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ΤΟ Μ ΠΙΖΑΝΙ

Τα ερείπια τών οχυρών τοΰ Μπιζανίου.'Απέναντι: ό στρατηγός Κ. 
Σαπουντζάκης καί, κάτω, τό Μνημείο τής 8ης Μεραρχίας σήμερα.

Γιάννενα».
Από τήν πλευρά τους οί Τούρκοι, άν 

καί ήξεραν ότι είναι απομονωμένοι, μιά 
πού τουρκικό εύρωπαϊκό κράτος 
δέν ύπήρχε πια, καί ή σκιά του κρατιό
ταν στήν Κωνσταντινούπολή έπέμεναν 
στήν όπεγνωσμένη τους άμυνα. Αρ
χηγοί τους ήσσν ό Έσάτ πασάς καί ό 
γιός του Βεχήτ, ελληνικής καταγωγής, έ- 
ξισλαμισθέντες. Μιλούσαν περίφημα τά 
ελληνικά. Οί καιρικές συνθήκες ήσσν 
πολύ κακές, καθώς χιόνι σέ πάχος τριάν
τα πόντων σκέπαζε τήν γη. Οί στρατιώ
τες ύπέφεραν άπό κρυοπαγήματα, ένώ 
τά χειρουργεία κάθε μέρα τούςάκρωτη- 
ρίαζαν, κόβοντας δάχτυλα καί πόδια, 
γιά νά τούς γλυτώσουν άπό γάγγραινες. 
Τό μόνο πού τούς ξεκούραζε ήταν τό 
γεγονός ότι. σέ μέρες πού ύπήρχε όρα- 
τότης, έβγαιναν οί φαντάροι μας άπό τά 
άντισκηνά τους καί άντίκρυζαν τά Γιάν- 
νενα. Δέν άπείχαν παρά δώδεκα χιλιό
μετρα άπό τό Αβγό, τήν Άετορράχη 
τόν "Αγιο Νικόλαο, καί χαίρονταν τό 
πανόραμα τού κάμπου, τής πολιτείας 
καί τής λίμνης με τό νησάκι τού ' Αλή 
πασά.

Ή  ήμερα γιά νά έπιχειρηθή ή τελική 
έπίθεσις πλησίαζε. Κι αύτό όχι γιά νά 
ίκανοποιηθή ή δικαιολογημένη αδημο
νία τής κοινής γνώμης καί νά άπελευθε- 
ρωθοϋν τά Γιάννενα μόνο, αλλά καί γιά 
νά άποόεσμεσθοϋν οίέλληνικέςμεραρ
χίες, πού καθηλώθηκαν έδώ, καί νά 
μεταφερθούν στήν Μακεδονία πάλι. Οί 
Βούλγαροι τηροϋσανέκεί στάσι άνησυ- 
χητ/κή καί άόιάλλακτη. πού έγκυμονοϋ- 
σε σοβαρούς κινδύνους.

Γιά τό στρατηγικό σχέδιο μέ τό όποιο 
έπεσαν τά Γιάννενα έχουν γραφή πολ
λά. καί τήν πατρότητά του τήνδιεκόίκη- 
σαν πολλοί. Σημασία έχει ποιος τό έξε- 
τέλεσε καί άπέδειξε ότι τό Μπιζάνι κάθε 
άλλο παρά άπόρθητο ήταν. ' Η μελέτη 
τών άρχείων τού Γενικού Στρατηγείου 
άποόεικνύει ότι τό σχέδιο, νά προσβλη- 
θή τό Μπιζάνι άπό τό δεξιό τής τουρκι
κής παρατάξεως, πού στάθηκε άποτε- 
λεσματικό, ήταν τού 7. Μεταξά, λοχα
γού τότε τού έπιτελείου. Ή  έπιτυχία 
τού σχεδίου οφείλεται ατό ότι κρατήθη
καν τελείως μυστικά τό σημείο καί ό 
χρόνος τής έπιθέσεως, καθώς καί ή 
γρήγορη έκτέλεσις. Καί τά τρία αύτά 
ήσαν δύσκολα, κι όμως κατορθώθηκε 
τό άδύνατο.

"Ετσι, μέ μεγάλη μυστικότητα, ιδρύ
θηκε ατό Έμίν Αγά, κοντά στις πηγές 
τού Λούρου -σήμερα ή τοποθεσία ονο
μάσθηκε Στρατηγείο τής 8ης Μεραρ
χίας- κέντρο έφοδιασμού. Από έδώ 6ά 
έφοδιάζονταν τά όιερχόμενα σώματα 
γιά τήν μεγάλη αιφνιδιαστική ένέργεια 
πού θά γινόταν άπό τό άριστερό τής 
έλληνικής στρατιάς. Είμαστε στά μέσα 
Φεβρουάριου τού 1913. όταν όλα, κα
θώς φαίνεται, έχουν τελειώσει. ’Ανά
μεσα στις έλληνικές στρατιωτικές μονά
δες όιακρίνονται τό όγδοο τάγμα τού 
Ίατρίδη, τό σύνταγμα τού Π οπαδό- 
πουλου καί τό θρυλικό ένατο τάγμα, μέ 
έπί κεφαλής τόν έθνικό ήρωα Βελισσα- 
ρίου. "Ολα αύτά τά διοικούσε ό ύπο- 
στράτηγος Μοσχόπουλος. Είκοσι τρία 
συνολικώς τάγματα καί έξη ορειβατικές

πυροβολαρχίες έλαβαν μέρος στήν μ ά 
χη έκπορθήσεως τού Μπιζανίου.

Στις 20 Φεβρουάριου, πολύ πρωί, 
άρχισε ή γενική έπίθεσις σύμφωνα μέ 
τό έξής σχέδιο: Τό δεξιό καί τό κέντρο 
τής έλληνικής στρατιάς θά έκαναν αγώ
να κατατριβής, γιά νά δεσμεύουν τις 
τουρκικές δυνάμεις, ένώ ο ί τρεις δικές 
μας φάλαγγες τού άριστεροϋ, πού άνα- 
φέραμε, θά 'επιχειρούσαν τήν μεγάλη 
αιφνιδιαστική έπίθεσι, θά άνελάμβαναν 
τήν κυρία αιφνιδιαστική έξόρμησι, γιά 
νά διασπάσουν τόν δεσμό τού έχρθού, 
νά κυκλώσουν τό Μπιζάνι καί νά τό 
άποκόψουν άπό τά Γιάνενα.

Τό πυροβολικό έδωσε τό σύνθημα 
γιά τήν γενική έπίθεσι. Ο λόφος τού 
Μπιζανίου παρουσίαζε ώς τις δέκα τό 
πρωί εικόνα κολάσεως. Μονάχα έναν- 
τίον τής κορυφής του ρίχθηκαν τήν 
ήμέρα έκείνη περισσότερο άπό τριάντα 
χιλιάδες οβίδες. Τήν κορυφή τού λόφου 
σκέπαζε τό μεσημέρι σύννεφο ό καπνός 
καί ή σκόνη. Μέσα σέ αύτό τό σύννεφο 
κάθε λεπτό άστραφταν ο ί έκρήξεις τών 
οβίδων. Τά πάντα είχαν παραμορφωθή 
έπάνω στό άχυρό σέ άμορφη μάζα καί 
έρείπια, ένώ ζωντανή ψυχή ήταν άδύ- 
νατον νά σταθή πλέον. Ό  βομβαρδι
σμός σταμάτησε όριστικά τό μεσημέρι, 
άλλά έν τώ μεταξύ ο ί τρεις φάλαγγες 
τού άριστεροϋ τής έλληνικής στρατιάς 
έξόρμησαν γιά τήν έπιχείρησι του' α ι
φνιδιασμού. Στις έπτά τό πρωί, ύστερα 
άπό ορμητική έξοδο, κυριεύθηκεή Τσού- 
κα καί. ύστερα άπό τρεις ώρες, μέ τήν 
λόγχη, τά ύψώματα τής Μανωλιάσας. 
Αίχμαλωτίσθηκε ένα τάγμα τουρκικό. 
"Οπλα πολλά, μαζί μέ έξη πυροβόλα, 
περιήλθαν στά χέρια τών δικών μας.

Καθώς οί Τούρκοι κατέβαιναν τις πλα
γιές τής Μανωλιάσας -τήν χωρίζει άπό 
τό Μπιζάνι ή στενή λουρίδα τού κά
μπου μέ τόν δημόσιο δρόμο- κυνηγη
μένοι άπό τούς εύζώνους μας. άφησαν 
πολλά θύματα. Λίγο μετά τό μεσημέρι 
προσπάθησαν νά άνασυνταχθούν στήν 
Ραμψίστα, οπότε μπήκε στόν αγώνα τό 
έλληνικό όρειβατικό πυροβολικό καί 
τούς σκόρπισε.

Ή  άτακτη ύποχώρησις τών Τούρ
κων συνεχίσθηκε πρός τά Γιάννενα. Οί 
εϋζωνοι τού Βελισσαρίου καί τού ' Ια - 
τρίόη τούς κυνήγησαν κατά πόδας. Οί 
Τούρκοι περί ήλθαν σέ τέτοια σύγχυσι, 
ώστε, λίγο πριν νυχτώση. αύτοί πού 
έφευγαν, άνοιξαν πύρ έναντίον άλλων 
δικών τους, πού βγήκαν άπό τά Γιάννε
να γιά ένίσχυσι καί προσπαθούσαν νά 
τούς άναγκάσουν νά ξαναγυρίσουν στήν 
Ράχη.

16



ΝΙΚΟΛΑ Ι· ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ
' Αριστερά: ' Ο Στάλιν σέ φωτογραφία τού 1938. Στό 17 συνέδριο είχε ύποσκελισθεί άπό τόν 
Μπουχάριν. πού ήγεϊτο τής συντηρητικής πτέρυγας τοΰ Κόμματος. Κάτω: ' Ο ' Αλεξέϊ Ρίκωφ 
πού καταδικάστηκε σέ θάνατο μαζί μέ τόν Μπουχάριν καί άλλους 17 κατηγορουμένους τό 
1938. Στήν άπέναντι σελίδα: Ό  Μπουχάριν στά γραφεία τής έφημεριδας «Πράβδα» τής 
όποιας ήτο διευθυντής. Δίπλα του, ή άδελφή τού Λένιν.

χάριν, ή σύζυγος καί ό γιός του συλ- 
λαμβάνονται ώς «συγγενείς εχθρών τοΰ 
λαού» καί στέλνονται σέ στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως όπου καί έμειναν είκο
σι χρόνια.

' Ο Μπουχάριν αντιστέκεται τρεις μή
νες στή φυλακή πριν «ομολογήσει». Δέν 
έγινε γνωστό άν υποβλήθηκε σέ βασα
νιστήρια. Τό 1937 άρχισαν νά εφαρμό
ζονται στίς σοβιετικές πολιτικές φυλα
κές οί πιό σκληρές μέθοδοι σωματικών 
βασανιστηρίων, οί συνεχείς εξαντλητι
κές άνακρίσεις, πού διαρκοΰσαν ολό
κληρες βδομάδες καί οί αμέτρητες ο
μαδικές εκτελέσεις. Άπό δ,τι φαίνεται 
ό Μπουχάριν άρχισε νά εμφανίζεται 
πιό πειθήνιος στίς άρχές ' Ιουνίου 1937, 
:όταν τόν άπείλησαν άτι θά σκοτώσουν 
τή γυναίκα του καί τό γιό του. Καταλα
βαίνει όμως άκόμα ότι ή δίκη τοΰ προ
σφέρει μιά εύκαιρία νά εμφανιστεί μπρο
στά στό κοινό καί νά υποστηρίξει τίς 
ιδέες του. Μέ λίγα λόγια, νά μεταδώσει 
στους «παράγοντες», τά συνηθισμένα 
κρυπτογραφημένα μηνύματά του. Καί 
αυτή είναι ή στάση του σέ όλη τή 
διάρκεια τής δίκης.

Διάφορες δυσάρεστες φήμες κυκλο
φορούν στή Μόσχα έκείνη τήν έποχή, 
λόγου χάρη, ότι στήν 'Οκτωβριανή 
Αίθουσα, κοντά στό εδώλιο τών κατη
γορουμένων έχει τοποθετηθεί κρυφά 
ένα μικρόφωνο πού συνδέεται άπ' εύ- 
θείας μέ τό γραφείο τοΰ Στάλιν, στό 
Κρεϋλίνο. Στό βάθος τής αίθουσας ύ- 
πάρχει ένας κλειστός καγκελόφρακτος 
έξώστης μέσα άπό τόν όποιο ύψώνεται 
κάθε τόσο καπνός άπό πίπα ή τσιγάρο, 
σημάδι ότι μέσα κρύβεται ό Στάλιν. 
"Ερχεται γιά μιά-δύο ώρες κάθε μέρα, 
γιά νά άκούσει καί νά δει εκείνους πού

μέχρι πρίν άπό λίγο ήταν φίλοι καί 
συνεργάτες του.

Δύσκολα ξεχωρίζει κανείς ποιές άπό 
αύτές τίς φήμες είναι αληθινές καί ποιές 
ψεύτικες, ποιές πραγματικές καί ποιές 
φανταστικές. ' Από τήν άρχή όμως γί
νεται φανερό ότι δέν έξελίσσονται όλα 
σύμφωνα μέ τό προκαθορισμένο σχέ
διο.

Μιά τέτοια δίκη άποτελεϊ πάντοτε 
«εντυπωσιακό θέαμα». Πρέπει νά κα- 
τευθύνεται άπό πεπειραμένο σκηνοθέ
τη πού νά διαθέτει καί ικανούς βοη
θούς. Κύριος οργανωτής έδώ είναι ό 
Ζακόφσκι, μέλος τής Τσέκα (Πολιτο
φυλακής) τήν έποχή τού Τζερτζίνσκι, 
τού ιδρυτή της. 1 Εξακολούθησε νά πα
ρέχει τίς ύπηρεσίες του καί τήν έποχή 
τοΰ Γιαγκόντα καί τώρα διατηρούσε τή 
θέση του μέ αρχηγό τόν "Εζχωφ, πού 
χρειαζόταν τέτοιους ειδικούς.

Πρώτος άνακρίνεται ό Μπεσάνωφ, 
μέλος τής σοβιετικής διπλωματικής άν- 
τιπροσωπείας στό Βερολίνο. Σύμφωνα 
μέ τήν κατηγορία, είναι ό άνθρωπος 
πού μαζί μέ τόν γιό του Σεντώφ οργά
νωνε τίς συναντήσεις τών αντιπάλων 
τοΰ Στάλιν μέ τόν Τρότσκι. Πειθήνια ό 
Μπεσάνωφ ομολογεί ενώ κατά τή διάρ
κεια τών ανακρίσεων είχε άντέξει στό 
μαρτύριο τής άυπνίας δεκαεπτά ολό
κληρες ήμέρες.

'Αντίθετη στάση κρατά ό Κρεστίν- 
σκι, σημαντικό στέλεχος τοΰ κόμματος 
καί τής κυβερνήσεως. τ Ηταν ύποεπί- 
τροπος τοΰ Λαοϋ (ή ύφυπουργός) έπί 
τών ' Εξωτερικών ' Υποθέσεων ώς τήν 
ήμέρα τής συλλήψεώς του. Κατά τή 
διάρκεια τών άνακρίσεων ενδίδει άμέ- 
σως στίς άπαιτήσεις τής Νικοβεντέ καί 
ύπογράφει όλες τίς ομολογίες πού τοΰ 
ζητούν. Στήν πραγματικότητα τό κάνει 
γιά νά διατηρήσει άκμαϊες τίς δυνάμεις 
του γιά τή δίκη. Μέ σταθερό τόνο καί 
δυνατή φωνή διαψεύδει τόν Μπεσά
νωφ.

Ταραγμένος ό Βισίνσκυ τόν ρωτά: 
«Γιατί δέν είπατε τήν αλήθεια στήν 
άνάκριση;» Καί ό Κρεστίνσκι: «Γιατί 
είμαι βέβαιος ότι άν έλεγα αύτά πού λέω 
σήμερα, οί δηλώσεις μου δέν θά έφθα
ναν ποτέ στ' αύτιά τών ιθυνόντων καί 
τής κυβερνήσεως».

Τίς έπόμενες μέρες, ό Βισίνσκυ δέν

άπευθύνει πιά τόν λόγο στόν Κρεστίν- 
σκι, πού άργότερα, άγνωστο κάτω άπό 
ποιές πιέσεις, παραδέχεται όλες τίς ε
ναντίον του κατηγορίες.

Οί ύπόλοιποι κατηγορούμενοι δέν 
διστάζουν νά δώσουν στό δικαστήριο 
τίς άπαραίτητες καταθέσεις. ' Εκείνο 
όμως πού προβληματίζει τήν κατηγο
ρούσα άρχή είναι ή στάσι τοΰ Μπου
χάριν.

' Η προετοιμασία του γιά τή δίκη 
άποτέλεσε ένα είδος μακρών καί δυσά
ρεστων διαπραγματεύσεων. "Οταν εί
δε τίς διορθώσεις πού είχε έπιφέρει 
προσωπικά ό Στάλιν στό κείμενο τής 
αρχικής του ομολογίας, στήν όποια είχε 
προβεϊ σέ κάποια συνάντησή του μέ 
τόν "Εζχωφ καί τόν εκπρόσωπο τοΰ 
Στάλιν, Βοροσίλωφ, ό Μπουχάριν άρ- 
νήθηκε τή νέα διορθωμένη έρμηνεία. Κι 
έτσι οί ανακριτές του άναγκάστηκαν νά 
ξαναρχίσουν άπό τήν άρχή καί νά μελε
τήσουν τό τελικό κείμενο τήν παραμονή 
τής δίκης.

Κατά τή διάρκειά της, οί έκπρόσωποι 
τού Στάλιν προσπαθούν νά πάρουν κά
θε δυνατή προφύλαξη εναντίον πιθα
νών πρωτοβουλιών έκ μέρους τοΰ 
Μπουχάριν. Τόσο στίς άνακρίσεις όσο 
καί στή δίκη τό κυριώτερο άτοΰ στά 
χέρια τους άποτελεϊ ή οίκογένειά του. 
Κι αύτό έξηγεϊ τή στάση τού σημαντικό
τερου κατηγορούμενου: προσπαθεί νά 
άποφύγει άμεση σύγκρουση μέ τούς
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δικαστές, έστω κι άν έπειτα καταρρί
πτει μιά-μιά τις κατηγορίες.

Μέ μιά σειρά έμπνευσμένων διφο
ρούμενων λόγων, μέ καλυμμένους υ
παινιγμούς, μέ διαλεκτικά παιχνίδια ά- 
νακατεμένα μέ πεισματικές άρνήσεις, 
ό Μπουχάριν παρεμβάλλει συνεχώς έμ- 
πόδια στις προσπάθειες τοϋ Βισίνσκυ, ό 
όποιος πέφτει άπό έκπληξη σέ έκπλη
ξη.

' Η στρατηγική τοϋ Μπουχάριν άπο- 
καλύπτεται άπό τή στιγμή τής ένάρ- 
ξεως τής δίκης. «Παραδέχομαι ότι είμαι 
ένοχος», άπαντά στήν τυπική έρώτηση 
πού τοϋ ύποβάλλει ό Βισίνσκυ «γιά τό 
σύνολο τών έγκλημάτων πού διέπραξε 
αύτή ή άντεπαναστατική όργάνωση, ά
σχετα άπό τό γεγονός άν ήμουν έν 
γνώσει ή όχι καί τό άν έλαβα μέρος ή όχι 
σέ όποιαδήποτε συγκεκριμένη ένέρ- 
γεια». Γιά όσους δέν είχαν καταλάβει 
άκόμα ότι τό δεύτερο σκέλος τής δη- 
λώσεως διέψευδε τό πρώτο, ό Μπου
χάριν συνεχίζει, άφαιρώντας κάθε ύπό- 
σταση άπό τήν ομολογία του, μ' αύτάτά 
λόγια: «' Η ομολογία στήν όποια όφείλει 
νά προβαίνει ό κατηγορούμενος είναι 
μιά μεσαιωνική συνήθεια τών δικαστη
ρίων».

Σέ μιά δίκη, πού στηριζόταν κυρίως 
στις όμολογίες τών κατηγορουμένων, 
δηλαδή σέ ένδείξεις ό Μπουχάριν δέν 
μπορούσε νά βρει καλύτερο τρόπο, γιά 
νά άντικρούσει τις κατηγορίες.

Καί δέν έφθανε αύτό. Μετά τήν άρχι- 
κή δήλωση ένοχης του «γενικώς» προ
σπάθησε μέ κάθε τρόπο νά άρνηθεϊ τά 
μεμονωμένα γεγονότα. Μερικές φά
σεις τής δίκης είναι πολύ κατατοπιστι
κές:

Βισίνσκυ: «Μήπως μιλήσατε ποτέ μα
ζί του (μέ τόν συγκατηγορούμενο Ί -  
κράμωφ) γιά πράξεις δολιοφθοράς; 

Μπουχάριν: «"Οχι δέν μιλήσαμε». 
Βισίνσκυ: «Μήπως μιλήσατε μέ τόν 

Ίκράμωφ γιά πράξεις δολιοφθοράς ή 
γιά άνατρεπτικές ένέργειες στό μέλ
λον;»

Μπουχάριν: «” Οχι δέν μίλησα γιά κάτι 
τέτοιο μέ τόν Ίκράμωφ».

Βισίνσκυ: «Μιλήστε στό Δικαστήριο 
γιά τις σχέσεις μεταξύ τής συνωμοτι
κής όμάδας σας καί τών Λευκών Φρου
ρών καθώς καί τών Γερμανών φασι
στών».

Μπουχάριν: «Δέν ξέρω τίποτα σχετι
κό».

Βισίνσκυ: «Κατηγορούμενε Μπουχά
ριν όμολογεΤτε ότι είστε ένοχος κατα
σκοπίας».

Μπουχάριν: «"Οχι, καθόλου».

Βισίνσκυ: « Ακόμα καί μετά άπό όσα 
είπε ό Ράκωφ;»

Μπουχάριν: «Δέν όμολογώ ότι είμαι 
ένοχος».

Βισίνσκυ: «Σάς ρωτώ καί πάλι, βασι
ζόμενος σέ όσα κατέθεσαν οί μάρτυ
ρες έναντίον σας. Θέλετε νά όμολογή- 
σετε ένώπιον τοϋ Σοβιετικού Δικαστη
ρίου γιά ποιές μυστικές ύπηρεσίες έρ- 
γασθήκατε. Τις βρεταννικές, τις γερ
μανικές ή τις ιαπωνικές».

Μπουχάριν: «Γιά καμιά».
Βισίνσκυ: «καί τί έχετε νά πείτε γιά 

άπόπειρα δολοφονίας τών συντρόφων 
Λένιν, Σβερνελώφ καί Στάλιν;»

Μπουχάριν: '«Δέν διανοήθηκα ποτέ 
κάτι τέτοιο».

Βισίνσκυ: « Υπήρχε σχέδιο δολοφο
νίας τοϋ Βλαντιμήρ Ίλ ιτς  Λένιν;»

Μπουχάριν: «Τό άρνοϋμαι».
Βισίνσκυ: «Τί έχετε νά πείτε γιά τις 

άλλες κατηγορίες;».
Μπουχάριν: « Αρνοϋμαι κατηγορη

ματικά κάθε συμμετοχή στή δολοφονία 
τοϋ Κύρωφ, τοϋ Γκόρκυ ή όποιουδή- 
ποτε άλλου».

' Εξοργισμένος γιά τή στάση τοϋ Μπου
χάριν καί γιά όλα όσα ονόμαζε «έξω- 
φρενικές άκροβασίες τσίρκου» ό Βισίν
σκυ άπειλεί νά τοϋ άφαιρέσει έντελώς 
τό λόγο, άν δέν πάψει νά «άκολουθεί 
αύτή τήν προσχεδίασμάνη τακτική, νά 
κρύβεται πίσω άπό ένα ποταμό λέξεων, 
διατυπώνοντας σοφιστείες, παρεμβαί- 
νοντας σέ θέματα πολιτικής, φιλοσο
φίας καί θεωρίας». « Ό  Μπουχάριν», 
συνεχίζει ό Βισίνσκυ, «έχει σύστημα. 
Προσπαθεί νά δώσει ειδικό νόημα στή 
δίκη».

