη άπόφασι ότι 
πρέπει νά άσχοληθή μέ τις σπουδές 
του στήν Νομική Σχολή. Τότε άκριβώς 
έτυχε νά γνωρισθή μέ τούς Ζεράρ ντέ 
Νερβάλ, Γκωτιέ καί Ροζιέ. "Ιδρυσαν 
όλοι μαζί τόν «χρυσό μποεμισμό». 
Καθώς ό Ούσσαί άναπολοϋσε τά 
περασμένα, έλεγε: «Κανείς ποτέ δέν 
έζησε πιό χαρούμενη καί πιό ειλικρινή 
φιλία». Κάθε μέρα, τραγουδώντας, 
άρχιζαν τήν δουλειά.' Ο Γκωτιέ έγραφε 
τήν «Μαντεμουαζέλ ντέ Μωπέν». Ο 
Ζεράρ άσχολεϊτο μέ τήν «Βασίλισσα 
τού Σαβά». Ο Ροζιέ εικονογραφούσε 
έργα τού Βύρωνος καί σιγομουρμούρι- 
ζε μιά μελωδία τού Μότσαρτ. « Εκεί 
μέσα στήν ίδια πανσιόν τής όδοϋ 
Ντουαγιεννέ», θυμάται ό Ζεράρ ντέ 
Νερβάλ, «θεωρούσαμε ό ένας τόν άλλο 
άδελφ ό... Τό παλιό σαλόνι τής

Ή  Γεωργία Σάνδη μέ άνδρική άμφίεση 
Υδατογραφία τού 1830.

Ντουαγιεννέ, μέ τις τέσσερις δίφυλλες 
πόρτες του, τό ταβάνι του μέ διάκοσμο 
άπό όστρακα καί δράκοντες ροκκοκό, 
έπιδιορθώθηκε άπό μερικούς καλλιτέ
χνες πού άπό τότε έγιναν διάσημοι. Σ' 
αύτό άντηχούσαν οί άβροί μας στίχοι 
πού τούς τόνιζε συχνά τό γέλιο ή τά 
άγρια τραγούδια τού Συνταλίζ.

» Ό  καλοκάγαθος Ροζιέ χαμογε
λούσε μέσα άπό τήν γενειάδα του, άπό 
τήν κορυφή μιάς φορητής σκάλας, 
όπου ζωγράφιζε ένα Ποοειδώνα έπάνω 
άπό ένα άπό τούς τρεις καθρέφτες - 
ένα Ποοειδώνα, πού ήταν ολόιδιος ό 
έαυτός του! Καί τότε οί δίφυλλες 
πόρτες άνοιξαν διάπλατα καί όρμησε 
μέσα ό Θεόφιλος. Κάποιος βιάσθηκε νά 
τού προσφέρη μιά καρέκλα σέ στύλ 
Λουδοβίκου ΙΓ' , καί αύτός διάβασε τά 
πρώτα του ποιήματα - ένώ ό Συντολίζ, ό 
Λαρρύ ή ό Βικτωρίν, κουνιούνταν 
βαριεστημένα στήν κούνια τής ξανθο
μάλλας Σάρας, πού ήταν κρεμασμένη 
άπό τήν μιά άκρη τής τεράστιας σάλας 
στήν άλλη... Τί χαρούμενη έποχή! 
Δίναμε χορούς καί δείπνα, καί πάρτυ 
μεταμφιεσμένων, παρουσιάζαμε παλιά 
θεατρικά έργα. "Ημασταν νέοι, πάντο
τε εύθυμοι, καί συχνά πλούσιοι...». Τό 
1835, ό ίδιος ό Ζεράρ βοήθησε στήν 
διοργάνωσι τού θεατρικού χορού 
μεταμφιεσμένων, πού έγινε στήν 
άδιέξοδο Ντουαγιεννέ. Μέ τήν δική του 
καθοδήγησι ζωγραφίσθηκαν τοιχογρα
φ ίες στούς γεμάτους φατνώματα 
τοίχους. ' Ο Κορό σχεδίασε βιαστικά 
δυό τοπία τής Προβηγκίας καί ό 
Θεόδωρος Σασεριώ, άπό τούς καλύτε
ρους μαθητάς τού Ίωάννου "Ενγκρ, 
ζωγράφισε τήν "Αρτεμι.

Ανάμεσα στούς ζωγράφους, πού
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01 ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΠΟΕΜ

είχαν έλθει γιά νά σχεδιάσουν ή γιά νά 
πιοϋν ποτά στήν Ντουαγιεννέ, ήταν καί 
ό Γκαβαρνί, άρκετά γνωστός σάν 
σκιτσογράφος τοϋ περιοδικού «Ή  
Μόδα». Ο ίδιος ό Γκαβαρνί, ό αρχών 
τής κομψότητος, ό ρυθμιστής τής 
μοντέρνας γραμμής, εικονογράφησε 
τά μυθιστορήματα τοϋ Σύη καί τοϋ 
Μπαλζάκ, καί σχεδίασε τά θεατρικά 
κουστούμια γιά λογαριασμό τής Βιργι- 
νίας Ντεζαζέ καί τής Μαμζέλ Ζώρζ.
' Ακόμη ήταν καί ό Σελεστέν Ναντέιγ, ό 
είκονογράφος ρομαντικών βιβλίων, πού 
ό Γκωτιέ τόν χρησιμοποίησε σάν 
πρότυπο τοϋ ήρωός του στό διήγημά 
του « Ηλίας Ούαϊλντμανστάντιους».
' Ο Εύγένιος Ντελακρουά θά ερχόταν 
καί αύτός «μεγαλόκαρδος όσο καί 
μεγαλοφυής, ρομαντικός άνάμεσα 
στούς ρομαντικούς». Ό  Εύγένιος 
Ντεβεριά, ό ζωγράφος τής «Γεννή- 
σεως τοϋ Ερρίκου Δ », έφθασε 
ντυμένος στό βελούδο. Τό τσιγκελωτό 
του μουστάκι καί ή μικρή του γενειάδα, 
τόν έκαναν νά μοιάζη μέ «εύνοούμενο» 
τοϋ ' Ερρίκου Γ ' . ' Ο Ντεβεριά συναγω
νιζόταν σέ ϋψος τόν σωματώδη Δουμά 
πατέρα καί τόν Πέτρο Μπορέλ, τόν 
περίφημο ρομαντικό, πού διορίσθηκε 
' Επιθεωρητής ' Αποικισμοΰ στό ' Αλγέ
ρι καί πέθανε έκεϊ, τό 1859, ξεχασμέ
νος άπό όλους.

Ελάχιστοι, χωρίς νά λογαριάσωμε 
τις μεγαλοφύίες, παρέμειναν μποέμ σέ 
όλη τους τήν ζωή.' Ο Μυρζέ, στό βιβλίο 
του «Σκηνές άπό τήν ζωή τών Μποέμ», 
έγραψε: « Ο Μποεμισμός άποτελει 
ένα στάδιο τής ζωής τοϋ καλλιτέχνη. 
Είναι τό προοίμιο πού όδηγεί στήν 
' Ακαδημία, στό Κρατικό Νοσοκομείο ή 
τό νεκροταφείο». Καί άν καμμιά φορά ό 
μποεμισμός οδήγησε στήν άκαδημαϊκή 
δόξα, άκόμη συχνότερα οδήγησε στό 
πτωχοκομεϊο, ή στόν θάνατο. Ο ίδιος ό 
Μυρζέ δέν έτρεφε αύταπάτες:

« Ό  άγνωστος μποεμισμός, τό πιό 
πολυάνθρωπο τμήμα τοϋ μποεμισμοϋ... 
άποτελεϊται άπό τήν μεγάλη οικογένεια 
τών πτωχών καλλιτεχνών, πού ή μοίρα 
τους είναι νά μείνουν άγνωστοι, γιατί 
δέν γνωρίζουν ή δέν μποροϋν νά βροΰν 
τά μέσα γιά νά έπιβεβαιώσουν τήν 
ϋπαρξί τους στήν τέχνη... Οί μποέμ 
άποτελοϋν τήν «φυλή» τών ξεροκέφα
λων φαντασιοκόπων, γιά τούς όποιους ή 
τέχνη παραμένει πίστις καί όχι 
έμπόριο... "Αν μέ εύγενικότρόπο, τούς 
τονίσης, ότι σήμερα ζοϋμε στόν δέκατο 
ένατο αιώνα, ότι τό «έκατοστάρικο» 
είναι ό θεός τής άνθρωπότητος, καί ότι 
«ό ούρανός δέν βρέχει μέλι καί

Πίνακας τοϋ Οκτάβ Τασσαέρ τής έποχής τού ρομαντισμού, μέ τίτλο «Τό Στούντιο» (1845). 
Σκέψη, ρεμβασμός, έξαύλωση.

καρύδια», οοϋ γυρίζουν περιφρονητικά 
τήν πλάτη καί σέ άποκαλοϋν «άστό».

Ο Μυρζέ διέκρινε τις κοινωνικές 
τάσεις, τήν άσθένεια τοϋ αίώνος, 
τελείως ξεκάθαρα. «Πολλοί νεαροί 
άκουσαν τις «σαπουνόφουσκες» γιά 
τούς δύστυχους ποιητάς καί καλλιτέ
χνες, καί τις πήραν στά σοβαρά. Πολύ 
συχνά άναφέρονται τά ονόματα τών 
Ζιλμπέρ, Μαλφιλάτρ, Σατερτόν καί 
Μορώ. Οί τάφοι τών δύστυχων αύτών 
άνδρών είχαν γίνει άμβωνες, άπό όπου 
έκηρύσσετο τό μαρτύριο τής τέχνης 
καί τής ποιήσεως». Γιά τόν Μυρζέ, μιά 
τέτο ια  λατρεία ήταν άπλώς «τό 
μαρτυρολογίο τής μετριότητας». Τό 
πεπρωμένο δέν ήταν, όπως έλεγε ό 
ίδιος, τό ήμισυ τής μεγαλοφυΐας.

Καί ό ' Αρσέν Ούσσαί πού είχε 
γνωρίσει τήν άδιέξοδο Ντουαγιεννέ,· 
ήξερε πολύ καλά ότι ό μποεμισμός 
έκλεινε μέσα στούς κόλπους του 
πολλούς άγύρτες. ' Από τό 1856 είχε κι

όλας γράψει: «Δέν πιστεύω στήν 
καλοπιστία τοϋ λόγιου μποέμ. Η 
έξαλλη ζωή του, είναι άπλώς ένα ταξίδι 
γιά τήν άναζήτησι έντυπώσεων, τών 
στοιχείων καί τών παρατηρήσεων πού 
χρειάζεται γιά τήν παρουσίασι τοϋ 
έργου του. Πραγματικός μποέμ είναι 
έκεϊνος πού δέν έχει έπικοινωνία μέ τό 
κοινό. Αύτός ζή τήν ζωή τοϋ άλήτη γιά 
τόν έαυτό του καί μόνο, καί όχι γιά τόν 
όποιοδήποτε άναγνώστη ή θεατή». Ό  
Ντελακρουά, πού καί αύτός είχε 
γνωρίσει τήν άδιέξοδο Ντουαγιεννέ, 
κατ' έπανάληψι περιέγραψε μέ μελανά 
χρώματα τόν μποέμικο σνομπιομό. 
« 'Ορισμένοι αύτοκαλούμενοι μεγαλο
φυείς, πού βλέπομε νά κυκλοφορούν 
σήμερα, είναι παραφουσκωμένοι άπό 
έπ ιτήδευσι καί ήλιθ ιότητα... Είναι 
συγγραφείς, ζωγράφοι καί μουσικοί - 
φαντάσματα. Ο Ρακίνας καί ό Μό- 
τσαρτ, ό Μιχαήλ Αγγελος καί ό 
Ροΰμπενς δέν είχαν άνάγκη νά παίξουν
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κάποιο ρόλο γιά νά κερδίσουν τήν 
εκτίμηση τοϋ κοινού».

' Υπήρξαν, όμως, καί πολλοί πραγμα
τικά προικισμένοι άνδρες, καί μερικές 
φορές ίδιοφύιες, πού πλούτισαν τις 
έμπειρίες τους μέ τό πέρασμά τους 
άπό τόν μποεμισμό. Ίσως βέβαια ό 
μποεμισμός νά έδωσε διέξοδο σέ 
πολλά άποβράσματα τής κοινωνίας, 
άλλά προσέφερε καί σέ μερικούς 
άληθινούς καλλιτέχνες μιά όασι στήν 
ζωή. Τριάντα χρόνια άφότου έφυγε άπό 
τήν άδιέξοδο Ντουαγιεννέ, ό Γκωτιέ 
ομολόγησε, δτι τά χρόνια πού είχε 
περάσει έκεΐ, ήσαν τά ώραιότερα τής 
ζωής του. Πάντοτε ξανάφερνε στόν 
νοϋ του τήν πράσινη παριζιάνικη όασι, 
όπου άπολάμβανε κανείς τήν τέχνη γιά 
τήν τέχνη καί τήν ζωή γιά τήν ζωή. Κάθε 
φορά έφερνε στήν μνήμη του «τούς 
έξαλλους νεαρούς, πού ζοϋν μέ τά 
τυχοδιωκτικά τους τεχνάσματα, χωρίς 
νά ένδιαφέρωνται γιά τό αύριο, τούς 
ζωγράφους, μουσικούς, ποιητας, 
δημοσιογράφους, πού άγαποϋν τήν 
εύχαρίστησι περισσότερο άπό τό 
χρήμα, καί προτιμούν έπάνω άπ' δλα, 
άκόμη καί άπό τήν δόξα, τήν ραστώνη 
καί τήν έλευθερία τους. Αύτούς πού 
άποτελοΰν μιά εύχάριστη καί βολική 
«φυλή», γεμάτη καλά ένστικτα, έτοιμη 
άμέσως νά θαυμάση, πού τήν παρασύ
ρουν καί τήν άπομακρύνουν τά 
άσήμαντα πράγματα, πού ξεχνά τόν 
έπιούσιο γιά χάρι τής συζητήσεως. Σ' 
αύτούς τούς μποέμ άνήκομε όλοι, 
άλλος λίγο, άλλος πολύ, ή έτυχε νά 
άνήκωμε κάποτε. "Ω! εύτυχισμένη 
έποχή, όταν θεωρούσες τόν έαυτό σου 
χρεωμένο γιά μερικά έκατόφραγκα, 
πού πάντοτε πλήρωνες τό διπλάσιο, 
όταν σφριγούσες άπό νιάτα, μόλις 
έπινες ένα ποτήρι νερό, όταν περνού
σες τόν έαυτό σου γιά Δόν Ζουάν, 
έπειδή ή γειτονοπούλα σοϋ χαμογέλα
σε έπάνω άπό τήν ρεζεντά ή τά 
μοσχομπίζελά της! Πόσο όμορφα 
όνειρα πλάθαμε μέσα άπό τόν καπνό 
τού τσιγάρου! Τί όμορφες στροφές 
άπαγγέλλαμε καί τί ωραίες εικόνες 
βλέπαμε! ' Υψώναμε τό ποτήρι μας, καί 
φωνάζαμε δυνατά καί καθαρά: Ζήτω οί 
Μποέμ!»

Αύτό τό θερμό καί γόνιμο κλίμα, αύτή 
ή άτμόσφαιρα χαράς, εύθυμίας, 
κατανοήσεως καί έλευθερίας είναι ή 
πραγματική δικαιολογία γιά τήν ϋπαρξι 
τών Μποέμ. Στόν κόσμο αύτό, ίσως, όσο 
σέ κανένα άλλο, ό καλλιτέχνης μπορεί 
νά άνακαλύψη τήν πραγματική του 
φύσι.
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Η εγκληματικότητα ατό χώρο 

εύθύνης τής Αστυν. Πόλεων 
παρέμεινε καί κατά τό 1979, σέ 
γενικές γραμμές, στά έπίπεδα 
τών τελευταίων έτών, χωρίς 
σοβαρές ή άνησυχητικές διακυ
μάνσεις.

Τις πρωινές ώρες τής 2-6-80 σέ 
ειδική τελετή πού έγινε στό Αρχηγείο 
Αστυν. Πόλεων, ό Αρχηγός τοϋ 

Σώματος κ. Κ. Λεμονής, παρέδωσε 
στούς δημοσιογράφους τόν τόμο τής 
Εκθέσεως Πεπραγμένων τής ' Αστυ

νομίας τοϋ έτους 1979. Τήν έκδήλωση 
έκάλυψαν ραδιοφωνικώς καί τηλεοπτι- 
κώς τά μέσα ένημερώσεως καί τών δύο 
Σταθμών. Ο κ. Αρχηγός, μετά τή 
διανομή τοϋ τόμου, παρετήρησε σέ 
γενικές γραμμές τά έξής:

Α. ' Εγκληματικότητα

Η έγκληματικότητα στό χώρο 
εύθύνης τής ' Αστυνομίας Πόλεων 
παρέμεινε καί τό 1979, σέ γενικές 
γραμμές, στά έπίπεδα τών τελευταίων 
έτών, χωρίς σοβαρές ή άνησυχητικές 
διακυμάνσεις.

Μέσα σ' αύτά τά γενικά πλαίσια, τό 
1979 παρουσιάζεται αύξηση έναντι τού 
προηγουμένου έτους στόν άριθμό τών 
κακουργημάτων (329 έναντι 255) καί 
τών πλημμελημάτων (53.695 έναντι 
50.156), ένώ άντίθετα σημαντική 
μείωση τοϋ άριθμοϋ τών πταισμάτων 
(522.035 έναντι 676.700).

Είδικώτερα στά έγκλήματα έκεϊνα 
πού ή λανθάνουσα έγκληματικότητα 
είναι μικρή ή έλάχιστη, δηλ. στά 
έγκλήματα πού ώς έκ τοϋ είδους των 
άναφέρονται οπωσδήποτε στήν ' Αστυ
νομία, παρατηρεϊται αύξηση μέν στις 
κλοπές, ληστείες καί παραχαράξεις, 
μείωση δέ στις άνθρωποκτονίες.

" Ετσι παρουσιάζονται:
20 κλοπές σέ βαθμό κακουργήματος 

έναντι 1 τοϋ προηγουμένου έτους καί 
4917 σέ βαθμό πλημμελήματος έναντι 
3884 τοϋ 1978. Ό  χαρακτηρισμός 
όμως μιάς κλοπής ώς κακουργήματος ή

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
λρ,,̂  ,ΠΟΚΕΩΝ

ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ
ΠΟΛ6ΩΝ

πλημμελήματος έξαρτάται, ώς γνω
στόν, άπό τό είδος τής προσβαλλομέ- 
νης ιδιοκτησίας ή τις  ιδ ια ίτερες 
ιδιότητες τού ή τών δραστών.

39 ληστείες έναντι 24,30,46 καί 38 
τών προηγουμένων έτών 1978, 1977, 
1976 καί 1975 άντιστοίχως.

15 παραχαράξεις έναντι ούδεμιάς τό 
1978.

13 άνθρωποκτονίες έναντι 20, 24,34 
καί 19 τών έτών 1978, 1977, 1976 καί 
1975 άντιστοίχως.

Στά άλλα σοβαρά έγκλήματα, ή 
παρατηρουμένη αύξηση τού άριθμοΰ 
τών παραβάσεων τών περί ναρκωτικών 
διατάξεων (107 έναντι 95) δέν είναι 
αύτή καθ' έαυτήν άνησυχητική, άλλά 
καί δέν έπιτρέπει έφησυχασμό. Πρέπει 
έν τούτοις νά έπισημανθή ότι ή 
σοβαρότης τοϋ θέματος τής άμύνης 
κατά τοϋ έκ τής έξαπλώσεως τών 
ναρκωτικών κοινωνικού κινδύνου, 
έπιβάλλει τήν άποφυγή αύτοσχεδια- 
σμών γιά τήν άντιμετωπισή του (πρβλ 
π.χ. τόν κίνδυνο έκ τής άκαταλλήλου 
ένημερώσεως - διαφωτίσεως τοϋ 
κοινού κλπ).

Τέλος, ή παρατηρουμένη γενική 
αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών πλημμελημά
των όφείλεται στήν αύξηση κυρίως τών 
βεβαιωθεισών άπό τήν Αστυνομία 
παραβάσεων ειδικών ποινικών νόμων 
όπως τοϋ Κώδικος οδικής κυκλοφο
ρίας, περί έξοικονομήσεως ένεργείας 
κ.λ.π. (π.χ. βεβαιώθηκαν τό 1979 έν 
συνόλω 8.479 παραβάσεις τοϋ Κ.Ο.Κ. 
έναντι 5.729 τού 1978 καί 1652 
παραβάσεις τών διατάξεων περί 
έξοικονομήσεως ένεργείας έναντι 124 
τοϋ προηγουμένου έτους 1978).

' Η σημαντική άφ' έτέρου μείωση τοϋ
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Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ

Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων, μερικά άπό τά ευρήματα ατό χώρο τής 'Αρχαίας 
Ολυμπίας. Δεξιά Ο Ερμής τού Πραξιτέλους, τό άριοτούργημα όλων των αιώνων. Στήν 

άπέναντι σελίδα έπάνω: Ερείπια στό χώρο πρό τού Σταδίου. Κάτω: Ή νίκη τού Παιωνίου.

κατά τής φθοροποιού έπιδράσεως τού 
άναφανέντος τό τε ιστορικού καί 
διαλεκτικού ύλιομοΰ. ούτω καί ή 
άναβίωοις τής ολύμπιας, διά τής 
επιστροφής τών ολυμπιάδων εις τήν 
εστίαν των, πρέπει νά έπιδιωχθή ώς 
μοναδική λύσις κατά τής συγχρόνου 
άπειλής εις βάρος τής ολυμπιακής ιδέ
ας. « Η σκέψις άναβιώσεως τής ' Ολυ
μπίας - σημειώνεται εις τήν έκδοσιν 
1967 τής αύτής έταιρείας, μιας έν 
πνεύματι ιδία άναβιώσεως, λογική 
συνέπεια τής έπιτευχθείσης άναστά- 
σεως τών Ολυμπιάδων, έγεννήθη 
άσφαλώς εις πολλών τόν νοΰν, άπό τής 
εποχής, καθ' ήν ήρχισε διαμορφού- 
μενον τό σύγχρονον υπερεθνικόν 
άθλητικόν ιδεώδες. Πλέον όμως 
συγκεκριμένως άντιμετώπισε τό θέμα 
τούτο ό Πλάτων Δελένδας, ό όποιος δΓ 
έπιστολής του, δημοσιευθείσης τήν 11 
- 9 - 1937 εις τήν έφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», 
έζήτησε, νά δοθή νέα ζωή εις τήν 
Ολυμπίαν, δημιουργουμένου έκεΐ 

ένός κέντρου πολιτιστικής άκτινοβο- 
λίας καί εύρυτέρου άγωνιστικής 
άγωγής. Εις τήν προσπάθειαν αύτήν 
ήλθεν έκ τών πρώτων έπίκουρος ό 
διακεκριμένος Γάλλος διπλωμάτης καί 
λογοτέχνης Βλαδίμηρος Ντ' Ό ρμε- 
σιόν. μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας 
καί έπίτιμος έταϊρος τής έταιρείας μας.