Αποκαλώντας τόν Μπουχάριν καί 
τούς ύπόλοιπους κατηγορούμενους «σι
χαμερή διασταύρωση άλεποϋς καί γου

ρουνιού» ό Βισίνσκυ ζητά στήν άγόρευ- 
σή του νά «τουφεκιστοϋν όλοι σάν βρω- 
μόσκυλα». Καί ή «Πράβδα» τήν έπομέ- 
νη έπαναλαμβάνει σάν ήχώ: «' Εξοντώ
νοντας χωρίς οίκτο αύτούς τούς κατα
σκόπους, αύτούς τούς προβοκάτορες, 
τούς δολιοφθορεΐς, τούς άποπροσανα- 
τολιστές, τό σοβιετικό έθνος θά βαδί
σει άκόμα γρηγορότερα πρός τόν στα
λινικό δρόμο, ή σοσιαλιστική παιδεία θά 
άνθίσει άκόμα πιό πλούσια, ή ζωή τοϋ 
σοβιετικού λαοΰ θά γίνει άκόμα καλύ
τερη άπ’ ό,τι είναι σήμερα». "Οσο γιά 
τόν Μπουχάριν στήν τελική του άπολο- 
γία παραδέχεται καί πάλι τις έναντίον 
του κατηγορίες άλλά σπεύδει άμέσως 
μετά νά τις άνακαλέσει, ένώ ό Βισίνσκυ 
κάθεται σέ «άναμμένα κάρβουνα».

Στις 13 Μαρτίου, ώρα 4.30' τό πρωί, 
μετά έξάωρη σύσκεψη ό πρόεδρος 
Οϋλριχ άνακοινώνει τήν άπόφαση. Ό  
Μπουχάριν, ό Ρύκωφ καί δεκαεπτά άλ
λοι κατηγορούμενοι καταδικάζονται στήν 
έσχάτη τών ποινών. Δυό μέρες άργό- 
τερα στις 15 Μαρτίου, ή σοβιετική κυ
βέρνηση άνακοινώνει τήν έκτέλεση τής 
άποφάσεως. Ό  Στάλιν ύπήρξε άνε- 
λέητος.

"Εχουν περάσει άπό τότε πάνω άπό 
σαράντα χρόνια. ' Ο Στάλιν είναι νεκρός 
καί ή σωρός του άναπαύεται κάτω άπό 
τά τείχη τοϋ Κρεμλίνου. Γιά τόν Μπου
χάριν δέν ξέρουμε τίποτα. Ούτε κάν 
πού είναι θαμμένος. Λίγες μορφές ό
μως ταράζουν άκόμα τις συνειδήσεις 
τών Ρώσων όσο ή δική του.

Τόν σέβονται σάν μάρτυρα, σάν άν
θρωπο πού άξιζε τελείως διαφορετική 
μεταχείριση άπό τούς ιθύνοντες τής 
έποχής του.

RAFAELO UBOLDI
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ΕΝΑ Δ Ρ Α Μ Α  Τ Η Σ  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Σ  ΖΩ Η Σ

«ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΑ ΖΗΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ»

Τοϋ GERALD MOORE
Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «READER S DIGEST»

Μετάφρ. Διασκευή
Ύ πό τοΰ τ. Γεν. Ά στυν. Δ/ντοΰ κ. I. Σταθαρά

Μέ ένα βραχύκανο όπλο, πού φάνταζε πολύ μικρό στά πελώρια 
χέρια του ό δραπέτης κατάδικος καθησύχασε τούς ομήρους του 
ότι δέν θά παθαίνανε τίποτα. Πώς όμως μπορούσαν νά δώσουν 
πίστι στις διαβεβαιώσεις ενός κακούργου, πού μόλις λίγο πιό 
μπροστά είχε κακοποιήσει δυό άλλους ομήρους, τούς όποιους 
κρατούσε ύπό τήν εξουσία του μετά τήν άπαγωγήν τους;

Σ ΤΙΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979, ένα 
Κυριακάτικο βροχερό πρωινό, ό 

Τζάκ Σότο παρακολουθούσε άπό τό 
ραδιόφωνο τό πρωινό δελτίο ειδήσεων 
καί όταν ακούσε τόν εκφωνητή νά άνα- 
φέρη τό Γκάρντινερ, μιά πόλι τής Πολι
τείας τής Νέας Ύόρκης, κοντά στό 
σπίτι του, ύψωσε τήν έντασι τής φωνής 
γιά ν' άκούση καλλίτερα;

.... Σύμφωνα μέ τις άνακοινώσεις τής 
' Αστυνομίας ό Γκάντζ, ήλικίας 28 έτών, 
έκτίων εις τάς Σωφρονιστικός Φυλακάς 
τοϋ Φίσκιλλ ποινήν καθείρξεως άπό 
12 /2-24 έτών έπί άπογωγή καί ληστεία 
έδραπέτευσε άργό χθές τό βράδυ... ό 
Γκάντζ τήν 2αν π.μ. σήμερον ύπό τήν 
άπειλήν τοϋ όπλου έσταμάτησε ένα 
αύτοκίνητον, τοϋ όποιου έπέβαινεν ένα 
συζυγικό ζευγάρι. Τ ό άναγκαστικό ωτο
στόπ έγινε στό Γουώλκιλ. ' Αφού τούς 
ώδήγησε μέ τό αύτοκίνητό τους εις τήν 
οικίαν τους, τούς έξηνάγκασε νά πιοϋν 
οινοπνευματώδη ποτά. Κατόπιν προσέ- 
δεσε τόν άνδρα έπί τής κλίνης τοϋ 
ϋπνοδωματίου καί άπήγαγε τήν γυναί
κα. ' Αργότερα έχρησιμοποίησε τό αύ- 
τοκίνητο τοϋ ζεύγους διά τήν διαφυγήν 
του. Διήνυσε μέ τό όχημα άπόστασιν 
ένός μιλίου περίπου έν συνόλω, κατό
πιν άφήρεσε μιά συσκευή ένός πίκ-άπ, 
τήν όποιαν οί άνθρωποι τοϋ Σερίφη τοϋ 
Δήμου τοϋ "Αλεστερ εύρον έγκαταλε- 
λειμμένην τήν 8ην π.μ. έγγύς συστάδος

θάμνων παρά τό Γκάρντινερμ. 150 καί 
πλέον Σωφρονιστικοί ύπάλληλοι Στρα
τιωτικοί δυνάμεις τής Πολιτείας καί 
άντιπρόσωποι τοϋ Σερίφη συνεχίζουν 
τάς έρεύνας...

' Ο Σότο έστριψε άπότομα τό κουμπί 
καί έκλεισε τό ραδιόφωνο. «Γιατί δέν 
προγευματίζεις κάτι έδώ»; είπε στήν 
είκοσιεξάχρονη θυγατέρα του Μαίρη- 
Ά ν ν  Κοσσάνο. «Μέ αύτό τό άχρεϊο 
ύποκείμενο, τόν Γκάντζ, πού περιφέ
ρεται έδώ τριγύρω μας, ποτέ δέν ξέ 
ρεις».

' Η Μαίρη '  Ανν έγγυος οκτώ μηνών, 
λόγω τής έγγυμοσύνης της, ήταν σέ 
μεγάλη ψυχολογική άναστάτωσι, δια- 
κρίνετο άπό ηύξημένη κινητικότητα πού 
ύπερηκόντιζε τό σκοπό καί ποτέ δέν 
ένοιωθε άνετα γιά πολύ χρόνο σ' ό- 
ποιοδήποτε μέρος. ΓΓ αύτό, άφοϋ πα- 
ρέμεινε λίγα λεπτά στό πατρικό της 
σπίτι, έφυγε γιά νά πάη τό γυιό της 
Τζαστίν ήλικίας 5 έτών σ' ένα άπογευ- 
ματινό κινηματογράφο γιά λίγο. «Θά 
είμαι έν τάξει, μήν άνησυχεϊς», είπε.

Ο σύζυγος τής Μαίρης "Ανν, ό 
Λέστερ, πού είχε κάνει ένα μικρό ταξεί- 
δι γιά δουλειές, δέν έπρόκειτο νά γυρί- 
ση στό σπίτι, μπροστά άπό τό σούρωπο. 
Ο Τζάκ Σότο δέν συνεμερίζετο τή 

γνώμη τής κόρης του νά πάη καί νά 
μείνη μόνη μέ τόν Τζαστίν σ' ένα άδειο 
σπίτι, άλλά δέ θέλησε νά άσκήση πίεσι.

Ή  πιθανότητα, ότι θά μπορούσε νά 
άντιμετωπίσει ένα δραπέτη κατάδικο 
έφαίνετο άπομακρυσμένη καί δέν είχε 
άπασχολήσει στά σοβαρά τή Μαίρη" Αν
ν μέχρι τήν στιγμή, πού σταμάτησε 
κοντά σ' ένα οικοδομικό τετράγωνο 
κοντά στό σπίτι της. « Υπάρχει άσφά- 
λεια, θά μπορέσω νά φτάσω στό σπίτι 
μου;» έρώτησε τόν άστυφύλακα, πού 
ένήργησε ένα έλεγχο στό αύτοκίνητό 
της.

«Νομίζω, ότι μπορείτε νά πάτε, μήν 
άνοίγετε όμως τή πόρτα σέ κανένα 
άγνωστο».

' Η Μαίρη " Ανν πάρκαρε τό αύτοκίνη
τό της στόν ιδιωτικό δρόμο τοϋ σπιτιού 
της, πού βρίσκεται σέ έπίπεδο έπιφά- 
νεια. Μαζύ μέ τόν Τζαστίν μπήκαν άπό 
μιά πλαϊνή πόρτα, άνέβηκαν τά σκαλο
πάτια καί έστριψαν άριστερά μέσα στήν 
κουζίνα. Ίχνη παραβιάσεως δέν παρα
τηρήθηκαν καί τό σπίτι τό βρήκαν καθα
ρό, όπως άκριβώς τό είχαν άφήσει, όταν 
έφυγαν. "Ενοιωσε ένα αίσθημα άνα- 
κουφίσεως καί άσφαλείας.

Πή ρε άμέσως στό τηλέφωνο τήν φίλη 
της "Αννα Γκάρσια, πού δούλευε τηλε
φωνήτρια στήν Τηλεφωνική Υπηρεσία 
κοντά στις Σωφρονιστικές Φυλακές τοϋ 
Γουώλκιλ, γιά νά πληροφορηθή περισ
σότερα γύρω άπό τις ένεργούμενες 
άναζητήσεις.' Η Άνναάναφέρθηκεσ' 
όλες τις λεπτομέρειες. «Τά τελευταία 
νέα λένε, ότι έθεάθη νά περιφέρεται 
κοντά σέ κείνες τις σιδηροδρομικές 
γραμμές, πίσω άκριβώς άπό τό σπίτι 
σου». Κατόπιν ή Άννα τής είπε, «Μή 
κλεινής όμως, περίμενε λιγάκι γιά νά 
συνεχίσωμε, μέ καλούν στό άλλο τηλέ
φωνο».

Κρατώντας τό άκουστικό στό χέρι, 
καθώς έστριψε τυχαία γιά λίγοτό κεφά
λι της, άντίκρυσε έκπληκτη ένα άντρα 
τεραστίων διαστάσεων, ξανθό, νά τήν 
κοιτάζη βλοσυρά καί άπειλητικά άπό τή 
σκάλα, πού ώδηγοϋσε έπάνω στά ύπνο
δωμάτια. Κρατοϋσε ένα βραχύκανο ό
πλο. Τό αίσθημα πού άμέσως δοκίμασε 
ήταν σάν νά πέρασε άπό μέσα άπό τό 
στόμα της ένα ήλεκτρικό καλώδιο καί νά 
έπληξε ολόκληρο τό σώμα της. Τό αίμα 
της πάγωσε καί στό στομάχι της ένοιω
σε δυνατούς σπασμούς, πού τής φάνη
κε ότι τό στριφογύριζαν καί τό άναπο- 
δογύρισαν.

Καθώς έβάδιζε γιά νά μπή μέσα στή 
κουζίνα ό κατάδικος, πού είχε άνάστη- 
μα 6 ποδών καί 5 ίντσών καί βάρος 210 
πάουντς ήταν τώ όντι τρομερός στήν 
έμφάνισι. Φαινόταν παραγεμισμένος μέ
σα σ' ένα δίμιτο παντελόνι τοϋ Λέστερ,
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‘Αστυνομικοί τής Αστυνομίας τής Νέας 
Ύόρκης κατά μία συνηθισμένη περιπολία 
τους σέ προάστειο τής Αμερικανικής μεγα- 
λουπόλεως.

πού φρόντισε νά άντικαταστήση μόλις 
μπήκε στό σπίτι, μέ τό δικό του βρεμένο 
καί πού γιά οακκάκι φορούσε ακόμα μιά 
άπό τις ζακέτες τής Μαίρης "Ανν, πού 
έβγαλε άπό τήν ντουλάπα. Μέ άγριο 
ύφος τήν πρόσταξε. «"Αμα γυρίση στή 
γραμμή, νά τής πής ότι πρέπει νά δια- 
κόψης».

' Η Μαίρη "Ανν, πού φοβήθηκε ότι ό 
Γκάντζ είχε άκούσει τή συζήτησι, τήν 
τηλεφωνική, σ' όλη τήν έκτασι, έκαμε 
όπως τήν διέταξε. Τώρα, τό κάθετί πού 
τής είχε πή ή φίλη της "Αννα σχετικά μέ 
τόν κατάδικο, περνούσε, σάν κινηματο
γραφική ταινία άπό τό μυαλό της -είδ ι- 
κώτερα τή βασοάνιζε ή σκέψις γιά κείνη 
τή γυναίκα στό Γουώλκιλ. « 'Ώ  Θεέ μου, 
συλλογίσθηκε ή Μαίρη "Ανν, άν μέ 
άπαγάγη δέν θά γλυτώσω τήν άποβολή 
καί θά χάσω τό παιδί». «Κοίταξε πρός τή 
μεριά τού Τζαστίν καί άντελήφθη ότι τά 
κάτω χείλη τού άμοιρου παιδιού άρχισαν 
νά τρέμουν. «Θά μάς κάνετε κακό»; 
έρώτησε. «Δέν έχω καμμιά πρόθεσι νά 
σάς πειράξω», είπε ό Γκάντ», έάν δέν 
κάμετε καί καμμιά άνοησία. "Εχωάνάγ- 
κη άπό άναύπασι καί άπό ένα μέρος γιά 
νά κρυφτώ».

" Ενα έλικόπτερο, περνώντας έπάνω 
άπό τό σπίτι της, έβούιζε σιγανά. Κα

θώς ό θόρυβος, άπομακρυνόμενος, έ- 
σβυνε σιγά-σιγά, ή Μαίρη "Ανν άρχισε 
νά τρέμη σύγκρομη. Σέ λίγο έβαλε τά 
κλάματα.

' Ο Γκάτζ κάθησε δίπλα της στό τρα
πέζι. «Θέλω νά μάθω γιά τά διπλανά 
οικοδομικά τετράγωνα», είπε.

' Η έρώτησις έφερε μιά άνακούφισι 
τής στιγμής. Ή  Μαίρη "Ανν τού είπε 
γιά τό τετράγωνο άπό τό όποιο είχε 
περάσει μετά τήν άναχώρησί της άπό τό 
πατρικό σπίτι, κατόπιν τού έξήγησε γιά 
τούς δρόμους τής γύρω περιοχής.' Εάν 
θά μποροΰε νά τόν πείση, σκέφθηκε, 
ότι ύπήρχε κάποια έξοδος διαφυγής, ό 
κίνδυνος ίσως νά έξέλιπε, γιατί θά έ 
φευγε.

' Ο έπιληφθείς τής ύποθέσεως Τζώρτζ 
Ρεμπχάν, ήλικίας 37 έτών, έπί 13 χρόνια 
βετεράνος στήν ' Αστυνομία τής Νέας 
' Υόρκης καί πού τώρα τά τελευταία 5 
χρόνια εΐχεν άποσπασθή στό γραφείο 
Έγκληματολογικών Αναζητήσεων, πε- 
τάχτηκε άπό τό κρεββάτι του στις 12 καί 
τέταρτο μ.μ. "Ακούσε τό στρατιωτικό 
έλικόπτερο νά περνά έπάνω άπό τό 
σπίτι του καί ήξερε ότι τελικά διηξήγετο 
σχετική έρευνα στή μεγάλη σιδηροδρο
μική γραμμή. Τώρα τού παρουσιαζόταν 
ή εύκαιρία νά δράση καί νά διακριθή. 
Αύτή του ή έπιθυμία καί φιλοδοξία τόν 
βασάνιζε όλο τό πρωί καί τόν έφερε 
άντιμέτωπο στήν πάλη κατά τής άνάγκης

τού ύπνου ύστερα άπό 14ώρη συνεχή 
ύπηρέσία, πού έληξε στις 5 π.μ.

Ο Ρεμπχάν διήνυσε μέ τό αύτοκίνη- 
το άπόστασι 2 μιλιών γιά νά συναντήσει 
τό λοχαγό Στάνλεϋ Κογούαλικ, τόν έπι- 
κεφαλής τών στρατιωτικών έπιχειρή- 
σεων, πού είχε έγκαταστήσει τόν σταθ
μό στό δρόμο έπάνω στήν έλληνική 
Γέφυρα. Ό  Κογούαλικ έθεώρησε τόν 
έαυτό του πολύ εύτυχή πού είδε τόν 
Ρεμπχάν. ' Εγνώριζε ότι ό Ρεμπχάν εϊ- 
χεν έκπαιδευθή ειδικά στό νά διαπραγ
ματεύεται τά θέματα τής όμηρίας καί 
ότι σέ μιά δυό πολύ άσχημες καταστά
σεις τά είχε καταφέρει νά μιλήση μέ 
ένοπλους άνδρες μέ άποτέλεσμα νά 
βγούν έξω άπό τό σπίτι χωρίς νά βρε
θούν στήν άνάγκη νά πυροβολήσουν 
άπό έξω.

' Ο Κογούαλικ συνείθιζε νά χρησιμο- 
ποιή στις άνιχνεύσεις του λαγωνικά σκυ
λιά, άλλά μέ τό βροχερό καιρό έκρινε 
ότι ή προσφορά τους θά ήταν άσήμαν- 
τη. Ούτε τό συνεχώς εύμετάβλητο τού 
καιρού μπορούσε νά εύνοήση τήν κα- 
τάστασι. Είχε τήν τύχη νά ύπηρετήση 
στό πρόσφατο παρελθόν σέ περιοχές 
μέ πυκνά δάση καί ύγρές πεδιάδες καί 
οί έμπειρίες πού άπόκτησε άπό τά άπέ- 
ραντα περιβόλια καί τά πυκνόφυτα άμ- 
πέλια τόν είχαν πείσει ότι όλες αύτές οί 
συνθήκες δημιουργούσαν γιά τόν κατα
ζητούμενο ένα καλό κάλυμμα. Καί έτσι
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Αμερικανοί Αστυνομικοί της πολιτείας Ν. 
' Υόρκης, μετά άπό συνεχείς καί έξαντλητι- 
κές έρευνες σέ θαμνώδη περιοχή στά 
βόρεια τής Ν. Υόρκης άνακάλυψαν τόν 
Ρίτσαρντ Γκάνζ, ό όποιος είχε πανικοβάλλει 
τήν οικογένεια τής Μαίρη "Ανν Κοαάνο.

λογάριασε ότι ό μόνος τρόπος νά βρή 
τόν Γκάντζ, ό οποίος, πρέπει νά σημειω- 
θή, ότι ήξερε νά προφυλάοσεται, γιατί 
στή στρατιωτική θητεία του στό Ναυτικό 
ήταν άνιχνευτής, ήταν νά βαδίση έναν- 
τίον του μέ τά πόδια.

' Η έξέτασις τής άλλης δυνατότητος 
νά έπιτευχθή ή σύλληψίς του τήν ήμε
ρα, ίσως παρουσίαζε άκόμη μεγαλύτε
ρες δυσκολίες. ' Η ήμερα μπορούσε νά 
δημιουργήση μιά κατάστασι όμηρίας, 
μιά κάί ό Γκάντζ τελικά θά ήταν υπο
χρεωμένος νά ψάξη νά βρή τόπο γιά νά 
στεγνώση. Σ ένα ξεφάντωμα ληστείας 
μέσα στήν πάλι τής Νέας Υόρκης σέ 
προηγούμενη περίπτωσι είχε πάρει ώς 
όμηρον μιά νεαρή γυναίκα καί τήν έξη- 
νάγκασε νά τόν συνοδέ ύση στόν τόπο 
τοΰ έγκλήματος. Καί ύστερα τήν άπή- 
γαγε.

Μόλις σχόλασε ή λειτουργία τής έκ- 
κλησίας ή Γενοβέφα Σότο, καθώς περ
νούσε άπ' έξω άπό τό σπίτι τής κόρης 
της, σκέφθηκε νά σταματήση καί νά τής 
κάμη μιά όλιγόλεπτη έΉίσκεψι, προτού 
πάη στό δικό της. Μόλις έστριψε γιά νά 
μπή μέσα στό ιδιωτικό άδιέξοδο καί 
ακούσε τά βήματά της ό Γ κάντζ πήδηξε 
άπό τό τραπέζι. «Ποιος είναι αύτός 
ποϋρχεται;» πρόσταξε.

«' Η μητέρα μου», είπε ή Μαίρη "Ανν, 
«τί νά κάνω;»

«" Αφησέ την νά περάση», άπάντησε.
«Τί σοϋ συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι;» 

ρώτησε ή Γενοβέφα τήν θυγατέρα της.
«Τίποτα», άποκρίθηκε ή Μαίρη "Ανν, 

«έλα μέσα».
Ό  Γκάντζ έβημάτιζε άπέναντί της 

πίσω άπό τις πλάτες της Μαίρης "Ανν.
' Αφού άμέσως άντελήφθη ποιος ήταν 
ό έπισκέπτης τής κόρης της ένοιωσε 
χαρούμενη πού σκέφθηκε νά βρεθή 
κοντά της στή κακιά ώρα πού τής έτυχε. 
Θά ήταν πολύ πιό δύσκολο, συλλογί- 
σθηκε, γιά ένα άνδρα νά άπαγάγη μιά 
έγγυο γυναίκα μέ τή μάνα της στό σπίτι.
' Η Γενοβέφα είχε μάθει λίγα πράματα 
γιά τό κόσμο καί τήν κοινωνία, γιατί

έτυχε νά έχει προσφέρει γιά 12 χρόνια 
τις ύπηρεσίες της στις Κοινότητες γιά 
τήν πρόληψι τής έγκληματικότητος τών 
' Ανηλίκων. Προχώρησε μέσα στό σπίτι 
μέ τόν άέρα έκείνο πού θαρρούσες ότι 
ό Γ κάντζ ήταν άπλώς ένας φίλος τίμιος 
τοΰ σπιτιού καί όχι ό καταζητούμενος 
έγκληματίας. «Πεινάω», είπε. «Θά θέ
λατε νά πάρετε μαζύ μου ένα σάν
τουιτς καί λίγο καφέ Κύριε...;».

«Έρικ», συμπλήρωσε μέ ύπερασπι- 
στική διάθεσι ό Ρίτσαρντ Γ κάντζ.

«' Εν τάξει "Ερικ», είπε ή Γενοβέφα. 
«Καθίστε, παρακαλώ, νά κολατσίσωμε 
κάτι».

' Ο Γ κάντζ έβαλε κάτω τό όπλο καί 
πλησίασε στό τραπέζι. ' Η Γ ενοβέφα 
άντελήφθη ότι έσπασε ό πάγος καί είχε 
κερδίσει τό πρώτο γύρο τού παιγνιδιού.

Λίγες ώρες άργότερα ό Γ κάντζ έδω
σε στή Γενοβέφα ένα σκαρίφημα πού 
έσχεδίασε, προκειμένου νά βγή έξω 
άπό τό σπίτι καί έλέγξη τά γύρω του 
οικοδομικά τετράγωνα. Τής συνέστη
σε, προτού δώση τήν έντολή τής έξό- 
δου της, νά μή πή τίποτα σέ κανένα γιά 
τήν παρουσία του στό σπίτι τής κόρης 
της.

Προτού όμως βγή καλά έξω άπό τό 
σπίτι, είδε στό ιδιωτικό άδιέξοδο νά 
παρκάρουν τό αύτοκίνητό τους ό πρό
γονος τής Μαίρης "Ανν, ό Λέστερ 
Κοσσάνο, ό νεώτερος μαζύ μέ τήν 
μνηστή του, τήν Μπέττυ Τζέϊν Νέλσον. 
Τώρα πιά ύπό τήν έξουσίαν τού έπικιν- 
δύνου άνθρώπου έτέλουν δυό άκόμη 
άθώοι άνθρωποι.

" Υστερα άπό τήν προσγείωσί τους μέ 
τό άεροπλάνο στήν πόλι τής Νέας ' Υόρ- 
κης ό Λέστερ Κοσσάνο, ήλικίας 50 έτών 
καί κάποιος συνέταιρός του, έμίσθωσαν 
ένα όχημα καί τράβηξαν γιά τά σπίτια 
τους ύπό βροχήν. ' Ο Λέστερ άνοιξε τό 
ραδιόφωνο τοΰ αύτοκινήτου καί άκουσε 
τό νεώτερο δελτίο ειδήσεων, πού έδινε 
περιγραφή τών συνεχιζομένων άναζη- 
τήσεων γιά τόν Γκάντ. ' Η ε'ίδησις ότι 
χτενίζανε τό πρώτο τετράγωνο τού προ
ξένησε ένα μικρό αίσθημα φόβου καί 
ταραχής.

Στις 8.15 μ.μ. τό αύτοκίνητο άφησε 
τόν Λέστερ έξω άπό τό σπίτι τού συνε
ταίρου του. Αφού ό Λέστερ ένευσε 
«άντίο» στόν φίλο του προχώρησε γιά 
νά μπή στό σπίτι του άπό τήν πλαϊνή 
πόρτα. ' Η Μαίρη " Ανν έσπευσε στήν * 
πόρτα γιά νά τόν ύποδεχθή. Κατόπιν 
τόν έπλησίασε ό γυιός του ό Λέστερ ό 
νεώτερος καί είπε μέ σιγανή φωνή. 
«Είναι ένας δραπέτης κατάδικος μέσα 
στό λίβινγκ ρούμ. Κοίταξε νά μή χάσης 
τή ψυχραιμία σου, νά φανής πολύ ήρε
μος».

«Δέν μέ παρατάς, τί τρομερό είναι 
αύτά πού μοΰ λές μέ δαΰτον,» μουρ
μούρισε ό Λέστερ, καθώς άνέβαινε τή 
σκάλα.

' Η σκηνή πού άντίκρυσε ό Λέστερ 
στό λίβινγκ-ρούμ τόν άφησε προσωρινά 
άναυδο. ' Εκεί μέσα στό σπίτι του είχε 
στρογγυλοκαθήσει ένας γίγαντας, ό ό
ποιος φορούσε τό παντελόνι του καί 
κρατούσε στό χέρι του τό όπλο. "Ολο 
αύτό τό είδος τής άναιδοΰς προκλή- 
σεως έκανε τόν Λέστερ νά έκμανή καί 
νά συγκεντρωθή τό αίμα στό κεφάλι 
του. «Τί τέλος πάντων ζητάτε άπό τό 
σπίτι μου;» ρώτησε, μόλις μπορώντας 
νά συγκρατήση τό θυμό του. Ξαφνικά 
όμως τού έγινε φανερό τί ό Γ κάντζ θά 
μπορούσε νά θέλη. Κοίταξε τήν Μαίρη 
Ανν, τήν Μπέττυ, τόν Τζαστίν καί τήν 

Γ ενοβέφα καί κατάλαβε καλά τώρα πό
σο σοβαρή ήταν ή κατάστασις. «Δέν 
πρόκειται νά πειράξω κανένα», είπε ό 
Γκάντζ. «Κάθισε κάτω».

Ό  Λέστερ έκάθησε. Καθώς έκοίτα- 
ζε προσεκτικά τόν Γ κάντζ, παρετήρησε 
ότι ό κατάδικος διατηρούσε μιά φαινο
μενική άπάθεια καί στή πραγματικότητα 
δέν έμοιαζε νά σημαδεύη μέ τό όπλο 
του κανένα. Θά μπορούσε νά βρή τήν 
εύκαιρία νά άρπάξη καί νά σκοτώση τόν 
Γκάντζ. Αλλά έάν όμως άστοχοΰσε 
στό σκοπό του ή τόν έτραυμάτιζε ά
πλώς, τότε ό κατάδικος θά τόν έσφαζε 
μέ αύτό τό ίδιο του τό κυνηγετικό 
μαχαίρι, πού είχε φροντίσει προηγου-
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μένως νά τό αφαίρεση άπό τό σπίτι τού 
Λέστερ καί νά τό τοποθέτηση στή θήκη 
τής ζώνης του στή μέση του. Τό χειρό
τερο ακόμα όλων ήταν ότι ό Γκάντζ θά 
μπορούσε νά φονεύση τήν Μαίρη Ανν 
ή τόν Τζαστίν. Κατώθρωσε έπί τέλους 
νά συνειδητοποιήση πόσο μεγάλος κίν
δυνος θά έγκυμονοϋσε μιά άφρων του 
ένέργεια.

Ακριβώς λίγο προτού άφιχθή στό 
σπίτι ό Λέστερ ή πεθερά του, Γενοβέ- 
φα, κατηφόριζε τόν ιδιωτικό δρόμο, 
έπιστρέφοντας άπό τήν κατασκοπευτι
κή της άποστολή καί άνέφερε ότι όλοι οί 
δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι έκτος άπό 
ένα καί μόνο. ' Ο Γ κάντζ αισθανόμενος 
σημεία κοπώσεως άπό τήν ύπερεντατι
κή του προσπάθεια νά παρακολουθή τις 
κινήσεις καί τις δραστηριότητες 6 προ
σώπων, είπε ξαφνικά στή Γενοβέφα. 
«Σύ καί ή Μπέττυ μπορείτε νά φύγετε.»
' Επέστησε όμως τήν προσοχή των γυ
ναικών σέ τόνο αυστηρό καί άπειλητικό 
νά μή ποΰν τίποτα γιά τή παρουσία του 
στό σπίτι.

' Ο Ρεμπχάν, ό έχων τήν εύθύνην τής 
ύποθέσεως Γ κάντζ, ύστερα άπό έξαν- 
τλητικές άναζητήσεις έπί 8 ώρες μέσα 
στόν άκατάστατο καί βροχερό καιρό 
άπογοητευμένος, άποφάσισε στις 9 μ.μ. 
νά πάη στό σπίτι του νά στεγνώση τις 
κάλτσες του. ' Ανέβηκε μέσα στό άστυ- 
νομικό του αύτοκίνητο καί άκουσε άπό 
τόν άσύρματο ένα μήνυμα: «... βρίσκε
ται μέσα σ' ένα σπίτι κοντά στή Γέφυρα 
τού Φίλλις. Κρατάει ομήρους». (Ή  
Μπέττυ Τζέην Νέλσον άψηφώντας τις 
άπειλητικές προειδοποιήσεις τού Γκάν- 
τζ είχε μεταβή στό γραφείο τού Σερίφη 
καί κατήγγειλε τό γεγονός). Χωρίς νά 
χάση καιρό έτρεξε κατ' εύθείαν στό 
σπίτι τού Κοσσάνο...

Τό ίδιο μήνυμα έδωσε άφορμή νά 
δοθούν έντολές καί στό Σταθμό τού 
Κογούαλικ στις δυνάμεις έπιφυλακής.
' Ετοποθέτησε ένοπλες δυνάμεις γύρω 
άπό τό σπίτι τού Κοσσάνο. "Υστερα 
πίσω άπό τήν όλη έπιχείρησι έσχημάτι- 
σε μιά δεύτερη περιμετρική ζώνη γιά 
άσφαλέστερο άποκλεισμό τής περιο
χής. Τά οικοδομικά τετράγωνα πολιορ- 
κηθήκανε πιό στενά. Σταθμός Διοική- 
σεως έγκαταστάθηκε πίσω άπό τό γκα- 
ράζ τού Κοσσάνο. Οί δυνάμεις τού 
Κογούαλικ καί αύτός ό ίδιος ύπήχθησαν 
ύπό τάς διαταγάς τού ταγματάρχου 
Πήτερ Γκρομάκι καί μετά τήν συνένωσι 
όλων τών στρατιωτικών δυνάμεων στις 
10.30 μ.μ.τά πάντα ήσαν έτοιμα.

' Ο Ρεμπχάν άρχισε νά προετοιμάζε
ται ψυχολογικά γιά τήν άντιμετώπισι τής 
καταστάσεως. Είχε μελετήσει όλες τις

έκθέσεις τών Φυλακών σχετικά μέ τήν 
έγκληματική δράσι, τή ψυχοσύνθεσι καί 
τον χαρακτήρα τού δραπέτου καταδί
κου. Τώρα τόν διέκρινε μιά νευρική 
ύπερδιέγερσι, έπί τής όποιας έκαλείτο 
νά κυριαρχήση.

«' Ο γυιός σου μοΰ φαίνεται σάν νά 
μάς άργησε πολύ», παρετήρησε ό Γ κάντζ. 
Ο Λέστερ, ό νεώτερος, είχε σταλή 

έξω μπροστά άπό δυό ώρες, προκειμέ- 
νου νά ένεργήση ένα περαιτέρω έλεγ
χο στά οικοδομικά τετράγωνα.

«Πιθανόν νά άκολούθησε τό μεγάλο 
δρόμο γιά ένα έπιμελέστερο έλεγχο», 
είπε ό Λέστερ. ' Η Μαίρη " Ανν καθότα
νε έξαντλημένη καί τρομοκρατημένη 
έπάνω σ' ένα καναπέ. Μπορούσε νά 
βλέπη τί κούραση καί ύπερένταση κα- 
τατυραννοΰσε τόν Λέστερ. ' Εάν ό Γ κάντζ 
έπιχειροϋσε νά κακοποιήση αύτήν ή τόν 
Τζαστίν ήξερε ότι ό Λέστερ θά έξα- 
γριώνετο καί ή άπώλεια τής ψυχραιμίας 
του θά τού έστοίχιζε τή ζωή. Από μιά 
μακάβρια οπτασία αίματος καί πτωμά
των κατετρύχετο.

Τό τηλέφωνο έκουδούνισε. Ή  Μαί
ρη "Ανν σήκωσε τό άκουστικό. «Είναι 
γιά σάς», είπε καί τό έδωσε στόν Γ κάντζ.

«Κύριε Γ κάντζ, είμαι ό Τζώρτζ Ρεμπ
χάν».

Ό  Γκάντζ έβλασφήμισε τόν Ρεμπ
χάν καί κατέβασε τό άκουστικό.

Τό τηλέφωνο ξαναχτύπησε. ' Η Μαί
ρη ” Ανν τό έδωσε πάλι στό Γ κάντζ.

«Μάς ένδιαφέρει ή προσωπική σας 
άσφάλεια καί ή άσφάλεια τών άλλων 
προσώπων πού είναι μέσα στό σπίτι, 
«είπε ό Ρεμπχάν».

' Ο Γ κάντζ έπανέλαβε τό ύβρεολόγιο

έναντίον του, έκλεισε τό τηλέφωνο καί 
ώδήγησε τούς Κοσσάνο δίκην άγέλης 
κάτω στό ισόγειο, τό καθιστικό δωμάτιο 
τής οικογένειας. Τό τηλέφωνο έπέμε- 
νε νά καλή. ' Ο Γ κάντζ άπάντησε. «Θέ
λω μιά φιάλη ούίσκυ,» είπε.

«' Εν τάξει, κ. Γ κάντζ» είπε ό Ρεμπχά
ν. «Θά ίδώ τί μπορεί νά κάνω.» Ό  
Γκάντζ έζήτησε κάτι. Τό πρώτο βήμα 
ολοκληρώθηκε.

Ό  Λέστερ, ό νεώτερος, ό όποιος 
τώρα ήταν κοντά στόν Ρεμπχάν, είπε. 
«Καί ξέρετε ύπάρχει ένα μπουκάλι ούί
σκυ μέσα στό σπίτι.» Τούτο ήταν καλό 
σημείο καί έσήμαινεν ότι ό Λέστερ δέν 
είχε σπάσει άκόμα καί άσκούσε κάποιον 
έλεγχο έπί τής καταστάσεως γιά τόν 
λόγο, ότι δέν τού τό είχε προσφέρει. 
Δέν εΐχεν ύποκύψει στις ψυχολογικές 
πιέσεις. Ο Ρεμπχάν είχε άρχίσει νά 
άνησυχή μέ τό «σύνδρομον τής Στοκ
χόλμης», τό παράξενο καί άλλόκοτο 
έκεΐνο φαινόμενο σύμφωνα μέ τό όποι
ον οί όμηροι άποκαλύπτουν τήν ταυτό
τητά τους, τόν έαυτόν τους καίάναγνω- 
ρίζονται μέ αύτούς πού τούς κρατούν 
ομήρους. Καί τό χειρότερο άκόμα είναι 
ότι βοηθούν τούς αιχμαλωτίζοντας αύ
τούς, προσφέρουν τά μέσα σ' αύτά τά 
τρομερά πρόσωπα, πού άπειλούν τή 
ζωή τους. Ή  χορήγησις οινοπνεύμα
τος, διελογίσθη, θά καθίστα τήν κατά- 
στασιν πλέον έπικίνδυνον.

' Ο Ρεμπχάν συνδιαλέχθη πάλιν άπό 
τηλεφώνου. «Κύριε Γ κάντζ», δέν άμε- 
λήσαμε, φροντίζομε γιά τό οινόπνευ
μα».

«" Ενα πράγμα άκόμα,» είπε ό Γ κάντζ. 
«Προσοχή, δέν μοΰ άρέσουν οί δημο
σιότητες».

«" Ας άκούσωμε λίγη μουσική», είπε ό 
Γκάντζ. Ή  Μαίρη "Ανν έστριψε τό 
κουμπί τού ραδιοφώνου. Ανακοινώ
σεις άκούσθηκαν γύρω άπό τήν έρευνα 
γιά τόν Γ κάντζ. Πήρε άμέσως τόν Ρεμπ
χάν στό τηλέφωνο καί τόν περιέλουσε 
μέ καταιγισμό ύβρεων.

«Κάνομε ό,τι μπορούμε, κ. Γ κάντζ,» 
άπάντησε ό Ρεμπχάν ήρεμα. «Γιατί δέν 
άφήνετε τήν Κυρία καί τό παιδί νά 
φύγουν τώρα, νομίζω ότι ένας όμηρος 
είναι άρκετός». Αύτό ήταν ή άρχή ένός 
έντέχνου διαλόγου, πού ό Ρεμπχάν θά 
ήθελε νά κινή σέ κάθε συζήτησι, καθώς 
ή νύχτα προχωρούσε.

' Ο Γκάντζ μέ μιά ειρωνική προσποιη
τή εύγένεια θέλησε νά άπολογηθή καί 
νά ζητήση συγγνώμη γιά τις βλασφη
μίες πού άπηύθυνε καί γιά τόν τρόπο 
πού έκλεισε τό τηλέφωνο.

' Ο Γκάντζ άρχισε νά πίπτη θύμα ένός
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είδους Στοκχολμικοϋ συνδρόμου σε 
κάθε αντιξοότητα τής ζωής. Έπρεπε 
έν τούτοις νά θέση τήν ασφάλεια των 
ομήρων πάνω άπό τή δική του, άλλά ό 
Λέστερ μπόρεσε νά ίδή ένα πανοϋγο 
τέχνασμα, πού έξελίσσετο στή συμπε
ριφορά τοΰ Γκάντζ άπέναντι στήν οίκο- 
γένειά του.

Μέ πρόσχημα τήν άνάγκη τής ένημε- 
ρώσεως τοϋ Γκάντζ έπί τών προόδων 
του όσον άφορά τήν άποφυγή τής δη- 
μοσιότητος, τοϋ τηλεφωνοϋοε κάθε 
πέντε λεπτά. Σέ κάθε τηλεφωνική του 
έπικοινωνία τά κατάφερνε νά τοϋ όμιλή 
γιά τήν Μαίρη Ανν καί τόν Τζαστίν.

Στις 2 π.μ. ή Μαίρη "Ανν άρχισε νά 
κλαίη, (οργισμένη, γιατί ένοιωθε τόσο 
άβοήθητη καί τρομοκρατημένη άπό τήν 
νευρικότητα καί τήν ύπερέντασι πού 
έπικρατοϋσε καί ηύξανε γύρω άπό τό 
σπίτι.

«Πάρε τόν Τζαστίν καί πήγαινε στής 
μητέρας σου», είπε αίφνιδίως ό Γ κάντζ.
' Η καρδιά τοϋ Λέστερ φτερούγισε.

«Δέν θά έγκαταλείψω τόν Λές, «άπο- 
κρίθηκε ή Μαίρη Ανν».

«Φύγετε άμέσως τώρα», πρόσταζε 
ήσυχα ό Λέστερ. Ποτέ δέν είχε πή στήν 
ζωή του τρεις λέξεις πού νά παρουσιά
ζουν μεγαλύτερη σημασία καί περισσό
τερο ένδιαφέρον.

' Ο Ρεμπχάν πήρε τό τηλέφωνο καί 
άπάντησε τώρα ό Γ κάντζ. «' Η γυναίκα 
καί τό άγόρι βγαίνουν έξω τώρα.»'  Οταν 
ό Ρεμπχάν τούς άκουσε νά άπομακρύ- 
νωνται μέ τό αύτοκίνητο, μόλις καί μετά 
δυσκολίας μπόρεσε νά πιστέψη αύτό 
πού άκουσε μέ τ ' αύτιά του. ' Ο Γκάντζ 
τούς έπέτρεπε νά χρησιμοποιήσουν τό 
τελευταίο διαθέσιμο όχημα. Εχε παραι- 
τηθή πλέον τοϋ μόνο μέσου διαφυγής, 
έξαιρέσει τής πεζοπορίας. ' Ο Ρεμπχάν 
βιάστηκε νά μαντέψη, λάθος βέβαια, 
ότι τό δράμα σχεδόν τελείωσε.

Ό  Λέστερ τελείως έξηντλημένος 
καί πάσχων άπό τρομερή καί άκατανίκη
τη ύπνηλία τή Δευτέρα τό βράδυ μπό
ρεσε νά άκούση τό τηλέφωνο, πού 
κουδούνιζε παρατεταμένα. Σήκωσε τό 
άκουστικό καί άκουσε τή φωνή τής 
πεθεράς του, πού τόν παρεκάλεσε νά 
τής δώση τόν Γκάντζ, «Έρικ», είπε ή 
Γενοβέφα. « Οταν όλα τελειώσουν μέ 
τό καλό, θά κάνω τό πάν γιά νά σέ 
βοηθήσω μέ όποιον τρόπο μπορέσω, 
άλλά τώρα σέ παρακαλώ, άφησε τόν 
Λέστερ νά ζήση, γιά νά προλάβη νά ίδή 
τό παιδί του, πού θά γεννήση ή κόρη 
μου». ' Ο Γ κάντζ τήν διαβεβαίωσε ότι
δέν έπρόκειτο νά τοϋ κάνη κακό, έκτός 
άν καί ή ' Αστυνομία άνάγκαζε τό χέρι

του νά χρησιμοποιηθή έναντίον του.
’ Ενωρίς τήν Τρίτη τό πρωί ό Λέστερ 

ένοιωθε σάν μεθυσμένος έξ αίτιας τής 
στερήσεως τοϋ ύπνου. Κάθεσε άπέ- 
ναντι άπό τόν Γ κάντζ καί παρατηρούσε 
τό ψηλό κατάδικο, καθώς τοποθετούσε 
τό όπλο έπάνω στό πρεβάζι τοϋ τζακιού. 
Θά μπορούσε νά τόν χτυπούσε μέ τό 
ίδιο του φονικό όργανο. Διεπίστωσε 
όμως ότι δέν είχε πιά τήν ψυχική δύναμι 
νά έξοντώση τό κατάδικο. Ό  Γκάντζ 
είχε ύπό τήν άπόλυτον καταδυναστευ- 
τικήν του έξουσίαν κάθε πρόσωπο πού 
ήταν προσφιλές εις τόν Λέστερ καί 
όμως όλα τά άπελευθέρωσε. 'Εκείνο 
πού μπορούσε νά κριθή τόσο έπιθυμητό 
μιά μέρα πιό μπροστά, τώρα έκρίνετο 
τελείως άδύνατο. ' Ο Γ κάντζ περιεφέ- 
ρετο, βηματίζων, πίσω στό όπλο.

«Δέν μπορώ νά στέκωμαι ξύπνιος, 
έχω πολύ μεγάλη άνάγκη γιά ύπνο», 
είπε στό Ρεμπχάν ό Λέστερ κατά τήν 
διάρκεια τοϋ έπομένου τηλεφωνήμα
τος».

«Δέν μπορώ νά διακινδυνεύσω τήν 
ζωή σου, ικανοποιώντας τό αίτημά σου», 
είπε ό Ρεμπχάν. ' Η άρίστη έγγύησι 
άσφαλείας τοϋ Λέστερ είχε γίνει ή 
άνέκφραστη άπειλή, γιατί οί κομμάντος 
θά κατελάμβανον έξ έφόδου τήν οικίαν, 
τή στιγμή, πού θά έπίστευαν ότι ή 
σωματική του άκεραιότης είχε προσ- 
βληθή.' Εάν ό Λέστερ έπεφτε νά κοιμη- 
θή, οί πολιορκηταί δέν θά είχαν κανένα 
άλλο τρόπο πληροφορήσεως έπί τοϋ 
έγκυμονουμένου κινδύνου κατά τής 
ζωής του.

«Πρέπει νά κοιμηθώ», έπανέλαβε ό 
Λέστερ.

Ό  Ρεμπχάν έπεισε τόν Γκάντζ νά 
τόν ξυπνήση σέ μιά ώρα.Ό Κοσσάνο 
ξάπλωσε στό καναπέ καί άμέσως έπεσε 
ξερός.

Γύρω στις 5 ή ώρα ένας πυροβολι
σμός ήχησε έξω άπό τό σπίτι. ' Εντός 
δευτερολέπτου οί κομμάντος, σκαρφα
λώνοντας, μπήκαν μέσα στό σπίτι.

' Ο Λέστερ βυθισμένος σέ βαρύ ϋπνο 
μπόρεσε νά άντιδράση στόν ήχο καί στό 
φώς πού άστραψε στά μάτια του, τελικά 
όμως ξύπνησε. Δέν ήξερε πού ήταν καί 
ποιοι ήταν οί άνδρες πού ύπήρχαν γύρω 
του. "Υστερα κατάλαβε ότι τό δωμάτιο 
ήταν γεμάτο άπό άστυνομικούς κομ
μάντος καί σωφρονιστικούς ύπαλλή- 
λους. Ο Γκάντζ είχε φύγει.

Ο Γ κάντζ είχε διαλέξει τή κατάλλη
λη στιγμή γιά τήν διαφυγή του. Εχε 
γλυστρήσει άπό ένα παράθυρο τοϋ πρώ
του ορόφου καί μπουσουλώντας μπήκε 
γρήγορα-γρήγορα μέσα στό δάσος, γνω

ρίζοντας ότι οί στρατιωτικές δυνάμεις 
θά είχαν άποσυρθή πίσω άπό τή-νυκτε
ρινή περιμετρική ζώνη τους μέσα στή 
δεντροστοιχία, μπροστά άκριβώς άπό 
τό πρώτο φανάρι. Καί όταν ή άπροσδό- 
κητη έμφάνισις τοϋ καταζητουμένου 
δραπέτου έξέπληξε δύο κομμάντος πού 
περιπολοϋσαν στό δρόμο, ό Γ κάντζ είχε 
τήν έτοιμότητα νά προσποιηθή έξυπνα 
στούς διώκτες του ότι παραδίδεται. Μέ 
τά χέρια ψηλά έπάνω άπό τό κεφάλι 
του, δέν έπαυσε νά φωνάζη έπανειλημ- 
μένως. «Μή πυροβολείτε, μήν πυροβο
λείτε». Κατόπιν χώθηκε μέσα στούς 
θάμνους. Ένας μοναδικός πυροβολι
σμός, πού έρρίφθη άπό τόν ένα άπό 
τούς περιπόλους, μπόρεσε νά κινητο- 
ποιήση τούς πάντας, άλλά ό Γκάντζ 
όμως τό είχε σκάσει. ' Ο ύπαξιωματικός 
τής ζώνης Μπράϊαν Ο Κόννορ, ένας 
παλαίμαχος κομμάντος, πού είχε κατα- 
στρώσει τό σχέδιο ολόκληρης τής πο
λιορκητικής γραμμής -τής πιό μεγάλης 
σέ μήκος στήν ιστορία τής ' Αστυνομίας 
τής Πολιτείας τής Νέας ' Υόρκης- είχε 
σωστά προβλέψει ότι ό Γ κάντζ τελικά 
θά κατέφευγε στή βόρεια περιοχή. Έ 
τσι πήγε καί τόν περίμενε σέ μιά άπό- 
στασι περίπου 80 ύαρδών άπό έκεϊ, 
οπότε ό δραπέτης κατάδικος ξετρύπω
σε άπό τό δάσος.