Εις άρθρον του ύπό τόν τίτλον «πρέπει 
νά άναστήσωμεν τήν Ολυμπία», 
δημοσιευθέν τήν 30 - 10 -1937 εις τήν 
έφημερίδα «TEMPS» έγραφε χαρα- 
κτηριστικώς: « Ενώ ύπό τήν σκιάν τών 
πεύκων τής "Αλτεως, μετά λύπης 
έφερον εις τόν νοΰν τήν άδικίαν, τήν 
όποιαν άποτελεϊ τό νά εύρίσκεται έξω 
τής Ολυμπιακής δραστηριότητος ό 
τόπος όπου έγεννήθη, έσκεπτόμουν 
συγχρόνως ότι έπρεπε νά εύρεθή 
τρόπος νά συνδεθή ή Ολυμπία, πρός 
τάς ώραίας έκδηλώσεις τών συγχρόνων 
ολυμπιάδων, καί άνεζήτοσν κάποιαν 
σχετικήν ιδέαν... Καί ιδού ότι, άπό μίαν 
σύμπτωσιν, ή όποια μέ μαγεύει, ή ιδέα 
αύτή έγεννήθη πρό μικρού έν ' Ελλά- 
δι...» Ά λ λ ' ήέποχή,καθ' ήνπροεβλή- 
θη ή περί άναβιώσεως τής 'Ολυμπίας 
πρότασις τού Δελένδα ήτο έλάχιστα 

κατάλληλος... Έν τί> μεταξύ όμως

καθίστατο όλονέν σαφέστερον ότι αί 
προσπάθειαι ένός μόνον προσώπου, 
όσηνδήποτε καί άν αύται εϊχον εϋρει 
εύμενή άπήχησιν, ήσανάνεπαρκεΐς, διά 
νά έπιτύχουν θετικά άποτελέσματα. 
Έχρειάζετο, προφανώς, μία εύρυτέ- 
ρα, συλλογική ένέργεια καί δΓ αύτόν 
άκριβώς τόν λόγον ίδρύθη ή έταιρεία 
μας. τής όποιας ή σύστασις, οφείλεται 
εις τόν ζήλον καί τόν ένθουσιασμόν τού 
Πλάτωνος Δελένδα . ».

Σήμερον ή πρώτη έκείνη σκέψις - 
πρότασις καί ή έν συνεχεία εύρυτέρα 
κίνησις τής έταιρείας πρός άναβίωσιν 
τής Ολυμπίας «ΝΕΑ ΑΛΤΙΣ», ή όποια 
έξεδηλώθη, ώς προελέχθη, τόν 
Σεπτέμβριον τού 1937, τήν έπαύριον 
τού θανάτου τού Κουμπερτέν. έχει 
πλέον άρκούντως διευρυνθή καί δια
τρέχει ήδη τήν τελικήν διαδρομήν της, 
διά νά φθάση εις τήν έπιτυχίαν. ' Η σκέ
ψις καί τό αίτημα τών ολίγων έλαβε τήν 
έπίσημον μορφήν τής ' Ελληνικής θέ- 
σεως, τήν όποιαν έκφράζει καί χειρίζε
ται ήδη τό έπίσημον κράτος. Απαιτεί
ται έφεξής δύναμις θελήσεως καί πί- 
στις εις τήν δικαίωσιν τού άγώνος 

« Ημπορεϊ κανείς νά κατορθώση ό,τι 
θέλει, ύπό τόν όρον νά τό θέλη έπί 
μακράν», έλεγεν ό Κουμπερτέν. άγωνι- 
ζόμενος διά τήν άναβίωσιν τού 
Ολυμπιακού Ιδεώδους. Τήν δύναμιν 

αύτής τής θελήσεως καί άγωνιστικότη- 
τος. δΓ άνωτέρας έπιδιώξεις τής ζωής, 
δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν εις τό 
όλον έργον τού Κουμπερτέν, άν 
άναλογισθώμεν ότι ή έναρξις τών 
προσπαθειών του συμπίπτει μέ έποχήν. 
κατά τήν όποιαν, όπως έγραψεν ό ίδιος 
«ή φυσική άδράνεια έθεωρεϊτο ώς 
άναγκαία συνέπεια τής πνευματικής 
τελειοποιήσεως καί ήτο παραδεδειγμέ- 
νον ότι όποιονδήποτε άθλημα ήτο 
έπιζήμιον διά τάς σπουδάς ..». Ο 
μεγάλος αύτός άναδημιουργός τού 
Ολυμπισμού, ό κατάλληλος άνθρω

πος, διά νά άγωνισθή κατά τών 
όπισθοδρομικών άντιλήψεων καί τών 
άντιξοοτήτων τής έποχής του, άνήκει 
άσφαλώς εις τούς ολίγους έκλεκτούς 
τούς δικα ιουμένους δύο ύψηλών 
τίτλων «τού εύεργέτου τής άνθρωπό- 
τητος καί τού φιλέλληνος»

Δυσχέρειαι έν γένει, εις τό έργον

τής άνασυστάσεως τών Ολυμπιάδων, 
παρουσιάσθησαν τότε καί άπό έλληνι- 
κής πλευράς. Ο Δημήτριος Βικέλας, 
διακεκριμένος λογοτέχνης, ό όποιος 
έξεπροοώπησε τήν Ελλάδα, καθ' 
ύπόδειξιν τού κυριωτέρου διά τήν 
έποχήν Πανελληνίου Γυμναστικοΰ 
Συλλόγου - καί ούχί τής Κυβερνήσεως - 
εις τό γενόμενον έν Παρισίοις τώ 1894 
διεθνές άθλητικόν Συνέδριον, έλεγε 
χαρακτηριστικώς: «Διεξεδίκησα τά 
δικαιώματα τής Ελλάδος, προκειμέ- 
νου περί άνασυστάσεως έλληνικοΰ 
θεσμού. Δέν έχομεν τά μέσα νά 
τελέσωμεν έορτάς μεγαλοπρεπείς . 
Αλλ άντί άντιρρήσεως ό Κουμπερτέν 

καί άλλα μέλη τού Συνεδρίου ύπεστήρι- 
ξαν ένθέρμως τήν πρότασίν μου. ' Η 
άποδοχή ύπήρξεν ομόφωνος καί 
ολόψυχος...».

Ο Βικέλας όρθώς είχε προβλέψει 
ότι ή τέλεσις τών πρώτων διεθνών 
ολυμπιακών άγώνων εις Αθήνας θά 
προσέκρουεν εις πολλά έμπόδια, λόγω 
κυρίως τών έκτάκτως δυσμενών 
συνθηκών, ύπό τάς όποιας εύρίσκετο ή 
Ελλάς τήν έποχήν έκείνην Καί είναι 

κοινή ή διαπίστωσις ότι ή όργάνωσις καί 
τέλεσις τών ολυμπιακών άγώνων έν 
Αθήναις τώ 1896 ύπήρξαν, πρό 

παντός άλλου, θρίαμβος τής θελήσεως 
ολίγων άνθρώπων, κυρίως δέ τού 
Κουμπερτέν καί τού τότε διαδόχου τού 
έλληνικού θρόνου Κωνσταντίνου

510





ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1 9 7 9
αριθμού των πταισμάτων οφείλεται 
κυρίως στή μεταβολή νομικών διατά
ξεων πού άφορούν στήν παράνομη 
στάθμευση τών όχημάτων (οί παραβά
σεις δέν είναι πλέον πταισματικές άλλά 
επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώ
σεις).

Β ’ . Από άλλες δραστηριότητες 
έπιοη μαίνονται:

' Ο άριθμός τών τροχαίων άτυχημά- 
των, παρά τήν περαιτέρω αύξηση τών 
κυκλοφορούντων όχημάτων, παρέμει- 
νε στά έπίπεδα τού προηγουμένου 
έτους (7.167 έναντι7.081).' Οάριθμός 
τών θανόντων συνέπεια τροχαίων 
άτυχημάτων παρουσίασε μικρή αύξηση 
(249 έναντι 234), ένώ ό συνολικός 
άριθμός τών παθόντων παρουσίασε καί 
μικρή μείωση (9.251 έναντι 9.307).
Π Από τά μέτρα γιά βελτίωση 
συνθηκών άστυνομεύσεως σημειώ
νονται:

' Η χρησιμοποίηση μοτοσυκλεττών 
άπό τήν " Αμεσο Δράση γιά τήν ταχεία 
μετακίνηση στό κέντρο τών Αθηνών, 
όπου ή κίνηση τών περιπολικών 
αύτοκινήτων ήταν δυσχερής όταν 
υπήρχε συμφόρηση.

' Η χρησιμοποίηση γυναικών άστυφυ- 
λάκων στις Υπηρεσίες Τροχαίας καί 
' Ελέγχου Διαβατηρίων.

Δ' Γενική παρατήρηση

Τά στατιστικά στοιχεία, άλλά καί ή 
γενική έκτίμηση τής καταστάσεως, 
όδηγοϋν στά συμπέρασμα ότι τά 
άστυνομικά όργανα μέ τήν έργατικότη- 
τα, τό ζήλο, τήν πειθαρχία καί τήν 
ύψηλή περί καθήκοντος άντίληψη πού 
τά διακρίνει, κατώρθωσαν καί αύτό τό 
χρόνο νά συμβάλλουν άποτελεσματικά 
στό νά έπικρατήσει κλίμα τάξεως καί 
ήσυχίας καί νά διατηρηθεί σέ ύψηλό

Από τά σχετικά μέ τήν έκδήλωση 
μοσιεύματα τού Τ ύπου παραθέτουμε 

συνέχεια τό χρονογράφημα τού 
-σιογράφου κ. Μηνά Λαμπρινίδη 
'χούστηκε τό πρωί τής 5 ' Ιουνίου 
• στή γνωστή έκπομπή «Κουβε- 
ες». Είπε ό κ. Λαμπρινίδης:

περασμένη Δευτέρα μιά 
φιά δημοσιογράφων βρέθηκε

στό γραφείο τού Αρχηγού τής 
' Αστυνομίας Πόλεων.

Έπρόκειτο γιά μιά φιλική συγκέν
τρωση ύστερα άπό πρόσκληση τού 
άρχηγοϋ κ. Κ. Λεμονή.

Ή  συγκέντρωση πού έγινε σέ 
θερμό φιλικό περιβάλλον άντικατέστη- 
σε τις παλαιότερες έκδηλώσεις πού 
έκανε ή Αστυνομία σέ μεγάλες 
αίθουσες γιά νά προβή στόν άπολογι- 
σμό τής δραστηριότητός της στό χρόνο 
πού πέρασε.

"Αν όμως ή συγκέντρωση έγινε 
λιγάκι άθόρυβα αύτό δέν σημαίνει ότι τό 
έργο τής Αστυνομίας Πόλεων πού 
έπετελέσθη τό 1979 ήτανε λιγότερο 
σημαντικό άπό έκεϊνο πόύ προσέφεραν 
οί άστυνομικοί μας τά προηγούμενα 
χρόνια.

Κατά τό 1979 ή έγκληματικότης δέν 
παρουσίασε σοβαρές ή άνησυχητικές 
διακυμάνσεις. Δέν υπήρξαν μεγάλα 
έγκλήματα ούτε καί οί παραβάσεις γιά 
τά ναρκωτικά ήταν άνησυχητικές, χωρίς 
αύτό νά σημαίνει ότι πρέπει νά ήσυχά- 
σουμε.

Αντίθετα λόγω τού κοινωνικού 
κινδύνου έπιβάλλεται ή έπιστημονική 
άντιμετώπισή του καί ή κατάλληλη 
ένημέρωση τού κοινού. Έ ξαρση 
βέβαια σημείωσαν οί τροχαίες παραβά
σεις άλλά έπειδή δέν είναι πλέον 
πταισματικές άλλά έπιβάλλονται διοικη
τικές κυρώσεις, στή στατιστική τού 
άριθμού τών πταισμάτων παρουσιάζεται 
μείωση. Παράλληλα ό άριθμός τών 
τροχαίων άτυχημάτων σημείωσε άνε- 
παίσθπτη αύξηση - 7.167 άτυχήματα

Ό  αρχηγός Α.Π. κ. Λεμονής κατά τήν 
παρουσίαση τής Εκθέσεως.

έναντι 7.081 τού περασμένου χρόνου, 
ένώ καί ό άριθμός τών θυμάτων 
αύξήθηκε κατά 15 έναντι τού 1978, 
μολονότι τά κυκλοφορούντο οχήματα 
αύξήθηκαν κατά πολλές χιλιάδες.

Βελτίωση παρουσίασε ή άστυνόμευ- 
ση μέ τήν έμφάνιση ένός καινούργιου 
στοιχείου τού Σώματος. Πρόκειται γιά 
τις γυναίκες πού πλούτισαν τό Σώμα 
τής Αστυνομίας. Οί άστυνομικίνες 
τοποθετήθηκαν στις ύπηρεσίες Τρο
χαίας καί γιά τόν έλεγχο τών διαβατη
ρίων καί όπως διαπιστώνεται ή συμβολή 
τους ϋπήρξε σημαντική καί... χαριτω
μένη. Σκόρπισαν μέσα στό καυσαέριο 
ένα άρωμα πολιτισμού καί εύγενείας.

Γενικά τά στατιστικά στοιχεία καί ή 
γενική έκτίμηση τής καταστάσεως 
οδηγούν στό συμπέρασμα ότι τά 
άστυνομικά όργανα έχοντας ύψηλή 
έπίγνωση τού καθήκοντος τους έργά- 
σθηκαν μέ ζήλο καί πειθαρχία γιά νά 
έπικρατήση κλίμα τάξεως καί ήσυχίας 
καί νά έμπεδωθεϊ στό λαό τό αίσθημα 
άσφαλείας.

Παράλληλα όμως μέ τά στοιχεία αύτά 
τό άρχηγεΐο τής ' Αστυνομίας Πόλεων 
έξέδωσε ένα καλοτυπωμένο, πλούσια 
εικονογραφημένο τεύχος, μέ τήν 
έτήσια δράση τού Σώματος. "Αν ήταν 
δυνατόν αύτό τό τεύχος νά φθάσει σέ 
όλες τις οικογένειες καί σέ όλα τά 
σπίτια τών περιοχών πού άστυνομεύειή 
' Αστυνομία Πόλεων, άν αύτό τό τεύχος 
τό διάβαζαν όλοι οί νεοέλληνες θά 
έβλεπαν μέσα στις εικόνες καί στούς 
στατιστικούς πίνακες τήν άθόρυβη 
άλλά θετική δράση τών άστυνομικών 
μας.

Θά θαύμαζαν τά Ελληνόπουλα καί 
τις ' Ελληνοποϋλες πού άγρυπνούν στά 
τμήματα τάξεως, στήν' Ασφάλεια, στήν 
Τροχαία, στήν Αγορανομία, στήν 
"Αμεσο Δράση, στήν Τουριστική
Αστυνομία άλλά καί σέ πιό λεπτές 

ύπηρεσίες όπως είναι ή έγκληματολο- 
γική τών άλλοδαπών, ή τής προστασίας 
έθνικοϋ νομίσματος. Κι όλοι θά 
άνεγνώριζαν άνεπιφύλακτα τόν άθλο 
πού κάνουν οί άστυνομικοί οί όποιοι - 
μεθοδικά έκπαιδευμένοι - προσφέρον- 
ται θυσία στό βωμό τού χρέους γιά νά 
μπορούμε όλοι έμεΐς οί άλλοι νά 
κινούμεθα ήσυχοι καί άσφαλεΐς.
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ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
« Ο έφηβος μέ τήν ίσια 
θερμή διάθεση
καταπιάνεται μέ τήν εμβάθυνση 
τών διανοητικών ή ηθικών 
προβλημάτων καί τραντάζει όλα 
τά θεμέλια αύτοϋ τού κόσμου γιά 
νά δή άν είναι στερεά»

Η ΕΦΗΒΕΙΑ, δηλαδή ή ήλικία τών 
13-18 ετών, παρουσιάζει ιδιαίτε

ρα ψυχολογικά προβλήματα, δύσκολα 
στή σύλληψη καί τή μελέτη καί 
προπαντός στήν άντιμετώπιση. Οί 
αλλαγές πού παρατηρούνται ατό σώμα 
καί στήν ψυχή τού χθεσινού παιδιού καί 
σημερινού έφήβου είναι αύτόχρημα 
κοσμογονικές. Κατά μία προσφυή 
έκφραση τού Γάλλου παιδαγωγού 
PIERRE DUFOYER, «ή έφηβεία είναι 
δεύτερη γέννηση».

Ο ιατρός καί ψυχολόγος Αριστος 
' Ασπιώτης λέγει ότι, «ή έφηβική ήλικία 
είναι μιά δραματική ήλικία, μέ τις 
άντιφατικές τάσεις μέσα στήν ψυχή 
τού έφήβου, μέ τή γενική άναστάτωση 
άλλά καί μέ τήν άναδημιουργία πού 
συντελείται σ' αύτή». «Ή  έφηβική 
ήλικία είναι μιά άπό τις περιόδους, 
κατά τις όποιες μεταβαίνουμε άπό ένα 
στάδιο ζωής σέ ένα άλλο. Διαφέρει 
άπό τίς άλλες κατά τό ότι είναι ένας 
σημαντικά άουνήθης συνδυασμός 
φυσιολογικών, κοινωνικών, οικονομι
κών, ψυχολογικών καί θρησκευτικών 
άντιδράσεων καί έμπειριών» (W. 
SADLER).

' Ο καθηγητής τής Παιδαγωγικής 
στή Σορβόνη MAURICE DEBESSE 
ονομάζει τήν έφηβεία «ένα άπό τά 
ώραιότερα βασίλεια πού βρίσκονται
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κάτω άπ' τόν ούρανό» καί προσθέτει 
ότι «ή έφηβεία έχει τεράστια σημασία 
γιά τή ζωή τού άνθρωπίνου όντος». Καί 
στή συνέχεια συμπληρώνει: « Επί 
μακρόν άγνοοϋσαν τήν έφηβεία. 
Σήμερα ή έφηβεία, άντίθετα, κινεί τό 
ζωηρό ένδιαφέρον τού εύρυτέρου 
κοινού, όπως άκριβώς θά συνέβαινε μέ 
τήν πρόσφατη άνακάλυψη μιας νέας 
ήπείρου. Οί μυθιστοριογράφοι θά 
άναζητήσουν σ' αύτή συχνά τούς 
ήρωές τους. Οί πολιτικοί θά στηρι- 
χθοϋν πάνω σ' αύτή. Οί δημοσιογράφοι 
θά τήν κολακεύσουν καί θά δημιουργή
σουν γύρω της ένα είδος μυστηρίου. 
Μοϋ φαίνεται όμως -  προσθέτει -  ότι 
πρέπει πρώτα νά τή μελετήσουμε, γιά 
νά μπορέσουμε νά κρίνουμε όρθά γιά 
τίς δυνατότητάς της».

Όμως, ή σοβαρή άπασχόληση μέ τά 
προβλήματα τής έφηβικής ήλικίας 
άρχισε πολύ άργά. Μόλις στίς άρχές 
τού αίώνος μας, μέ τή δημοσίευση τό 
1905 τού περιφήμου δίτομου συγγράμ
ματος, « Ή  έφηβική ήλικία» τού 
Αμερικανού παιδαγωγού καί φιλοσό

φου STANLEY HALL, άρχίζει ή 
συστηματική καί ύπεύθυνη μελέτη τής 
σπουδαίας αύτής χρονικής περιόδου 
τής άνθρωπίνης ζωής.

Μικρή συμβολή στή μελέτη αύτή 
έπιχειρεί νά προσφέρη καί τό παρόν

άρθρο, περιοριζόμενο στήν έξέταση 
τών κυριοτέρων ψυχολογικών γνωρι
σμάτων τών άρρένων έφήβων. ' Εννο
είται βέβαια ότι τά περισσότερα άπό 
αύτά πού θά λεχθούν ισχύουν έξ ίσου 
καί γιά τίς θήλεις εφήβους.

Στό πρώτο μέρος θά προσπαθήσου
με νά δώσουμε μιά συνολική εικόνα 
τής ψυχοσωματικής ύποστάσεως τού 
έφήβου καί στό δεύτερο μέρος θά 
μιλήσουμε γιά τή στάση τών γονέων καί 
παιδαγωγών άπέναντι αύτοϋ.

1. Κατά τήν ήλικία αύτή ό έφηβος 
λαμβάνει πρώτα συνείδηση τοϋ έγώ 
του. Γιά πρώτη φορά άντιλαμβάνεται 
μέ σαφήνεια τόν έαυτό του σάν κάτι τό 
ιδιαίτερο άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο. «Τγ 
στιγμή -  λέγει ό Σπράγγερ -  πού τι 
έγώ, σάν κάτι τό ιδιαίτερο, συγκρούε 
ται μέ τά πράγματα τοϋ κόσμου καί 
τούς γύρω άνθρώπους, γενν ιέτα ι1 
νέος κόσμος στήν ψυχή τοϋ έφ1'
«Τό πρώτον θεμελιώδες γνώρι 
ψυχικής μεταβολής τοϋ έφήβ 
ή άνακάλυψις τοϋ «έγώ». Τ 
τού έφήβου στρέφεται 
έσωτερικόν του κόσμον, πρ' 
τησιν τού ίδιου του «έγώ», 
δέν είναι άκόμη τελείως έμς 
τήν άναζήτησιν αύτήν ό 
άποκαλύπτει τήν ϋπαρξιν 
έσωτερικόν του κόσμον τ,



άντιθέσεων καί τού δημιουργείται ή 
έντύπωσις, ότι εις τήν ψυχήν του 
ύπάρχει τό ύλικόν δΓ όλα» (Κ. 
Βουρβέρη: Τό πρόβλημα τοϋ μαθήμα
τος τής Ιστορίας... ο. 85).