Οί άστυνομικοί, έρευνώντας γιά τόν 
καταζητούμενο στις θαμνώδεις περιο
χές, έκαμναν άποψίλωσι, άλλά ό θόρυ
βος όμως τοϋ κλαδευτηριού τόν άνά- 
γκασε νά τρυπώση σέ κάτι χαμόκλαδα 
πυκνά. Ο Ρεμπχάν άκολούθησε τόν 
θ'Κόννορ στό σημείο, όπου τελευ

ταία ό κατάδικος είχε θεαθή καί μαζί 
άρχισαν νά χτενίζουν τούς θάμνους, σέ 
μιά βαλτώδη περιοχή. Ξαφνικά ό θ ' 
Κόννορ είδε τόν Γ κάντζ δεξιά στό πό
δια του, κρυμμένο σχεδόν μέσα στή 
λάσπη μέχρι τό ύψος τής κοιλιάς του. 
Ο θ ' Κόννορ έπεσε έπάνω του σά 

πεινασμένος πάνθηρ καί ό Ρεμπχάν 
σφηνώθηκε έπάνω του γιά νά έξασφαλί- 
ση τήν βεβαιότητα ότι τό παιγνίδι τε 
λείωσε.

Σήμερα ό Ρίτσαρντ Γκάντζ βρίσκεται 
πίσω άπό τά σίδερα τής φυλακής. ' Από 
καιρού εις καιρόν ή Μαίρη "Ανν Κοσσά
νο άκόμα βλέπει ένα γιγαντόσωπο άν
τρα νά έρπη στά σκαλοπάτια της. Καί ό 
Τζαστίν ένίοτε ντύνεται όπως ό Γκάνζ 
καί κρατάει στά χέρια του ένα ψεύτικο 
όπλο. « Ίσως ό καιρός νά μάς έλαφρώ- 
ση κομμάτι άπό τό φόβο», λέγει ή Μαίρη 
Ανν. « Αλλά ξέρω όμως ότι έκεΐνες οί 

μέρες τοϋ τρόμου θά είναι πάντοτε 
μαζύ μας„
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟ κ. ΜΑΤΘ. ΦΕΑΩΝΗ

ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ;
Σ ΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ άγαπητοί μου άνα- 

γνώστες στή ζωή μας νά χαρακτη
ρίζουμε καί νά κατατάσσουμε τούς συ
νανθρώπους μας, πού ζούν καί κινούν
ται στό χώρο πού ζούμε κι έμεϊς, σέ δύο 
κατηγορίες.Στούς καλούς καί ατούς 
κακούς.

Ά ν  καί δέν έχουμε αύτό τό δικαίωμα, 
γιατί κι έμεϊς πού τούς κρίνουμε δέν 
ξέρουμε άν είμαστε καλύτεροι ή χειρό
τεροι άπ' αυτούς, ώς τόσο όμως τούς 
δίνουμε κάποιο χαρακτηρισμό καλώς ή 
κακώς καί λέμε π.χ. ότι, αύτός ό άνθρω
πος είναι πολύ καλός, γιατί είναι εύγε- 
νικός, είναι τίμιος, είναι ηθικός έχει 
καλό χαρακτήρα, είναι καλός οικογε
νειάρχης, είναι έργατικός, ήσυχος, 
προοδευτικός, άσχολεϊται μέ τήν έργα- 
σία του, έχει καλές άρχές, καλές παρα
δόσεις, σέβεται τόν πλησίον του, έν- 
διαφέρεται γιά τά προβλήματα των συ
νανθρώπων του καί φροντίζει νά τά 
θεραπεύει κλπ.

Βέβαια αύτή είναι ή μία όψη του 
νομίσματος. Έχουμε όμως καί τήν άλ
λη όψη. Έχουμε τούς κακούς άνθρώ- 
πους. Χαρακτηρίζουμε π.χ. έναν άν
θρωπο κακό, γιατί είναι τεμπέλης, είναι 
άγενής, είναι άνήθικος, είναι κουτσομ
πόλης, είναι ραδιούργος, έχει κακές 
συνήθειες δέν είναι καλός οικογενειάρ
χης, δέν σέβεται τόν πλησίον του.

Τό πρόβλημα βρίσκεται έδώ άκριβώς, 
καλοί μου άναγνώστες. Καί οί καλοί 
άνθρωποι καί οί κακοί άνθρωποι γιά ό,τι 
κάνουν αισθάνονται τήν ίδια εύχαρίστη- 
ση, τήν ίδια ικανοποίηση, τήν ίδια χαρά. 
Τί περίεργο σ τ1 άλήθεια -χαρά καί 
άνακούφιση αισθάνεται έκεϊνος πού 
προσφέρει στον συνάνθρωπό του θεά
ρεστες πράξεις, καλά έργα, άνθρώπινη 
βοήθεια, άνθρώπινη συμπαράσταση- τήν 
ίδια χαρά, κατά παράδοξο τρόπο, αισθά
νεται κι έκεϊνος πού δημιουργεί γιά τόν 
συνάνθρωπό του προβλήματα, π.χ. μι
σεί τόν γείτονά του, γιατί είναι καλύτε
ρος άπ' αύτόν, συκοφαντεί τόν φίλον 
του, τόν ύποτιθέμενο φίλον του, γιατί 
τόν βλέπει νά προοδεύει καί νά πετυ

χαίνει στή ζωή του, κατηγορεί τό συνά
δελφό του γιατί είναι καλύτερος άπ’ 
αύτόν, κατηγορεί όποιονδήποτε, άρκεϊ 
αύτό νά τόν εύχαριστεϊ. Χαίρεται μέ τή 
δυστυχία τού άλλου καί λυπάται μέ τήν 
εύτυχία τού άλλου. Κάνοντας όποιαδή- 
ποτε κακή πράξη, νοιώθει πολύ ευτυχι
σμένος, μέ λίγα λόγια, ότι είναι άπαίσιο, 
άπάνθρωπο, άντιχριστιανικό, άπολίτιστο, 
τόν συγκινεϊ, τόν εύχαριστεϊ, τόν γεμί
ζει χαρά καί εύτυχία.

Αύτούς τούς άνθρώπους έμεϊς πού 
τούς χαρακτηρίζουμε έτσι, δέν τούς 
άγαπάμε, δέν τούς ύπολογίζουμε, τούς 
άποστρεφόμαστε, τούς περιφρονούμε, 
τούς θεωρούμε κατώτερα πλάσματα, 
κατώτερα όντα, τούς κατατάσσουμε 
στήν κατηγορία τών καρκινωμάτων, των 
άτόμων έκείνων πού δέν είναι άξια νά 
προσφέρουν τίποτα στή ζωή -  ' Ο χαρα
κτηρισμός αύτός είναι άπό μιά άποψη 
σωστός, λογικός καί ίσως-ϊσως δίκαιος. 
Μήπως όμως καλοί μου άναγνώστες 
στήν προκειμένη περίπτωση κάνουμε

όλοι τό ίδιο λάθος, τό ίδιο σφάλμα; 
Μήπως άντί νά τούς περιφρονούμε, νά 
τούς άποστρεφόμαστε καί νά τούς κα
τηγορούμε, θά έπρεπε νά τούς λυπό
μαστε -μήπως θά έπρεπε νά άναθεω- 
ρήσουμε τή γνώμη μας, τήν σκέψη μας, 
γ ι’ αύτούς;

"Αν άνατρέξουμε λίγο στην αρχαιό
τητα θά δούμε τόν αιώνιο φιλόσοφο 
Σωκράτη νά μάς λέγει: ότι οί άνθρωποι 
κάνουν τό κακό στούς συνανθρώπους 
τους, μάλλον άπό άγνοια καί ούδέποτε 
μέ τή θέλησή τους. -Αύτό τό τόνιζε μέ 
ιδιαίτερη έμφαση. Δέν μπορώ νά πιστέ
ψω έλεγε ότι ό άνθρωπος κάνει κακό μέ 
τή γνώση, άλλά πάντοτε τό κακό προέρ
χεται άπό άγνοια καί όχι άπό πρόθεση, 
άπό δόλο, άπό κακοπροαίρετη διάθεση. 
Καί αύτό είναι τό λυπηρό νά γίνεται τό 
κακό άπό άγνοια. Είναι σάν τό μικρό 
παιδί πού κάνει ζημιές χωρίς νά έχει τήν 
παραμικρή συναίσθηση τό τί κάνει. Αύτό 
πίστευε ό μεγάλος φιλόσοφος καί νομί
ζουμε ότι δέν είχε άδικο.

Εμείς γιά όλα αύτά τά παράδοξα καί 
παράξενα πράγματα πού διαπιστώνου
με, μιά εύχή καί μιά προσευχή μέσα άπό 
τά βάθη τής καρδιάς μας κάνουμε γι ’ 
αύτούς τούς άνθρώπους. Εύχόμαστε 
στό Μεγάλο καί Παντοδύναμο Θεό καί 
Πατέρα μας, νά τούς καταξιώνει καί νά 
δώσει σ' αύτούς μ ' άπλοχεριά ό,τι 
έδωσε στούς άλλους καλούς άνθρώ
πους γιά νά μπορούν κι αύτοί ν ' αντι
λαμβάνονται τό καλό άπ ' τό κακό, γιά νά 
μπορούν κι αύτοί νά κάνουν διάκριση 
μεταξύ καλού καί κακού, γιά νά μπορούν 
κι αύτοί νά προσφέρουν θετικά έργα 
στήν κοινωνία, γιά νά μπορούν κι αύτοι 
ν&ζούν εύτυχισμένοι όπως καί οί άλλοι 
καλοί συνάνθρωποί τους, γιά νά μπο
ρούν κι αύτοί τέλος νά άπολαμβάνουν 
τις χαρές καί τις ομορφιές τής ζωής.

Αύτά τά λίγα λόγια είχαμε νά γρά
ψουμε πάνω σ ’ αύτό τό θέμα, διατυπώ
νοντας όσο μπορούσαμε καλύτερα τή 
σκέψη μας καί έκφράζοντας μέ όσο 
μπορούσαμε καλοπροαίρετο τρόπο τή 
γνώμη μας.
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ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
' Αριστερά: Τούρκοι τής Σελεύκειας μέ τοπι-ΓΡΑΦΕΙ

Π  *· ίΛΤΤΤ» Λ Υ Λ ΙΓΟ  Α Π Γ Τ  Α υ ν  κέ^ ένδυμασίες. Οι τούρκοι ύπό τόνδιαβόη-
U  Κ . W t U A .  U E U A U i  1 A H L  τ0 Χαφρεδίν Βαρβαρόοα ταλαιπώρησαν μέ

τις πειρατείες τους όλόκληρο τό Αιγαίο. 
Κάτω: Ό  Άνδρέας Μιαούλης ό όποιος 
(οργάνωσε μοίρα διώξεως τών πειρατών καί 
αιχμαλώτισε 120 πειρατικά. Στήν άπέναντι 
σελίδα έπάνω: Ελληνικά πλοία τής έπανα- 
στάσεως τού 1821. Κάτω: ' Ηλιοβασίλεμα σ ' 
ένα νησί τού Αιγαίου. Τά νησιά λυμαίνονταν 
συνήθως οί πειρατές.Ή

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 
ΑΠ 0ΤΗ Ν  

ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ 
ΗΣ ΣΉΜΕΡΑ r

Π ΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ μήνες, όπως —τότε 
γράψανε οί εφημερίδες, οί πλοί

αρχοι 35 ' Ελληνικών σκαφών μέ τηλε
γράφημά των ατό 'Υπουργείο ' Εμπορι
κής Ναυτιλίας καί τίς Ναυτικές οργανώ
σεις, κατήγγειλαν ότι «ένοπλοι πειρατές μέ 
πλήρες έξοπλισμένο σκάφος των» έπε- 
τέθησαν εναντίον τών εμπορικών πλοίων 
πού περίμεναν έξω άπό τό λιμάνι τοϋ 
Λόγος τής Νιγηρίας γιά νάρθη ή σειρά 
των νά ξεφορτώσουν, κι έθεσαν έκτος 
μάχης τό πλήρωμά τοϋ Δανικού φορ
τηγού «ΙΝΤΟΥΝ». 'Επί δύο ώρες τό 
καράβι ληστεύονταν άπό τό φορτίο 
του, καί τό πλήρωμά του ληστεύονταν 
άπό χρήματα καί τά προσωπικά των 
είδη κι αντικείμενα!

Οί Δανέζοι ναυτικοί έπί δυό ώρες 
ήσαν αιχμάλωτοι τών ενόπλων, χωρίς 
νά μπορέσουν ν' άντιδράσουν. Μόνον 
πού μπόρεσε ό άσυρματιστής νά ειδο
ποιήσει τά διπλανά καράβια, ένώ λίγα 
δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ένοπλος 
ληστής κατέστρεψε τό ραδιοτηλέφωνό 
του γιά νά μή ύπάρχει έπικοινωνία μέ τή 
ξηρά. ’ Η επιδρομή τών κουρσάρων 
έγινε στίς 8 μ.μ. καί τό έργο τους 
συνεχίσθηκε μέσα στό σκοτάδι. ’ Ο έπί 
κεφαλής τών ληστών διέταξε τόν πλοίαρ
χο νά σβύσει τά φώτα.

Πέντε, όμως, έλληνικά καράβια άν- 
τελήφθησαν ότι κάτι άνώμαλο συνέ-

βαινε στό Δανέζικο, κι άρχισαν νά σφυ
ρίζουν παρατεταμένα, ένώ παράλληλα 
έρριχναν τούς άναμμένους προβολείς 
των στό ληστευόμενο σκάφος. ’ Απτόη
τοι όμως οί ληστές συνέχιζαν τή δου
λειά τους!... Οί ” Ελληνες πλοίαρχοι πί
στευαν πώς οί ληστές —προφανώς— 
ύπό τήν έπήρεια ναρκωτικών, κι είναι 
βέβαιο, λέγουν, πώς θάταν ικανοί νά 
σκωτώσουν όποιανδήποτε πού θά προ
σπαθούσε ν' άντισταθεϊ! Κι έν κατα- 
κλεϊδι, αναφέρουν, ότι τό άγκυροβόλιο 
τού Λάγος δέν προσφέρει πιά καμμιά 
άσφάλεια στά καράβια μας, κι ότι τά 
πληρώματα έχουν καταληφθή άπό πα
νικό, άρνούμενοι νά περιμένουν έπί 
μακρό διάστημα τήν έκφόρτωση τών 
πλοίων πού καθυστερεί έπί μήνες!...

Γνωστή, βέβαια, ποιά είναι ή σημασία 
τής λέξης «πειρατεία»· νά δούμε όμως 
άπό πότε καί πώς άρχισε ή έφαρμογή 
της στή... πράξη.

Ασφαλώς, δέν είναι κάτι τό και
νούργιο ή πειρατεία. ' Η ιστορία της 
αρχίζει άπό τόν καιρό πού άρχισε κι ή 
ναυτιλία, δηλαδή, άπό τά πανάρχαια 
χρόνια. ' Από τότε όμως, ή ολοένα ανα
πτυσσόμενη ναυτιλία, φυσικό ήταν —τό
τε— νά γεννήσει στό μυαλό τών πιό 
ριψοκίνδυνων κι ήθικά άδίστακτων αν
θρώπων τήν επιθυμία ν' άρπάξουν, ό,τι 
μπορούσαν μ' ένοπλη βία.

Γιά νά πετύχουν όμως στή δουλειά 
αύτή, έπρεπε, καί τά καράβια πού χρη
σιμοποιούσαν νάταν καί ταχύπλοα, κι 
εξοπλισμένα καί κατάλληλα γιά έπίθε- 
ση. Μέ τήν έπιτυχία τής έπιχείρησης 
αύτής, άναδεικνύονταν κι όλας έπιτή- 
δειοι καί τολμηροί θαλασσόλυκοι!...

' Αναφέρονται διάφοροι περίοδοι τής 
ιστορίας κατά τίς όποιες, τά πειρατικά 
καράβια ήσαν καί τελειότερα τών νομί
μων, καί διέθεταν πληρώματα καλλίτε
ρα εκπαιδευμένα!

Μάλιστα, ύπάρχουν πολλοί πού πι
στεύουν, ότι ατούς πειρατές οφείλουμε 
τήν τελειοποίηση καί τήν έξέλιξη τής 
ναυτικής τέχνης!

Γνωστοί πειρατές καί πρώτοι —άπό 
τήν άρχαιότητα— έρχονται οί φοίνικες, 
έναντίον τών όποιων ό Μίνωας, τής 
Κρήτης, πού ήταν —τότε— θαλασσο
κράτορας, άναγκάσθηκε νά θεσπίσει τά 
πρώτα άμυντικά μέτρα.

Τό Αιγαίο ήταν, άλλοτε, θέατρο πει
ρατικών έπιχειρήσεων. Στή κατάσταση 
αύτή έδωσαν τέλος οί ’ Αθηναίοι, όταν 
έγιναν θαλασσοκράτορες, όργανώσαν- 
τες· ειδικόν σώμα διώξεως τών πειρα
τών.

Στήν πειρατεία έπιδίδονταν πολλοί, 
όπως ό Διον. φωκαεύς ό οποίος όταν 
άπέτυχε ή έπανάσταση τών 1 Ιωνικών 
πόλεων, στή Μικρασία, κατά τών Περ-
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σών, κυρίευσε Περσικά καί φοινικικά 
πλοία στό Αιγαίο, κατόπιν εγκαταστά
θηκε στή Σικελία, κι άπ' έκείκυνηγούσε 
τά Καρχηόονιακά καί Τυρρηνικά εμπο
ρικά καράβια, χωρίς νά πειράζει όμως 
τά ' Ελληνικά!

"Υστερα άπό τούς Μηδικούς πολέ
μους οί ' Αθηναίοι πού είχαν επιβάλει τή 
θαλάσσια ηγεμονία στό Αιγαίο, κατα
δίωκαν τά πειρατικά γιά ν ' άσφαλίσουν 
τό θαλάσσιο εμπόριο. Τά παράλια τής 
' Αττικής φρουρούνταν άπό ειδικό σώ
μα νέων κατά τών πειρατών.

Κατά τή διάρκεια τού Πελοποννη- 
σιακοΰ πολέμου, ή πειρατεία γίνονταν 
κι ύπό τών δύο έμπολέμων σέ ζημιά τού 
άντιπάλου.

' Ο ' Αθηναϊκός στόλος έλήστευε 
—κατά τά πρώτα χρόνια τού Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου— τά παράλια τής 
Λακεδαίμονας, κι οί Λακεδαιμόνιοι 
στρατολογοϋοσαν εναντίον τού ' Αθη
ναϊκού στόλου, ναυτικούς τού Αιγαίου 
μέ πλούσια πειρατική καί ληστρική δρά
ση!...

" Οταν δέ ό Λύσανδρος κατέστρεψε 
τόν Αθηναϊκό στόλο στούς Αίγός Πο
ταμούς γιά ν ' αναγγείλει τή νίκη οτή 
Σπάρτη, έστειλε τόν πειρατή άπό τή 
Μίλητο, Θεόπομπο...
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Αφήνομε νά μιλήση γιά τήν κρίσιμη 
εκείνη γιά τόν εχθρό στιγμή ό αρχηγός 
τής άμυνας τού Μπιζανίου, ό Τούρκος 
στρατηγός Βεχήτ μπέης. Ή  περιγραφή 
του είναι σέ άψογη ελληνική γλώσσα: 
«'Από τής πρωίας τής 20ης Φεβρουά
ριου εύρισκόμην εις τό άριστερόν μας 
επί τού τομέως Μπιζανίου-Καστρίτσης. 
Περί τήν μεσημβρίαν ή πραγματική κό- 
λασις τού πυράς επί τού Μπιζανίου 
καθίστα ά&ύνατον τήν παραμονήν επ' 
αύτοΰ καί ήναγκάσθην νά τό εκκενώ
σω συγκεντρώσας τούς πυροβολητάς 
καί τήν φρουρά παρά τούς βορείους 
πρόποδας τού άχυρού».

Καί συνεχίζει ό Τούρκος στρατιωτικός 
«Εις τό συνδετικόν έρεισμα Βοϊδολίβα- 
δο, μεταξύ Μπιζανίου καί Καστρίτσης. 
αί καταστροφαί ήσαν σημαντικοί. Εκ 
τής πλευράς αυτής άνεμέναμεν διά τήν 
έπομένην τήν έπίθεσιν τού ελληνικού 
στρατού. Περί τήν εσπέραν έπορεύθην 
έκ Καστρίτσης πρός Ιωάννινα, διά νά 
μεριμνήσω περί τής άποστολής 'εντός 
τής νυκτός πάσης διαθεσίμου δυνά- 
μεως πρός τήν πλευράν αυτήν, διά τήν 
άντιμετώπισιν τής άναμενομένης τήν 
πρωίαν έπιθέσεως.

«"Οταν έπλησίασα εις τήν κορυφήν 
τής πόλεως, παρά τήν σχολήν, ήκουσα 
αίφνης ένα ήχηρόν άλτ! καί έσταμάτη- 
σα κατάπληκτος. Έπηκολούθησαν καί 
δεύτερον άλτ! έντονώτερον καί «τις εί;».
. rΗσαν οί διπλοσκοποί των εύζώνων 
τού Βελισσαρίου. "Εκαμα μεταβολήν.

έτράπην έν καλπασμώ πρός τά όπίσω. 
Μ ετ' ολίγον, παρά τήν όχθην τήν λίμνης, 
διέκρινα έν τιή νήσω λέμβον. Τήν έκάλε- 
σα, έπέβην αυτής καί μετέβην διά τής 
λίμνης εις τήν πάλιν».

77 είχε συμβή; Άπλούστατα ό συν
ταγματάρχης τού 38ου εύζωνικού συν
τάγματος Παπαδόπουλος μέ τούς όιοι- 
κητάς τών ταγμάτων του, τόν ηρώα 
Γιάννη Ίατρίδη, πού άναφέραμε παρα
πάνω, κυνηγώντας τούς Τούρκους, ώ
σπου νύχτωσε, ξεχάσθηκαν, έπάνω 
στήν μέθη τήςμάχης, καί προχώρησαν, 
άφήνοντας όλους τούς άλλους πίσω, 
ώς τά Γιάννενα. Βρέθηκαν πεντακόσια 
μονάχα μέτρα άπό τήν τουρκοκρατού
μενη πάλι καί έβαλαν προφυλακές.

"Ετσι τούς βρήκε μπροστά του ό 
Τούρκος στρατηγός! Αν, λοιπόν, ό 
Βεχήτ μπέης άντιλαμβανόταν τήν κατά- 
στασι. όταν, έγκαταλείποντας τό άλογό 
το, έπέστρεφε μέ τήν βάρκα ατά Γιάννε
να, τά δυό εύζωνικά μας τάγματα δέν 
θά είχαν καλή τύχη. Αλλά είχε νυχτώ
σει καί δέν έβλεπε τίποτε, φαντάσθηκε 
πώς ήταν μεγάλη φάλαγγα πού τό πρωί 
θά έμπαινε στήν πολιτεία. Γ ι' αύτό καί 
έσπευσε νά είσηγηθή στόν Έσάτ πασά 
τήν παράόοσι άπό όποιαόήποτε άλλη 
λύσι. Κι 'εκείνος συμφώνησε. Άπό τήν 
άλλη μεριά ατό γενικό μας έπιτελείο οί 
άξιωματικοί τού Κωνσταντίνου κάλε- 
σαν ατό 'Εμίν- 'Αγά τόν άρχηγό τού 
■πυροβολικού Γίαρασκευόπουλο. Αύτός 
θά συνέτασσε τήν διαταγή τών έπιχει-

ΤΟ Μ ΠΙΖΑΝΙ

ρήσεων γιά τήν ήμέρα πού θά ξημέρω
νε. Στό μεταξύ όμως έφθαναν στις 
προφυλακές μας ο ί απεσταλμένοι τού 
Τούρκου άρχιστράτηγου. ' Ο επίσκοπος 
Πανάρετος, βοηθός τού μητροπολίτου 
Ίωαννίνων καί ό Ραούφ Μπέης, άνε- 
ψιός τού άρχιστρατήγου, έρχονταν νά 
δηλώσουν τήν έπιθυμία τού πασά γιά 
διαπραγματεύσεις παραδόσεως τής 
φρουράς καί τής πόλεως. Ό  συνταγ
ματάρχης Παπαδόπουλος ήταν ’εκείνος 
πού τούς δέχθηκε πρώτος καί έδωσε 
διαταγή στόν Βελισσαρίου νά συνοδεύ- 
ση τούς άπεσταλμένους αύτούς τού 
πασά στις προφυλακές τού έλληνικού 
στρατεύματος, στήν τοποθεσία Αβγό.

Ο Βελισσαρίου, καθώς έφθασε στό 
'Αβγό, πήρε στό τηλέφωνο τό Στρατη
γείο, στό 'Εμίν-'Αγά, καλώντας νά
ζητήσουν τόν 'επιτελάρχη τού Κωνστα
ντίνου. Αύτός μετέδωσε τήν μεγάλη 
είδη σι. Οί Τούρκοι παραδίνονται! Εστά
λη τότε άμέσως "Ελληνας άξιωματικός 
νά παραλάβη μέ αύτοκίνητο τούς άπε
σταλμένους τών Τούρκων. Είναι ή ώρα 
δύο μετά τά μεσάνυχτα, όταν ό Βελισ- 
σαρίου καί οί δυό κήρυκες τού πασά 
έφθασαν στό Στρατηγείο μας, στό Έμίν- 
'Αγά. Ο Κωνσταντίνος δέν δέχθηκε 
καμμιά διαπραγμάτευσή Ζήτησε παρά- 
δοσι άνευ όρων. ' Ο Ραούφ κρατήθηκε 
όμηρος καί ό έπίσκοπος γύρισε στά 
Γιάννενα γιά νά άναγγείλη στόν πασά 
ότι ο ί "Ελληνες θά συνεχίσουν τήν έπί- 
θεσι τήν αύγή, άν αύτός δέν ύψώση 
λευκές σημαίες.

Τό πρωί, πράγματι, ο ί άνδρες πού
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Γιά πολλά χρόνια, άπό τήν κυριαρχία 
τών πειρατών, δυσχεραίνονταν τό εμ
πόριο μέχρι τοϋ σημείου ν ' αύξάνεται ή 
τιμή τοΰ σταριού καί τών άλλων ειδών 
πού κουβαλιόνταν απ' τό εξωτερικό.

Στήν εποχή τής Μακεδονικής όκμής, 
είχε οργανωθεί άπό τόν Πτολεμαίο φι- 
λάδελφο, ειδική μοίρα στόλου, πού 
συστηματικά άρχισε νά καταδιώκει τή 
πειρατεία. Μετά τήν παρακμή όμως, τή 
Μακεδονική, κατά τήν α ' π.Χ. εκατον
ταετία, ή πειρατεία άρχισε πάλι —αύτή 
τή φορά— πιό έντονα στή Μεσόγειο καί 
τό Αιγαίο.

Καί τούς Βυζαντινούς άπασχόλησε 
σοβαρά τό θέμα τής πειρατείας τήν 
όποια άσκοΰσαν κυρίως οί Γότθοι, οί 
Βάνδαλοι, οί Σαρακηνοί καί διάφορες 
άλλες ' Αφρικανικές φυλές πού έπλεαν 
άσύστολοι στή Μεσόγειο, άρπαζαν καί 
κυρίευαν πλοία, κατάστρεφαν πόλεις, 
έσφαζαν πληθυσμούς παραλίων πό
λεων καί τούς έσερναν στή στεριά γιά 
νά τούς πουλήσουν σάν δούλους στά 
σκλαβοπάζαρα τής Μεσανατολής.

Στή Δύση, οί Νορμανδοί κι άλλες 
φυλές τοΰ Βορρά, όρμώμενοι άπό τά 
Σκανδιναυϊκά παράλια, τρομοκρατού
σαν όχι μόνο τά παράλια, άλλά —κι άπ' 
τά ποτάμια— έφθαναν στίς Μεσογεια
κές πόλεις. Πιό άργότερα, ο ί ' Αλγερινοί 
καί Τυνήσιοι πειρατές άνεδείχθηκαν 
φοβεροί κι εναντίον αύτών, σκληρόν 
άγώνα άνάλαβε ή Βενετία, ή Γένουα κι 
άλλα ναυτικά κράτη τής Δύσης.

Πιό άργότερα, οί Τούρκοι, μέ τόν 
διαβόητο Χαίρεδδϊν Βαρβαρόσα, τόν 
όποιο —στήν άρχή— ύπέθαλπε ή σουλ- 
τανική Τουρκία κι έφθασε νά τόν κάνει 
άντιβασιλιά τού ' Αλγεριού καί τής Τύ- 
νηδας καί νά τόν ονομάσει τελικά Καπε- 
τάν-πασά δηλ. άρχιστόλαρχον τής 
Τουρκικής αύτοκρατορίας.

Κατά τόν 18ον αιώνα, ή πειρατεία 
μαίνονταν στόν ' Ατλαντικό, στόν - Ει
ρηνικό, καί στά παράλια τής Κίνας, τό 
καθεστώς αύτό ήταν μόνιμο.

Οί πειρατές πού έπέβαιναν —όπως 
είπαμε— σέ καράβια ταχύπλοα, κατάλ
ληλα γιά επιδέξιους έλιγμούς, έφεραν 
καί τή πειρατική σημαία (μαύρη καί στή 
μέση νεκροκεφαλή πάνω σέ δυό όστά 
χιαστί).

Οί ιστορικοί, άνεβάζουν τά πειρατικά 
πού λυμαίνονταν μόνο τό Αιγαίο, σέ 
1500 σκάφη, διέθεταν 20 χιλιάδες πυ
ροβόλα μέ 50 χιλιάδες άνδρες πληρώ- 
μαστα. Κι αύτό, κατά Σεπτέμβριον τοΰ 
1828.

Στήν "Ασπρη θάλασσα (Αιγαίο) Επι
δίδονταν στή πειρατεία διάφοροι τυ
χοδιώκτες (Αλγερινοί, Τυνήσιοι, Σα
ρακηνοί, Κορσικανοί, Σικελοί, ’ Ενετοί,

Ιστιοφόρο, άπ’ έκεϊνα πού διέσχιζαν τό 
Αιγαίο κατά τούς χρόνους τής Ελληνικής 
' Επαναστάσεως.

Δαλματοί κι "Ελληνες) άπό διάφορα 
νησιά.

' Ο Λάμπρος Κατσώνης σάν πειρα
τής άναδείχτηκε στό Αιγαίο. ' Ο Γιάν
νης Σταθας, γιός τοΰ άρματολοΰ τοΰ 
Βάλτου Γεροδήμου, μαζί μέ τόν Θύμιο 
Βλαχάβα (1800 - 1807) τόν έπικαλού- 
μενο Παπαθύμιο (γιατί είχε χειροτονη
θεί καί παπάς) κατέφυγαν στή Σκιάθο, 
όπου μέ τόν Νικοτσάρα, τόν κυριότερο 
πρωτοκλέφτη τών προεπαναστατικών 
χρόνων, έφτιαξαν ένα πειρατικό στόλο 
άπό 70 καράβια, μέ τά όποια, έδρασαν 
στό Αιγαίο κι ιδιαίτερα στό Θερμαϊκό 
κόλπο.

Περί τό τέλος τής έπανάστασης τοΰ 
' 21, ή πειρατεία είχε πάρει τρομακτικές 
διαστάσεις στό Αιγαίο, πάλι. ' Ορμητή
ρια τών πειρατικών ήσαν διάφορα οχυ
ρωμένα λιμάνια —καταφύγια, κυρίως 
στό Καστελλόριζο, στή Κάσο (Δωδεκά
νησα) στή Γραμβοϋσα (Κρήτη) στά Κου- 
φονήσια (Κυκλάδες) καί στά Διαβολο- 
νήσια (Β. Σποράδες).

' Η τόλμη κι ή θρασύτητα τών πειρα
τών ήταν τόση πού δέν δίσταζαν νά 
έπιτεθοΰν κι εναντίον νηοπομπών πού 
σχηματίζονταν στή Μάλτα ή στή Ζά
κυνθο γιά νά ταξιδέψουν μέ τήν προ
στασία ισχυρών μοιρών τών Εύρωπαί- 
κών στόλων, πρός τήν Κωνσταντινού
πολη καί τήν Αλεξάνδρεια.

"Υστερα άπό έντονες παραστάσεις 
πρός τήν τότε —πρώτη 'Ελληνική Κυ
βέρνηση τοΰ Καποδίστρια (1828), ώρ- 
γανώθηκαν δύο ' Ελληνικές μοίρες, μία 
ύπό τόν Άνδρ. Μιαούλη, ή όποια ξε

καθάρισε τό Νότιο Αιγαίο κι αιχμαλώ
τισε 120 πειρατικά καράβια κι ή δεύτε
ρη ύπό τόν Κ. Κανάρη ή όποια στό Β. 
Αιγαίο κατέστρεψε τό πειρατικό ορμη
τήριο τών Β. Σποράδων. Γ ενικά, οί δυό 
μοίρες ξεκαθάρισαν τή θάλασσα άπό 
τά Δαρδανέλλια ώς τό Γιβραλτάρ.

Παράλληλα, μοίρα Αγγλο - Γάλλο - 
'Ελληνικού στόλου ύπό τόν "Αγγλον 
μοίραρχον Σέρ Τόμας Στάίενς, βομ
βάρδισε καί κατέστρεψε τό πειρατικό 
οχυρό τής Γραμβυύσας (Κρήτης) καί 
ξεκαθάρισε τό Λιβυκό πέλαγος άπό 
τούς πειρατές' άλλες Εύρωπαϊκές μοίρες 
ενεργούσαν δραστική δίωξη τών πει
ρατών σ' όλη τή Μεσόγειο.

"Ερχεται όμως ή κακιά ώρα τοΰ "Ε
θνους καί μαζί μ' αύτή, ή·αιώνια κατά- 
ρα πού μάς δέρνει!... Ή  Διχόνοια!

Μετά τήν άποστασία τής "Υδρας, τό 
κίνημα τοΰ Μιούλη στόν Πόρο, ή δο
λοφονία τοΰ Καποδίστρια, ή άναρχία 
πού έπακολουθεϊ κι άκόμη κατά τήν 
περίοδο τής άντιβασιλείας, οί πειρατές 
επανέρχονται δριμύτεροι!...

Αύτή τή φορά μάλιστα τόλμησαν νά 
έπιτεθοΰν κι εναντίον πλοίων τοΰ πο
λεμικού μας Ναυτικού, καί κατέλαβαν 
ένα άπ' αυτά, εξακολουθούσαν νά λυ- 
μαίνουν τό πέλαγος καί τά παράλια ώς 
τά μέσα τοΰ περασμένου αιώνα (19ου) 
οπότε πλέον είχε άναπτυχθεϊ κι Εξελι
χθεί άπόλυτα ή άτμοκίνητη ναυτιλία, κι 
οί στόλοι άπόκτησαν πλοία ταχύτατα κι 
ίσχυρώς έξοπλισμένα.

Κατά τόν μεσαίωνα, άναφέρεται ένας 
ιδιότυπος καί διάσημος πειρατής άπό 
τό Άμβοΰργο ό ΣΤΕΡΤΕΜΠΕΚΕΡ ό 
οποίος τριγυρνοϋσε στή Βόρειο θά
λασσα, διακινδύνευσε καί σ' αύτόντόν 
' Ατλαντικό ώκεανό, προκειμένου νά 
βρεϊ πλούσια λεία τήν όποια άρπαζε, κι 
άπογύμνωνε τά πλοία τών πλουσίων 
καί μοίραζε τούς θησαυρούς στούς 
φτωχούς συμπολίτες του...

Πολύ συχνά μάς φθάνουν άγγέλμα- 
τα άπό διάφορες θάλασσες, ποΰ μιλάνε 
γιά εμφανίσεις πειρατών, γιά πράξεις 
πειρατικές, τίς όποιες διευκολύνει ή 
άνώμαλη πολιτική κατάσταση πού Επι
κρατεί στίς περιοχές αύτές.

Τό νά παρουσιάζωνται όμως κρού
σματα πειρατείας καί στίς μέρες μας, 
είναι, άληθινά, κάτι πού θά δυσκολεύ
εται νά πιστέψη κανείς!

Τό 1962 κάποιος Δυτικογερμανός 
νέος, κοντά 40 χρόνων πού τόν λέγανε 
Γκέρτ X. παράγγειλε στά ναυπηγεία 
τοΰ Αμβούργου ένα μικρό φορτηγό 
καί τό παρέλαβε νεότευκτο στίς 11 τοΰ 
Σεπτέμβρη τοΰ 1962 καί τό βάφτισε 
«ΖΕΕφΑΛΚΕ».

Τό καράβι ήταν έκτοπίσματος 220
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τόννων. ' Ο καπετάνιος κι ιδιοκτήτης 
του τό καμάρωνε πού θάσχιζε τά νερά 
κάνοντας άκτοπλοϊκές μεταφορές σέ 
γειτονικές χώρες. Πράγματι, στίςάρχές, 
ό Γκέρτ έκαμε δρομολόγια μεταξύ ' Αμ
βούργου καί τών Σουηδικών λιμανιών 
Γκέτεμποργκ, Στοκχόλμης καί Ούντέ- 
βαλλα.

Αύτός ό άνθρωπος όμως - ό καπετά
νιος κι ιδιοκτήτης του, δέν είχε ιδέα άπό 

■οίκονομικά κι ήταν πάντα χρεωμένος. 
Χρωστούσε τό καράβι πού τόέξοφλοϋ- 
σε μέ δόσεις, χρωστούσε τό ώραϊο 
σπίτι του, κι είχε δημιουργήσει άβά- 
σταχτα χρέη μέ τή σπάταλη ζωή πού 
έκανε, φαίνεται, λένε, όσοι τόν ξέρανε 
πώς είχαν φουσκώσει τά μυαλά του μέ 
τήν Ιδέα πώς ήταν πλοιοκτήτης. " Οταν 
πιά οί δόσεις καί τά χρέη τόν στρίμω- 
ξαν, έπεισε τό πλήρωμά του πού άπο- 
τελεΐτο άπό δυό ναυτικούς, νά ξεφύ- 
γουν άπό τή καθημερινή μιζέρια. Κι 
άρχισαν άμέσως λαθρεμπόριο ναρκω
τικών κι οινοπνευματωδών καί κυρίως 
τού Γερμανικού ποτού «ΣΝΑΠΣ» πού 
τό άγόραζαν πάμφθηνα στό ' Αμβούρ
γο καί τό πουλούσαν πανάκριβα σέ 
διψασμένους —γιά ισχυρά οινοπνευ
ματώδη— Σουηδούς.

Κι οί Σουηδοί —σχεδόν όλοι— όχι 
μόνο λόγω κλίματος καί κρύου, είναι 
επιρρεπείς καί στά ισχυρά οινοπνευμα
τώδη ποτά καί τό Γερμανικό «ΣΝΑΠΣ» 
πού τό πλήρωναν όσο-όσο!

Παρ' όλ' αύτά, τό λαθρεμπόριο δέν 
τούς ικανοποιούσε πιά. ' Ο καπετάνιος 
κι οί δυό συνεταίροι ιου όσο περισσό

τερα κέρδιζαν, τόσο πιό πολλά σπατα- 
λοΰσαν, κι όλο βρίσκονταν βουτηγμέ
νοι πιότερο στό χρέος. Τότε, άπεφάσι- 
σαν νά στραφούν πρός τήν... πειρα
τεία.

Μόλις νύχτωνε στό Γκέτεμποργκ 
(Σουηδίας) έπεδίδονταν στή λαφυρα
γωγία ένός εργοστασίου κατασκευής 
πλαστικών σωλήνων. Κάθε βράδυ, ά- 
νενόχλητοι, βοηθούμενοι κι άπό τήν 
έμφυτη άφέλεια τών Σουηδών, οί τρεϊς 
λωποδύτες, μετέφεραν μεγάλες ποσό
τητες τού κλοπιμαίου εμπορεύματος 
στό καράβι τους. ' Η έπιτυχία αύτή είχε 
μεθύσει τούς τρεϊς σαλταδόρους.

Σ' ένα άπόμερο σημείο τού λιμανιού 
ήταν άραγμένο ένα καράβι πού περίμε- 
νε νά ξανοίξη ό καιρός καί ν' αρχίσει τίς 
κρουαζιέρες του μέ ξένους περιηγητές 
στά φιόρδ.

Μέ τόλμη, θράσος καί θάρρος τό 
«ΖΕΕφΑΛΚΕ» ζύγωσε τό Σουηδικό «ΠΡΙ- 
ΓΚΙΠΙΣΣΑ ΡΕΓΓΙΝΑ» καί μέ ρεσάλτο, οί 
πειρατές κατέλαβαν τό πλοίο, χωρίς αν
τίσταση. Μέ εμπειρία, άρχισαν πρώτα 
τό ξήλωμα τού ασυρμάτου καί τού 
συστήματος Ραντάρ, καί μετέφεραν, μέ 
προσοχή, αύτά στό καράβι τους!...

Κατόπιν, ξάφρισαν ό,τι πολύτιμο ύ- 
πήρχε, πορσελάνες έξαιρετικές, πίνα
κες αξίας —μεγάλων θαλασσογράφων— 
κ.ά.

Καί σάν καλοί... εγκληματίες γιά νά 
μή άφήσουν ίχνη, σκέφθηκαν νά τό 
βουλιάξουν, κι άνοιξαν τούς κρουνούς 
στήν ύφαλο.. Εύθύς άμέσως, σήκωσαν 
άγκυρα, κι άνοίχτηκαν!

Τότε όμως, τούς έγκατέλειψε ή τύχη, 
γιατί στό σημείο εκείνο, τά νερά τού 
λιμανιού ήσαν άβαθή, καί τό καράβι 
κάθησε κι έγειρε στό πλάι, μέ μεγάλη 
κλίσι...

Τή σκηνή παρακολουθούσε άπό τή 
στεριά ένας Σουηδός πού είχε τή συνή
θεια νά σηκώνεται χαράματα, κι είδε τίς 
παράξενες κινήσεις, σημείωσε τόνομα 
τού καραβιού «ΖΕΕφΑΛΚΕ» κγ ειδο
ποίησε τήν άστυνομία.

’ Η άστυνομία, ζήτησε τήν ύποστήρι- 
ξη τής είσαγγελικής άρχής (κι έκεϊ γρα
φειοκρατία) γιά νά έρευνήσει τό «ΖΕΕ
φΑΛΚΕ» κι ώς ότου γίνουν αύτές οί 
διατυπώσεις... τό πειρατικό έκανε... φτε
ρά!..

Μ ' όλους τούς δισταγμούς τών δια
φόρων άρμοδίων ένα ταχύ τελωνιακό 
περιπολικό, έντόπισε έγκαιρα τό «ΖΕΕ
φΑΛΚΕ» μέσα στά χωρικά ϋδατα τής 
Σουηδίας καί τό οδήγησε πίσω τό Γερ
μανικό πειρατικό.

Μιά συστηματική έρευνα άπεκάλυψε 
όχι μόνο τά· οινοπνευματώδη, άλλά καί 
πολλά κλεψιμέϊκα πολυτελέστατα άν- 
τικείμενα, πίνακες, ήλεκτρονικά μηχα
νήματα, φανοστάτες ήλεκτρικούς ώς 
καί στακτοδοχεϊα!

Οί τρεϊς συνελήφθησαν, φυσικά, καί 
μέχρι τινός βρίσκονταν σ ’ άπομόνωση 
σ ’ ένα κελλί τών φυλακών τής Σουηδι
κής πρωτεύουσας, καί τό καράβι τους 
κατασχεμένο καί σφραγισμένο άπό τίς 
άρχές, σέ άθλια κατάσταση, δεμένο σέ 
μιά άπόμερη γωνιά τού λιμανιού ςοΰ 
Γκέτεμποργκ...

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός τόν
' Αρχηγόν τής ' Αστυνομίας Πόλεων 

Κύριε ' Αρχηγέ,
Επιθυμώ διά τής παρούσης νά έκφόασω δΓ ύμών, τάς θερμοτάτας Εύχαριστίας μου πρός τόν 

' Αστυφύλακα τής Τροχαίας ' Αθηνών, ό όποιος τήν 11 ην πρωινήν τής 2ας ' Οκτωβρίου 1980, μέ αύτοθυσίαν 
καί κίνδυνον τής άρτιμελείας του καί έσωσε, κυριολεκτικώς, τήν ζωήν μου.

Τό συμβάν έλαβε χώραν εις τήν όδόν' Αγίου Κων/νου, όπου κατά τήν ώς άνω ήμερομηνίαν καί ώραν όδηγών 
τό αύτοκίνητόν μου, άπώλεσα τάς αισθήσεις μου, συνεπεία αιφνίδιας άδιαθεσίας καί ολίγον δεϊν νά 
παρεσυρόμην άπό τά διερχόμενα αύτοκίνητα, άν δέν έπενέβαινεν άστραπιαίως ό άνωτέρω ' Αστυφύλακας.

Πρόλαβε καί μέ έπιασε πρίν πέσω στήν άσφαλτο γιατί έγώ τό μόνο πού θυμάμαι είναι ότι τράβηξα 
χειρόφρενο καί βγήκα έξω. Μέ μετέφερε στό Α' Βοηθειών καί μοϋ έδωσαν τίς Πρώτες Βοήθειες. Δυστυχώς 
άγνοώ τά στοιχεία τού σωτήρος μου ' Αστυφύλακος. Είχε ένα αύτοκίνητο ύπηρεσιακό πιθανόν FORD πολιτικό 
καί έπέβαινον άλλοι δύο άστυφύλακες μέ πολιτικά καί έδωσε σήμα στό κέντρο.

Είμαι βέβαιος ότι θά μεταφέρετε εις αύτόν τάς εύχαριστίας μου καί τήν έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης μου. 
Τοιοϋτοι άνδρες τιμούν τήν ϋπηρεσίαν των καί τό ένδοξον Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, πού 

νυχθημερόν μοχθεί, προσφέροντας τάς πολυτίμους ϋπηρεσίας των, εις τό Κοινωνικόν σύνολον.

Πρόκειται γιά τούς άστυφ. Τσιμπούκη Κ. Στεφανάκη Μιχ. καί Κουλουβάκο Πιέρ.

Μέτά τιμής 
Μάρκος Χωριανόπουλος 

Σωκράτους 22, Γαλάτσι
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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ»

ΦίΜΕΑΗΜ ΜΕΡΜΘΕ 
ΕΥΡΡΒΑΦΕΥ L

Τήν ημέρα, στις μακρές πορείες μου άκουγα μόνο τό 
μακρό τραγούδι τού φτωχού οδηγού μου. Τήν νύχτα κοιμόμουν ήσυχα κάτω 
άπό μερικές ροδοδάφνες στην όχθη τού Εύρώτα. Τά έρείπια τής Σπάρτης 
σιωπούσαν γύρω μου, κι ή δόξα ή ίδια ήταν άφωνη: έξαντλημένος άπό τήν 
ζέστη τού καλοκαιριού, ό Εύρώτας μόλις καί κυλούσε λίγο γάργαρο νερό 
άνάμεσα στίς δυό όχθες του, σάν νά ήθελε ν' άφήση περισσότερο χώρο στό 
αίμα πού σέ λίγο έπρόκειτο νά γέμιση τήν κοίτη του».

Ο ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ. έπιστρέφοντας 
άπό τήν Ανατολή έφερνε μαζί 

του τό « Οδοιπορικό», τούς «Μάρτυρες» 
καί τήν ελευθερία τής Έλλάόος». παρα
τήρησε επιγραμματικά σύγχρονος με
λετητής τού έργου του.

Δεν είναι λίγο νά ξεκινάς γιά ένα 
ταξ/όι μέ σκοπό ν ' άποτελειώσης ένα 
βιβλίο, καί όχι μόνο νά έπιστρέφης καί 
μ ' ένα δεύτερο, άλλά μ ' ένα έργο πού 
θά φορτωθή σέ λίγο κάθε λογής συνέ
πειες.

«Είχα διαμορφώσει τό σχέδιο των 
«Μαρτύρων», σημειώνει στόν Πρόλογο 
ό Ιδιος. Στά περισσότερα άπό τά βιβλία 
τού έργου είχε γίνει τό πρώτο χέρι. 

Έθεώρησα ότι δέν έπρεπε νά βάλω τό 
τελευταίο, πριν νά ΐδώ τήν χώρα όπου 
είχα τοποθετήσει τήν σκηνή. Άλλο ι 
είναι αύτάρκεις. 'Εγώ χρειάζομαι νά 
συμπληρώνω τίς ’ελλείψειςμου μέ κάθε 
είδους έργασίες. "Ετσι, άν δέν βρή 
κανείς μέσα στό «’ Οδοιπορικό» αύτό 
τήν περιγραφή άπό αύτόν ή 'εκείνο τόν 
φημισμένο τόπο, θά πρέπει νά τήν 
άναζητήση ατούς «Μάρτυρες».