Ο έφηβος λαμβάνει προσωπική 
συνείδηση τών διανοητικών του 
ικανοτήτων. Θά αίοθανθή υπερηφά
νεια καί εσωτερική εύχαρίστηση όταν 
βρεθή μεταξύ τών πρώτων τής 
τάξεως. « Ό ταν τά παιδιά φθάνουν 
στήν εφηβική τους ήλικία βρίσκονται 
περίπου στήν ώρίμανση τής διανοητι
κής τους άναπτύξεως. Είναι μέν άκόμη 
πολύ άπειρα καί υστερούν ώς πρός τή 
σύνεση, άλλ' έχουν φθάσει σχεδόν 

{ εντελώς τήν ενήλικη ικανότητα σκέ- 
(  ψεως» (Άσπιώτης).

Ο έφηβος λαμβάνει προοδευτικά 
Τμ .συνείδηση τής κοινωνικής θέσεως τής 

έίκογενείας του. Αρχίζει νά διακρίνη 
!0 κοινωνικές τάξεις. Αισθάνεται 

ορηφάνεια άν ή οίκογένειά του 
κεται σέ ύψηλή κοινωνική θέση, 

° 1, ’«'εται θλίψη άν βρίσκεται σέ 
τή. Ό  έφηβος, άντίθετα πρός τό 

nr θά αίσθανθή ύπερηφάνεια ή
19ΒΙ η γιά τούς γονείς του, άνάλογα 
ντου' η θέση πού έχουν μέσα στήν 

* ίκονία.
συντμ, -,ν ήλικία αύτή ό έφηβος λαμβάνει 
___  μη συνείδηση τής ήθικής του

άξίας. Λαμβάνει πείρα τών δυσκολιών 
τής ήθικής ζωής, συχνά τών πτώσεών 
του καί τών άδυναμιών του. Ό σ ο  πιό 
εύαίσθητη είναι ή συνείδησή του τόσο 
καί πιό ισχυρές είναι οι έντυπώσεις του 
άπό τά έσωτερικά αύτά γεγονότα. Είναι 
σύνηθες, κατά τήν περίοδο αύτή, ή 
ψυχή τοϋ έφήβου νά κατακλύζεται άπό 
αίσθημα βαθειάς ένοχής. Ό  έφηβος 
κοκκινίζει, ταράσσεται, κρύβει τις 
συγκινήσεις του, μέ λίγα λόγια 
συμπεριφέρεται σάν κυνηγημένος 
κακοποιός. ' Η άντίληψή του τοϋ καλού 
καί τοϋ κακοϋ είναι άβεβαία φοβάται 
εύκολα ότι είναι ένα τέρας, εύκολα 
θεωρεί τόν έαυτό του άποκρουστικό 
καί κατακριτέο άντικείμενο. (A. ISAM- 
BERT)

2. ' Ο έφηβος κατά τήν ήλικία αύτή 
έχει ασταθή ψυχική διάθεση. Από
τήν έποχή καί τις περιστάσεις έξαρτά- 
ται νά είναι ό έφηβος ένεργητικός, 
χαρούμενος, δραστήριος, αισιόδοξος, 
θαρραλέος ή άντίθετα νά είναι 
άνενέργητος, οκνηρός, άβουλος, 
άπαισιόδοξος καί άποθαρρυμμένος.

3. Στό σημείο αύτό θέλουμε νά 
τονίσουμε καί ένα άλλο ψυχολογικό 
φαινόμενο τοϋ έφήβου, τήν τάση 
άπομονώσεως. Ενώ τό παιδί διε- 
σκόρπιζε τή ζωή του στόν έξωτερικό 
κόσμο, ό έφηβος στρέφεται στό

Οι δυσμενείς συνθήκες τού περιβάλλοντος 
μέσα στό όποιο ζεί ό έφηβος τόν όδηγούν, 
πολλάκις στό έγκλημα. Στις φωτογραφίες 
καί τών δύο σελίδων νεαροί δράστες 
σοβαρότατων έγκλημάτων. πού συνελήφθη- 
σαν άπό τις αστυνομικές άρχές.

έσωτερικό του. Ό  έφηβος δυσκολεύ
εται νά έπικοινωνήση κυρίως μέ τούς 
μεγάλους. Θεωρεί έξευτελιστικό νά 
έξωτερικεύση στούς ώριμους τήν 
έσωτερική του ζωή, πού τόνάπασχολεϊ 
καί τόν ένθουοιάζει. Ό τα ν  έκθέτη τις 
έπιθυμίες του καί τούς σκοπούς του, 
δέν βρίσκει συχνά παρά ειρωνεία καί 
περιφρόνηση. "Ετσι, παίρνει τήν 
άπόφαση νά μή έξω τερ ικεύετα ι. 
Αισθάνεται τούς άλλους γι' αύτόν 
«βαρβάρους» πού δέν τόν έννοοϋν. 
(Ασπιώτης)

4. Τά προβλήματα τής έφηβείας 
είναι βασικά προβλήματα προσαρμο
γής. Τό παιδί πού έγινε ξαφνικά 
«νέος» αισθάνεται τό ίδιο καί διαφορε
τικό. Δέν άναγνωρίζει πλέον τελείως 
τόν έαυτό του καί ζητεί νά τόν 
άντιληφθή. Πρέπει λοιπόν πριν άπ' όλα 
νά προσαρμοσθή πρός τόν έαυτό του: 
αύτό θά τό ονομάσουμε έσωτερική
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Ο έφηβος τρέφει θερμή άγάπη προς τήν 

περιπέτεια Μέ μιά άπληστη περιέργεια 
ζητεί νά μάθει όσα συμβαίνουν στή γή καί 
πέραν αύτής.

προσαρμογή. Αλλά πρέπει ακόμη νά 
πάρη τή θέση του μέσα στην κοινωνία 
τών ένηλίκων καί γι' αύτό πρέπει νά 
τόν άναγνωρίσουν σάν μεγάλο. Καί 
αύτό χωρίς άλλο είναι τό δεύτερο 
μέρος τοϋ έργου του: ή εξωτερική 
προσαρμογή.

Πρώτα-πρώτα ό έφηβος προσκρούει 
στήν οικογένεια, όπως τό πουλάκι 
προσκρούει στό κέλυφος, όταν θέλη 
νά βγή στή ζωή. Όπως τό κέλυφος, ή 
ο ικογένεια  είνα ι τό σκληρότερο 
φράγμα πού έχει νά περάση. Οί γονείς 
πολύ δύσκολα άντιλαμβάνονται τό 
γεγονός ότι τά μικρά τους παιδιά 
μεγαλώνουν. Στό σπίτι, λοιπόν, σχεδόν 
πάντοτε ό έφηβος συναντά τή μεγαλύ
τερη δυσκολία νά άναγνωρισθή ώς 
μεγάλος. Μέσα σ' αύτό αισθάνεται 
σάν νά τόν έμποδίζουν νά έξελιχθή. 
"Αλλοτε περιπαίζουν τό μεγαλίστικο ύ
φος του, τοϋ λένε νά στέκεταιϊσιος καί 
νά μή βάζη τούς άγκώνες του στό 
τραπέζι, δέν θέλουν νά δοϋν ότι δέν 
είναι πλέον παιδί. Αισθάνεται ότι τόν 
έξευ τελ ίζο υν , αισθάνεται άσχημα. 
Γιατί νά μάς έκπλήττη πού άπό τότε 
εύχαριστεΐται περισσότερο έξω, παρά 
στό σπίτι; Οί ξένοι τόν άκοϋν σοβαρά, 
τοϋ δίνουν τό αίσθημα τής άξίας του 
καί τής άξιοπρεπείας του. Τίποτε άπό 
αύτά στή δική του οικογένεια. ΓΓ αύτό 
χωρίς νά παύη νά τήν άγαπά, θέλει νά 
τήν άποφεύγη. Στό τραπέζι, συχνά, 
δέν άνοίγει τό στόμα καί τόν μέμφονται 
γι' αύτό τό σιωπηλό καί σκυθρωπό 
ϋφος. (A. ISAMBERT)

5. ' Η συμπεριφορά τοϋ έφήβου 
είναι συχνά άντιφατική: ή λεπτότητα 
καί ή χονδροκοπιά, ή γενναιοφροσύνη 
καί ό έγωίσμός, ή συστολή καί ή 
αύθάδεια, ή άφέλεια καί ό κυνισμός, ή 
άπειθαρχία καί ή άγάπη τής αύστηρό- 
τερης πειθαρχίας, ό ρεαλισμός καί ό 
ιδεαλισμός, ή πρωτοτυπία καί ό 
κομφορμισμός, τό κλείσιμο στόν έαυτό 
του καί ή έπιθυμία τοϋ άνοίγματος 
κ.λπ., όλα αύτά δέν άποκλείονται σ' 
αύτόν, κάθε άλλο. Δέν έχουν άλλωστε 
είπεϊ ότι είναι ή ήλικία «τών άκαθάρτων 
ποδιών μέσα σέ μεταξωτές κάλτσες», 
γιά νά χαρακτηρίσουν αύτό τό περίεργο 
μίγμα άτημελησίας καί κοκκεταρίας πού
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τώρα έμφανίζεται; (A ISAMBERT)
6. Κατ' αύτή τήν περίοδο ή γενική 
δραστηριότητα είναι έντονη. ' Ο νέος 
άγαπά τήν κίνηση. Τό μυϊκό σύστημα 
άναπτύσσεται, περιοριζόμενο μόνο άπό 
τόν γενικό τύπο τοϋ νέου. Σ' αύτό τό 
στάδιο άλλωστε ό νέος άποκτά τή 
γραμμή τοϋ ένηλίκου, μέ τις παρεπό
μενες συναισθηματικές άντιδράσεις 
(αίσθημα δυνάμεως, ύγείας ή αντίθετα 
μειονεξίας, στήν περίπτωση μειονεκτή
ματος στήν έμφάνιση ή έλαττώματος).
Η κίνηση κερδίζει σέ ποιότητα. Η 

άκρίβεια, ή έπιδεξιότητα, ή τελειότητα 
στήν κίνηση έξελίσσονται ' Η άγάπη γιά 
τήν τεχνική άπασχολήση έπίσης: είναι 
τό στάδιο τοϋ HOMO FABER καί τής 
έκμαθήσεως. (A. ISAMBERT).

Στά προηγούμενα προστίθεται ή 
τάση γιά τολμηρές πρωτοβουλίες, ένα 
είδος άναζητήσεως τοϋ κινδύνου, 
άρνηση τής προφυλάξεως, πού ώθοϋν 
τόν νέο σέ πράξεις άνώτερες άπό τις 
δυνατότητάς του. Αναγκάζει τόν 
έαυτό του σέ πολύ μεγάλες πορείες, 
ζητεί νά τοποθετηθή, έπί τοϋ άθλητικοϋ 
πεδίου, στήν «πρώτη κατηγορία». 
Απ' αύτό προέρχεται «έκβιασμός τών 

δυνάμεων» οί συνέπειες τοϋ όποιου 
είναι σοβαρώτατες. (A. ISAMBERT).

Ό  έφηβος τρέφει άγάπη θερμή 
πρός τήν περιπέτεια. Μέ μιά άπληστη 
περιέργεια ζητεί νά μάθη όλα όσα 
συμβαίνουν στή γή καί πέραν αύτής. 
Πολύ παραστατικά ό ιατρός Θεόδωρος 
BOVET μάς δίδει σέ συντομία τήν τάση 
αύτή τοϋ έφήβου γιά κάτι νέο, κάτι 
άνώτερο στήν έρευνα τής ζωής: Μέ

τήν ίδια θερμή διάθεση - λέγει - 
καταπιάνεται μέ τήν έμβάθυνση τών 
διανοητικών ή ηθικών προβλημάτων καί 
τραντάζει όλα τά θεμέλια αύτοϋ τοϋ 
κόσμου γιά νά δή άν είναι στερεά».
7. Κατά τήν περίοδο αύτή ό έφηβος 
διεκδικεί τήν άνεξαρτησία του.

Ή άναζήτηση τής άνεξαρτησίας, 
τόσο φυσική μέ τό ξύπνημα τής 
προσωπικότητος, είναι άναπόφευκτη 
καί γενική. 1 Από τό γεγονός καί μόνο 
τής σωματικής του άναπτύξεως, ό 
έφηβος αισθάνεται μέσα του δυνάμεις 
φυσικές καί διανοητικές καί λαμβάνει 
τήν πρώτη πείρα τής κοινωνικής του 
ζωής... Λαμβάνοντας πείρα τών 
δυνάμεων αύτών, είναι φυσικό νά μή 
δέχεται ό έφηβος εύχαρίστως τόν 
περιορισμό καί τήν πειθαρχία πού τοϋ 
έπιβάλλει κάθε αύθεντία, ζητεί νά 
άνεξαρτοποιηθή καί νά έλευθερωθή 
άπό κάθε στενόκαρδη κηδεμονία. Ο 
έφηβος θά διεκδικήση τήν άνεξαρτησία 
στις κρίσεις του. ' Από άντίδραση πρός 
τό οικογενειακό περιβάλλον καί τόν 
πιθανό πατρικό δεσποτισμό, θά πάρη 
θέση άκριβώς άντίθετη άπό έκείνη τοϋ 
περιβάλλοντος του.

Ό  έφηβος θά ύπερασπίση τά 
δικαιώματά του σάν άνεξάρτητη 
προσωπικότητα, θά ύπερασπίση τις 
ιδέες του κατά τρόπο άπόλυτο. Κατά 
κανόνα, θά έρθη σέ αντίθεση πρός τις 
παραδόσεις, θά τις χαρακτηρίση «ξε
περασμένες», θά προσπαθήση νά μή 
τηρήση τις ύποχρεώσεις του άπένα- 
ντι αύτών. ' Αλήθεια πατροπαράδοτες 
καί γενικά «τά κοινώς παραδεδεγμένα» 
θά τά άποκαλέση «παράλογα», ©ά 
κριτικάρη αύστηρά τούς «άνω τών 
σαράντα» καί θά στιγματίση τις, κατά τή 
γνώμη του, «καθυστερημένες ιδέες 
τους». Οί κρίσεις του γενικά είναι
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απόλυτες, χωρίς ουμβιβασμούς καί 
προφέρονται σέ τόνο πού δέν επιδέχε
ται αντίρρηση.

Ο έφηβος, ακόμη, άρχίζει νά 
άμφιβάλλη γιά τό κϋρος τών οικογενει
ακών παραδόσεων, τών θρησκευτικών 
δογμάτων καί τών πολιτικών θεσμών. 
Διψά νά τά έξακριβώση μόνος του. 
Θέλει νά πειραματισθή γιά τό κάθε τι, 
άπό τή διακυβέρνηση τής ίδιας τής 
ζωής του ώς τή διοίκηση ολοκλήρου 
τοΰ άπεράντου κόσμου. (Άσπιώτης).
' Ο έφηβος θά διεκδίκηση τά δικαιώμα- 
τά του νά έχη τελείως προσωπικό 
«γούστο» στή λογοτεχνία, στή μουσική, 
στήν πολιτική. Κατά κανόνα θά είναι 
«ϋπέρ τών προοδευτικών ιδεών». Ο 
έφηβος θέλει άνεξαρτησία ώς πρός 
τόν τρόπο τής ένδυμασίας, θέλει νά 
διαθέτη κατά βούληση τις έλεύθερες 
ώρες του, νά συναναστρέφεται έκεί- 
νους πού έπιθυμεϊ, νά συχνάζη οτούς 
τόπους πού θέλει, νά διαβάζη ό,τι 
έπιθυμεϊ, γενικά νά φέρεται όπως τοΰ 
άρέσει.

Στό οικογενειακό πεδίο, ό νέος 
έπιθυμεϊ νά τόν παίρνουν ατά σοβαρά, 
νά τόν άκοϋν καί νά τόν πιστεύουν. Σέ 
άντίθετη περίπτωση, άντιδρά. Διακό
πτει, μιλάει δυνατά, μεταβάλλοντας 
κάποτε, περισσότερο ή λιγώτερο 
συνειδητά, τά γεγονότα... Τό συναί
σθημα τής άβύσσου πού έχει ό νέος 
μεταξύ αύτοϋ πού σκέπτεται αύτός καί 
αύτοϋ πού σκέπτεται τό περιβάλλον 
τού δίνει τό μέτρο μιας ρήξεως πού 
τόν τοποθετεί άντιμέτωπο στις προη
γούμενες γενεές.

8. ' Η έφηβεία είναι ή ηλικία τών 
φιλοδοξών ονείρων Ο Μ. DEBES- 
SE λέγει χαρακτηριστικά ότι «γιά τή 
νεότητα τό παν είναι όνειρο, έκτος άπό 
τήν πείνα». "Ολες οί δυνατότητες 
είναι γιά τόν έφηβο πιθανές. Μπορεί ό 
έφηβος μέσα στά όνειρά του νά είναι 
ό,τι θέλει καί νά πετύχη ό,τι έπιθυμεϊ. 
Έτσι, ονειρεύεται ότι μπορεί νά γίνη 
μεγάλος στρατηγός, όπως ό Φώς ή ό 
Παπάγος, διάσημος ρήτορας όπως ό 
Δημοσθένης ή ό Βοσσουέττος, τολμη
ρός έξερευνητής όπως ό Κολόμβος ή 
ό Στάνλεϋ κ.ο.κ. Τά όνειρα, άνάλογα 
μέ τό άτομο, άναφέρονται σέ διαφό
ρους τομείς: θρησκευτικό, ήθικό, 
κοινωνικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό, 
άθλητικό. Ο κάθε έφηβος, άνάλογα 
μέ τις προτιμήσεις του, βαυκαλίζεται 
μέ τήν έλπίδα τής μελλοντικής 
πραγματοποιήσεως τών ονείρων του.

« 'Ανακαλύπτων ό έφηβος τό «έγώ», 
-  γράφει ό καθηγητής Κ. Βουρβέρης -  
άνακαλύπτει ταυτοχρόνως καί τόν 
κόσμον. Θέτει σκοπούς ζωής άπωτά- 
τους, άπροσίτους, άνεφίκτους. Αρχί
ζε ι ή ζωή τών όνείρων καί τών 
μεγαλεπηβόλων βλέψεων, τών όποιων 
τό οικοδόμημα ύψώνεται ώς χάρτινος 
πύργος άμέτρων διαστάσεων. Νέα 
περίοδος ζωής άνοίγεται, ή περίοδος 
τών άπειρων δυνατοτήτων, τών ένθου- 
σιωδών άνατάσεων τής έφηβικής 
ψυχής» (Κ. Βουρβέρη. Τό πρόβλημα 
τοΰ μαθήματος τής ' Ιστορίας σ. 85).

9. Στήν έφηβική ηλικία παίρνει 
συγκεκριμένη μορφή τό συναίσθημα. 
Ό  Μ. DEBESSE θά πή ότι «τά 
συναισθήματα είναι ό πραγματικός 
ψυχολογικός πλούτος τών έφήβων».

Σέ χίλια δυό πράγματα, τά όποια, 
χθές τόν άφιναν άδιάφορο, θά 
άντιδράση τώρα ό έφηβος συναισθημα
τικά. Επιτυχίες ή άποτυχίες σχολικές, 
ή θέση τής οικογένειας του στήν 
κοινωνία, οί συμπάθειες ή άντιπάθειες 
πού συναντά ή προκαλεί, ή έκτίμηση ή 
ή περιφρόνηση πού τοΰ έκδηλώνουν, ή 
άνεση ή ή φοβία πού αισθάνεται 
άπέναντι στήν κοινωνία, θά έπηρεά- 
σουν βαθύτατα τόν συναισθηματικό 
του κόσμο. ' Η έφηβική καί ή νεανική, 
είναι οί ήλικιες τής πιό έντονου 
συναισθηματικότητας. Μιά λέξη, ένας 
ύπαινιγμός, μιά χειρονομία, άρκοϋν γιά 
νά διεγείρουν πολλές φορές σωστή 
θύελλα.

Τά οικογενειακά γεγονότα έχουν 
τρομερό άντίκτυπο στόν συναισθηματι
κό κόσμο τοΰ έφήβου. Αναφέρουμε 
ένα παράδειγμα: « Ό  Α.Π. ήλικίας 18

χρονών, γιός πολυμελούς οικογένειας 
μέ μικρά οικονομικά μέσα. Χρονιά 
άσθένεια βασανίζει τόν πατέρα καί 
έπηρεάζει βαθύτατα τήν έξέλιξη -  τήν 
έσωτερική καί τήν κοινωνική -  τοΰ 
νέου. Ή  άπαισιοδοξία γίνεται τό 
μόνιμο ϋπόστρωμα τής ψυχικής του 
σφαίρας. Ξαφνικά, παρουσιάζει μιά 
περίοδο άσυνήθους γιά τό χαρακτήρα 
του σκληρότητος. Αλλά γρήγορα 
έγκαταλείπει τήν στάση αύτή καί 
μεταπίπτει σέ μιά κατάσταση έντονου 
άνησυχίας, μέχρι άγχους καί άγωνίας 
πολλές φορές. Ιδρώτες στις παλά
μες, ταχυκαρδίες, άϋπνία, αίσθημα 
κενού καί πιέσεως στό στήθος. Φόβος 
θανάτου καί έλλειψη ένδιαφέροντος 
γιά τό μέλλον. «Μήπως είμαι ψυχοπα
θής;» έρωτά ό ίδιος.

Εν τούτοις, μιά καλή διαπαιδαγώγη
ση τοΰ συναισθήματος τοΰ νέου 
αύτοϋ, άν είχε δηλαδή αύτός διδαχθή 
νά άντιμετωπίζη τά γεγονότα τοΰ βίου 
μέ περισσότερη ψυχραιμία καί πίστη 
στόν Θεό δέν θά έφθανε στό σημείο 
νά ύποφέρη τόσο πολύ.

10. Κατά τήν έφηβεία έμφανίζεται 
τό ενδιαφέρον γιά τό άλλο φύλο. Τό 
φαινόμενο αύτό έχει σχέση μέ τις 
έρωτογενεϊς ορμόνες, οί όποιες κατά 
τήν ηλικία αύτή χύνονται στό αίμα, 
καθώς καί μέ τήν έπίδραση τοΰ 
κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τό κορίτσι, κατά τήν έφηβική ήλικία, 
αισθάνεται κατά κανόνα άντί γιά έλξη 
άποστροφή πρός τό γενετήσιο θέμα. 
Λαμβάνει συνείδηση τοΰ φύλου της 
χωρίς ένθουσιασμό. Μόνο τό αίσθημα 
τής μητρότητος, τό όποιο έχει ήδη 
γεννηθή, έρχετα ι νά διασκεδάση 
κάπως τήν άποστροφή αύτή.