Κι έτσι πρέπει νά είναι. Γιατί όταν τό 
1806 ξεκινούσε γιά τήν Ανατολή, 'ε

κείνο πού 'επιθυμούσε ήταν νά όδοιπο- 
ρήση μαζί μέ τούς ήρωες τού μυθιστο
ρήματος του. Τό «Πνεύμα τού Χριστια
νισμού» (1801) βασικά καί ή «Άταλά» 
(1802) -άρχικά ένα έπεισόδιο άπό τό 
«Πνεύμα»- έχουν χαράξει τόν δρόμο 
του. άφού τού πρόαφεραν έξ άλλου 
άμέσως καί τήν μεγάλη δόξα. Τό ταξίδι 
είναι γ ι ' αύτόν ή πρώτη ύλη. πού πρέπει 
νά διοχετευθή στό λογοτεχνικό έργο. 
"Ετσι έγινε, άλλωστε, καί μέ τήν «Ά τα- 
λά». Τό ταξίδι του στήν Αμερική τό 
1791 έπρόσφερε στόν άδιαμόρφωτο 
άκόμη τότε συγγραφέα πέρα άπό τό 
φυσικό στοιχείο, καί τό άνθρώπινο. ΓΊ' 
αύτό καί "εντελώς άργά. όταν θ ' άρχίση 
τήν έκδοσι τών « Απάντων» του, τό 
1826, τότε μόνο θά σκεφθή νά έκδώση 
καί τίς 'εντυπώσεις του άπό τήν Α μερ ι
κή. τήν Ιταλία, τό Λευκό Όρος κλπ.

Ή  έκδοσις τών « Απάντων», όπως 
άρχιζε/, δείχνει σάν νά έχη πεισθή καί ό 
Σατωβριάνδος γιά τίς συνέπειες πού 
είχε προκαλέσει τό « Οδοιπορικό» του. 
Τό έργο προτάσσεται. Κι ό συγγραφεύς 
μάς 'εξηγεί στόν Πρόλογο, πώς βλέπει 
τώρα τό έργο του: «Τό Οδοιπορικό, 
έλαβε άπό τά γεγονότα τής ήμέρας 
καινούργιο είδος 'ενδιαφέροντος: έγινε

έργο "επίκαιρο, κατά κάποιο τρόπο, ένας 
τοπογραφικός χάρτης τού θεάτρου αύ- 
τού τού ιερού πολέμου, στόν όποιον 
έχουν προσηλώσει σήμερα τά μάτια
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Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: ' Ο Σατωβριάνδος σ ’ ένα πίνακα τού ζωγράφου Ζιροντέ. Κάτω: Ή  Ίουλιέττα Ρεκαμιέ, ή μεγάλη άγάπη τού 
Σατωβριάνδου. ’Επάνω: σκηνή άπό τά δεινά των Ελλήνων κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. Πρόκειται γιά τόν περίφημο πίνακα τού 
Θεοδώρου Βρυζάκη, μέ τόν τίτλο «Παρηγοριά».

τους όλοι οί λαοί. Πρόκειται νά μάθωμε 
αν ή Σπάρτη καί ή 'Αθήνα θά ξαναγεν- 
νηθούν ή άν θά μείνουν τυλιγμένες 
στήν σκόνη τους».

Ή  ένέργειά του αυτή είναι, δηλαδή, 
μιά πράξις πολιτική. Τό Μεσολόγγι μό
λις έχει πέσει, ό φιλελληνισμός βρίσκε
ται ατό κορύφωμά του κι ό Σατωβριάν- 
δος θεωρεί πώς ό καλύτερος τρόπος γιά 
νά βοηθήση τήν ελληνική ύπόθεσι, εί
ναι ν ' άκουσθή ξανά ή φωνή του μέ τό 
έργο έκεϊνο γιά τό όποιο φτάνοντας 
κάποια στιγμή στόν απολογισμό θά ση
μείωση, όχι χωρίς κάποια έκπληξι καί 
αυτός, τά άκόλουθα:« 'Από τις 'εργασίες 
μου ή λιγώτερο καλοφτιαγμένη, «Τό 
πνεύμα τού Χριστιανισμού», μέ έτίμησε 
περισσότερο. Ή  πιό τελειοποιημένη οί 
«Μάρτυρες», λίγο έμεγάλωααν τήν συμ
πάθεια τού κοινού. Τό «’Οδοιπορικό», 
πού μέ κούρασε λιγώτερο, καί πού 
έμεινε ώστόσο ή εύνοουμένη μου, είχε 
τήν μεγαλύτερη ’επιτυχία».

'Επιτυχία; Μάλλον άδύνατη ή λέξις, 
γιά νά χαρακτηρισθή αύτός ό χωρίς 
προηγούμενο 'εκδοτικός θρίαμβος: «Δέν 
είχε περάσει 'ενάμισης μήνας», γράφει 
προσεκτικός μελετητής τής τύχης τού 
έργου, «άπό τότε πού δημοσιεύθηκε ή

εργασία αυτή καί οί ζητήσεις μεγάλω
ναν καθημερινά. Μόλις καί άρκοϋααν 
δώδεκα τυπογραφεία. Τυπώνουν άόιά- 
κοπα καί αμέσως γίνονται όλα ανάρπα
στα. Μεταφράζουν τόν Σατωβριάνδο 
στήν Ιταλία, στήν Γερμανία καί σ ' 
άλλα κράτη. "Εξω όμως άπό τήν πατρί
δα του, οί ξένοι θέλουν νά διαβάσουν τό 
έργο στήν γλώσσα πού είναι γραμμένο. 
Ποτέ ίσως δέν είχε παρουσιασθή πιό 
άμεση καί πιό γενική επιτυχία».

"Ηταν, λοιπόν, αναπόφευκτο μιά τό
σο 'εκτεταμένη ευρωπαϊκή ’επιτυχία νά 
φορτώση τό έργο καί μέ λογής λογής 
συνέπειες. «"Ο,τι μ ' άρέσει νά παρακο
λουθώ σ ' έκεϊνον. έγραφε στήν έποχή 
του ό έξοχώτερος άπό τούς Γάλλους 
κριτικούς, ό Σαίντ-Μπέβ, είναι ό πρώ
τος άπό τούς Τσάιλντ-Χάρολντ τού αιώ
ν ος στήν ποιητική του περιπλάνησι». Κι 
αφού ή ύπεύθυνη γνώμη γιά τήν κατα
γωγή τού περιπλανώμενου παιδιού τού 
αιώνα, τούβυρωνικού ΤσάιλντΧάρολντ, 
πρέπει νά γίνη σεβαστή, τότε τό 'επόμε
νο βήμα, πού σημειώνει σύγχρονος 
κριτικός, πρέπει νά μάς κάνη λιγώτερο 
διατακτικούς γιά νά τόν δεχθούμε: «' Ο 
Σατωβριάνδος είναι εκείνος πού έστειλε 
στήν 'Ελλάδα γιά νά πεθάνη 'εκεί, μ ’

έναν αξιοζήλευτο θάνατο, τόν μεγάλον 
ποιητή λόρδο Βύρωνα».

Μά τί ήταν, τέλος πάντων, αυτό τό 
πολυθρύλητο « Οδοιπορικό», καί γιατί, 
πολύ περισσότερο, 'ενώ ολόκληρη ή 
Ευρώπη τό είχε χαιρετήσει μέ τέτοιον 
ενθουσιασμό, ή Ελλάδα τό είχε αγνοή
σει; Τόν συγγραφέα όμως δέν τόν είχε 
άγνοήσει καθόλου. Αντίθετα, είχε απεύ- 
σει νά τόν γνωρίση, καί πολύ 'ενωρίς ήδη 
άπό τό 1805, όταν βλ έπη τό φώς τής 
δημοσιότητος ή πρώτη άπό τις δυό μετα
φράσεις τής « Άταλά». Ή  άπάντησις ατό 
δεύτερο αύτό 'ερώτημα μόνο έμμεσα, άπό 
τόν ΡοΤδη. μπορεί νά προέλθη: επειδή τό 
«’Οδοιπορικό» έπρεπε νά περιμένη τήν 
έμφάνισι εκείνου ατά έλληνικά γράμματα, 
γιά νά γίνη γνωστό στήν νεοελληνική 
κοινωνία, μαζί μέ τόν στοχασμό τού ΡοΤ
δη, μόλις όμως τό 1860. Αίτια γι ’ αύτήν 
τήν καθυστέρηση ήταν ή καταφανής 
άποδιοργάνωσις τής ελληνικής πνευ
ματικής ζωής στις πρώτες δεκαετίες 
μετά τήν 'Απελευθέρωσι. Αύτό τό νόη
μα έχει καί ή παρατήρησις τού συγγρα
φέα τής Πάπισσας, όταν διαπιστώνη ότι 
«έπί τών οίκτρών τής δουλείας χρόνων, 
καίπερ ευάριθμα όντα τά βιβλία, ή σαν 
όμως ώς πρός τήν 'εκλογήν πολλώ τών
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καθ ’ ήμας κρείττω».

"Οσο γιά τό πρώτο ερώτημα, εκείνο 
πού θά είχε κανείς νά παρατηρήση είναι 
ότι, όπως έκδόθηκε χωρίς προηγούμε
νο, ή εκδοτική επιτυχία τού «'Οδοιπο
ρικού» κατά άνάλογο τρόπο, μακριά 
άπό κάθε σχετικό προηγούμενο, πραγ
ματοποιήθηκε αύτό τό άπίστευτο ταξί
δι. Μέσα σέ ένα χρονικό διάστημα 18 
ήμερών μόνο, άπό τήν στιγμή, δηλαδή, 
όπου ό Σατωβριάνδος πατάει τό πόδι 
του στήν Μεθώνη, στις 10 Αύγούστου 
1806, έως ότου φθάνη στήν Κερατέα, 
στις 27 τού ίδιου μηνάς, άπ' όπου καί 
θά άναχωρήση γιά τά νησιά καί τήν 
κυρίως Ανατολή, κλείνεταπόα’ μέρος 
τού ταξιδιού του, πού είναι καί τό σπου
δαιότερο, άφού είχε συμπεριλάβει τά 
σημαντικώτερα άπό περιηγητική αποψι 
μέρη, δηλαδή τήν περιοχή τής Σπάρτης 
καί τής Αθήνας, καί στό όποιο κυρίως 
οφείλει τούς ’επαίνους γενικά τό «’ Ο
δοιπορικό».

Μέσα σ ’ ένα τόσο περιορισμένο χρο
νικό διάστημα, μέ τόν ιδιαίτερο βραδύ 
ρυθμό μέ τόν όποιον γινόταν ένα ταξίδι 
στήν Ελλάδα ό τρόπος πού πραγματο
ποιήθηκε άπό τόν Σατωβριόνδο άγγιζε 
τά όρια τού σκανδάλου. Γιατί, όπως θά 
σημείωση μέ άρκετή χαιρεκακία ένας 
άπό τούς λιγοστούς, άλλά δριμύτατος 
’επικριτής του. ό Ιταλός γιατρός Ιω άν
νης Άβραμιώτης, ό ύπηρέτης καί όιερ- 
μηνεύς τού Σατωβριάνδου πήγε καί τόν 
βρήκε ιδιαιτέρως, όταν έφθασαν στό 
"Αργος, καί τόν έξόρκισε νά κάνη ό,τι 
περνούσε άπό τό χέρι του, ώστε νά 
συγκατατεθή τό άφεντικό του νά ξε- 
κουρασθή μιά μέρα τουλάχιστον 'εκεί. 
«Επειδή, συνεχίζει ό Αβραμιώτης, μού 
ομολόγησε πώς δυό ώρες άφού έφθα
ναν σέ όποιοδήποτε μέρος, ό Σατω- 
βριάνόος είχε τήν συνήθεια νά φεύγη: 
γι' αύτό καί ή ανυπομονησία του νά 
φθάση στήν 'Αθήνα γιά νά γλυτώση 
άπό ένα άφεντικό πού ήταν ταχυδρό
μος».

Καί μπορεί, βέβαια, ό Σαίντ Μπέβ νά 
έπιμένη πώς «είναι ζωγράφος, όπως 
άλλοι είναι κατακτηταί: veni, vidi, vici», 
άλλά ή ταξιδιωτική συμπεριφορά τού 
συγγραφέα μας. όσο καί νά άποδίόεται 
εύστοχώτατα μέ τό περίφημο αύτό μό
το τού Καίααρα, άγγιζε τά όρια τού 
σκανδάλου καί γιά ένα πρόσθετο άκόμη 
λόγο: ό ρυθμός τού ταξιδιού του ήταν 
φανερή πρόκλησις γιά όλους τούς με
γάλους περιηγητές τού έλληνικού χώ
ρου πού είχαν προηγηθή χρονικά στό 
« Οδοιπορικό». Καί νά σκεφθή κανείς 
πώς ούτε άσήμαντοι ήταν ούτε λίγοι.

Μέ έκσταση καί 
θαυμασμό 
μπρος στά ερείπια 
τής αρχαίας 
Σπάρτης

Γιατί τήν εποχή όπου ό μεγάλος ρομαν
τικός 'επιχειρεί τό ταξίδι του, τόσο ό 
γαλλικός, άλλά πολύ περισσότερο ό 
άγγλικός περιηγητισμός γνωρίζει τήν 
μεγάλη άκμή του. Ο ίδιος ό Σατω- 
βριάνόος θά μάς μιλήση μέ πολύ χιού
μορ γι ’ αύτή τήν 'επιδημία:

«'Υπάρχουν συνεχώς "Αγγλοι στοάς 
δρόμους τής Πελοποννήσου: οί παπά
δες μού είπαν πώς είχαν όεί τόν τελευ
ταίο καιρό άρχαιολόγους καί αξιωματι
κούς αυτής τής έθνικότητος. 'Αφού 
ύπάρχει μάλιστα στόν Μυστρά ένα έλ- 
ληνικό σπίτι πού τό λένε «άγγλικό παν
δοχείο». Τρώει κανείς έκεί ρόστ-μπίφ 
καί πίνει κρασί πορτό. Ό  ταξιδιώτης 
αισθάνεται έτσι άρκετά ύποχρεωμένος 
ατούς Αγγλους: ’Εόημιούργησαν ώ- 
ραία πανδοχεία σέ ολόκληρη τήν Εύ- 
ρώπη, στήν Ιταλία, στήν Ελβετία, στήν 
Γερμανία, στήν Ισπανία, στήν Κων
σταντινούπολή στήν Αθήνα, άκόμη κι 
έξω άπό τήν Σπάρτη, παρά τις διαμαρ
τυρίες τού Λυκούργου».

Αύτό είναι τό μεγάλο πλήθος τών Ά γ 
γλων περιηγητών, γιά τούς όποιους έ
νας συμπατριώτης τού Σατωβριάνδου. 
ό φορμπέν, σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«Συνήντησα στήν Αθήνα πλούσιους 
"Αγγλους, πού 'εκείνο κυρίως πού τούς 
ένδιέφερε ήταν νά διασχίσουν τήν Ελ
λάδα όσο πιό γρήγορα μπορούσαν. 
Άρκετά. όμως, χρόνια πριν ο ί ξένοι 
ταξιδιώτες πού περιηγούνται τόν έλλη- 
νικό χώρο, καί άποβλέπουν στήν συγ
γραφή. έχουν άρχισει νά άφιερώνουν 
συνεχώς καί περισσότερο χρόνο. Τώρα 
ή δραστηριότητά τους έχει ξεφύγει άπό 
τούς χιλιοπατημένους άρχαιολογικούς 
τόπους τού Νότου, προχωρούν στήν 
ένδοχώρα, καί φθάνουν έως τις όκμό- 
ζουσες περιοχές τής Βορείου Ελλάδος. 
Οί άπαιτήσεις έχουν αύξηθή, έπειδή, 
παράλληλα πρός τόν άρχαίο κόσμο, 
έχει άρχισε/ νά κάνη συνεχώς καί πιό 
έντονη τήν παρουσία του ό νέος έλλη- 
νισμός. "Ετσι, χαρακτηριστικό, γιά νά 
περιορισθώ στοάς πιό γνωστούς καί πιό

σημαντικούς, άπό τούς Γάλλους, τό 
ταξίδι τού Σουαζέλ Γκουφιέ είναι καρ
πός έπανειλημμένων περιηγήσεων καί 
τής πολύχρονης παραμονής του ώς 
πρεσβευτού τής χώρας του στήν Τουρ
κία. Τού Καστελλάν, πού άναφέρεται 
κυρίως στήν Πελοπόννησο, τό ταξίδι 
έκράτησε έξη μήνες. Οί άδελφοί Στεφα- 
νόπολι έπραγματοποίησαν δυό διαδο
χικά ταξίδια σέ δυό συνεχή χρόνια καί ό 
Γκύς 'επανειλημμένα ταξίδια. Ο Που- 
κεβίλ, τέλος, έκανε έργο τής ζωής του 
τήνπεριήγησι στήν Ελλάδα. Εξάλλου, 
ό Ιταλός Σκροφάνι άφιέρωσε δύο χρό
νια γιά τό έλληνικό του ταξίδι, ό Γερμα- 
νός Μπαρτόλντυ. τόί'όιο, καί ό Σουηδός 
Μπγέρνσταλ γράφει τά γράμματά του 
στό διάστημα 1769-1781. Τέλος, άπό 
τούς "Αγγλους, ό Τσάντλερ παραμένει 
στήν Ελλάδα δυό χρόνια, ό Κλάρκ τό 
ίδιο, καθώς καί ό Χομπχάουζ, ό Τζέλ 
πέντε, καί. τέλος, ό Λήκ πραγματοποεϊ 
τέσσερα ταξίδια στήν Β. Ελλάδα καί 
δυό στό ν Μόριά.

Κι όμως. Ο Σατωβριάνδος θά περ/η- 
γηθή άποκλειστικά τούς πολυσύχνα
στους άρχαιολογικούς τόπους, περιορί
ζοντας βασικά τά ένδιαφέροντά του στόν 
άξονα Σπάρτη Αθήνα καί σέ ό,τι θά 
συναντήση σ ' αύτήν τήν ένωτική γραμ
μή. Ετσι, δέν θά ξεστρατίση γιά νά 
έπισκεφθή τήν 'Ολυμπία, καί πολύ λι- 
γώτερο, δέν θά τροπή πρός τούς Δελ
φούς. Άπό τήν άλλη μεριά ή γοητεία 
τής άρχαιότητος δέν θά τόν άναγκάση 
νά άποστρέψη τό πρόσωπό του άπό 
τήν σύγχρονη Ελλάδα. Αντίθετα, θά 
μιλήση γιά τήν κατάστσσί της, θά περι- 
γράψη τούς άνθρώπους της, θά έκταθή 
στό μέλλον της. Κι όλα αύτά χωρίς κάν 
νά άναχθή στόν κορμό τού νέου Ελλη
νισμού, πού ήταν τότε ή κυρίως 'Ελλάς 
καί τά νησιά. Παρά τις βασικές αύτές 
'ελλείψεις, ό κατηγορηματικός τρόπος 
μέ τόν όποιον μιλάει γιά τήν θέσι πού 
πήρε τό βιβλίο του, γίνεται άκόμη ένα 
σημείο άπορίας γιά τόν άναγνώστη:

«"Αν ήμουν πολύ λίγο άξιος ν ' άνθί
ξω τόν δρόμο, ένοιωσα όμως τήν πολύ 
μεγάλη εύχαρίστησι νά ίδώ ότι τόν 
άκολούθησαν ύστερα άπό μένα. Πραγ
ματικά, τό «' Οδοιπορικό» μου. μόλις καί 
δημοσιεύθηκε, έχρησίμευσε ώς οδηγός 
σ ' ένα πλήθος ταξιδιώτες. Εκείνο πού 
τό συσταίνει στό κοινό είναι ή άκρίβειά 
του. Είναι τό ταξιδιωτικό βιβλίο τών 
'ερειπίων: σημαδεύω μέ σχολαστικότη
τα τούς δρόμους, τις κατοικίες καί τούς 
σταθμούς τής δόξας. Πάνω άπό χίλιοι 
πεντακόσιοι "Αγγλοι έπεσκέφθηκαν τήν 
Αθήνα τά τελευταία αύτά χρόνια. Αύ-
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τά γράφει:
Καί φαίνεται πώς είχε δίκιο. Τότε, δεν 

μένει τίποτε άλλο παρά ν ' άναζητήσω- 
με άλλου τό μυστικό μιας επιτυχίας, 
πού. άν κρίνωμε άπό τήν έκτασί της, 
πρέπει νά στηρίχθηκε καί στην εύνοια 
τού μεγάλου κοινού. Καί είναι, βέβαια, 
βασικά τό ύφος. Ό  χαρακτηρισμός 
όμως πού τού άποδόθηκε άρκετά έ- 
νωρίς -άπό τόν φίλο του Ζουμπέρ- «ό 
σαγηνευτής»- προκειμένου τουλάχιστον 
γιά τό * ’ Οδοιπορικό», δέν θά πρέπει νά 
είναι άσχετος πρός τήν γενική δομή τού 
έργου. Γιατί, άν ό τρόπος μέ τόν όποιον 
έταξίδεψε προκαλεί έντύπωσι, ό τρόπος 
μέ τόν όποιον έπεξεργάσθηκε τό ύλικό 
τού ταξιδιού του, πρέπει νά προκαλή 
άνάλογη, πρός άντίθετη όμως κατεύ- 
θυνσι, έντύπωσι. Εδώ, δηλαδή, δέν 
πρόκειται γιά τήν γνωστή άόιάκοπη 
φροντίδα μέ τήν όποια περιέβαλλε τά 
έργα του, άλλά γιά τήν ιδιαίτερη μέρι
μνά του νά μελετήση τά έργα όσων 
είχαν προηγηθή, κάτι πού δέν συνέβσι- 
ve κατά κανόνα ατό παρελθόν ατούς 
ομοτέχνους του. καί τό όποιο πολύ 
λιγώτερο θά περίμένε κανείς νά συμβή 
γιά ένα έργο ριζικά ύποκειμενικό.

Ή  άπόκτησις τής εμπειρίας αύτής 
γίνεται γιά τόν Σατωβριάνδρο έξαιρετι- 
κά πολύτιμη. “Οχι μόνο έπισημαίνει τις 
άδυναμίες των παλαιοτέρων έργων, ή 
κυριώτερη άπό τις όποιες είναι ή φορτι
κά έπίμονη, άναλυτική περιγραφή των 
μνημείων τής άρχαιότητος, καί σέ έργα 
πού δέν έχουν συγκεκριμένο άρχαιολο- 
γικό σκοπό, άλλά καί ανευρίσκει τούς 
φιλολογικούς του προγόνους. “Ετσι άπό 
τόν άρχαιολάτρη συμπατριώτη του 
Σουαζέλ Γκουφιέ θά πληροφορηθή γιά 
πρώτη φορά πόσο ή περιήγησις, κι όταν 
άκόμη είναι έργο σπουδής καί κατα
γραφής των μνημείων -όπως καί ήταν 
γιά τήν περίπτωσι εκείνου- μπορεί νά 
άνταποκριθή στήν ύπόσχεσι πού κρύβει 
ό τίτλος τού βιβλίου -Voyage pittores- 
gue- άρκεί π.χ. ή τεχνική νά καταλύση 
τό καθιερωμένο καί νά προσφέρη τήν 
χάρι τού ζωντανού διαλόγου. "Οταν ό 
συγγραφεύς μας, λοιπόν, σπρωγμένος 
άπό τήν λατρευτική του προσήλωσι 
στήν Σπάρτη, προσπαθεί μάταια νά ά- 
νιχνεύση μ ιό νεκρή πολιτεία χωρίς μνη
μεία, ή προσφυγή στόν διάλογο χαρίζει 
ατό κείμενο, μέ τήν σχεδόν φωνογρα
φική άπόδοσι τής σχετικής συζητή-

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ
σεως, καί τήν χάρι τής φυσικής εύτρα- 
πελίας.

« Ό  ξεναγός μου μόλις καί ήξερε 
λίγες ιταλικές λέξεις. Γ<ά νά μή καταλα- 
βαίνη καλύτερα δοκίμαζα άσήμαντες 
φράσεις στά νέα έλληνικά: κακόγραφα 
μέ τό μολύβι λέξεις άπό τ ' άρχαία, 
μιλούσα ιταλικά καί αγγλικά, άνακά- 
τευα γαλλικά σέ όλα αύτά. Ό  Ζοζέφ 
ήθελε νά μάς φέρη σέ συνεννόησι, άλλά 
τό μόνο πού κατάφερνε ήταν νά μεγα- 
λώνη τήν σύγχυσι. ' Ο γενίτσαρος κι ό 
οδηγός (κάτι σάν μισο-νέγρος Εβραίος) 
έδιναν τήν γνώμη τους τουρκικά κι 
αύξαιναν τό κακό. Μιλούσαμε όλοι ταυ
τόχρονα. φωνάζαμε, χειρονομούσαμε. 
Μέ τά διαφορετικά ρούχα μας, μέ τήν 
ποικιλία γλωσσών καί φυσιογνωμιών, 
μοιάζαμε μέ σύναξι άπό δαιμονικά κουρ
νιασμένα τό ήλιοβασίλεμα στήν κορυ
φή αύτών τών έρειπίων. Πίσω μας 
είχαμε τά δάση καί τούς καταρράχτες 
τού Ταΰγετου, τήν Λακωνία στά πόδια 
μας. καί τόν ωραιότερο ούρανό πάνω 
άπό τό κεφάλι μας.

-  Νά ό Μυστράς έλεγα στόν ξεναγό; 
είναι ή Λακεδαίμων. δέν είναι;

Μού άπαντούσε:
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-  'Η  Λακεόαϊμων, σινιόρ; Πώς;
-  Σάς λέω, ή Λακεόαϊμων ή ή Σπάρ

τη:
Η Σπάρτη; Τί;

-  Σάς ρωτώ άν ό Μυστράς είναι ή 
Σπάρτη,

-  Δέν καταλαβαίνω.
-  Πώς! 'Εσείς ένας "Ελληνας, ένας 

Λακεδαιμόνιος δέν ξέρετε τό όνομα τής 
Σπάρτης;

-  Σπάρτη; "Α, ναι! Μεγάλη δημο
κρατία! Περίφημος Λυκούργος!

-  Λοιπόν, ό Μυστράς είναι ή Λακε- 
όαίμων;

- Ό  "Ελληνας συγκατάνεψε μέ τό 
κεφάλι. Καταευχαριστήθηκα.

-  Τώρα, ξανάρχισα, 'εξηγείστε μου 
αυτό πού βλέπω: ποιό είναι αυτό τό 
τμήμα τής πόλεως;

Καί έδειξα τό τμήμα πού ήταν μπρο
στά μου, λίγο δεξιά.

-  Τό Μεσοχώριον, άπάντησε.
-  Ναι, καταλαβαίνω, άλλά ποιό τμή

μα τής Λακεδαίμονος;
- ' Η Λακεόαϊμων; Τί;
"Ημουν έξω φρενών.
-  Δείξτε μου, τουλάχιστον, τό ποτά

μι.
Κι έπανελάμβανα: ποταμός, ποταμός.
"Ο “Ελληναςμοϋ έδειξε τόνχείμαρρο 

πού λεγόταν «ποτάμι τών Εβραίων».
-  Πώς, είναι ό Ευρώτας; άδύνατον! 

Πέστε μου πού είναι ό Βασιλοπόταμος;
Ό  ξεναγός έκανε μεγάλες χειρονο

μίες, καί άπλωσε τό χέρι δεξιά άπότήν 
μεριά τών Άμυκλών»

’Η άναζήτησις, όμως, τών έπιόρά- 
σεων παίρνει μεγαλύτερη σπουόαιότη- 
τα σέ μέρη όπου ό μεγάλος ρομαντικός 
παρουσιάζει όλη τήν όύναμι τού ταλέν
του του. Είναι, λοιπόν εύτύχημα πώς 
ένας φιλολογικός έκδοτης τού « Οδοι
πορικού», ό Αιμίλιος Μαλάκης, έπεσή- 
μανε συγγένεια άνάμεσα ατό τελευταίο 
αύτό καί στό έργο τού "Αγγλου περιη- 
γητοϋ Ρίτσαρντ Τσάντλερ (1764), καί 
μάλιστα στό τμήμα έκεϊνο τού ταξιδιού 
τού Σατωβριάνδου, πού θεωρείται τό 
σημαντικώτερο άπό κάθε άποψι, τήν 
περιγραφή τής Άκροπόλεως.

"Ας παρακολουθήσωμε πρώτα τό κεί
μενο τού Τσάντλερ:

«Κουρούνες, όπως παρατήρησα συ
χνά, πετοϋν γύρω άπό τόν βράχο, χωρίς 
ν ’ άνεβαίνουν ώς τό πιό ψηλό σημείο 
του. Κι ό Λουκρήτιος βεβαιώνει, πώς κι 
αύτός άκόμη ό καπνός άπό τούς βω
μούς. όταν θά περίμεναν ίσως τροφή, 
δέν θά μπορούσε νά τις όελεάση πρός 
τά εκεί. Πράγμα πού τό άποδίδει λογικά 
όχι στόν φόβο τής ' Αθηνάς, όπως τρα

γουδούν οι "Ελληνες ποιητές, άλλά στήν 
φύσι τού τοπίου».

Καί σέ άλλο σημείο:
«'Εκτός άπό τις δυό ζωφόρους, όλες 

οί μετόπες ήσαν διακοσμημένες μέ με
γάλες άνάγλυφες μορφές, άρκετές άπό 
τις οποίες είναι σχεδόν τελείως πρός τήν 
πλευρά τού Υμηττού. Είναι έξαιρετικά 
'εντυπωσιακές, ιδίως όταν τις δή κανείς 
μέ τήν σωστή αναλογία φωτός καί σκιάς, 
καθώς ό ήλιος ανατέλλει πίσω άπό τό 
βουνό».

Μπορούμε τώρα νά μεταφερθούμε 
στήν περιγραφή τού Σατωβριάνδου»:

«Είδα, πάνω άπό τήν Άκρόπολι, τόν 
ήλιο ν ' άνατέλλη άνάμεσα στις δυό 
κορυφές τού Υμηττού. Οί κουρούνες 
πού φωλιάζουν γύρω άπό τό κάστρο, 
πού δέν ξεπερνούν όμως ποτέ τήν κο
ρυφή του, ζυγιάζονταν άπό κάτω μας. 
Τά μαύρα καί γυαλιστερά φτερά τους 
γλυκορόδιζαν άπό τις πρώτες άνταύ- 
γειες τήςήμέρας. Κολώνες γαλάζιου καί 
άνάερου καπνού άνέβαιναν στήν σκιά 
δίπλα στις πλαγιές τού Υμηττού, ση
μάδι άπό μελισσοτροφεία. Ή  Αθήνα, 
ή 'Ακρόπόλις καί τά 'ερείπια τού Παρ- 
θενώνος χρωματίζονταν μέ τήν ώραιό- 
τερη άπόχρωσι τού άνθους τής ροδακι
νιάς. Τά γλυπτά τού φειδία, καθώς τά 
χτυπούσε οριζόντια μιά χρυσή άκτίνα, 
ζωντάνευαν, κι έμοιαζαν νά κινούνται 
πάνω στό μάρμαρο μέ τήν κινητικότητα 
τών σκιών τούάνάγλυφου. Στό βάθος ή 
θάλασσα κι ό Πειραιάς ήσαν κατά λευκά 
άπό φώς. Καί ή άκρόπολις τής Κόριν
θου, άντανακλώντας τήνλάμψι τής και
νούργιας ήμέρας, έλαμπε στόν ορίζον
τα τής δύσεως αάν ένας βράχος άπό 
πορφύρα καί φωτιά».

Μοιάζει, άλήθεια, ύστερα άπό τήν 
σύγκρισι αύτή, νά είναι εύτύχημα ότι ό 
Γάλλος περιηγητής είχε ύπ' όψι του τό 
κείμενο τού Τσάντλερ, άφοϋ μιλάει μέ 
πολύ έπαινο στόν πρόλογο τού βιβλίου 
του. 'Η  λυρική δύναμις πού πηγάζει 
άπό τήν έκμετάλλευσι τών παρατηρή
σεων τού τελευταίου, καί αύτή μόνο θά 
ήταν άρκετή νά μαρτυρήση γιά τήν 
βαθειά τομή πού ήρθε νά χαράξη ό 
ποιητικός λόγος τού Σατωβριάνδου, σέ 
ένα λογοτεχνικό είδος τήν ταξιδιωτική 
φιλολογία πού δέν άσφυκτιούσε μόνο 
νά βρή τήν μορφή του, άλλά μέσα στήν 
ρομαντική έξαψη τής έποχής καί νά 
άποκτήση έκεϊνο τόν ιδιαίτερο παλμό 
πού ταίριαζε σέ μιά κλασική γή μέ τις 
δικές της ιδιαίτερες άπαιτήσεις.

Τό κλείσιμο τής περιγραφής μαρτυρεί 
πώς ή ταξιδιωτική φιλολογία τής έλλη- 
νικής γής, τουλάχιστον, έχει προικισθή

μέ μιά καινούρια όρασι: Είναι ή έπο- 
πτεία τού χώρου. Θά μπορούσε δηλαδή 
νά πή κανείς χαρακτηριστικά, πώς ό 
Σατωβριάνόος ήλθε νά βοηθήση τόν 
ταξιδιώτη πού χανόταν στήν λεπτομέ
ρεια, ν ' άντικρύση τό σύνολο καί στήν 
συνέχεια τόν έκτεταμένο χώρο.

Τί ένοχλητική, άλήθεια, πρέπει νά 
ήταν γιά τήν έποχή, ή λεπτομέρεια, 
όταν ή λογοτεχνία δέν έχει άναταλύψει 
άκόμη τήν αντιπροσωπευτική λεπτομέ
ρεια καί έτσι ή έκζήτησις τού μερικού 
οδηγεί άναπότρεπτα στήν άπώλεια τού 
συνόλου. Τώρα όμως! Ή  «άετήσια μα 
τιά», κατά τόν εύστοχο χαρακτηρισμό 
τού Σαίντ-Μπέβ, πού προσφέρει ή θεώ- 
ρησις τού Σατωβριάνδου, ξανοίγει άκό
μη πιό πέρα, καί μέσα στόν χρόνο. Κι 
αύτό γίνεται μέ τί άλλο, παρά μέ τό 
πρωταρχικό ύλικό πού προσφέρει ή 
ρομαντική έκρηξις, τήν άναπόλησι.

«Άπό τήν θέσι όπου βρισκόμαστε, 
θά είχαμε τήν δυνατότητα νά ίδούμε, 
στις όμορφες ήμέρες τής Αθήνας, τόν 
στόλο νάβγαίνη άπό τόν Πειραιά γιά νά 
πολεμήση τόν έχθρό ή γιά νά πάη στις 
γιορτές τής Δήλου. Θά μπορούσαμε ν ' 
ακούσουμε νά ξεσπούν στό θέατρο Διο
νύσου οί οδύνες τού Οίόίποόα, τού 
Φιλοκτήτη ή τής Εκάβης. Θά μπορού
σαμε ν ' άφουγκραατούμε τά χειροκρο
τήματα τών πολιτών ατούς λόγους τού 
Δημοσθένη. Αλλοίμονο όμως! κανέ
νας ήχος δέν έφτανε σ τ' αύτιά μας. 
Μόλις μερικές φωνές πού ξέφευγαν 
άπό ένα σκλαβωμένο όχλο έβγαιναν 
κατά διαστήματα άπό τά τείχη, πού 
τόσο καιρό άντιβόησαν άπό τήν φωνή 
ένός έλεύθερου λαού. "Ελεγα μέσα μου 
γιά νά παρηγορηθώ, ό, τι πρέπει νά λέμε 
άδιάκοπα μέσα μας. "Ολα περνούν, όλα 
τελειώνουν σ ’ αύτό τόν κόσμο. Πού 
πήγαν τά θεϊκά πνεύματα πού άν ήγει
ραν τόν ναό ατά έρείπ/α τού όποιου 
καθόμουν; Αύτός ό ήλιος πού ίσως νά 
φώτιζε τούς τελευταίους άναστεναγ- 
μούς τής δύστυχης κόρης τών Μεγά
ρων, είχεδεϊ τήν ύπέροχη Ασπασία νά 
πεθαίνη. Αύτός ό πίνακας τής Αττικής, 
αύτό τό θέαμα πού έθαύμαζα, τό είχαν 
θαυμάσει μάτια πού είχαν κλείσει πριν 
άπό δυό χιλιάδες χρόνια. Θά περάσω κι 
έγώ μέ τήν σειρά μου: άλλοι άνθρωποι, 
τό ίδιο πρόσκαιροι μ ' έμένα, θά έρθουν 
νά κάνουν τις ίδιες σκέψεις πάνω ατά 
ίδια έρείπ/α. ’ Η ζωή μας κι ή καρδιά μας 
βρίσκονται ατά χέρια τού Θεού: άς τόν 
άφήσωμε λοιπόν νά τις διαθέση καί τήν 
μια καί τήν άλλη».

Καί δέν πρόκειται άπλώς γιά μιά και
νούργια στάσι. γιά μιά καινούργια θέσι. 
Είναι κάτι περισσότερο άπό ανάγκη.
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' Η ναυμαχία τής Σαλαμίνος. Λεπτομέρεια άπό πίνακα τού Κ. Βολωνάκη. ' Ο όνειροπόλος καί έλληνολάτρης Σατωβριάνδος κατά τήνέπίσκεψή 
του ατήν Ελλάδα προσκύνησε τούς τόπους όπου έξελείχτηκαν τά μεγάλα γεγονότα τής ιστορίας.
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είναι άπαίτησις εσωτερική, συνυφασμέ- 
νη μέ αυτήν τήν ίδια τήν λογοτεχνική 
ύπόστασι. Ετσι, κι όταν δέν μπορή γιά 
όποιονδήποτε λόγο νά τήν προσφέρη ό 
Ιδιος ατόν εαυτό του. θά καταφύγη 
στήν μαρτυρία του τρίτου:

«·'Η  Κόρινθος βρίσκεται ατούς πρό- 
ποδες βουνών, σε μιά πεδιάδα πού 
άπλώνεται ώς τήν θάλασσα τής Κρίσ- 
σας, τόν σημερινό κόλπο τής Ναυπά- 
κτου. τό μόνο σύγχρονο όνομα στήν 

Ελλάδα, πού συναγωνίζεται σε ομορ
φιά τά άρχαία ονόματα. "Οταν ό καιρός 
είναι αίθριος, ξεχωρίζει κανείς πέρα άπ ' 
αύτή τήν θάλασσα, τήν κορυφή τού 
Έλικώνα καί τού Παρνασσού. Ωστό
σο άπό τήν πόλι τήν ίδια δέν βλέπεις τήν 
θάλασσα τού Σαρωνικού. Πρέπει ν ' 
άνεβής στόν Άκροκόρινθο. Άντικρύ- 
ζεις τότε όχι μονάχα αύτήν τήν θάλασ
σα, άλλά τό βλέμμα άπλώνεται έως τήν 
Άκρόπολι τών 'Αθηνών καί έως τις 
Καβοκολώνες: «Είναι, λέει ό Σπόν, μιά 
θέα άπό τις ώραιότερες τού κόσμου». 
Δέν δυσκολεύομαι νά τό πιστέψω. Για- 
τί, άκόμι7 κι άπό τούς πρόποδες τού 
Άκροκορίνθου, ή προοπτική είναι μα
γευτική».

«Μού άρκεϊ ένα ύψωμα γιά νά ξυ
πνήσουν στήν μνήμη μου οί γελαστές 
εικόνες τού μύθου καί τής ιστορίας», 
όμολογεϊό ίδιος, όταν άναζητή τό ύψω
μα αύτό ατό Άργος γιά νά άποκτήση 
τήν έποπτεία τού χώρου. Γιατί, τί ήλθε, 
άλήθεια, νά κάνη σ ' αύτή τήν χώρα 
παρά νά όνειροπολήση; Κι άν «τό μεγά
λο δίδαγμα τού Σατωβριάνδου πού ά- 
κούσθηκε κιόλας, είναι πώς ή γεωγρα
φία είναι μιά άνάστασις», τώρα στήν 
έποχή τής ώριμότητος. όταν ό ρομαντι
σμός έχη προεκτείνει τό ιστορικό βάθος, 
συγκρ/νοντας τήν διάθεσί του πρός ε
κείνην τήν εποχήν τού ταξιδιού τής 
Αμερικής, συνειδητοποιεί πώς ή πραγ

ματική όνειροπόλησις έχει άνάγκη άπό 
σταθερώτερα έρείσματα. όσα μόνον οί 
χώρες μέ παλιά καί έντονη ιστορική 
παράδοσι μπορούν νά προσφέρουν.

«Μετά τό δείπνο ό Ζοζέφ μού έφερε 
τήν σέλλα μου, πού μού χρησίμευε 
συνήθως γιά μαξιλάρι. Τυλίχτηκα ατό 
έπανωφόρι μου, καί ξάπλωσα στήν ό
χθη τού Εύρώτα, κάτω άπό μιά δάφνη. 
Ή  νύχτα ήταν τόσο καθαρή καί γαλή
νια πού ό Γαλαξίας σχημάτιζε σάν μιά 
αύγή πού τήν άντανακλούσε τό νερό 
τού ποταμού, καί ατό φώς τής όποιας 
θά μπορούσε κανείς νά διαβάση. 'Απο
κοιμήθηκα μέ τά μάτια στόν ούρανό, 
έχοντας ακριβώς πάνω άπό τό κεφάλι 
μου τόν άστερισμό τού Κύκνου τής

Λήδας.
"Ολα αύτά άρέσουν όταν είσαι είκοσι 

έτών, γιατί ή ζωή άρκείται, μπορεί νά πή 
κανείς, στόν ίδιο τόν έαυτό της, καί γιατί 
ύπάρχει στήν πρώτη νεότητα κάτι τό 
άνήσυχο καί τό άόριστο πού μάς σπρώ
χνει άσταμάτητα στις χίμαιρες. Σέ μιά 
ώριμώτερη όμως ήλικία, τό πνεύμα έ- 
πιστρέφει σέ σταθερώτερες προτιμή
σεις: Επιθυμεί κυρίως νά τραφή μέ 
αναμνήσεις καί μέ παραδείγματα τής 
ιστορίας. Εύχαρίστως θά ξανακοιμό- 
μουν στήν όχθη τού Εύρώτα ή τού 
Ιορδάνη, άν έπρόκειτο νά μέ έπισκε- 
φθούν στόν ύπνο μου οί ήρωίκές σκιές 
τών τριακοσίων Σπαρτιατών ή οί δώδε
κα γιοι τού Ιακώβ. Δέν θά πήγαινα 
όμως v ' άναζητήσω μιά καινούρια χώ
ρα πού δέν τήν έχει ξεσχίσει καθόλου τό

Ντελφίν Ντέ Κυστίν. Μέ τή γυναίκα αυτή 
είχε συνδεθεί ό Σατωβριάνδος.

ύνί τού άροτρου. Σήμερα πού χρειά
ζονται παλιές έρημοι πού νά μού προ
σφέρουν όταν θέλω τά τείχη τής Βαβυ- 
λώνος ή τις λεγεώνες τών Φαρσάλων, 
άγροί σπαρμένοι κόκκαλα πού τ ' αυλά
κια τους νά μέ διδάσκουν, καί όπου νά 
ξσναβρώ, σάν άνθρωπος πού είμαι, τό 
αίμα, τά δάκρυα καί τούς ιδρώτες τού 
άνθρώπου».

"Ηταν όμως ποτέ δυνατόν μιά παρό
μοια συμπεριφορά, πού δέν ζητάει νά 
περάση άπαρατήρητη, αλλά φθάνει σχε
δόν ατό σημείο νά γίνεται προκλητική, 
είναι ποτέ δυνατόν νά μή δημιουργήση 
άντιδράσεις, όταν ό ταξιδιώτης μας κυ
κλοφορεί σέ μιά έποχή όπου θεωρείται 
πώς όλα είναι πιά τακτοποιημένα, πώςό 
περιηγητής στήν Ελλάδα πρέπει νά 
κινήται, νά σκέπτεται καί νά άντιδρά

σύμφωνα μ ’ ένα διαμορφωμένο πιά 
σχήμα; Είναι δυνατόν νά μήν βρή στόν 
δρόμο του ό Σατωβριάνδος έκεϊνον πού 
δέν θά περιορισθή άπλώς νά έκδηλώση 
τήν έκπληξί του γιά τά φερσίματά του, 
άλλά καί θά έκφράση καί έγγράφως τις 
άντιδράσεις του; 'Η  άναπόφευκτη αύ
τή συνάντησις πραγματοποιείται ατό 
"Αργος. Ό  άντίδικος είναι ό γιατρός 
' Ιωάννης-Διονύσιος Άβραμιώτης, άπό 
καιρό έγκαταστημένος έκεϊ.

«Στό Άργος μέ δέχθηκε ό Ιταλός  
γιατρός Άβραμιώτης. Μού έδειξε ένα 
χάρτη τής Πελοποννήσου, όπου είχε 
άρχίσει νά γράφη, μαζί μέ τόν κ. φωβέλ, 
τά άρχαία ονόματα δίπλα ατά σύγχρο
να: Θά είναι ένα έργο πολύτιμο, καί πού 
δέν μπορούσε νά γίνη παρά άπό άν
θρώπου ς πού κατοικούν στόν τόπο άπό 
πολλά χρόνια. Ο κ. Άβραμιώτης είχε 
κάνει τήν τύχη του καί είχε άρχίσει νά 
νοσταλγή τήν Ιταλία. 'Υπάρχουν δυό 
πράγματα πού αναβιώνουν στήν καρ
διά τού άνθρώπου καθώς προχωρεί 
μέσα στήν ζωή, ή πατρίδα καί ή θρη
σκεία. "Οσο καί νά ξεχάσαμε καί τήν μιά 
καί τήν άλλη στά νιάτα μας, άργά ή 
γρήγορα παρουσιάζονται μέ όλη τους 
τήν γοητεία, καί ξυπνούν στά κατάβαθα 
τής καρδιάς μας μιάν άγάπη πού οφεί
λεται άκριβώς στήν όμορφιά τους.

Μιλήσαμε, λοιπόν, στό Άργος γιά 
τήν Γαλλία καί τήν Ιταλία, γιά τόν ίδιο 
λόγο γιά τόν όποιο ό 'Αργείος στρατιώ
της θυμήθηκε τό "Αργος όταν πέθανε 
στήν Ιταλία. Δέν μιλήσαμε σχεδόν κα
θόλου γιά τόν Άγαμέμνονα, μολονότι 
θά έβλεπα τόν τάφο του τήν επόμενη. 
Συζητούσαμε στήν ταράτσα τού σπι
τιού. πού δέσποζε στόν κόλπο τού "Αρ
γους: Α π ' αύτήν ίσως τήν ταράτσα νά 
πέταξε μιά φτωχή γυναίκα τό κεραμίδι 
πού τερμάτισε τήν δόξα καί τις περιπέ
τειες τού Πύρρου. Ο κ. Άβραμιώτης 
μού έδειχνε ένα άκρωτήριο άπό τήν 
άλλη μεριά τής θάλασσας καί μού έλεγε: 
«'Εκεί είχε τοποθετήσει ή Κλυταιμνή
στρα τόν δούλο πού θά έδινε τό σήμα 
τής 'επιστροφής τού στόλου τών 'Ελλή
νων. καί πρόσθεσε: «Έρχεσθε άπό τήν 
Βενετία τώρα; Νομίζω πώς καλά θά 
έκανα νά έπιστρέψω στήν Βενετία.

Άφησα αύτόν τόν έξόριστο στήν 
Ελλάδα τήν έπομένη τά χαράματα, καί 

πήρα μέ καινούρια άλογα κι έναν και
νούριο όδηγό τόν δρόμο τής Κόρινθου. 
Νομίζω πώς ό κ. Άβραμιώτης δέν 
στενοχωρήθηκε πού μέ ξεφορτώθηκε: 
Μολονότι μέ δέχθηκε μέ μεγάλη εύγέ- 
νεια, ήταν εύκολο ν ' άντιληφθή κανείς 
πώς ή έπίσκεψίς μου δέν είχε πέσει σέ
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ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ
πολύ κατάλληλη στιγμή».