Τά πράγματα όμως είναι τελείως 
διαφορετικά γιά τόν έφηβο, τό άγόρι. 
Αύτό είναι σημείο πού πρέπει πολύ νά 
τό έχουν ύπ' όψη γονείς καί παιδαγω
γοί. «Εις τό άγόρι -  λέγει ό Άρ .

Ασπιώτης -  κατά τήν έφηβείαν, ή 
σεξουαλικότης συχνά κάμνει μίαν 
θυελλώδη καί βιαίαν είσοδον... Ή  
έφοδος τής σεξουαλικότητος εις τόν 
άνδρα φέρει ισχυρόν μεταβολήν εις 
τήν ψυχολογίαν του. Τώρα έχει τήν 
σεξουαλικότητα ένηλίκου, άν καί έχη 
άκόμη τήν ψυχήν παιδιού» (Ή  
σεξουαλική σφαίρα καί ό νέος άνθρω
πος σ. 95-96).

11. Ο έφηβος παρουσιάζει κοινω
νικά ενδιαφέροντα καί πρέπει νά 
βοηθηθή νά ένταχθή ομαλά στό 
κοινωνικό σύνολο. ' Ο γνωστός παιδα
γωγός άείμνηστος Παν. Κοροντζής
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διαπιστώνει τήν ψυχολογική ανάγκη 
κοινωνικής έπαφής τού νέου άνθρώ- 
που όταν γράφη: «Αί άπαγορευτικαί 
έντολαί καί ό περιορισμός τών νέων εις 
τά στενά όρια τής οικογενειακής ζωής 
δέν μάς βοηθούν, διότι ή έκουσία 
ένταξις τού νέου εις μίαν εύρυτέραν 
κοινότητα υπαγορεύεται έκ τών έσω, 
είναι δηλαδή μία βιολογική, ψυχική καί 
πνευματική άνάγκη διά τήν νεαράν καί 
πρό πάντων διά τήν έφηβικήν ήλι- 
κίαν...» (Μορφωτικοί κοινότητες ο. 
191-192)

Μιά όψη τής κοινωνικότητος τών 
έφήβων είναι ή ισχυρή τους τάση πρός 
σύναψη φιλίας. Οί φ ιλ ίες τής 
έφηβείας είναι έκλεκτικές, περιδεείς, 
άποκλειστικές. Γνωρίζουν όλους τούς 
τρόμους τού πάθους, τις θύελλες τής 
ζηλοτυπίας. Είναι περισσότερο άφιλο- 
κερδεΐς άπό τις φιλίες τών ένηλίκων 
καί πολύ σπάνια γίνονται ύπολογιστι- 
κές. Κατά τήν έφηβική ήλικία, ό φίλος 
έχει έμπιστοσύνη πρός τόν φίλο του. 
Τόν θέλει τελείως άφωσιωμένο στό 
άτομό του, τόν θαυμάζει, έπιζητεϊ νά 
άποδείξη τή φιλία του μέ τήν προσφο
ρά δώρων, αισθάνεται εύτυχής νά 
ύποστή γιά τόν φίλο του μιά θυσία. 
Συχνά προστίθεται ένας άκατανίκητος 
πόθος έπικοινωνίας καί ταυτισμοϋ. 
Προσπαθούν νά έχουν τις ίδιες 
διαθέσεις, τις ίδιες ιδέες, καί ή μίμηση 
μεταξύ τους φθάνει ως τόν τρόπο 
κοπής τών μαλλιών καί ώς τόν τρόπο 
γραφής. ' Η άνταλλαοοομένη άλληλο-

’ Ο έφηβος διεκδικεϊ πάντα τήν ανεξαρτησία του. Πρέπει νά οεβασθοϋμε τήν ψυχική του 
αυτή άνάγκη. Ή  πίεση τών γονέων καί τών παιδαγωγών κάθε άλλο παρά ώφελεϊ.

γραφία, μέ τις φλογερές έκφράσεις, 
μαρτυρεί τή θερμότητα τής φιλίας.

Μεγάλη ροπή, στήν έξελιοσομένη 
συγκινησιακή καί κοινωνική ζωή τού 
νέου, άσκεί ή έπίδραση τών άνδρών 
πού εύλαβεΤται, αύτών πού θέτει ώς 
ήρωας μέσα στόν έσωτερικό του 
κόσμο. Τό πώς θά έξελιχθή ό έφηβος 
στό μέλλον, έξαρτδται κατά μέγα 
μέρος άπό τό ιδεώδες τού ήρωος, τό 
όποιο έθεσε σάν πρότυπο στή ζωή του.
' Η σημερινή τεχνική καί βιομηχανική 
έποχή, άποψιλωθείσα τού πνευματικού 
περιεχομένου, δ ίνε ι πρότυπα καί 
παραδείγματα «ήρώων» (άσσοι τής 
βιομηχανίας, τού πλούτου, κινηματο
γραφικοί άστέρες κ.λπ.), οί οποίοι 
δημιουργούν μιά άρρωστημένη νεότη
τα. Θά χρειασθοϋν αύθεντικά καί ύγιή 
πρότυπα γιά τήν ψυχολογική αύτή 
λειτουργία τού ιδεώδους στήν έξελισ- 
σομένη ψυχή τού έφήβου.

12. Ό  έφηβος'τέλος ένδιαφέρεται 
γιά τά μεταφυσικά προβλήματα καί 
τή θρησκεία Αναζητεί είλικρινά τήν 
πίστη. Στό βάθος ή άναζήτηση αύτή 
έχει ώς ύπόστρωμα τούς βαθεϊς 
πνευματικούς πόθους τής άνθρωπίνης 
ζωής, οί όποιοι έμφανίζονται έπί 
σκηνής μαζί μέ τήν σωματική άφύπνι- 
ση, τις έντονες συγκινήσεις καί τά 
συναισθήματα τής νεότητος. Εδώ θά 
χρειασθή ή καθοδήγηση, ώστε ό 
σπόρος τού άγαθού νά βλαστήση σέ γή 
καλλιεργουμένη γιά τό άγαθό. Τό έργο 
τής άγωγής -  κατά τόν HABERLINI -  
συνίσταται στό νά βοηθήση τόν 
παιδαγωγούμενο νά άνεύρη καί νά 
αίσθανθή τήν ούσία τής πλήρους 
ύπάρξεως, τόν Θεό» (Άσπιώτης)

Σ' έκείνους τούς έφήβους πού 
πήραν θρησκευτική άγωγή κατά τήν 
παιδική ήλικία, δέν παρατηρεϊται στήν 
έφηβεία άπότομη άλλαγή, άλλ' ή 
άγάπη τού Θεού, πού ύπάρχει ήδη, 
ισχυροποιείται άκόμη περισσότερο, 
ένώ χάνει τόν χαρακτήρα τής υίικής 
πρός τόν Θεό σχέσεως πού δέσποζε 
κατά τήν παιδική ήλικία. Παίρνει τή 
μορφή μιας άνάγκης «κοινωνίας» μετά 
τού Θεού.

Εν τούτοις, παρ' όλο τόν σεβασμό 
τόν όποιο κατά κανόνα οί έφηβοι 
τρέφουν πρός τήν θρησκεία, πολλοί 
άπ' αύτούς, πρός τό τέλος τής

έφηβείας, δέν δέχονται εύχαρίστως 
τόν άπόλυτο χαρακτήρα τής χριστιανι
κής ήθικής. Τις ήθικές έντολές τής 
θρησκείας μερικοί τις δέχονται χωρίς 
συζήτηση, οί περισσότεροι όμως θά τις 
δεχθούν μόνον όταν δικαιολογηθούν 
αύτές μέ τόν πρέποντα τρόπο καί 
άποδειχθή ή βασιμότητά τους. Κακώς 
διαφωτισμένοι οί περισσότεροι στά 
θέματα τής θρησκείας, ύποφέρουν 
έσωτερικά, γιατί δέν μπορούν νά 
πάρουν σαφή θέση άπέναντι αύτής. 
Είναι βέβαια σπάνιο πράγμα νά 
έκσπάση κρίση θρησκευτική στήν 
ήλικία αύτή. Οί άρχές της όμως 
βρίσκονται έδώ» (Ρ. DUFOYER).

Β'

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

” Επειτα άπό όσα έξετέθησαν φαντά
ζεται κανείς τή δύσκολη θέση τών 
γονέων καί παιδαγωγών μπροστά σ' 
αύτή τήν τόσο «πολύμορφη ήλικία», 
τήν τόσο γεμάτη άπό άντιφάσεις. Τούς 
είναι δύσκολο νά ξεχωρίσουν στό 
παιδί τους τί ε ίνα ι βαθύ καί τί 
έπιφανειακό, τί άνήκει στόν χαρακτή
ρα καί τί έκδηλώνει άπλώς περαστική 
κρίση. ' Η στιγμή τούς φαίνετα ι 
έξαιρετικά σοβαρή γιατί γνωρίζουν ότι 
σέ λίγο δέν θά μπορούν πιά νά 
προστατεύουν τόν έφηβο ούτε άπέ- 
ναντι τού έαυτοΰ του. Αύτός άναλαμ- 
βάνει διαρκώς καί περισσότερο τήν 
εύθύνη τών πράξεών του καί, συχνά, 
γιά πρώτη φορά ό πατέρας καί ή 
μητέρα έχουν τό συναίσθημα ότι σέ 
λίγο ό προορισμός τους τελειώνει καί 
ότι «τό παιγνίδι πήρε τέλος». Όμως, 
στήν πραγματικότητα είναι ή στιγμή 
κατά τήν όποια κρίνεται τό πάν, ή 
στιγμή κατά τήν όποια καλούνται οί 
μεγάλοι νά παίξουν τόν σημαντικό τους 
ρόλο στήν έξέλιξη τού έφήβου. (Α. 
ISAMBERT). Όπως καί άν συμπεριφέ- 
ρεται ό έφηβος -  λέγει ό ' Αμερικανός 
συγγραφεύς PETER BLOS -  χρειάζε
ται άκόμη παρά πολύ τούς γονείς καί 
τούς παιδαγωγούς του. Περισσότερο 
άπό κάθε άλλο ό έφηβος έχει άνάγκη 
τής έμπιστοσύνης τών μεγάλων, 
χρειάζεται τή στοιχειώδη τους καλω- 
σύνη. Καί οί γονείς καί παιδαγωγοί 
φέρουν άκόμη τήν εύθύνη γιά τό 
άνήλικο παιδί τους» (Περιοδ. ' Αστυνο-
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μικά Χρονικά. 1978 σ. 703).
' Ο ουσιώδης ρόλος τών γονέων καί 

παιδαγωγών είναι νά προσφέρουν στό 
παιδί τους τό καταλληλότερο κλίμα γιά 
τήν ανάπτυξη καί τήν άνθησή του. 
Κατά γενικό κανόνα, ή στάση τών 
γονέων καί τών παιδαγωγών άπέναντι 
τών έφηβων πρέπει νά ύπαγορεύεται 
άπό τήν φροντίδα νά διευκολύνουν τή 
δύσκολη μετάβαση άπό τήν παιδική 
κατάσταση στήν ένηλικίωση. ' Αλλά, πιό 
συγκεκριμένα τί πρέπει νά κάνουν καί 
πώς πρέπει νά φερθούν; Βέβαια, 
βασικά καί πρωταρχικά στό θέμα αυτό 
θά τούς όδηγήση ή άγάπη τους γιά τόν 
έφηβο, τό παιδί τους, ή όποια καί 
μεγάλη είναι καί έφευρετική. "Ομως 
δέν είναι περιττές καί μερικές σκέψεις 
βγαλμένες άπό τή μελέτη καί άπό τήν 
παιδαγωγική πείρα.

Γονείς καί παιδαγωγοί καλούμεθα νά 
προσέξουμε τά παρακάτω σημεία:

1. Πρέπει πρώτα νά παραδεχθούμε 
ότι τό παιδί μας μεγάλωσε πιά. Η 
γοητευτική ήλικία πέρασε. Δέν θά 
ξανάρθη. Δέν θά είναι πιά ποτέ παιδί. 
Γίνεται άνδρας. ' Ο ρόλος τών γονέων 
είναι νά φέρουν τό παιδί στόν κόσμο, 
όχι γιά νά τό κρατήσουν αιωνίως κάτω 
άπό τήν έξουσία τους, άλλά γιά νά τό 
βοηθήσουν νά ώριμάση καί νά γίνη 
ικανό νά έκτελέση τόν προορισμό του 
ώς άνθρωπος. «Οί καλοί γονείς καί 
παιδαγωγοί -  γράφει ό Παν. Κοροντζής 
-  έργάζονται γιά νά καταστήσουν τούς 
έαυτούς τους περιττούς καί ικανοποι
ούνται μέ τήν αύτοκατάργησή τους, 
όταν είναι βέβαιοι γιά τήν ώριμότητα 
τού νέου άνθρώπου καί γιά τήν 
ικανότητά του νά άνταποκριθή μέ ήθική 
κρίση καί δύναμη στις άπαιτήσεις τής 
ζωής» (Μορφωτικοί κοινότητες σ. 61).

Οί έφηβοι ζητούν τήν άγάπη καί τή 
στοργή, όσο καί τήν κοινωνική καί 
οικογενειακή άναγνώριση. Θέλουν νά 
άπολαμβάνουν τήν έξύψωση τής 
προσωπικότητος. ' Η έπιθυμία αύτή 
είνα ι νόμιμη καί πρέπει νά τήν 
ικανοποιούμε, άν θέλουμε νά λύσουμε 
τό έφηβικό πρόβλημα. (DUFOVER).

Πριν άπ' όλα ό έφηβος δέν πρέπει 
νά ταπεινώνεται. "Οταν κάνη κάτι τό 
παράδοξο ή ζητή νά προκαλέση τήν 
άγανάκτηση, τή δυσαρέσκεια ή τήν 
άνησυχία, οί γονείς οφείλουν νά μή 
φαίνωνται άγανακτησμένοι, δυσαρε- 
στημένοι ή άνήσυχοι. Ά λ λ ' έχει 
σημασία ν' άκοΰνε χωρίς περιφρόνη
ση, χωρίς νά άντιλέγουν άδιάκοπα σ' 
αύτό πού δέν φαίνεται νά άξίζη τόν 
κόπο. ' Η γαλήνη καί ή ήρεμία τού

περιβάλλοντος θά οδηγήσουν τόν 
έφηβο γρηγορώτερα στή σωστή 
έκτίμηση τών πραγμάτων, παρά οί 
ζωηρές συζητήσεις καί οί ένεργητικές 
νουθεσίες. Ό ταν συζητούν οί μεγάλοι 
μέ τόν έφηβο πρέπει νά άποφεύγουν 
τό περίφημο: «Εσαι πολύ νέος γιά νά 
μιλάς». Σ' αύτή τήν ήλικία  τό 
έπιχείρημα τού κύρους δέν μπορεί 
παρά νά προκαλή έπανάσταση καί νά 
σκάβη μεταξύ τών γενεών τάφρο πού 
ύπάρχει κίνδυνος νά μή μπορεί νά 
πληρωθή». (ISAMBERT)

Η έφηβεία είναι ήλικία μεταβατική, 
είναι ήλικία κρίσεως. Μή περιμένουμε 
νά έξαλείψ ουμε τήν κρίση αύτή 
ολοκληρωτικά. Ούτε καί πρέπει: ό 
αγώνας σφυρηλατεί τήν άρετή. Αλλά, 
άν δέν μπορούμε νά άπομακρύνουμε 
άπό τά παιδιά μας τις δυσκολίες, 
μπορούμε όμως, μέ τήν κατανόηση καί 
τήν καλωσύνη, νά τις κάνουμε έλαφρό- 
τερες καί νά βοηθήσουμε νά τις 
ύπερνικήσουν. (DUFOYER).

"Ας προσπαθήσουμε νά καταλά
βουμε καλύτερα τούς έφήβους 
μας. Βέβαια δέν είναι εύκολο νά τούς 
καταλάβη κανένας άλλάζουν τόσο 
συχνά διάθεση καί χαρακτήρα κλείνον- 
ται στόν έαυτό τους· δέν λένε τίποτε 
άπ' αύτά πού σκέπτονται καί αισθάνον
ται δέν άπαντοϋν στις έρωτήσεις πού 
τούς γίνονται παρά μέ τή σιωπή... 
(DUFOYERT). ' Εν τούτοις δέν πρέπει 
νά παραιτηθούμε άπό τήν προσπάθεια.

2. Αύτό πού πρέπει νά πολεμηθή, 
γιά νά βοηθηθή ό έφηβος σ' αύτή τή 
φάση τής άναπτύξεώς του, είναι τά 
αισθήματα μονώσεως, έγκαταλεί-

ψεως, ή πίστη ότι είναι μιά τερατώδης 
έξαίρεση, ή έξαιρετική τάση πρός τό 
κλείσιμο στόν έαυτό του... Είναι 
άναγκαΐο νά ζητήσουμε νά κατευθύ
νουμε τήν προσοχή του πρός τά έξω, 
νά στρέψουμε τήν ένεργητικότητά του 
πρός έργα περισσότερο οίκοδομητικά 
καί θετικά. (A ISAMBERT). Επίσης 
πρέπει νά ένθαρρύνουμε τούς έφή
βους νά μιλούν ελεύ θερ α  Τά 
άνθρώπινα πλάσματα εύχαριστοΰνται 
νά τά «λένε», νά «ξελαφρώνουν». Οί 
ο ικογενειακές συνάξεις, όπου ό 
καθένας μιλάει έλεύθερα, οί σχολικές 
εύκαιρίες γιά ομιλίες, οί συζητήσεις μέ 
κάποια λιγώτερη τυπικότητα στά 
σχολεία, οί φιλικές συγκεντρώσεις, 
χαλαρώνουν ή προλαμβάνουν τή 
συγκινησιακή ύπερένταση. Μεγάλη θά 
είναι ή άνακούφιση τού έφήβου άν 
μπορέση νά έχη στή διάθεσή του 
έμπιστους άνθρώπους, τούς γονείς 
του, κάποιο στοργικό δάσκαλο ή 
μεγαλύτερο φίλο, τόν πνευματικό του. 
Μεγάλο θά είναι καί τό λάθος τού νέου 
νά περάση τά χρόνια αύτά προσπαθών
τας σιωπηλά νά λύση μόνος τά 
προβλήματά του. ' Η έκφραση τού 
έαυτοϋ του είναι τό μυστικό γιά τήν 
άνακούφιση. (' Ασπιώτης).

3. Είπαμε ότι ό έφηβος διεκδικεϊ 
τήν άνεξαρτησία του. Πρέπει νά 
σεβασθοΰμε τήν ψυχική του αύτή 
άνάγκη. ' Η πίεση τών γονέων καί τών 
παιδαγωγών κάθε άλλο παρά ώφελεΐ. 
Ό χ ι λίγες νευρώσεις, ψυχώσεις καί 
άντικοινωνικές άντιδράσεις τής έφη- 
βείας έχουν έκεϊ τις ρίζες τους. Είναι 
άρκετός ό ψυχολογικός φόρτος, οί
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
φόβοι, τά αισθήματα μειονεκτικότητος 
καί ένοχης, τό άγχος καί τά άλλα πολλά 
τής ηλικίας αύτής. Δέν χρειάζεται νά 
τήν επιβαρύνουμε περισσότερο μέ 
άψυχολόγητες, ώς έπί τό πλεϊστον, 
πιέσεις. ' Η υπερβολική, στενόκαρδη 
πειθαρχία, οί παράλογοι περιορισμοί, οί 
σκληρές καί άδικες τιμωρίες, σωματι
κές ή άλλες, οί άδικες κατηγορίες καί 
παρατηρήσεις έμποδίζουν τήν κανονι
κή άνάπτυξη τής προσωπικότητος.

Όμως, σεβασμός τής προσωπικότη
τος του έφήβου δέν σημαίνει νά 
μείνουν άγνωστα σ' αύτόν ή πειθαρχία, 
τό καθήκον, ό μόχθος, ό σεβασμός.
Υπάρχουν δυστυχώς σπίτια, όπου 

διοικούν τά παιδιά. Ό τα ν  όμως τά 
παιδιά συνηθίσουν νά κυριαρχούν στό 
περιβάλλον τους, τό γεγονός αύτό 
έντυπώνεται βαθειά στό χαρακτήρα 
τους καί δημιουργεί έγωκεντρισμό.

Μερικοί γονείς, έπηρεασμένοι άπό 
μοντέρνες θεωρίες, ζητούν άπόλυτη 
έλευθερία των εφήβων καί καμμιά 
έπέμβαση τρίτων. «Δέν χρειάζεται, 
λένε, κανένας έλεγχος καί έπέμβαση, 
γιατί πρέπει ό νέος νά άναπτύξη 
πρωτοβουλία καί νά διαπλάση ό ίδιος 
τόν χαρακτήρα του». Καί άνέχονται 
κάθε παράβαση, κάθε παρεκτροπή, 
οίασδήποτε φύσεως. Ά ρ έσ κοντα ι 
μάλιστα νά καμαρώνουν καί νά 
έπιδεικνύουν τά τέκνα τους πού 
άναπτύσσονται έτσι έλεύθερα. Τό 
είδος όμως αύτό τής άγωγής είναι 
ολέθριο, γιατί έτσι έγκαταλείπεται ό 
νέος, ό όποιος δέν διαθέτει πείρα καί 
έρμα, χωρίς οδηγό, πού νά τού δείχνη 
τήν πορεία, τήν όποια πρέπει νά 
άκολουθήση γιά νά τελειοποιήση τόν 
χαρακτήρα του.

Ούτε πίεση, λοιπόν, άλλ' ούτε καί 
άπόλυτη έλευθερ ία . Ή  άλήθεια 
βρίσκεται στή μέση. Πειθαρχημένη 
έλευθερία. Γιά νά πετύχουν όμως οί 
γονείς καί παιδαγωγοί πρέπει νάχουν 
κερδίσει τήν έμπιστοσύνη τών παι
διών « Ή  έμπιστοσύνη όμως δέν 
έπιβάλλεται μέ διαταγές. Τήν άξίζουμε 
καί τήν άποκτοϋμε μόνο μέ τήν 
κατανόηση καί τήν καλωσύνη».

4. Είπαμε ότι ό έφηβος κάνει 
φιλόδοξα όνειρα. Πράγματι, ό έφη
βος έχει άνάγκη νά έλπίζη. ' Ακόμη κι 
άν τά όνειρά του δέν είναι πάντοτε 
ρεαλιστικά, δέν είναι σωστό νά τόν 
βγάζη κανένας άπ' αύτά πολύ άπότο- 
μα. ' Ο έφήβος θέλει νά σεβώμεθα τόν 
έσωτερικό του κόσμο. «Όμως θά 
χρειασθή πολλή προσοχή -  παρατηρεί 
ό "Α. Άσπιώτης -  εις τούς όνειροπό-

Κατά τήν έφηβεία έμφανίζεται τό ένδιαφε- 
ρον γιά τό άλλο φύλο Τό φαινόμενο αύτό 
έχει σχέσι μέ τίς έρωτογενεΐς όρμόνες καί 
μέ τήν έπίδραοη τού κοινωνικού περιβάλ
λοντος.

λους νέους, οί όποιοι συνεχώς 
άσχολοϋνται μέ άγονους όνειροπολή- 
σεις καί έπιδιώξεις άνεφαρμόστους καί 
άνεδαφικάς. Βεβαίως, τά όνειρα διά 
μίαν άνωτέραν καί εύτυχή ζωήν είναι 
πολύτιμος πηγή ψυχικής ένεργείας καί 
δραστηριότητος. Αλλ' αύτά όχι ώς 
φυγή άπό τήν πραγματικότητα, τήν 
όποιαν θά πρέπει νά προσέξη ιδιαιτέ
ρως ό έφηβος εις όλην της τήν 
έκτασιν. ' Η επαφή μέ τήν πραγματικό
τητα, ή έπιτέλεσις τού καθήκοντος τής 
ή μέρας, μέ ισχυρά κίνητρα διά μίαν 
άνωτέραν ζωήν, τό θάρρος διά τόν

' Ο έφηβος κάνει φιλόδοξα όνειρα. ’Ακόμη 
κι άν τά όνειρά του δέν είναι πάντοτε 
ρεαλιστικά, δέν είναι σωστό νά τόν βγάζει 
κανένας άπ' αύτά πολύ άπότομα

άγώνα τής ζωής, όλα αύτά θά 
οργανώσουν τήν προσωπικότητά του» 
(Ή  κρίσις... σ. 54. Ύποσ. 25)

5. Μιλήσαμε γιά τό έντονο συναί
σθημα πού διακρίνει τόν έφηβο. Οί 
γονείς, λοιπόν, καί παιδαγωγοί έχουν 
κάθε συμφέρον νά λαμβάνουν ύπ' όψη 
τή βαθειά συναισθηματικότητα καί τήν 
άκρα εύαισθησία τού έφήβου. Πρέπει 
πολύ νά προσέχουν στή χρησιμοποίηση 
προσβλητικών έκφράσεων ή μειωτικών 
κρίσεων άπέναντι τών έφήβων, έστω 
καί άν οί έφηβοι, μέ τή διαγωγή τους, 
προκαλούν τήν όργή καί τήν άγανάκτη- 
σή τους. Πόσες φορές μιά έκφραση 
άδέξια, π.χ. «δέν κάνεις γιά τίποτε», 
«δέν είσαι παρά ένας βλάκας» κ.τ.λ. 
είναι αίτια νά έκδηλώση κατόπιν ό 
έφηβος έπαναστατικότητα ή παραίτη
ση άπό κάθε προσπάθεια καί δίπλωμα 
στόν έαυτό του.

Ό  συναισθηματικός κόσμος τού 
έφήβου πλουτίζεται άφάνταστα, όταν 
νοιώση ισχυρά καί οίκοδομητικά 
βιώματα στήν περίοδο αύτή τής ζωής 
του. Λένε γιά τόν ' Αβραάμ Λίνκολν ότι 
στήν έφηβική του ήλικία συνεκινήθη 
τόσο πολύ άπό τίς  καθημερινές 
ε ικόνες  τού δουλεμπορίου στήν 
πατρίδα του, ώστε αύτές δημιούργη
σαν τό διαρκές κίνητρο, πού τόν 
ώθοϋσε έπί πολλά χρόνια στήν 
κατοπινή δράση του γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τών δούλων.

6. Είπαμε ότι τόν έφηβο άπασχολεΐ 
τό γενετήσιο πρόβλημα. Θά τόν 
βοηθήσουμε νά ύπερνικήση τήν κρίση 
αύτή άν προσέξουμε τά παρακάτω 
σημεία:

α) Ό  έφηβος πρέπει νά βρίσκη 
ικανοποίηση στή ζωή Πρέπει, τά 
μαθήματα καί οί άλλες άπασχολήσεις 
νά τόν εύχαριστοϋν καί νά τού 
άπορροφοϋν τό ένδιαφέρον. ' Εάν 
συναντά δυσκολίες στά μαθήματά του, 
έάν άποτυγχάνη στις προσπάθειές 
του, έάν τό οικογενειακό περιβάλλον 
δέν τού προσφέρη τή χαρά, έάν δέν 
έχη φίλους, άπασχολήσεις καί ψυχα
γωγίες πού νά τόν ένδιαφέρουν, όλα 
αύτά θά τού οξύνουν τό γενετήσιο 
πρόβλημα καί θά τόν κάνουν πιό 
έπιρρεπή σέ πτώσεις.

β) '' Ενα άλλο φαινόμενο πού έπιδρά 
δυσμενώς στό νευρικό σύστημα καί 
στήν ήθική άντίσταση τού έφήβου είναι 
οί συνθήκες πού επικρατούν στά 
περισσότερα ελληνικά σχολεία. 
Κλείνουμε τ ' άγόρια στούς τέσσερες 
τοίχους τών σχολείων όλα τά πρωινά 
καί τά άπασχολούμε τό άπόγευμα μέ
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βαρύτατες σχολικές έργασίες. Δέν 
τούς αφίνουμε καθόλου χρόνο γιά 
ανάπαυση καί χαλάρωση ψυχονευρική. 
Σέ πολλές προηγμένες χώρες έχουν 
άντιμετωπίσει τό πρόβλημα μέ περισ
σότερη όξύνεια. ’ Εκεί άπασχολοϋνται 
οι έφηβοι μέ τά μαθήματα μόνο τό 
πρωί. Τό άπόγευμα είναι άπηλλαγμένοι 
άπό κάθε σχολική άπασχόληση. Τόν 
λόγο έχουν τά σπόρ, τά όποια είναι 
καθημερινά καί γενικά γιά όλους, καί τά 
όποια έπιφέρουν ευεργετική ψυχοσω
ματική έκτόνωση.

γ) Εδώ πρέπει νά σημειωθή ή 
μεγάλη άνάγκη συμπαραστάσεως 
τών μεγάλων στό θεμελιώδες αυτό 
πρόβλημα τών έφήβων. Οί μεγάλοι 
(γονείς, παιδαγωγοί, κληρικοί, ιατροί) 
πρέπει νά βοηθήσουν τήν νεότητα μέ 
τήν έγκαιρη ένημέρωση γιά τούς 
κινδύνους πού κρύβει ή άπερίσκεπτη 
παράδοση στά κατώτερα πάθη καί γιά 
τήν εύτυχία πού έξασφαλίζει στό 
άτομο ή ζωή τής καθαρότητος καί 
έγκρατείας. Νά μή διστάσουν νά 
καλέσουν δίπλα τους τόν έφηβο γιά νά 
τόν συμβουλεύσουν, νά τόν καθοδη
γήσουν καί νά τού έμπνεύσουν τόν 
πόθο γιά μιά άνώτερη χριστιανική ζωή. 
Αύτά πού θά μάθη άπό τόν άνεύθυνο 
καί συνήθως διεφθαρμένο «φίλο», άς 
τά άκούση άπό τά ύπεύθυνα καί 
έκλεκτά πρόσωπα πού βρίσκονται στό 
στενό περιβάλλον του καί τόν άγα- 
ποϋν. (Ίδε, «Ζωή» 1976 ο. 312).

Βέβαια, ή συμβουλευτική αύτή 
συμπαράσταση δέν θά έξαλείψ η 
όλοσχερώς τά σχετικά προβλήματα, 
άλλ' όπωσδήποτε θά άμβλύνη τήν 
οξύτητά τους καί θά διευκολύνη τή 
νίκη. Τά ωφελήματα άπ' αύτή είναι 
πολλά: Διασκεδάζει καί προσγιώνει τήν 
όργιάζουσα φαντασία τού έφήβου, 
άφαιρεί τή γοητεία τού άγνώστου, 
ύποδεικνύει τήν άληθινή έννοια τού 
έρωτος, ότι δηλαδή, τό πρόσωπο τού 
άλλου φύλου δέν είναι μόνο σώμα, 
άλλά καί καρδιά καί ψυχή καί ότι ή 
λειτουργία τής άναπαραγωγής είναι 
ιερή, φυτευμένη στόν άνθρωπο άπ' 
τόν ίδιο τόν Δημιουργό, μέ προορισμό 
άνώτερο καί αύτόχρημα θείο.

7. Ως πρός τήν άνάγκη φιλίας 
τού έφήβου έχουμε νά σημειώσουμε 
τά έξης: "Ας μή νομίσουν οί γονείς ότι 
μπορούν νά άντικαταστήσουν τούς 
φίλους τών παιδιών τους. ' Η λεγομένη 
φιλία μεταξύ παιδιών καί γονέων είναι 
μιά κατάσταση ψυχικής έπαφής, όχι 
όμως ή καθαυτό φιλία. ' Η φιλία είναι 
πάντοτε μιά σχέση άτόμων τής αύτής

περίπου ήλικίας. Χρειάζονται συνομί- 
ληκοι φίλοι. Είναι άφύσικο, ό γονεύς ή 
ό μεγάλος γενικά νά μεταβληθή οέ 
φίλο τέτοιου τύπου. Μερικοί μεγάλοι 
«παιδιαρίζουν» γιά νά άρέσουν δήθεν 
στά παιδιά. ” Ας γνωρίζουν όμως ότι τά 
παιδιά τό καταλαβαίνουν αύτό καί δέν 
ικανοποιούνται καθόλου ψυχικά. Ό  
έφηβος θέλει τόν μεγάλο νά έχη 
κύρος γιά νά τόν σέβεται καί τόν 
συνομίληκό του γιά φίλο.

Μερικές φιλίες τών έφήβων δέν 
άρέσουν καθόλου στούς γονείς. 
Όμως, προτού σπεύσουν νά έπέμ- 
βουν στή λεπτή αύτή σφαίρα, είναι 
άπαραίτητο νά διερωτηθοϋν είλικρινά 
γιά νά μάθουν άν ή ύποψία τους 
στηρίζεται σέ πραγματικά δεδομένα ή 
είναι έκδήλωση τής δυσκολίας τους νά 
άνεχθοϋν νά έχη τό παιδί τους 
ορίζοντα πού ξεπερνά τά όρια τού 
οικογενειακού κύκλου.

’ Εν τούτοις, στήν περίπτωση πού θά 
διεγράφετο πραγματικός κίνδυνος άπό 
μιά κακή φιλία, ειλικρινής έξήγηση 
είναι τότε άπαραίτητη, άν οί γονείς 
έχουν διατηρήσει άρκετό κύρος ώστε 
νά άκούγωνται. "Αν όχι, ή άλλαγή 
περιβάλλοντος -  όταν ή κατάσταση 
γίνεται σοβαρή -  μένει τό μόνο μέσο 
(άλλαγή σχολείου, όργανώσεως ζωής, 
τόπου διακοπών, άκόμη καί κατοικίας, 
ταξίδι στό έξωτερικό κ.λπ.), άποφεύ- 
γοντας έν τούτοις, όσο είναι δυνατό, 
νά δ ίδετα ι σ' αύτές τις λύσεις 
προσβλητικός χαρακτήρ τιμωρίας. (Α. 
ISAMBERT)

8 . Τέλος, πρέπει νά προσέξουμε 
ιδιαίτερα τίς θρησκευτικές διαθέ
σεις τού έφήβου, καί νά τίς καλλιεργή
σουμε γιά νά στερεωθούν μέσα του καί 
νά γίνουν οί βάσεις στήν οικοδόμηση 
μιός εύτυχισμένης ζωής. ' Η άξια τής 
θρησκείας γιά τήν ήλικία αύτή είναι 
άνεκτίμητη. Ή  χριστιανική πίστη 
έμπνέει τόν έφηβο, τού άποκαλύπτει 
τήν κλίμακα τών άξιών, τόν βοηθεϊ νά 
άφοσιωθή σ' ένα άνώτερο ιδανικό, 
τού λύει τίς έσωτερικές του συγκρού
σεις, τού δίνει τά μέσα γιά τήν 
καλλιέργεια τών νεανικών του δυνά
μεων γιά σκοπούς ώραίους, ύψηλούς, 
δημιουργικούς. « Ή  θρησκεία τού 
Χριστού -  κατά τόν Φαΐρστερ -  
άποτελεϊ τό μεγαλύτερο γεγονός γιά 
τήν παιδαγωγική έπιστήμη». ' Ο παιδα
γωγός LOUIS GUITTARD άναφέρει 
τήν περίπτωση ένός έφήβου 15 έτών ό 
όποιος ώμολόγησε: «Χωρίς τή θρη
σκεία θά είχα άφίσει τόν έαυτό μου νά 
παρασυρθή στό κακό. ' Η σκέψη τής

αίωνιότητος μέ ώθεΐ πρός τήν πλευρά 
τού καλού. 'Όταν γλιστρώ, αύτή μέ 
σταματά». Καί ό GUITTARD προσθέ
τει: «Ή  εύσέβεια τού νέου αύτοϋ 
οφείλεται κατά μέγα μέρος στήν 
έπίδραση τού θρησκευτικού περιβάλ
λοντος μέσα στό όποιο ζή ή οίκογένειά 
του». ( Έλλην/κή Αγωγή, 1959 σ. 9).

Θά προσφέρουμε μεγάλη ύπηρεσία 
στόν έφηβο άν τόν κάνουμε νά 
πιστεύση στή μεγάλη άξια τής ' Ορθο
δόξου Λατρείας, τών Μυστηρίων τής 
' Εκκλησίας καί στήν άνάγκη νά βρεθή 
συντροφιά μέ άλλους χριστιανούς 
νέους, μέ κοινά ιδανικά καί κοινούς 
πνευματικούς άγώνας. Τότε ή ζωή του 
θά έχη άνοιχθή στούς ορίζοντας τής 
αίωνιότητος... Τότε καί έμ ε ΐς  οί 
μεγάλοι, γονείς καί παιδαγωγοί θά 
μπορέσουμε νά πούμε μέσα μας πώς 
περατώσαμε μέ έπιτυχία τό ρόλο πού 
μάς έταξαν ό Θεός κοντά στόν έφηβο, 
τό παιδί μας...

Ιδού, πώς ζωγραφίζει τήν έφηβική 
ήλικία ένας σύγχρονος διανοητής: 
«Είναι ή ήλικία -  γράφει -  μέ τίς 
φλογερές συμπάθειες καί μέ τίς 
διάπυρες φιλίες. Είναι ή ήλικία τής 
γενναιοφροσύνης, άλλά καί τής 
ματαιοδοξίας. Ή  ήλικία, πού είναι 
έτοιμη νά θυσιάση τή ζωή της γιά ένα 
μεγάλο σκοπό, άλλά καί νά θυσιάση 
πάλι τό μεγάλο σκοπό γιά τόν έγωισμό 
της. Εναι ή ήλικία, πού νοιώθει τήν 
καρδιά της μεγάλη σάν τό σύμπαν, 
άλλά πού πολλές φορές αύτή ή καρδιά 
τορπιλίζει τό σύμπαν. Εναι ή ήλικία 
τής ορμής, τής τόλμης, τού αύθορμη- 
τισμοϋ, τών μεγάλων σχεδίων, άλλά καί 
τών άποτόμων έναλλαγών. Ή  ήλικία 
αύτή είναι μιά χαρούμενη συγκίνηση, 
είναι μιά συγκινητική έλπίδα χαράς. Ό  
νέος καί ή νέα είναι μιά ύπαρξη άθώα 
σάν άγγελος, περήφανη σάν πρίγκη- 
πας, θαρραλέα σάν ήρωας, ματαιόδοξη 
σάν τό παγώνι, πεισματάρα σάν τήν 
καμήλα, δύστροπη σάν τό πουλάρι, 
εύερέθιστη σάν τή μιμόζα».

' Εκπληκτική ή ποικιλία τών ψυχικών 
κόσμων πού συνθέτουν τήν εικόνα τής 
έφηβείας. Απ' αύτή τήν ποικιλία 
πρέπει νά βγή τό άριστοτεχνικό 
άγαλμα τής αύριον. Νά παρουσιασθή ή 
(ολοκληρωμένη προσωπικότητα τού 
νέου, πού τόσο άποζητάει ή έποχή μας 
καί ή πατρίδα μας.

Καί τόν πρώτο λόγο καί τήν κυρία 
εύθύνη γι' αύτό, τόν έχουμε έμεΐς οί 
μεγάλοι, γονείς καί έκπαιδευτικοί. Οί 
έφηβοι, μετά τόν Θεό, περιμένουν τή 
δική μας βοήθεια...
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Ο Κων/νος Παπαμιχαλόπουλος 
έλεγεν. εις την ουνεδρίααιν τής 
Βουλής τής 17ης Νοεμβρίου 1894, ώς 
άντιπολίτευσις, τά εξής χαρακτηριστι
κά: «Οί Ολυμπιακοί αγώνες έπρόκειτο 
νά αποτελέοωοι μέρος σπουδαιον τής 
έν Παρισίοις έκθέσεως τοϋ 1900 
Ά λ λ ' ΐνα περιβάλλωσι τό πράγμα διά 
μορφής κλασικής καί ελληνοπρεπέστε
ρος. άπεφασίαθη οί συλλαβόντες τήν

ιδέαν νά άρξωνται των εργασιών 
πρώτον άπό τής Ελλάδος καί δή άπό 
τών ' Αθηνών Η εϊδησις αϋτη έπρεπε 
νά άκουσθή μετά παλμών συγκινήοεως 
παρά παντός Έλληνος.. Ως μή 
ώφειλεν, όμως, δέν ήλέκτρισεν εις 
δοον έπρεπε βαθμόν ήμάς τούς 
ένταϋθα. έδέησε δέ νά κατέλθη εις 
' Ελλάδα ένθερμος θιασώτης τής 
Ιδέας, εύγενής Γαλάτης, δραστήριος 

κατά πράξεις καί γλαφυρός κατά τούς 
λόγους. Ϊνα ύποθερμάνη ήμάς έν τώ 
ζητήματι τούτου, έν τώ όποίω όφείλο- 
μεν νά πρωταγωνιστώμεν καί νά προπο- 
ρευόμεθα.. Ημείς τών όποιων τό όνο
μα, κατά τήν οτιγμήν αύτήν, εύρίοκεται 
δυστυχώς έν τόση περιφρονήσει καί 
καταφρονήσει δύναμαι νά εϊπω άκόμη. 
έν άπαντι τώ πεπολιτισμένω κόσμω. 
ήμείς έπρεπε νά δράξωμεν τήν 
περίοταοιν αύτήν, ώς σανίδα σωτηρίας 
τής ήμετέρας ύπολήψεως καί τοϋ 
γοήτρου τοϋ Ελληνικού ονόματος 
Δυστυχώς δέν πράττομεν τούτο ώς 
φαίνεται ούτε ώς πολιτεία καί κράτος, 
ούτε ώς λαός...». Ολίγον δέ άργότε- 
ρον, έπικειμένης τής τελέσεως τών 
άγώνων, ό Δήμαρχος Χατσόπουλος, εις 
τήν συνεδρίασιν τής βουλής τής 21ης 
Μαρτίου 1896, ώς έκπρόσωπος τής 
Εθνικής βουλήσεως. έλεγεν έπίσης: 

« Αν ή Ελλάς ταλαιπωρείται σήμερον 
ώς Κράτος πολιτικώς. τό πράγμα ούτως 
ή άλλως είναι νόσος θεραπεύσιμος...

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ

Εκείνα τά όποια ήδύνατο νά φοβηθή 
τις διά τήν Ελλάδα, είναι μόνον όσα 
δύνανται νά σχετίζωνται πρός κινδύ
νους κοινωνικής τινός έκπτώσεως τοϋ 
' Εθνικού φρονήματος, πρός κινδύνους 
έκφυλισμοϋ, πρό πάντων τής νέας 
γενιάς... Καί ιδού μία εύτυχής έμπνευ- 
σις συνδέει σήμερον τήν ' Ελλάδα μέ 
τόν πεπολιτισμένον κόσμον καί ύπό 
ποιαν Ιδέαν; ύπό τήν ' Ιδέαν τής 
άνακαινίσεως τών ' Ολυμπιακών άγώ- 
νων. .
Άρραβών τις τελείται σήμερον τής 
νέας Ελλάδος μυστηριώδης πρός τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον, καί τούς 
δακτυλίους τοϋ άρραβώνος τούτου 
άνταλλάσει διά τής ιδίας αύτής χειρός 
αύτή ή μήτηρ ή μεγάλη τοϋ πολιτισμού ή 

Αρχαία Ελλάς... Καί ή νεότης 
παρορμάται σήμερον όπως σπεύσει εις 
τάς άγκάλας τής μεγάλης μητρός. διά 
νά διδαχθή άτι έκεϊνο τό οποίον δύναται 
νά καταστρέψη μίαν πολιτικήν κοινω
νίαν τής σήμερον είναι ή κατάπτωσις 
τοϋ έθνικοϋ φρονήματος καί ό 
έκφυλισμός τής νέας γενειάς, ή 
έκπτωσις έν γένει τών δημοσίων ήθών, 
καί ότι τούτων τών κακών τήν 
άποσόβησιν τό πνεύμα τής Ελληνικής 
άρχαιότητος θαυμασίως προέβλεψεν. 
ήσφάλισε καί έδ ίδαξεν ε ίς  τόν 
κόσμον...».

Τήν βαθυτάτην συγκίνησιν, τήν 
όποιαν είχε προκαλέσει ή έκλογή τής 

Ελλάδος ώς τόπον άναοτάσεως τοϋ 
Ολυμπισμού,μετά δέκα πέντε αιώνας, 

έξέφρασε τήν έποχήν έκείνην καί ό 
ποιητής Μιλτ - Μαλακάσης μέ τούς 
έξής στίχους του:

«Ω τί χαρά, άν τόν όμορφον καιρό.
έδώ τόν ξαναφέρουμε καί πάλι 

καί δούμε δάφνης κλώνο σέ λαμπρό, 
σέ νικητοϋ περίφανο κεφάλι...
Ω φέρτε τόν άθάνατο καιρό, 

τήν ομορφιά τοϋ κόσμου καί τή χάρη, 
ώ φέρτε τής καρδιάς τόν θησαυρό, 
μέ τής ψυχής τήν δύναμη ζευγάρι».

" Ολα αύτά συνέθετον τόν δημιουργι
κόν ένθουσιασμόν καί τήν άκάματον 
θέλησιν τών ολίγων καί έκλεκτών τής 
έποχής, έναντι τών πολλών δυσχερειών 
καί άντιρρήσεων.

«Έν τή δυσχερεία τών καιρών - 
έλεγεν ό τότε Δήμαρχος Αθηναίων 
Τιμολέων Φιλήμων - έγεννήθη εις τινας 
ή ιδέα, ότι, άν άναικινοϋτο τό μέγα 
έργον... είς τόν έν Αλεξανδρεία 
μεγαλόψυχον έλληνα Γεώργιον Αβέ- 
ρωφ... Καί ό μέγας χορηγός, άμα 
άναγνούς τήν πρός αύτόν έπιστολήν 
τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου. . έδήλω-
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Ο Παμπρίτσιο Πέτσι, άπό τούς ήγέτες των έρυθρών Ταξιαρχιών, ό όποιος βοήθησε τις άρχές 
στή σύλληψη πολλών στελεχών τής τρομοκρατικής αυτής όργανώσεως.

Ο άρχιτρομοκράτης Πέτσι 
άπεκάλυψε σχεδόν 
τά πάντα γιά τήν 
οργάνωση 
καί τή δράσι τών 
« Ερυθρών Ταξιαρχιών», 
άλλά ζήτησε
εγγυήσεις καί άνταλλάγματα 
γι' αυτή τήν προσφορά του.

« Έ καψε» τίς Ερυθρές  
Ταξιαρχίες

Σ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ τής τρομοκρατί
ας θά περάση σάν «Συνάντησι 

στό Καμπιάνο». Στη Χωροφυλακή 
αύτοΰ τοΰ χωριοΰ, 18 χιλιόμετρα άπό 
τό Τουρίνο, ό Πατρίτσιο Πέτσι, ένας 
άπό τούς ήγέτες τών Ερυθρών 
Ταξιαρχιών, καί ό αρχηγός τών 
«Ειδικών Πυρήνων» τών καραμπινιέ- 
ρων στρατηγός Κάρλο Αλμπέρτο 
Ντάλλα Κιέζα είχαν τήν πρώτη 
συνάντησί τους, στίς20 Μαρτίου, κατά 
μία μεταγωγή τοΰ άρχιτρομοκράτη άπό 
μία φυλακή σέ άλλη.

Οί δυό τους σ' ένα δωματιάκι. Ό  
Πέτσι φαίνεται νά έχη σπάσει, άλλά 
ζητάει εγγυήσεις γιά τό μέλλον του. Θά 
γλυτώσει τά ισόβια; Ποιος θά τόν 
προστατεύση στή φυλακή καί μετά 
έξω; ' Ο στρατηγός δέν υπόσχεται 
τίποτε. Τουλάχιστον άμέσως. Αλλά 
τοΰ δίνει νά καταλάβη πώς άν έχη μιά 
πλήρη όμολογία, μέ ονόματα, γεγονό

τα, συγκεκριμένες κατηγορίες, κάτι 
καλό θά μπορούσε νά πετύχη γιά τόν 
' Ερυθροταξιαρχίτη.

' Ο Ντάλλα Κιέζα ξέρει ότι μπορεί νά 
ύπολογίζει στό ψυχικό-σωματικό 
σπάσιμο τοΰ Πέτσι. Από τίς 19 
Φεβρουάριου, πού είχε συλληφθή, 
ήταν σέ πλήρη άπομόνωση. Είχε 
παρουσιάσει συνεχείς κρίσεις κατα- 
θλίψεως. Συχνά έκλαιγε καί φαινόταν 
απελπισμένος. "Ηταν μόλις 27 ετών, 
καί τόν άνέμενε σκληρότατο μέλλον 
πίσω άπό τά σίδερα τής φυλακής.

Αποφάσισε νά μιλήση. Καί ό 
Ντάλλα Κιέζα έπωφελήθηκε. Εκείνη 
τήν ήμέρα, στό Καμπιάνο, οί Ερυθρές 
Ταξιαρχίες ύπέστησαν άποφασιστικό 
κτύπημα, ίσως τό βαρύτερο μετά τίς 
αποκαλύψεις τοΰ Σιλβάνο Τζιρότο, τοΰ 
άντάρτη ιερωμένου πού είχε διειδύσει 
- μέ εντολή τοΰ Ντάλλα Κιέζα - στόν 
ιστορικό πυρήνα τοΰ άρχιτρομοκράτη

Ρενάτο Κούρτσιο, πού άπό χρόνια 
βρίσκεται στή φυλακή.

Σάν άπόδειξι καλής θελήσεως, ό 
Πέτσι δίνει μιά πρώτη πληροφορία: Στή 
Γένοβα, στήν όδό φράκια, ύπάρχει ένα 
κρησφύγετο τής άκατάβλητης γενοβέ
ζικης φάλαγγας. Θά έπακολουθήση ή 
στρατιωτική επιχείρηση τής 27 Μαρ
τίου κατά τήν όποια οί καραμπινιέροι 
θά σκοτώσουν τέσσερες έρυθροτα- 
ξιαρχίτες, μεταξύ τών όποιων ήταν δύο 
μέλη τής Στρατηγικής Καθοδηγήσεως, 
ό Ρικάρντο Ντούρα καί ό Λορέντζο 
Μπετάσα.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ό  Ντάλλα Κιέζα βεβαιώνεται, έτσι, 

ότι ό Πέτσι, ξέρει πολλά καί θά είναι 
ειλικρινής. Πρέπει νά τόν κάνη νά 
συνέχιση τίς όμολογίες του, ενώπιον 
δικαστικών καί στά πλαίσια σχετικής 
δικογραφίας, μέ έγγραφες καταθέσεις,
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ομολογίες κλπ. Αλλά χρειάζεται νά 
τοϋ προσφέρη κάποιο άντάλλαγμα. Ο

> στρατηγός παραμερίζει ιεραρχίες, 
παρουσιάζεται στόν πρωθυπουργό 
φραντσέσκο Κοσίγκα καί τοϋ έκθέτ«ι 
τό ζήτημα. Ζητάει εξαιρετικά μέτρα. Καί 
χορήγηση χάριτος. ' Αλλά πώς θά δοθή 
χάρις σέ σύντομο χρόνο; Ή  σχετική 
διαδικασία άπαιτεϊ οριστική άπόφασι, 
προθεσμίες καί πάλι προθεσμίες, 
χρόνια.

Ο Κοσίγκα δείχνεται πρόθυμος, ή 
νομοθετική υπηρεσία μελετάει ταχύτε
ρη διαδικασία καί πιό ευλύγιστη (π.χ. 
χωρίς όριστική άπόφασι).

Ο πρωθυπουργός περνάει μάλιστα 
καί μιά σχετική φράσι στίς ίδιες τίς 
προγραμματικές του δηλώσεις: «Θά 
μελετηθή επίσης μιά διαφορετική 
διαδικασία χάριτος πού, διατηρουμέ- 
νων τών προνομίων τοϋ προέδρου τής 
Δημοκρατίας, θά προβλέψη εύρύτ€ρες 
δυνατότητες παροχής χάριτος». Δέν 
συνέλαβαν πολλοί τό νόημα τών 
λέξεων τοϋ Κοσίγκα. Ο Π έτσι ήταν

> μεταξύ τών λίγων πού τό κατάλαβε:
Ηταν ένα μήνυμα γι' αύτόν.

' Αλλά ή χάρις δέν τοϋ φθάνει. Ζητάει 
διαβατήριο καί άνοιγμα λογαριασμοϋ 
στό εξωτερικό; Δέν ύπάρχουν θετικές 
πληροφορίες άλλά όπως είπε ένας 
δικαστής στό Τουρίνο: «Στόν Π έτσι 
ρίχτηκαν χρυσές γέφυρες». Βέβαιο 
είναι ότι τοϋ ύποσχέθηκαν άτιμωρησία 
γιά τή μνηστή του Μαρία Τζιοβάννα 
Μάσσο, 23χρονη νοσοκόμα, πού 
φαίνεται νά έχη διαφύγει στό εξωτερικό 
όπου καί θά μπορέση νά τήν συναντή- 
ση πάλι.

"Υστερα απ' όλα αυτά, ό Πέτσι 
ώμολόγησε τά πάντα. Μίλησε γιά τά 
τέσσερα χρόνια του (άπό τό Δεκέμβριο 
' 76) στίς Ερυθρές Ταξιαρχίες ή γρή
γορη ανάδειξη του στήν όργάνωσι 
έως τήν προώθησή του σέ άρχηγό τής 
φάλαγγας τοϋ Τουρίνου μετά τή 
σύλληψι, στίς 19 Μαρτίου 1979, τοϋ

> Ραφαέλε φιόρε, τό όργανόγραμμα τής 
ομάδας καί τήν αιματηρή ιστορία τών 
βαρυτέρων εγκλημάτων, άπό τή 
δολοφονία τοϋ δικαστή φραντσέσκο 
Κόκο στή Γένοβα έως τό μακελειό στήν 
όδό φάνι τής Ρώμης καί τήν έκτέλεσι 
τοϋ Αλντο Μόρο.

Ο Μάριο Μορέττι, ό υποτιθέμενος άνώτατος άρχηγός τών Ερυθρών Ταξιαρχιών.

' Ο άρχηγός τών Καραμπινιέρων στρατηγός Κάρλο Ά\μπέρτο Νταλλά Κιέζα τι ύποαχέθηκε 
στόν Πέτσι;
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Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΡΧΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ
Από τίς ομολογίας τοϋ Πετσί, εκείνη 

πού έξέπληξε περισσότερο είναι ότι, 
κατ' αύτόν, οί "Ερυθροταξιαρχίτες 
πλήρους άπασχολήσεως («τακτικές 
δυνάμεις») δέν φαίνεται νά ξεπερνούν 
τούς 150 σέ όλη τήν ' Ιταλία: 15 στό 
Τουρίνο, καμιά εικοσαριά στό Μιλάνο, 
25 - 30 στή Γένοβα καί καμιά 
ογδονταριά στή Ρώμη.

Αυτοί οί 150 ή κάπως περισσότεροι 
Ερυθροταξιαρχίτες άναστατώνουν 

τήν ' Ιταλία. Σκότωσαν, σκοτώνουν, θά 
σκοτώνουν. ' Αλλά έχουν πιά πάρει τήν 
κάτω βόλτα, άρχισε ή άντίστροφη 
μέτρησι γιά αύτούς.

Η φάλαγγα τού Τουρίνου έχει 
καταλήξει στίς φυλακές, τής Γένοβας 
σχεδόν άποκεφαλίστηκε μετά τό 
σκοτωμό στήν όδό φράκια, τής Ρώμης 
έχει ύποστή μερικά πλήγματα, άλλά 
είναι πολυάριθμη, καλά όργανωμένη 
καί άποτελεσματική καί ίσως αύτή νά 
σχεδίασε, άλλά όπωσδήποτε έκτέλεσε 
καί τελείωσε τήν «έπιχείρηση Μόρο». 
Μέχρι πρίν λίγο είπε ό Πέτσι, τή 
διοικούσε ό Μάριο Μορέττι, πού 
ύστερα άντικαταστάθηκε άπό άλλον 
τού όποιου ό Πέτσι έκανε τό σκίτσο 
άλλ' αγνοεί τό πραγματικό όνομα. Ή  
φάλαγγα τού Μ ιλάνου ίσως νά 
καθοδηγήται τώρα άπό τόν ίδιον τόν 
Μορέτι.

Επικεφαλής των ' Ερυθρών Ταξιαρ
χιών είπε ό Πέτσι είναι ή Εκτελεστική 
' Επιτροπή άπό 4 πρόσωπα: Τόν Μάριο 
Μορέτι, τόν Ρόκο Μικαλέτο καί άλλους 
δύο πού έχουν πρόσφατα συλληφθή. 
Συνεδρίαζε συνέχεια κατά τίς 55 μέρες 
τής άπαγωγής τού Μόρο γιά νά εκτίμα 
άπό στιγμή σέ στιγμή τίς εξελίξεις τής 
καταστάσεως καί νά δίνη έγκαιρα τίς 
άναγκαϊες διαταγές στίς φάλαγγες. Τό 
αμέσως κατώτερο κλιμάκιο είναι ή 
Στρατηγική Καθοδήγησι άποτελούμενη 
άπό 9 πρόσωπα: Πάντα ό Μορέτι καί ό 
Μικαλέτο, ύστερα ή Μπαρμπάρα 
Μπαλτζαράνι, ό Ρικάρντο Ντούρα καί 
ό Λορέτζο Μπετάσα (οί δύο πού 
σκοτώθηκαν πρόσφατα στή Γένοβα) 
καί ό ίδιος ό Πέτσι. Οί άλλοι; Τού ήταν 
γνωστοί μόνο μέ τά ψευδώνυμό τους.

ΑΠΑΓΩΓΕΣ
Μετά έρχόταν ή φάλαγγα καί τέλος 

οί ταξιαρχίες πάντα ολιγάριθμες, ή 
μόνο άπό ένα άτομο μέ ειδική 
αποστολή. Κάθε ταξιαρχία δροΰσε σέ 
δικό της τομέα: ’ Εργοστάσιο, συνοικία, 
στόν έφοδιασμό μέ χρήματα, μέσα καί

Carad Ciuseppe De Mondis κι αύτός θύμα 
τών Ερυθρών ταξιαρχιών.

Brig Sergio Petruccelli. ' Ο τρίτος αστυνο
μικός πού δολοφονήθηκε τήν ίδια μέ τούς 
προηγουμένους ήμέρα.

όπλα, στήν άντεπανάστασι (στούς 
κόλπους τοϋ δικαστικού σώματος, 
άστυνομίας καί καραμπινιέρων), στίς 
μάζες.

Οί ’ Ερυθροταξιαρχίτες διακρίνονται 
σέ πλήρους άπασχολήσεως («τακτικοί») 
καί μερικώς («έκτακτοι»), όπως φύλακες 
όπλων, συλλέκτες πληροφοριών καί 
στοιχείων, γιά κατασκοπεύσεις, παρα
κολουθήσεις, στρατολογίες κλπ.

Από πού προέρχονταν τά χρήματα;
Ο Πέτσι δέν άνέφερε, μέχρι τώρα, 

παρά μόνο δύο περιστατικά γνωστά 
ήδη: τήν άπαγωγή τού Κόστα καί τή 
ληστεία τών 500 έκατ. στό υπουργείο 
Μεταφορών.

Καί οί άπαγωγές καί τά έγκλήματα, μέ 
θύματα τόν Κόρτσε έως τόν Μόρο;

Ό  Πέτσι μέ λεπτομέρειες άναφέρ- 
θηκε σέ πολλά, ιδιαίτερα όσα έγιναν 
στό Τουρίνο, καί δέν άρνήθηκε ότι σέ 
μερικά έλαβε μέρος καί μάλιστα 
πυροβόλησε καί σκότωσε άρκετές 
φορές. Καί γιά τόν Μόρο; Ο Πέτσι 
έξηγεϊ ότι ή έπιχείρηση διεξήχθη άπό τή 
φάλαγγα τής Ρώμης καί συνέβαλον σέ 
αύτή, γιά λόγους πολιτικής έκπροσω- 
πήσεως λόγω τής σοβαρότητας τής έπι- 
χειρήσεως καί τοϋ στόχου, ένας 
εκπρόσωπος άπό κάθε μία άπό τίς 
άλλες φάλαγγες, τής Γένοβα, τού 
Τουρίνου καί τού Μιλάνου. Ο Πέτσι 
τόνισε ότι «κανένας ξένος δέν συμμετέ- 
σχε». Αύτός, πού δέν ήταν ακόμη 
αρχηγός φάλαγγας, ούτε μέλος τής 
στρατηγικής καθοδηγήσεως, δέν έλαβε 
μέρος. "Υστερα πρόσφερε κάποια 
άλλη λεπτομέρεια σχετικής σπουδαιό- 
τητος: «Ναί, ό Μορέτι ήταν ένας άπό 
έκείνους πού άνέκριναν τόν Μόρο». " Η 
ομάδα έπιθέσεως άποτελείτο άπό έννέα 
άτομα. Γιά τήν ίδ ια  μέρα είχε 
προγραμματισθή επίσης ή απαγωγή 
ένός άπό τούς μεγαλύτερους βιομηχά- 
νους.

Ά λλά  ή όργάνωσι δέν ήταν σέ θέσι 
νά πραγματοποιήση ταυτόχρονα δύο 
τόσο σημαντικές επιχειρήσεις. Ποιόν 
βιομήχανο θά άπήγαγον; "Ο Πέτσι δέν 
τόν ξέρει ή δέν θέλει νά τό πή. Τό 
πιθανώτερο, νά έπρόκειτο γιά τόν 
Τζιάνι Άνιέλι, τόν πρόεδρο τής φίατ.

ΤΑ ΟΠΛΑ
Ύστερα τά όπλα. Ποιός πρόσφερε, 

ποιος προσφέρει όπλα στίς ’ Ερυθρές 
Ταξιαρχίες; "Ο Πέτσι άφηγήθηκε 
ένδεικτικά τό ταξίδι τού Μάριο Μορέτι 
στό νότιο Λίβανο, πού κράτησε 32
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Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΡΧΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ

μέρες στά τέλη του καλοκαιριού τού
79, δηλαδή πρίν έπτά - οκτώ μήνες.
Ο Μορέτι έφερε, διά θαλάσσης ένα 

φορτίο πού τό πήρε άπό στοιχεία τής 
παλαιστινιακής άντιστάσεως. Τό ξε
φόρτωμα έγινε στή Μέστρε, όπου οί 
ύπεύθυνοι των διαφόρων φαλάγγων 
πήγαν καί πήραν τό μερίδιό τους. Στό 
φορτίο ήταν οί χειροβομβίδες «ενέρ
γεια» πού χρησιμοποιήθηκαν στήν 
επίθεση έναντίον τής στρατώνας 
Λαμαρμόρο κατά τή διάρκεια μιας 
δίκης, των 'Ερυθρών Ταξιαρχιών, 
επίσης πύραυλοι τού τύπου πού κατα- 
σχέθησαν στό Πιφάνο, μεταξύ Κιέτι καί 
Όρτόνα. Αλλά γιά τούς Παλαιστί
νιους δέν ήξερε τίποτε τό συγκεκριμέ
νο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ή 
Όργάνωσι ' Απελευθερώσεως, τής 
Παλαιστίνης άρνήθηκε άμέσως κάθε 
σχέσι μέ τίς Ερυθρές Ταξιαρχίες.

Ιδιαίτερα άποκαλυπτικός ήταν ό 
Πέτσι γιά τόν Μορέτι. Τόν θεωρεί 
πρωταγωνιστή καί μάλιστα δημιουργό 
όλης τής όργανώσεως, ύπεύθυνο τών 
φαλάγγων καί λέγει ότι ήταν ό μόνος 
έκπρόσωπος τών Ερυθρών Ταξιαρ
χιών στις διεθνείς σχέσεις τους μέ άλλα 
τρομοκρατικά κινήματα στή Γαλλία καί 
τή Γερμανία. ' Από τήν παρακολούθησι 
μερικών στοιχείων τής παλαιστινιακής 
άντιστάσεως έπισημάνθηκε ό Μορέτι 
άπό τίς μυστικές ύπηρεσίες.

«ΦΑΝΤΟΜΑΣ» .

Αλλά έγινε ό φαντομάς πού ξέφυγε 
έπτά φορές άπό τά χέρια τής άστυνο- 
μίας. Κάποιος μέ πολλή φαντασία θά 
έλεγε ότι ό Μορέτι, ό άσύλληπτος, ίσως 
μερικές φορές νά άφέθηκε νά διαφύγη 
επίτηδες γιά νά παρακολουθηθή καί 
έτσι ν' άνακαλυφθοΰν άλλα κρησφύ
γετα, άλλα άτομα.

Καί κάποιος άλλος θά έλεγε ότι ό 
Μορέτι έγινε καταδότης, άφοΰ είναι 
βέβαιο πώς οί συλλήψεις πού έγιναν 
στή Γαλλία δέν προήλθαν άπό τίς 
άποκαλύψεις τού Πέτσι. Καί δέν μπορεί 
νά είναι ό Πέτσι ό πληροφοριοδότης 
πού στίς 9 Φεβρουάριου (ό Πέτσι 
συνελήφθη μετά δέκα μέρες, στίς 19 
Φεβρουάριου), ειδοποίησε τό στρατη
γό Μαλόμπι, νομάρχη τής Γένοβας, ότι 
έτοιμαζόταν έπίθεσι κατά σπουδαίας 
προσωπικότητας. ' Η σκέψι πήγε στόν 
πρώην ύπουργό 1 Εσωτερικών Ταβιάνι 
πού μετακινήθηκε άπό τή Γένοβα στή 
Ρώμη καί έγκαταστάθηκε σέ μιά ειδική 
κατοικία μέ ιδιαίτερα μέσα άσφαλείας.

Μετά τρεϊς μέρες, έδολοφονεϊτο στή 
Ρώμη ό Βιττόριο Μπάκελετ, πού στενά 
συνδεόταν μέ παλιά φιλία μέ τόν 
Ταβιάνι.

Οί ομολογίες τού Πέτσι καί όχι μόνο 
αυτές άνοιξαν τό δρόμο πού όδηγεί 
στήν άποδιοργάνωσι καί τήν τελική

ϊιάλυσι τών ' Ερυθρών Ταξιαρχιών. Τό 
τέλος τής τρομοκρατίας πλησιάζει στήν 
' Ιταλία.

Αλλά ποιός είναι ό «μέγας νοΰς», ό 
άρχηγός τών 'Ερυθρών Ταξιαρχιών; 
' Ο Πέτσι ισχυρίζεται πώς δέν τόν ξέρει, 
φήμες κυκλοφορούν ότι είναι ένα άπό

τά πιό γνωστά καί έξέχοντα μέλη τού 
Κοινοβουλίου, καθηγητής καί βιομήχα- 
νος. Παρ' όλο πού τό όνομά του δέν 
έχει άποκαλυφθή ακόμη, κόμματα καί 
Τύπος ζητούν νά ένταθοΰν οί έρευνες 
γιά τήν άνακάλυψί του καί τήν άμεση

σύλληψί του. Ό  μυστηριώδης άρχη
γός ύπέγραφε τίς διαταγές του πρός τίς 
' Ερυθρές Ταξιαρχίες μέ τό ψευδώνυμο 
«Γκοΰντερ». Μιά, μάλιστα, τέτοια 
διαταγή μέ τήν ύπογραφή «Γκοΰντερ» 
βρέθηκε σέ κρησφύγετο τών Ερυθ
ρών Ταξιαρχιών στό Μιλάνο.

Ή  κηδεία τών τριών άστυνομικών πού άναφέρονται στήν άπέναντι σελίδα. Ή  δράση τών 
έξτρεμιστικών όργανώσεων έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στήν Ιταλία.
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Γράφει ό ’ Αρχιπλ κ. Μαρ. Σίμψας

Ανθρωποι στη θάλασσα

ΟΠΟΤ ΚΑΙ 0 ΛΗΣΤΗΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

' Η τύχη τού «LACONIA» έθεσε 
κατά τρόπον όξύ μετά τόν 

πόλεμο τό πρόβλημα τής σωτηρίας των 
έπιζώντων ενός τορπιλλισθέντος 

πλοίου.' Ανακινήθηκε 
στή δίκη τής Νυρεμβέργης καί 

στή σχετική διάσκεψι 
τής Γενεύης πού άναθεώρησε τις 

διατάξεις γιά τήν 
προστασία τής άνθρωπίνης ζωής

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ «LACONIA»

Η ΤΑΝ ή εποχή πού όσοι ταξίδευαν 
στή θάλασσα, δοκίμαζαν μεγά

λους κινδύνους. Ό λοι τους, κυνηγοί ή 
θήραμα, δηλαδή ύποβρύχια ή εμπορικά 
καράβια, δέν ήσαν καθόλου βέβαιοι ότι 
θά είχαν αίσιο γυρισμό στό λιμάνι - σ' 
ένα λιμάνι...

' Ο άγώνας ήταν σκληρός, άμείλικτος 
καί ουχνά άπάνθρωπος μεταξύ εκείνων 
πού άνήκαν στό άντίθετο στρατόπεδο 
καί γι' αύτό ήσαν άντίπαλοι. Ό ταν 
όμως έτύχαινε - καί αύτό έτύχαινε 
συχνά ατούς τρομερούς έκείνους 
χρόνους - νά κτυπηθή κάποιο καράβι, 
τότε άνοιγε ή αύλαία ο ' ένα δράμα, άπό 
τά πλέον ζοφερά. Τό δράμα τών 
ναυαγών.

Καί τά πλέον περίεργα. Διότι οί 
ναυτικοί άπό τή στιγμή πού θά βρεθούν 
στή θάλασσα παύουν νά είναι άντίπαλοι 
καί σ' όποια έθνικότητα κι' άνάνήκουν, 
δέν έχουν έθνικότητα ' Ανήκουν πλέον 
στή μεγάλη, τή κτυπημένη οικογένεια 
τών ναυαγών, γιά τήν όποια δέν ύπάρχει 
σημαία, παρά μόνο συμπόνοια καί 
άνάγκη άπό βοήθεια καί συνδρομή. 
Στήν προσπάθεια γιά τήν βοήθεια αύτή 
καί τή συνδρομή σμίγουν κάποτε έχθροί 
καί φίλοι κάτω άπό συνθήκες όχι μόνο 
έπικίνδυνες, άλλά καί ίδιόρυθμες.

Τέτοια είνα ι ή περίπτωσι τού 
ναυαγίου τού «LACONIA» στόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, τό οποίο ναυάγιο 
έστάθη ένα άπό τά πιό μεγάλα καί στήν 
έξέλιξί του άπό τά πιό χαρακτηριστικά.

Τό άγγλικό ύπερωκεάνειο «LACO
NIA», τής Κοϋναρ Χουάϊτ Στάρ Λάϊν,
19.000 τόννων, βρισκόταν άπό τό έτος 
1940 στήν ύπηρεσία τής Αγγλικής 
Κυβερνήσεως καί συμμετείχε στις 
μεγάλες ώκεάνειες νηοπομπές μεταξύ 
Εύρώπης καί Χάλιφαξ. "Εφερε, όπως 
καί τά άλλα έπιταγμένα έμπορικά, 
στοιχειώδη οπλισμό, μερικά πυροβόλα, 
γιά τήν άμυνά του.

Στό ταξίδι αύτό είχε ξεκινήσει άπό τό 
Σουέζ τήν 1η Αύγούστου 1942 γιά τήν 
Μονμπάζα. τό Ντιέγκο - Σουαρέζ, τό 
Ντάρμπαν καί τό ' Ακρωτήρι, άπό όπου 
έφυγε πάλι τήν 1η Σεπτεμβρίου μέ 
προορισμό τό Φρήϊτάουν (Δυτική 
Αφρική).

Ακριβώς τό πρωί τής 12ης ό 
Καπετάνιος τού «LACONIA» έλαβε μέ 
τόν άσύρματο διαταγή νά άλλάξη 
πορεία καί ταχύτητα, εις τρόπον ώστε 
νά φθάση εις τόν προορισμόν του 48 
ώρες άργότερα, άπό δ,τι προεβλέπετο. 
Ή ταν μια μοιραία διαταγή, διότι τό 
σχετικό ραδιογράφημα συνελήφθη καί 
άπεκρυπτογραφήθη άπό τό γερμανικό

ύποβρύχιο «U-156», μέ κυβερνήτη τόν 
πλωτάρχη Χάρτενσταϊν, καθώς τούτο 
περιπολοϋσε 550 μίλια νοτίως τού 
' Ακρωτηρίου τών Φοινίκων τής Δυτικής 
' Αφρικής.

' Ο Χάρτενστάϊν άρχισε άμέσως τις 
έρευνες καί πριν άπό τό μεσημέρι τής 
12ης (Σεπτεμβρίου) διέκρινε εις τά 
νοτιοδυτικά τόν καπνό ένός πλοίου, πού 
είχε πορεία βορειοδυτική. Καθώς μάλι
στα τό πλοίο ήταν μακρυά, τάέξετίμησε 
στήν άρχή σάν πολύ μικρότερο σέ χω
ρητικότητα άπό ό,τι πραγματικά ήτο. Τό 
πλοΐον αύτό ήτο τό «LACONIA». Τό 
«U-156» έλαβε θέσι προσβολής καί πε- 
ρίμενε τή νύκτα, γιά νά καταφέρη τό 
πλήγμα.

Εις τάς 8 καί 7 λεπτά, τό βράδυ, 
έξαπέλυσε διαδοχικά δύο τορπίλλες 
άπό τήν άριστερή πλευρά καί ύστερα 
άπό τρία λεπτά τής ώρας διέκρινε 
καθαρά τήν πρώτη τορπίλλη νά πλήττη

τόν στόχο άκριβώς εις τό μέσον. Καί ή 
δεύτερη τορπίλλη έξερράγη, άλλά ό 
κυβερνήτης τού ύποβρυχίου δέν ήμπό- 
ρεσε νά διακρίνη πού άκριβώς είχε κτυ- 
πήσει. Τό πλοίο τήν στιγμή αύτή βρισκό
ταν νοτίως τού Ντακάρ καί σέ άπόσταση 
έκατό περίπου μιλιών βορείως τού νη
σιού τής Άναλήψεως.

Τό «LACONIA» μετέφερε, έκτόςάπό 
τούς 400 άνδρες τού πληρώματος, περί 
τούς 1.600 ’  Αγγλους, άπό τούς όποιους 
οί 250 ναυτικοί καί άεροπόροι έρχόμε νοι 
άπό τήν Μάλτα καί τήν Αίγυπτο Μ ετέ
φερε άκόμη 1.800 Ιταλούς τής Με
ραρχίας COSENZA, οί όποιοι είχαν αίχ- 
μαλωτισθή τόν περασμένο ' Ιούλιο στήν 
περίφημη μάχη τού ' Ελ - Άλαμέϊν καί 
μιά ομάδα άπό Πολωνούς, έπιφορτισμέ- 
νους μέ τήν φρούρησή τους. Δηλαδή 
στό σύνολον 3.800 άνθρώπους άνάμε- 
σα στούς όποιους ύπήρχαν γυναίκες καί 
παιδιά.
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' Η έντυπωσιακή συλουέττα ένός θωρηκτού. ' Η λεζάντα είναι χαρακτηριστική: «' Η δύναμη 
στή θάλασσα».

' Η πρώτη τορπίλλη είχε έκραγή μέσα 
εις τό κύτος άριθ. 4, πού ήταν γεμάτο 
άπό Ιταλούς αιχμαλώτους. Ή  δεύτε
ρη έκτύπησε τό πρυμναίο σκάφος τού 
καραβιού. Τό «LACONIA» έβούλιαξε 
μέσα σέ πενήντα λεπτά, κατά τή 
διάρκεια τών όποιων έλαβον χώραν 
σκηνές ταραχής καί φρίκης.

' Εχόρευον εις τά σαλόνια τήν ώρα 
τού τορπιλλισμού. Εις τά κύτη οί αιχμά
λωτοι ήρθαν στά χέρια μέ τούς δεσμώ
τες των καί μερικοί κατώρθωσαν ν' ά- 
νοίξουν δρόμο ποδοπατώντας τούς Πο
λωνούς στρατιώτες. "Αλλοι έπήδη- 
οαν άπό τά φινιστρέλια. "Αλλοι πάλιν 
έφονεύθηκαν μέ τό ξίφος τήν ώρα τής 
συμπλοκής καί πάρα πολλοί παρα
σύρθηκαν εις τό βάραθρο, μαζύ μέ τό 
πλοίο.

Τό «LACONIA», όπως συμβαίνει μοι- 
ραίως τόν καιρό τού πολέμου, δέν είχε 
άρκετές σωσσίβιες βάρκες καί σχεδίες

γιά νά περισώση όλον τόν κόσμο - πλή
ρωμα καί έπιβάτες. "Εγινανσυμπλοκές 
μεταξύ τών ναυαγών γιά νά έξασφαλί- 
σουν μιά θέσι σέ κάποια άπό τις βάρκες 
καί άρκετοί άπό τούς διασωθέντας έφ ε
ραν πληγές καί άλλα δείγματα αύτής τής 
πάλης. Άπό τό άλλο μέρος οί καρχα
ρίες έλαβαν γερή μερίδα άπό τό κοπάδι 
αύτό τών δυστυχισμένων άνθρώπων.

Τό γερμανικό ύποβρύχιο «U-156» 
άνέβηκε στήν έπιφάνεια γιά νά 
παρακολουθήση τό ναυάγιο τού 
θύματός του καί νά προσπαθήση 
σύμφωνα μέ τις ύπάρχουσες διαταγές 
νά παραλάβη τόν πλοίαρχο καί τόν πρώ
το μηχανικό. Σκοπός τών Γερμανών ήτο 
νά συλλαμβάνουν όσον τό δυνατό πε
ρισσοτέρους άνδρες άπό τά βυθιζόμε
να πλοία, γιά νά τούς έμποδίσουν εις τό 
νά λάβουν πάλι μέρος στόν πόλεμο. Κα
θώς όμως τούτο άπεδείχθη δύσκολο, ό 
ναύαρχος Νταίνιτς, ' Αρχηγός τών γερ

μανικών ύποβρυχίων, διέταξε νά περιο- 
ρίζωνται στά σημαντικώτερα μέλη τού 
πληρώματος. ’ Εξ άλλου στήν προκει
μένη περίπτωση τό «U-156» δέν διέ- 
τρεχε κίνδυνο νά καθυστερήση στόν 
τόπο τού ναυαγίου, άφοΰ άπό τό σήμα 
κινδύνου τού «LACONIA» είχε μάθειόχι 
μόνο τήν ταυτότητα τού πλοίου, άλλά 
καί ότι τούτο δέν είχε συνοδεία προ
στασίας.

Τήν ώρα αύτή οί Γερμανοί διέκριναν 
φωνές σέ ιταλική γλώσσα, πού τούς 
έφερνε ό νοτιοδυτικός άνεμος. Άπό 
μερικούς ναυαγούς πού έψάρεψαν, 
έμαθαν ότι πρόκειται γιά ' Ιταλούς 
αιχμαλώτους, πού έρχονται άπό τήν 
Βόρεια ' Αφρική. Καί είναι πάρα πολλοί, 
1.200 έως 1.800.

Τί έπρεπε νά κάνουν στή δραματική 
αύτή κατάστασι; Δέν ήμπορούσαν νά 
έγκαταλείψουν τούς συμμάχους των, 
τούς όποιους οί ίδιοι είχαν ρίξει στή 
δυστυχία. Γιά τούτο ό Χάρτενστάίν 
έζήτησε άμέσως οδηγίες άπό τήν 
Διοίκησι στήν όποια ύπήγετο, μέ τό 
άκόλουθο σήμα:

« Εβυθίσαμε άγγλικόν «LACONIA», 
περιοχή FF 7721, πορεία 310°. 
Δυστυχώς έπέβαινον 1.500 Ιταλοί 
αιχμάλωτοι. Ζητούνται διαταγαί».

Τό ύποβρύχιο τού Χάρτενστάίν 
άνήκε σέ μιά ομάδα ύποβρυχίων, ή 
όποια δροΰσε στό μέρος αύτό τού
Ατλαντικού, καί στήν όποια άνήκον 

τρία άλλα ύποβρύχια, τά «U-506», 
«U-507» καί «υ-459». Ο Χάρτενστάίν 
άποφάσισε νά τά καλέση σέ βοήθεια:

«Πλεύσατε πρός συνάντησίν του εις 
τόν τομέα FF 7721, μέ πάσαν ταχύτητα. 
Σημάνατέ μου τήν θέσι σας. Τό πλοΐον 
μου εύρίσκεται εις τό μέσον συντριμ
μάτων, τά όποϊα βρίθουν άπό ' Ιταλούς. 
Δέν ήμπορώ νά πράξω τίποτε περισσό
τερο, διότι έχω ήδη εις τό πλοΐον 193 
καί εύρίσκομαι εις τό τελευταϊον όριον 
τής άντοχής».

Φυσικά ό Αρχηγός τών Υποβρυ
χίων δέν είδε μέ πολλήν εύχαρίστησιτά 
ύποβρύχιά του νά περιπλέκωνται σέ μιά 
τέτοια περιπέτεια. Μετά τόν πόλεμο 
έδήλωσε στή Δίκη τής Νυρεμβέργης ό
τι όλα αύτά τά σήματα τού προκαλούσαν 
άνησυχία. Φοβόταν ότι θά ε ίχε 
δυσάρεστο τέλος ή ύπόθεσις.

' Ο λόγος ήτο ότι μέ τόσο φορτίον ά
πό ναυαγούς διεκινδύνευε ή σταθερό- 
τηςτους,καί ύπήρχε φόβος νά μή ήμπο- 
ρέσουν νά καταδυθοϋν άμέσως, στήν 
περίπτωση πού θά παρουσιαζόταν κά
ποιο άεροπλάνο. Έρώτησε τόν Χόρ-
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τενστάϊν έάν τό «LACONIA» είχε δώσει 
τό στίγμα του εις τό σήμα κινδύνου, ώ
στε νά ύπάρχη πιθανότης νά παρουσια- 
σθή κανένα πλοίο γιά νά προσφέρη βοή
θεια στούς ναυαγούς. ' Ο Χάρτενστάϊν 
άπήντησε καταφατικά καί έπρόσθεσε 
ότι έπί 193 ναυαγών, πού περισυνέλεξε 
οί 22 ήσαν "Αγγλοι.

Εκατοντάδες όμως ναυαγών έπά- 
λαιβαν χωρίς καμμιά βοήθεια καί μέ 
μόνο μέσον τή σωσσίβια ζώνη. 
' Υπέβαλε τότε τήν γνώμη νά έπιδιώ- 
ξουν μέ τήν διπλωματική όδό τήν

ούδετεροποίησι τής περιοχής τού 
ναυαγίου, γιά νά ύποβοηθήσουν τήν 
προσέγγισι ένός πλοίου, πού κατά τις 
έκπομπές τού άσυρμάτου έπρεπε νά 
βρίσκεται στά γειτονικά ϋδατα.

Κατόπιν ό κυβερνήτης τού ύποβρυ- 
χίου χωρίς καν νά περιμένη τήν έγκριση 
τών προϊσταμένων του έστειλε τό 
παρακάτω άνοικτό σήμα, σέ άγγλική 
γλώσσα, τήν 13η Σεπτεμβρίου, ώρα 6 τό 
πρωί, σέ δύο μήκη κύματος.

« Εάν κανένα πλοίο ήμπορεΐ νά 
προσφέρη βοήθεια εις τό πλήρωμα τού 
«LACONIA», τό όποιον έναυάγησε, δέν 
θά τό προσβάλω ύπό τόν όρο ότι δέν θά 
ύποστώ έπίθεσι άπό πλοίο έπιφανείας ή 
άεροπλάνον. Περισυνέλεξα 193 ναυα
γούς. Στίγμα 4° 52' Πλάτος Νότιον καί 
11° 26' Μήκος Δυτικόν».

(Υπογραφή) 'Ένα Γερμανικόν 'Υ 
ποβρύχιον

Τό πρωτάκουστο αύτό μήνυμα - καί 
μοναδική χειρονομία - στήν ιστορία τού

ύποβρυχίου πολέμου δέν ήτο προορι
σμένο νά φέρη τά άποτελέσματα, πού 
ύπολόγιζε ό Χάρτενστάϊν. Ούτε ένα 
πλοίο δέν άνταπεκρίθη στό κάλεσμα.

Τό «υ-156» όμως έπερίμενε καί 
παρέμεινε στόν τόπο τού ναυαγίου.
Αργότερα έμαθε ότι ένα ιταλικό 

ύποβρύχιο καί τρία γερμανικά τής 
όμάδος του έπλεον πρός τήν διεύθυν
σή του. Από αύτά τό «ϋ-507» 
βρισκόταν πολύ μακρυά εις τά άνοικτά 
τού FREETOWN καί έπρεπε νά 
ταξιδεύση 48 ώρες μέ ταχύτητα 15

μιλίων γιά νά καλύψη τήν άπόσταση τών 
700 μιλίων, πού τό χώριζαν άπό τή 
σκηνή τοϋ ναυαγίου.

Πάντως ή Διοίκησις τοϋ Γερμανικού 
Ναυτικού έζήτησε άπό τήν Κυβέρνηση 
τήν συνδρομή τού Γαλλικού Ναυτικού, 
πράγμα πού έγινε. "Υστερα άπό 
σχετική συνεννόηση διετάχθη ό Γάλλος 
ναύαρχος COLLINET νά πλεύση μέ 
ώρισμένα πλοία, γιά νά προσφέρη 
βοήθεια. Τό σχετικό σήμα πρός τόν 
COLLINET έλεγε:

« Αγγλικόν πλοΐον μεταφέρον 1.500 
Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου έβυ- 

θίσθη τήν νύκτα τής 12/13 Σεπτεμ
βρίου άπό γερμανικόν ύποβρύχιον εις 
Πλάτος Νότιον 5° καί Μήκος Δυτικόν 
11° 30' στοπ. Πολλά γερμανικά 
ύποβρύχια σπεύδουν διά τό έργον τής 
διασώσεως. Στόπ. Λάβατε άμέσως 
μέτρα διά νά περισυλλέξετε τούς 
διασωθέντας έξω άπό τά χωρικά μας 
ϋδατα, άποστέλλοντες όσα άπό τά

πλοία σας είναι εις θέσιν νά πλεόσουν 
πρός τά έκεΐ. Κατά τήν έκπλήρωσιν τής 
άνθρωπιστικής αύτής άποστολής 
άποφύγετε κάθε άφορμήν προστριβής 
μέ τούς Βρεταννούς. Θά σάς μεταδώ
σω κάθε συμπληρωματικήν πληροφο
ρίαν, τήν όποιαν θά λάβω. Στόπ. ' Από 
μέρους σας κρατήσατέ με ένήμερον».

"Οταν ό Χάρτενστάϊν έμαθε τά 
άποτελέσματα αύτοϋ τού διαβήματος 
ήμπόρεσε νά άναγγείλη ε ις  τούς 
ναυαγούς ότι έπρεπε γρήγορα νά 
άναμένουν βοήθεια. Εν τώ μεταξύ 
ήσχολεϊτο μέ τό νά περισυλλέγη νέους 
ναυαγούς νά τούς στεγνώση καί νά 
τούς κατανέμη στίς διάφορες βάρκες, 
άφοΰ τούς έπρόσφερε τροφή καί ζεστό 
καφέ. Μόνον οί έπιβάτες μιάς βάρκας, 
όπου έπέβαινε ό Πλοίαρχος τοϋ 
«LACONIA» καί οί Βρεταννοί άξιωματι- 
κοί τού Ναυτικού, προτίμησε νά 
δοκιμάσουν τήν τύχην της καί έβαλε 
πλώρη γιά τήν άκτή τής Αφρικής, μέ 
τήν έλπίδα νά φθάση σ' ένα βρεταννικό 
λιμάνι. Καί τούτο διότι έφοβοΰντο οί 
έπιβάτες της ότι θά έμεναν αιχμάλωτοι 
σέ κάποιο γερμανικό στρατόπεδο ή θά 
παρέμεναν ύπό κράτηση άπό τις 
γαλλικές άρχές, μέχρι νά τελειώση ό 
πόλεμος.

Στίς 2 τό πρωί τής 14ης τό «υ-156» 
λογάριασε ότι ύπήρχον περί τούς 1.500 
ναυαγοί, κατανεμημένοι σέ 22 μεγάλες 
βάρκες καί μικρές σχεδίες. Εχε ό ίδιος 
περισυλλέξει 400, άπό τούς όποιους οί 
μισοί είχαν μοιρασθή στίς βάρκες. Δέν 
φάνηκε πλοίο ή άεροπλάνο.

' Η ήμέρα πέρασε όπως καί ή 
προηγουμένη. Στίς 15, πρίν τό 
μεσημέρι, έθεάθη τό ύποβρύχιο 
«U-506». Ο Χάρτενστάϊν έπλευσε 
πρός τό μέρος του καί τοϋ έμπιστεύθη- 
κε τούς μισούς άπό τούς ' Ιταλούς, πού 
είχε τή στιγμή αύτή στό καράβι του. 
Κατόπιν τά δυό ύποβρύχια άρχισαν νά 
ρυμουλκούν τις βάρκες.

' Αργότερα φάνηκε τό άλλο ύποβρύ
χιο. «υ-507», τό όποιο καθώς έπλεε 
πρός Νότο διέκρινε κατά τό μεσημέρι 
μιά βάρκα, μέ πανί καί ύστερα άπό 
ολίγο, μιάν άλλη. ' Επήρε στό πλοΐον 
τούς έπ ιβάτες τής πρώτης (25 

Ιταλούς, 20 Αγγλους καί 4 Πολω
νούς), έβαλε τούς ' Ιταλούς στό 
έσωτερικό καί τούς Αγγλους στό 
κατάστρωμα καί έδεσε γιά ρυμούλκηση 
τή βάρκα. Τόϊδιοέκανε καί μέ τήν άλλη.

' Επλεύρισε μέ τόν τρόπο αύτό κατά 
δήν διάρκεια τοϋ άπογεύματος έννέα 
βάρκες, στίς όποιες κατένειμε τούς 
Αγγλους καί τούς Πολωνούς, έκράτη-

Αύτός είναι ό πόλεμος! Τό Βρεττανικό καταδρομικό «Πρίγκηψ τής Ούαλλίας» καιόμενο.
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σε δέ στό ύποβρύχιο 149 ' Ιταλούς, δυό 
γυναίκες, έναν άξιωματικόν τής R.A.F. 
καί τόν ’ Αξιωματικό Ναυτιλίας τοϋ 
«LACONIA». Μέ τό σούρουπο ένωσε 
τις βάρκες καί τις έδεσε γιά ρυμούλκη
ση, ένωσε χωρίς έν τώ μεταξύ νά έχη 
συναντήσει τούς δυό συναδέλφους του 
δηλ. τό ύποβρύχιο «υ-156» καί 
«U-506». Μόνο πώς ήταν σ' επαφή 
μαζύ τους μέ τόν ασύρματο.

Τέλος τό τέταρτο ύποβρύχιο «υ-459», 
πού έπρόκειτο νά μετάσχη στήν 
προσπάθεια διασώοεως, αίφνιδιάσθηκε 
άπό ένα άεροπλάνο καθ' οδόν καί πήρε 
διαταγή νά έπιστρέψη στό BERGEN γιά 
νά έπισκευάση τις ζημιές του.

Δυστυχώς δέν είχε χορηγηθή ή 
άνάπαυλα μεταξύ τών έμπολέμων πού 
είχε ζητήσει ό Χάρτενστάϊν καί αύτό 
ήταν μοιραίο. "Ενα έχθρικό ύποβρύχιο 
προσβάλλεται ό,τι καί άν συμβή, έστω 
καί άν τήν ώρα αύτή άσχολεϊται μέ τήν 
διάσωσι ναυαγών, έστω καί άν οί 
ναυαγοί είναι φίλοι έκείνου πού κτυπά 
τό ύποβρύχιο. Γιατί κανείς δέν ξέρει 
ποιόν θά κτυπήση αύριο τό ύποβρύχιο 
αύτό. ' Η άξια καί ή άλήθεια αύτοϋ τοϋ 
συλλογισμού φαίνεται άπό τό γεγονός 
ότι μερικές ήμέρες άργότερα, στις 
19 Σεπτεμβρίου, έτορπιλλίσθη τό 
«QUEBEC CITY», 4.750 τόννων, κάπου 
τριακόσια ή τετρακόσια μιλιά άπό τό 
σημείο όπου ξετυλ ίγετα ι αύτή ή 
τραγωδία. Δέν είναι καθόλου παράλογο 
καί φοβερό νά ύποθέσωμε ότι ό 
δράστης αύτοϋ τοϋ τορπιλλισμοϋ 
ήμπορεί νά είναι ένας άπό τούς τρεις 
Κυβερνήτας ύποβρυχίων; πού συγκεν
τρώθηκαν γύρω άπό τούς ναυαγούς 
τοϋ «LACONIA».

” Ετσι τό πρωί τής 16ης τά γερμανικά 
ύποβρύχιο άσχολοϋντο μέ αύτήν τή 
θεάρεστο προσπάθεια καί περίμεναν νά 
έμφανισθοϋν τήν άλλη μέρα τά γαλλικά 
πλοία. Τό «υ-156» είχε έπάνω του 55

Ιταλούς καί 55 "Αγγλους, άπό τούς 
όποιους 5 γυναίκες καί έσερνε μιά 
σειρά άπό 4 βάρκες.

Κατά τό τέλος όμως τοϋ πρωινού 
φάνηκε στόν ούρανό ένα τετρακινητή
ριο άμερικανικό άεροπλάνο. Ό  Χάρ- 
τενστάϊν γιά νά διαδηλώση τόν ειρηνικό 
χαρακτήρα τής άποστολής του άπλωσε 
ένα μεγάλο κόκκινο σταυρό έπάνω στό 
κατάστρωμα τοϋ πλοίου καί προσπάθη
σε νά έλθη σ' έπαφή μέ τούς άεροπό- 
ρους γιά νά τούς ρωτήση έάν ύπήρχε 
κανένα πλοίο στά γειτονικά νερά καί 
πρός ποια κατεύθυνσι. Αλλά δέν πέ
τυχε τίποτα. Τό άεροπλάνο διέδραμε 
λίγο καιρό στήν γύρω περιοχή, άπεμα-

κρύνθη πρός τά νοτιοδυτικά, ύστερα ά
πό μισή ώρα ξαναφάνηκε καί περνών
τας 80 μέτρα πάνω άπό τό «U-156» έρ- 
ριξε δυό βόμβες, σέ διάστημα ολίγων 
δευτερολέπτων.

' Ο Χάρτενστάϊν άμόλησε άμέσως τή 
ρυμούλκα πού κρατοΰσε τις βάρκες, 
άπό τις οποίες ή μιά άνετράπη άπό τήν 
έκρηξι τής βόμβας. Τό άεροπλάνο 
έκαμε κατά παρόμοιον τρόπο πέντε 
έπιθέσεις. Μιά βόμβα έπεσε ξυστά στό 
«U-156», τοϋ όποιου ό πυργίσκος 
χάθηκε μέσα σ' ένα συντριβάνι άπό

μαΰρο νερό.
Ή  κατάστασις άρχισε νά γίνεται 

έπικίνδυνη. Έδόθη διαταγή σ' όλους 
τούς "Αγγλους νά ριχθοϋν στή 
θάλασσα. Τό πλήρωμα έτοιμάσθηκε νά 
ζωσθή τά σωσσίβιά του. Κατόπιν 
διέταξαν τούς ' Ιταλούς νά έγκαταλεί- 
ψουν καί αύτοί τό σκάφος, γιατί δέν 
μπορούσε νά καταδυθή μέ ολόκληρο τό 
φορτίο τους. Οί ολίγοι πού έπέζησαν 
άπό τό διπλό αύτό δράμα, πέντε ' Ιταλοί 
τούς όποιους περισυνέλεξε άργότερα 
γιά δεύτερη φορά τό ' Ιταλικό ύποβρύ
χιο «CAPPELINI», θά διηγηθοΰν ότι οί 
Γερμανοί έσπρωχναν στό νερό αύτούς 
πού δίσταζαν νά πέσουν μόνοι τους...

“ Υστερα άπό λίγο περί τά διακόσια 
πτώματα ταξίδευαν έκεϊ γύρω, στήν 
γαλάζια έκταση τών νερών.

Μετά άπό αύτό ούτε λόγος πλέον γιά 
τόν Χάρτενστάϊν νά καθυστερήση σέ 
τέτοιου είδους άπασχολήσεις. ' Εκείνο 
πού προεϊχε ήταν νά σώση τό καράβι

του. Υπήρχαν σοβαρές ζημίες, άλλά 
τά νερά δέν είχαν μπή. Καταδύθηκε καί 
έπλευσε πρός τά δυτικά.

Δέν ξαναβγήκε στήν έπιφάνεια παρά 
τό βράδυ, στις 8 ή ώρα. Εχε πλέον 
σκοτεινιάσει άπό πολλήν ώρα. Στις 9 καί 
4 ' έσ τε ιλε  στή διοίκησί του τό 
άκόλουθο σήμα:

«Έβομβαρδίσθην έπί πέντε έν 
συνεχεία φοράς άπό άμερικανικόν 
LIBERATOR, μέ καλήν ορατότητα, ένώ 
έρυμούλκουν 4 λέμβους πλήρεις άπό 
ναυαγούς καί παρ' όλον ότι ήτο ορατός

εις τό κατάστρωμα τοϋ πλοίου μου ένας 
μεγάλος έρυθρός σταυρός 4 μέτρων. 
Ύπέστην ζημίαν εις δύο περισκόπια.
Εγκαταλείπω έπιχείρησι διασώοεως. 

Κατευθύνομαι πρός Δυσμάς διά τήν 
έπισκευή τών ζημιών μου-Χάρτενστάϊν».

' Η άπάντησις τών προϊσταμένων του 
δέν άργησε νάρθή;

«Μήν έπαναλάβετε έπιχείρησιν 
διασώοεως. Σημάνατε τό ταχύτερον 
δυνατόν τήν κατάστασίν σας άπό 
άπόψεως καυσίμων, τορπιλλών, τροφί
μων καί ύλικών».

Τό σήμα αύτό έλήφθη στό «υ-156» 
λίγο μετά τά μεσάνυχτα, 17-9-42.

Έν τώ μεταξύ οί έκκλήσεις τής 
Γερμανικής καί ίδια τής Ιταλικής 
Κυβερνήσεως έπανελήφθησαν έπίμο- 
νοι πρός τό Γαλλικόν ' Υπουργεΐον τών 
Ναυτικών γιά τήν άμεσο άποστολή τών 
πλοίων πρός περισυλλογή τών ναυαγών. 
" Οπως είναι γνωστό άπό τήν ιστορία, ή 
Γαλλία είχε έγκαταλείψει τόν συμμαχι-

Σοβιετικό ύποβρύχιο τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου.
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κό αγώνα άπό τόν ' Ιούνιο τού 1940 πού 
ε ίχε συνάψει ανακωχή μέ τούς 
Γερμανούς καί τούς Ιταλούς Τά 3/5 
τής χώρας είχαν καταληφθή άπό τούς 
Γερμανούς, ό Γαλλικός όμως Στόλος, 
όσος τούλάχιστον άπόμεινε μετά τά 
βρεταννογαλλικά επεισόδια, παρέμεινε 
ελεύθερος νά προοτατεύη τις θαλάσ
σιες συγκοινωνίες καί νά έξασφαλίζη 
τόν σύνδεσμο άνάμεοα στήν μητροπο- 
λιτική Γαλλία καί τις άποικίες. Τό έργο 
του παρουσιαζόταν συχνά πολύ δύσκο
λο, καθώς έπρεπε νά κινήται καί νά δρά 
χωρίς νά άντιμάχεται τούς Βρεταννούς 
καί χωρίς νά παραβιάζη τις συμφωνίες 
άνακωχής πού είχε συνάψει μέ τόν 
"Αξονα. Στον στόλο αύτόν έκαμαν 
έκκληση τώρα οί Γερμανό - Ιταλοί γιά 
βοήθεια. Καί πραγματικά οί Γάλλοι 
έστειλαν γιά τόν ζητούμενο σκοπό στήν 
άρχή δύο φρεγάτες τό «ΑΝΝΑΜΙΤΕ» 
καί τό «DUMONT D ’ URVILLE» καί 
άμέσως κατόπιν ένα καταδρομικό, τό 
«GLOIRE». Καί τά τρία όμως καράβια 
εύρίσκοντο σέ μεγάλη άπόσταση 850 -
1.000 μιλιά άπό τόν τόπο του ναυαγίου 
καί πλέοντα μ' όλη τήνταχύτηταδέν θά 
ήμποροϋσαν νά φθάσουν έκεϊ πριν 
περάσουν 3 ή 4 ήμερες. Καί έπρεπε νά 
ενεργήσουν γρήγορα τις έρευνες καί 
τήν περισυλλογή τών ναυαγών, εις 
τρόπον ώστε νά γυρίσουν στήν βάσι 
τους πριν τελειώσουν τά καύσιμά τους.

Από τό σημείο αύτό άρχίζει ή 
μεγάλη άνθρωπιστική προσπάθεια γιά 
τή διάσωση τής άνθρωπίνης ζωής άπό 
τόν βέβαιο σχεδόν άφανισμό, μέσα στό 
πέλαγος. Ή ταν ό ήλιος τού ισημερι
νού, τά εφόδια καί ιδία τό νερό πού 
έλειπαν καί. γύρω, λιμαομένα κοπάδια 
άπό καρχαρίες. Καί ή προσπάθεια αύτή 
είχε δυσκολίες πολλές καί κινδύνους.

" Οπως ήταν φυσικό τό πρώτο άπό τά 
γαλλικά πλοία πού έφθασε στόν τόπο 
τής περισυλλογής ήτο τό καταδρομικό 
«GLOIRE» καί τούτο χάρις στή μεγάλη 
του ταχύτητα. Τό πρωί τής 17ης 
Σεπτεμβρίου, ώρα 6 περίπου, οί 
οπτήρες τού πλοίου διέκριναν πρός τά 
δεξιά κάτι, πού μέσα στό άβέβαιο φώς 
τής χαραυγής, έφάνηκε σάν ύποβρύ- 
χιο. Όταν έπλησίασαν είδαν ότι ήτο μία 
μηχανοκίνητη βάρκα τού «LACONIA», 
πού είχε ύψώσει ένα κόκκινο ιστίο.

Σέ ολίγα λεπτά τό πλοιάριο έπλεύρι- 
ζε στό πολεμικό καί τού μετεβίβαζε τήν 
πρώτη ομάδα τών ναυαγών.r Ησαν όλοι 
"Αγγλοι. Είχαν χάσει κάθε έπαφή μέ τις 
άλλες βάρκες, πού ένόμιζαν ότι 
έβρίσκοντο άνατολικά, ένώ αύτές 
βρέθηκαν άργότερα δυτικά.

Τό καταδρομικό συνέχισε τόν πλοΰν 
του έρευνώντας προσεκτικά τό άφωνο 
πέλαγος. Ολίγο μετά τό μεσημέρι 
συναντά τό γερμανικό ύποβρύχιο 
«U-507», τό όποιο τού σημαίνει ότι

Αριστερά: Τά έμπορικά καράβια μέ ή χωρίς 
προστασία διέσχιζαν τούς ωκεανούς μέσα 
άπό άμέτρητους κινδύνους. Κάτω: Γερμα
νός ναύτης τού ύποβρυχίου U 552 παρατη
ρεί τό βυθισμένο άπό πολεμική δράση 
Βρεττανικό άτμόπλοιο Μπήκον Όραντζ. 
Δεξιά: Αμερικανικό ύποβρύχιο του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.

μεταφέρει Ιταλούς καί τού παρέχει 
τήν πληροφορία ότι οί περισσότερες 
βάρκες βρίσκονται σέ άπόσταση 40 - 50 
μιλιών πρός τό ΒΔ. ' Ο κυβερνήτης τού 
καταδρομικού ειδοποιεί τό «ΑΝΝΑ- 
ΜΙΤΕ», πού έχει φθάσει έν τώ μεταξύ, 
νά παραλάβη τούς ναυαγούς τού 
ύποβρυχίου καί αύτός σπεύδει, μέ όση 
διαθέτει ταχύτητα πρός τήν κατεύθυν
ση, πού τού ύπέδειξαν.

"Οπως είναι γνωστό ή νύχτα πέφτει 
γρήγορα στόν ισημερινό καί ό κυβερνή
της τού καταδρομικού θ έλε ι νά 
προλάβη όσο είναι άκόμη ήμέρα Ό  
ήλιος βασιλεύει γύρω στις 6 καί 15'

"Ωρα 4 διέκριναν άπό τό «GLOIRE» 
πρός τά δυτικά καί σέ άπόσταση 18.000 
μέτρων, μιά ομάδα άπό 4 βάρκες μέ 
ιστίο, τις όποιες πλησιάζουν ύστερα 
άπό μία ώρα. Γίνεται γρήγορα ή 
περισυλλογή, τό πλοΐον άνοιγει πάλιν 
ολοταχώς καί στις 6 ή ώρα διακρίνει 
πρός Νότον στήν άρχή έπτά πλοιάρια 
καί μετά ένα. Τούς χωρίζει άπόστασις
20.000 μέτρων.
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Τό σκοτάδι έχει πήξει όταν τελειώνει 
ή έπιβίβασις τών ναυαγών καί άπό τά 
έπτά πλοιάρια καί χρειάζετα ι νά 
χρησιμοποιήσουν τούς προβολείς γιά 
νά βρουν τή μεμονωμένη' βάρκα. 
Πραγματικά τήν βρίσκουν στις 8 καί 
3 0 '. Κάτι φ ευγαλέες άναλαμπές 
παρουσιάζονται ΝΔ καί αύτό οδηγεί τό 
πλοίο πρός τά εκεί σέ έρευνες, πού 
όμως άποβαίνουν άκαρπες.

Τό άπόθεμα τοϋ πετρελαίου δέν 
έπιτρέπει περαιτέρω παραμονή καί τό 
καταδρομικό βάζει πλώρη γιά τόν τόπο 
συναντήσεως, πού τοϋ είχε δώσει τό 
«ΑΝΝΑΜΙΤΕ» γιά μετά τά μεσάνυχτα.
Ο άγέρας δυναμώνει καί ή θάλασσα 

χοντραίνει όλο καί περισοότερο. Τό 
«ΑΝΝΑΜΙΤΕ» δέν φαίνεται πουθενά. 
Κατά θεία όμως οικονομία καί μιά 
πραγματικά άνήκουστο τύχη συμβαίνει 
στό σημείο τής συναντήσεως τών δύο 
πλοίων - πού είχε όρισθή όλως τυχαίως 
νά βρεθή μιά μεμονωμένη βάρκα.

Τό «GLOIRE» σταματά γιά λίγα λεπτά 
καί μαζεύει 84 ναυαγούς, "Αγγλους καί 
Πολωνούς. Μέχρι τή στιγμή αύτή τό 
καταδρομικό έχε ι έπιβιβάσει 726 
έπιζήσαντας τοϋ «LACONIA», άπό 
τούς όποιους 67 Ιταλοί. Τώρα πρέπει 
νά βρή τό «ΑΝΝΑΜΙΤΕ» γιά νά πάρη άπ’ 
αύτό, όσους έκεΐνο διέσωσε.

Τό «ΑΝΝΑΜΙΤΕ» πέρασε όλο του τό 
άπόγευμα τής 17ης εις τό νά παραλάβη

τούς ναυαγούς άπό τά δύο γερμανικά 
ύποβρύχια «U-506» καί «U-507». 
Παρέλαβε καί άπό τά δυό 306 άνδρες 
Ιταλούς καί 9 γυναίκες καί παιδιά 

"Αγγλους. Γιατί πρέπει νά σημειώσωμε 
ότι υστέρα άπό τόν βομβαρδισμό τοϋ 
«U-156» άπό τό άμερικανικό άεροπλά- 
νο, τό Γερμανικό ' Αρχηγείο διέταξε νά 
κρατήσουν στό ϋποβρύχιο μόνο τούς 
Ιταλούς, τούς δέ λοιπούς "Αγγλους 
καί Πολωνούς νά τούς ρίξουν στή 
θάλασσα, έφ όσον δέν ύπήρχαν 
βάρκες γιά νά τούς έπιβιβάσουν.
1 Ανάμεσα στούς διασωθέντας ήσαν καί 
άρκετοί τραυματίες.

Τό καράβι συνέχισε τις έρευνές του 
τή νύχτα μέ τούς προβολείς, άλλά 
χωρίς άποτέλεσμα. Βρήκε μόνο μιά 
βάρκα κι' αύτή άναποδογυρισμένη Τό 
πρωί τής 18 παρουσιάσθηκαν δύο 
άεροπλάνα, άπό τά όποια τό ένα 
άμερικανικό, μέ τά όποια προσπάθησε 
νά συνεννοηθή μέ τόν άσύρματο, άλλά 
δέν τό πέτυχε. Τά άεροπλάνα έφυγαν.

' Αργότερα συνάντησε τό «GLOIRE», 
σέ νέο στίγμα στό όποιον καί μετεβίβα- 
σε όσους ναυαγούς είχε πάνω στό 
πλοΐον. ' Η μεταβίβασις ήταν μιά 
δύσκολη έπιχείρησις, καθώς είχε 
ισχυρό κυμάτισμά καί ύπήρχε πλήθος 
άπό τραυματίες, πού έχρειάζοντο 
βοήθεια γιά νά μετακινηθούν Τά παιδιά 
μετεφέρθηκαν μέ καλάθια - κΓ ή όλη

κίνησις τελείωσε χωρίς άπευκταίο.
Τώρα εις τό «GLOIRE» εύρίσκοντο 

1.041 ναυαγοί, άπό τούς όποιους 375 
Ιταλοί, 597 "Αγγλοι, μεταξύ τών 

όποιων 48 γυναίκες καί παιδιά, 70 
Πολωνοί καί ένας - άν μπορούσε νά 
λείπει! - "Ελληνας...

' Η μεταφορά χιλίων καί πλέον 
άτόμων σέ μιά μεγάλη άπόσταση ήτο 
ένα δύσκολο πρόβλημα. Οί τραυματίες 
ήθελαν περίθαλψη. Δύο άπό αύτούς 
άπέθαναν καί χρειάσθηκε νά τούς 
ρίξουν στό πέλαγος, μέ τήν τυπική γι' 
αύτές τις περιστάσεις σύντομη καί 
πένθιμη διαδικασία. "Υστερα παρου
σίαζε δυσκολίες ή ένδιαίτησή τους, 
άφοϋ μάλιστα έπρόκειτο γιά έχθρούς 
καί έμπολέμους. Έβαλαν τούς "Ιτα
λούς πρύμα, πλώρα τούς "Αγγλους, 
τούς Πολωνούς εις τά... πλυντήρια καί 
εις τό ύπόφραγμα τών σημαιοφόρων τις 
γυναίκες καί τά παιδιά.

Στό ταξίδι τής έπιστροφής συνήντη- 
σαν δύο άμερικανικό άεροπλάνα καθώς 
καί μερικά ύδροπλάνα άπό τήν παράκτιο 
άμυνα τού Φρηϊτάουν. Μερικά άπ" αύτά 
άνεγνώρισαν τό πλοΐον, άλλά χωρίς νά 
δώσουν συνέχεια.

' Αργότερα έφθασαν στό Ντακάρ, 
άπό όπου έλαβαν διαταγή νά πλεύσουν 
πρός Καζαμπλάνκα. Οί Πολωνοί 
στρατιώτες έζήτησαν τήν άδεια καί 
άρχισαν νά ψέλνουν ϋμνους καί νά
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