' Η παρατήρησις μέ τήν όποια τελειώ - 
νει τό προηγούμενο παράθεμα δείχνει, 
πώς οί σχέσεις τους πήραν κάθε άλλο 
παρά ομαλή τροπή άπό τήν άρχή. "Αν 
όμως ό Σατωβριάνδος στάθηκε φειδω
λός στις κρίσεις του γιά τόν Αβραμιώτη 
-άφοϋ, άλλωστε, δέν είχε κανέναν ιδιαί
τερο λόγο γιά τό άντίθετο- δέν έκανε τό 
Ιδιο καί ό Αβραμιώτης πού, όπως είναι 
πολύ γνωστό, τό 1816, πέντε δηλαδή 
χρόνια μετά τήν έκδοσι τού « ’ Οδοιπο
ρικού», έκυκλοφόρησε 'Ιταλικά τό άκό- 
λουθο δημοσίευμα: «Μερικές κριτικές 
παρατηρήσεις τού γιατρού I. -Δ. 'Α 
βραμιώτη ατό Ταξίδι ατήν "Ελλάδα, 
πού άποτελεϊ τό πρώτο μέρος τού «' Ο
δοιπορικού» άπό τό Παρίσι ατά "Ιερο
σόλυμα τού Σατωβριάνδου, μαζί μέ 
μερικές παρατηρήσεις γιά τις έλληνικές 
άρχαιότητες.

«""Οταν πήγαμε, λοιπόν, τήν έπομένη 
ατήν Ακρόπολι, γράφει ατό βιβλίο του 
ό "Αβραμιώτης, μού είπε ότι ποτέ δέν 
είχε άπολαύσει μιά πιό άπέραντη θέα 
άπό αύτή πού προσφερόταν άπό έκεϊνο 
τό ύψωμα. Καί έγώ έπρόσθεαα ότι αύτό 
τό ύψος ήταν γιά τούς στρατηγούς 
προκειμένου νά έπιθεωρήσουν τά στρα- 
τεύματά τους ή γιά τούς ζωγράφους 
γιά νά σχεδιάσουν τά τοπία τους, ότι ό 
σοφός άναζητοϋσε κάθε πέτρα ατά τα
ξίδια του, καί κάθε 'επιγραφή, καί χαρά 
του ήταν όταν σύγκρινε τούς συγγρα
φείς μέ τις προσωπικές του παρατηρή
σεις. Μού άπάντησε ότι ή φύσις δέν τόν 
είχε κάνει καθόλου γ ι ' αυτές τις δουλι
κές μελέτες, πώς τού άρκούσε ένα ύ
ψωμα γιά νά ξυπνήσουν άμέσως στήν 
μνήμη του οί γελαστές εικόνες τού μύ
θου καί τής ιστορίας. Καί ή άπάντησις 
αύτή ήταν σωστή, άφού πετώντας άπό 
τις κορυφές τού ’ Ολύμπου καί τής 
Πίνδου, τοποθετεί όπως τού αρέσει τις 
πόλεις, τούς ναούς, τά κτίρια.

Δέν μπόρεσα ωστόσο νά μήν τού πα
ρατηρήσω ότι άκόμη καί ό ποιητής, στό 
έλεύθερο πέταγμά του, προσέχει στά 
γελαστά δημιουργήματά του τήν γεω
γραφική άκρίβεια, καί ότι ακριβώς αύτό 
άποτελεϊ μιά άπό τις άρετές τών αθανά
των έργων τού 'Ομήρου, τού Βιργι- 
λ ίου. τού Τάσσου.

Έσύστησα λοιπόν στόν ταξιδιώτη 
μας νά πάη νά ίδή τό θέατρο.

-  Τό είδα όταν έφθανα στό "Αργος.
-  Προσέξατε τις θέσεις του πού είναι 

σκαμμένες στόν βράχο, τήν έλληνικής 
κατασκευής βάσι του, καί τήν ρωμαϊκή 
έπίστρωσι;

-  Δέν ξεστράτισα γιά νά Ιδώ τέτοιες 
λεπτομέρειες. Μού άρκεί πού τό είδα 
προοπτικό.

-  'Αλλά, άγαπητέ μου κύριε, διαφέ
ρετε άπό τούς άλλους ταξιδιώτες πού 
δέν λογαριάζουν ούτε στενοχώριες, ού
τε κινδύνους, ούτε δαπάνες προκειμέ
νου νά ίόούν ένα έρείπιο, καί θά μέ 
συγχωρέσετε άν φλέγωμαι άπό τήν 
έπιθυμία νά σάς πώ, πώς αύτή ή τρεχά
λα δέν θά σάςχρησ/μεύση σέ τίποτε. Τό 
μόνο πού θά σάς άφήση είναι κάποιος 
πυρετός πού θά σάς μείνη όλο τόν 
χειμώνα».

"Αν ό άρχικός αύτός τόνος τού 'Α 
βραμιώτη περιορίζεται στό ξεκίνημα νά 
είναι μόνο έλαφρά ειρωνικός, τό ίδιο 
δέν συμβαίνει καί στήν συνέχεια, παρ' 
ότι δείχνει ότι ήταν σέ θέσι νά έκτιμήση

Λ  ■ ψ

Μαντάμ Ορτάνς Άλλάρ. Μία άκόμα άγάπη 
τού Σατωβριάνδου.

σωστά τήν άξια τού έργου τού Σατω- 
βριάνδου:

«"Αν καί τό βιβλίο του μόλις έκυκλο
φόρησε έγινε ένθουσιωδώς δεκτό -τό 
γούστο τής μόδας, τά άνθη μιας ζωηρής 
φαντασίας καί ή γοητεία μιάς κομψής 
έκφράσεως έξηπάτησαν τόν έπιπόλαιο 
άναγνώστη- παρ ’ όλα αύτό, αύτός πού 
δέν άφέθηκε νά γοητευθή άπό αύτές τις 
'επιφάσεις, πολύ γρήγοραάντιλαμβάνε- 
ται τό έξής: Ό  συγγραφέας διασχί
ζοντας γρήγορα τήν Πελοπόννησο καί 
τήν Αττική, χωρίς ούτε άντικείμενο 
ούτε σχέδιο καθορισμένο, δέν κάνει 
τίποτε άλλο άπό τό νά παρερμηνεύη τήν 
ιστορική άλήθεια τών τόπων καί τών 
γεγονότων. Συνθέτει ένα ρομάντζο, ή, 
όπως είναι σήμερα τής μόδας, ένα ποίη
μα σέ πρόζα, όμορφο άν θέλετε, γεμάτο

όμως έπίσης άπό τολμηρές άσέβειες, 
πλαστογραφίες καί ψέματα ντροπής».

Ή  στάσις αύτή τού "Αβραμιώτη δεί
χνει, νομίζω, άρκετά καθαρά πώς ή 
έχθρότητα έχει τις ρίζες της στήν άντι- 
ζηλία. Ό  γιατρός τού "Αργους, πού 
έχει τις φιλοδοξίες του γιά τις μακρο
χρόνιες άρχαιολογικές του ά να ζητή
σεις, αισθάνεται ότι ό άπροσδόκητος 
έπισκέπτης έρχεται μέ τά πιό άνορθό- 
δοξα μέσα καί μ ' ένα ταξίδι άστραπή, 
νά τού σφετερισθή ένα χώρο πού πι
στεύει πώς τού άνήκει. Αλλά μήπως 
τυχόν ήταν ό μόνος πού πρέπει νά 
αισθάνεται μέ τόν τρόπο αύτόν; Τις ίδιες 
περίπου διαθέσεις δέν έκφράζει καί ό 
Πουκεβίλ όταν παρατηρή, ότι «κανένας 
περισσότερο άπό 'εμένα δέν τιμά τό 
ωραίο ταλέντο τού κ. Σατωβριάνδου. 
Θά μπορούσε νά είχε άναστηλώσει τήν 
Πελοπόννησο, ξαναδίνοντάς της και
νούρια λάμψι, άν τού είχε έπιτρέψει ό 
καιρός νά τήν περιγράψη».

"Αν όμως γιά τόν ’Αβραμιώτη ό 
σφετερισμός είχε γιά μόνο στόχο τήν 
άρχαία 'Ελλάδα, τό ίδιο δέν συμβαίνει 
όμως καί γιά τόν Πουκεβίλ. Αύτός ό 
ακούραστος περιηγητής -μέ τήν κυριο
λεξία τού όρου- τού έλληνικού χώρου, 
πού συλλέγει «άδιαφόρως» κάθε λογής 
μαρτυρίες; άνεξάρτητα άπό έποχή, πρέ
πει νά αισθάνεται πώς ό Σατωβριάνδος 
κινδυνεύει νά τού σφετερισθή καί τήν 
νεώτερη Ελλάδα, πού ήταν καί ό μεγά
λος στόχος τής μακροχρόνιας περιηγή- 
σεώς του. "Ηταν, βλέπετε, έκεϊνο τό 
ύφος, ήταν έκεϊνες ο ί εικόνες, ο ί θαυ
μαστοί πίνακες τής έποχής, πού αύτοί 
καί μόνο άρκούσαν γιά νά 'εντυπωσιά
σουν πολύ περισσότερο άπό τήν λεπτο
μερέστερη καί άκριβέστερη περιγραφή. 
Κι αύτός ό ταξιδιώτης μοιάζει νά μή 
διατάζη σέ τίποτε, καί νά τολμά νά 
γενικεύη τις κρίσεις του γιά μιά χώρα 
πού δέν έπρόφθασε κάν νά ίδή.

«Θά έλεγε κανείς πώς ή ίδια ή Ελλά
δα θέλησε νά δείξημέ τό πένθος της τήν 
δυστυχία τών παιδιών της. Ή  χώρα, 
γενικά, είναι άκαλλιέργητη, τό έδαφος 
γυμνό, μονότονο, άγριο, μέ χώμα κίτρι
νο καί μαραμένο. Δέν ύπάρχουν καθό
λου ποταμοί μέ τήν κυριολεξία, άλλά 
μικρά ποτάμια καί χείμαρροι πού ξεραί
νονται τό καλοκαίρι. Δέν βλέπεις καθό
λου ή σχεδόν καθόλου άγροκτήματα 
στήν ύπαιθρο. Δέν βλέπεις καθόλου 
γεωργούς, δέν συναντάς καθόλου κάρ- 
ρα καί ζευγάρια βόδια. Τίποτε δέν είναι 
πιό θλιβερό άπό τό νά μή μπορήτε ν ' 
άνακαλύψετε τό σημάδι άπό μιά σύγ
χρονη ρόδα έκεί όπου έξακολουθείτε

125



είχαν περισφίξει τό Μπιζάνι ξέσπασαν 
σέ ιαχές, καθώς είδαν νά υψώνουν οί 
Τούρκοι ατά άχυρά τους άσπρες ση
μαίες. Αυθόρμητα ζητωγραύγαζαν «Χρι
στός 'Ανέατη, Ζήτω ό Κωνσταντίνος!» 
καθώς άγκαλιάζονταν καί άλλαζαν φ ι
λιά μέ δάκρυα ατά μάτια.

Στις έννιά τό πρωί, τρεις Ιλες ιππικού, 
μέ τόν υποστράτηγο Σοϋτσο καί τούς 
άπεσταλμένους γιά τό πρωτόκολλο πα- 
ραδόσεως άξιωματικούς Ιωάννη Μ ε
ταξύ καί Ξενοφώντα Στρατηγό, είσήλ - 
θα ν ατά Γιάννενα. Ό  λαός ρίχθηκε 
έπάνω ατούς άνόρες μας, τούς άγκά- 
λιαζε, τούς φιλούσε. Άλλαλαγμός χα
ράς. Τά Γιάννενα έλεύθερα ύστερα άπό 
πεντακόσια χρόνια δουλείας.

Γόρισαν στήν έδρα τού Στρατηγείου 
τό απόγευμα φέροντας καί τό υπογραμ
μένο πρωτόκολλο παραδόσεως. Από 
τήν πλευρά των Τούρκων υπέγραψε ό 
Βεχήτ μπέης σέ ένα κείμενο σύντομο 
καί σκληρό! «Τό φρούριο καί τά Γιάννε
να παραδίνονται ατό ν έλληνικό στρατό. 
Τά τουρκικά στρατεύματα τά εύρισκό- 
μενα ατό φρούριο καί στήν πάλι παρα- 
δίδονται ώς αιχμάλωτοι πολέμου. Ή  
δύναμις τού τουρκικού αύτού στρατού 
άνέρχεται στις τριάντα τρεις χιλιάδες 
άνόρες. Ό λο τό πολεμικό ύλικό, όπλα, 
άλογα παραόίόονται στήν κατάστασι 
πού βρίσκονται στόν έλληνικό στρατό. 
Οί τραυματισμένοι Τούρκοι αξιωματι
κοί καί όπλϊτες ύπάγονται στόν νόμο 
τού πολέμου».

Καί όμως οί παρασπονδίες δέν έλει
ψά ν. Τήν νύχτα ένα μεγάλο μέρος τού 
τουρκικού στρατού, άν καί βρισκόταν 
σέ πλήρη άποσύνθεσι, βγήκε άπό τά 
Γιάννενα καί βάδιζε πρός τό Λυκόστο- 
μο. Στις αυστηρές παρατηρήσεις πού 
έγιναν ατό Έσάτ πασά, αυτός άπάντη- 
σε ότι δέν μπορούσε νά έμποδίση τήν 
άποχώρησί τους. Τό σώμα αυτό, είπε, 
ανήκε δήθεν στή δικαιοδοσία τού άρχι- 
στρατήγου Ά λή  Ριζά. Καθώς αποχω
ρούσαν. οί Τούρκοι έπιδόθηκαν σέ λεη
λασίες των έλληνικών χωριών, άλλά 
τούς πρόλαβε ό στρατός μας, αιχμαλώ
τισε τριακοσίους περίπου καί τούς έσυ
ρε ντροπιασμένους ατά Γιάννενα.

Κι άλλα κρούσματα παρασπονδιών 
σημειώθηκαν, χαρακτηριστικώτερο δέ 
είναι αύτό πού συνέβη ατό άχυρό τού 
Βοίδολίβαόου. Οί στρατιώτες μας βρή
καν όλα τά πυροβόλα τού φρουρίου 
χωρίς κλείστρα. Οί Τούρκοι πυροβολη- 
ταί, πού είχαν μείνει ζωντανοί, τά έκρυ
ψαν κάτω άπό τά πτώματα τών νεκρών 
συναδέλφων τους. Χρειάσθηκε νά τά 
ξεθάψουν γιά νά τά βροΰν. Στό ίδιο 
μέρος έγινε καί άλλο έπεισόδιο τήν

ήμέρα τής παραδόσεως. Ό  Τούρκος 
μέραρχος τού τομέως, όταν είδε τό ν 
"Ελληνα μέραρχο τής έκτης μεραρχίας 
νά πλησιάζη μέ τό έπιτελεϊο του. τράβη
ξε τό σπαθί του καί προχώρησε πρός τό 
μέρος του καλπάζοντας. Σάν πλησίασε 
κράτησε άπότομα τό άλογό του, χαιρέ
τησε κατεβάζοντας τό γυμνό του σπαθί 
καί, γυρίζοντας πρός τόν "Ελληνα τήν 
λαβή, είπε σέ άψογα γαλλικά:

-  Στρατηγέ μου, είσαστε πραγματικά 
άξιος νά σάς παραδώσω τό σπαθί μου.

Ο δικός μας τού άπάντησε!
-  Κρατήστε τό ξίφος σας. γιατί τό 

τιμήσατε ύπερασπίζοντας τήν πατρίδα 
σας.

"Εφθασε έτσι ή 22α Φεβρουάριου, ή 
ήμέρα πού ό Κωνσταντίνος έπρόκειτο 
νά μπή ατά Γιάννενα. ' Ο ούρανός, σάν 
νά ήθελε νά έορτάση κι αυτός, φάνηκε 
καταγάλανος, κι ένας ήλιος άνοιξιάτικος 
σκόρπιζε στήν πολιτεία τήν γ λύκειά του 
θαλπωρή. Μισό χιλιόμετρο έξω άπό τά 
Γιάννενα παρατάχθηκε ή μικτή φάλαγ
γα πού θά άκολουθοϋσε τόν νικητή 
στρατηλάτη. Τήν αποτελούσαν τά δια
λεκτά τμήματα, τό πρώτο, όγδοο, δέκα
το πέμπτο συντάγματα πεζικού, τό ή- 
ρωικό τριακοστό όγδοο εύζώνων τού 
Παπαδόπουλου καί άλλα. Τελούσαν ό
λα ύπό τό γενικό πρόσταγμα τού στρα
τηγού Μοσχόπουλου.

’Η είσοδος στήν πολιτεία ήταν άπο- 
θεωτική. Επί κεφαλής τής φάλαγγος ό 
Κωνσταντίνος καί άμέσως ό Δαγκλής 
καί ό Δούσμανης. Ακολουθούσαν οί

Ό  Πρόεδρος τών Μπιζανομάχων Βαζαλού- 
νιας (όρθιος) μέ άλλους έπιζώντες όπλαρχη- 
γούς.

πρίγκιπες, τό έπιτελεϊο τών έπιχειρή
σεων μέ τόν Μεταξά, τόν Στρατηγό, τόν 
Πάλλη τόν Ρακτιβάν, τόν Βερνάρδο, 
τόν Καλλέργη, τόν Στάϊκο. 'Ερχόταν 
μετά ό Μοσχόπουλος μέ τό έπιτελεϊο 
του καί τήν φάλαγγα.

"Ολους αύτούς στήν είσοδο τής πό- 
λεως τούς ύποόέχθηκαν τό ιερατείο μέ 
τά έξαπτέρυγα καί τό Εύαγγέλιο μέ έπί 
κεφαλής τόν μητροπολίτη. "Ηταν ’επί
σης έκεί καί ο ί θρησκευτικοί άρχηγοί καί 
τών άλλων θρησκευτικών δογμάτων, οί 
πρόξενοι τών Δυνάμεων, οί αντιπρό
σωποι τών σωματείων καί συντεχνιτών. 
"Ολοι, μέ τά λάβαρα καί τις σημαίες 
τους, φορώντας τά έπίσημά τους. Ό  
λαός είχε ξεχυθή ατά πεζοδρόμια καί 
έκλα/γε άπό τήν χαρά του ζητωκραυγά
ζοντας. Λουλούδια καί ρύζι, όπως ατούς 
γάρους, έρριχναν ατούς στρατιώτες μας 
καί φώναζαν: «Νά ριζώστε»! Κατά τήν 
διαδρομή, ώς τήν Μητρόπολι, τράνταζε 
μιά βοή, ένώ τά σπίτια καί τά μαγαζιά 
έπλεαν ατά έθνικά χρώματα. Στήν δο
ξολογία, πού έγινε στήν Μητρόπολι, τά 
συναισθήματα τού λαού ξέσπασαν σέ 
ένα ομαδικό κλάμα τήν ώρα πού ό 
μητροπολίτης προσφώνησε τόν Κων
σταντίνο.

Η νίκη πανηγυρίσθηκε σέ όλη τήν 
Ελλάδα μέ ασυγκράτητο ξέσπασμα έν- 
θουσιασμοΰ. Τό Μπιζάνι καί τά Γιάννε
να ήσαν έπί μήνες ό καημός καί ή 
άγωνία ολόκληρου τού έλληνικού λαού. 
Τώρα, μέ τήν πτώσι τού φρουρίου, τό 
φρόνημα τού λαού ένισχύθηκε. Ή  έν- 
τύπωσις στό έξωτερικό ήταν έπίσης 
μεγάλη.

Καί ένώ οί Σέρβοι δέχθηκαν μέ ειλι
κρινή συμμαχική χαρά τήν έλληνική 
νίκη, οί Βούλγαροι δέν τήν χώνεψαν. 
"Οσο ό έλληνικός στρατός κατατριβό
ταν στήν "Ηπειρο, αύτοίείχαν τόν καιρό 
νά άλωνίζουν τήν Μακεδονία κι έτρε
φαν τήν κρυφή έλπίδα ότι μπροστά στό 
Μπιζάνι καρφωμένος ό στρατός μας θά 
έλειωνε. Τώρα όμως τά πράγματα άλ
λαξαν. "Οταν ξεκαθαρίσθηκε ή 'Ήπει
ρος, τό Ελληνικό ’ Επιτελείο εργαζόταν 
γιά τήν μετακίνησι τών στρατευμάτων 
του στήν Μακεδονία.

Τόσο ό Κωνσταντίνος, όσο καί οί 
άξιωματικοί μας προέβλεπαν, ότι μέ 
τούς Βουλγάρους δέν θά ξεμπλέκαμε 
χωρίς πόλεμο. Αύτά όμως σέ άλλο 
άρθρο μας. Τώρα καιρός νά κλείσωμε 
μέ τήν νικηφόρα αυτή προέλασι τού 
στρατού μας, πού άπέδωσε στήν έλλη
νική πατρίδα ένα μεγάλο κομμάτι τής 
έλληνικής γής μέ πρωτεύουσα τά Γιάν
νενα, πού στάθηκαν πρώτα ατά άρμα
τα, ατά γρόσια καί ατά γράμματα.
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ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ
Ή  άρχαία έλληνική τέχνη πού τόσο έθαύμαζε ό Σατωβριάνδος σ ’ όλη της τήν ομορφιά. 
Δεξιά: Ή  περίφημη λουσμένη Αφροδίτη τής Ρόδου. Στήν απέναντι σελίδα έπάνω, ό 
Μυστράς, όπως ήταν 6 ταν \όν  έπισκέφθη ό Σατωβριάνδος. Σπάνια έγχρωμη χαλκογραφία 
τού Η. W. WiIlians. Στήν κάτω φωτογραφία τής άπέναντι σελίδος, ή «κοιλάς των λύκων». Στήν 
ώραιοτάτη αυτή περιοχή μέ τό άφθονο πράσινο κατοικούσε ό Σατωβριάνδος.

άκόμη νά διακρίνετε τό χνάρι άπό ρόδες 
αρχαίες. Μερικοί χωριάτες μέ κάσες, 
καί μέ κόκκινο σκούφο ατό κεφάλι, 
καθώς ο ί κατάδικοι των κατέργων στήν 
Μασσαλία, σάς άπεσθύνουν περνών
τας μιά θλιβερή «καλησπέρα». Οδη
γούν γαϊδούρια καί μουλάρια μέ λυμέ
νες χαίτες. πού τούς είναι άρκετά γιά νά 
μεταφέρουν τήν πενιχρή άγροτική σο
δειά του ή τό προϊόν άπό τ ' άμπέλι 
τους».

«Ό ταν διέσχιζα τήν Ελλάδα, ήταν 
θλιβερή, άλλά ειρηνική: Ή  σιωπή τής 
σκλαβιάς βασίλευε πάνω ατά κατε
στραμμένα αυτά μνημεία. ' Η ’ελευθερία 
δέν είχε κάνει άκόμη νά άκουσθή ή 
κραυγή τής άναγεννήσεως άπό τό βά
θος τού τάφου τού 'Αρμόδιου καί τού 
' Αριστογείτονος: καί τά ούρλιαχτά των 

μαύρων σκλάβων τής 'Αβησσυνίας δέν 
είχαν άπσντήσει καθόλου σ ’ αύτή τήν 
κραυγή. Τήν ήμέρα, στις μακρές πο
ρείες μου άκουγα μόνο τό μακρό τρα
γούδι τού φτωχού οδηγού μου. Τήν 
νύχτα κοιμόμουν ήσυχα κάτω άπό με
ρικές ροδοδάφνες στήν όχθη τού Ευ
ρώτα. Τά 'ερείπια τής Σπάρτης σιωπού
σαν γύρω μου. κι ή δόξα ή ίδια ήταν 
άφωνη: έξαντλημένος άπό τήν ζέστη 
τού καλοκαιριού, ό Εύρώτας μόλις καί 
κυλούσε λίγο γάργαρο νερό άνάμεσα 
στις δσό όχθες του. σάν νά ήθελε ν ’ 
άφήση περισσότερο χώρο στό αίμα πού 
σέ λίγο έπρόκειτο νά γέμιση τήν κοίτη 
του».

"Αν τό μονότονο τραγουοι του αγω
γιάτη είναι μιά νότα πού έρχεται, μέ τήν 
διακριτικότητά της νά τον ίση άκόμη 
περισσότερο τήν έρημιά τής έλληνικής 
γής, ή εικόνα τού Ευρώτα, μαρτυρεί 
άντίστοιχα, ώς ποιές άκρότητες μπορεί 
νά όδηγήση ή ρομαντική υπερβολή. Οί 
συνέπειες όμως άπό τό καινούργιο αύ- 
τό άντίκρυσμα άρχίζουν καί μάς ένδια- 
φέρουν. γιατί σέ λίγο τό « ’ Οδοιπορικό» 
όχι μόνο θά γίνη πραγματικά ό, τι ό ίδιος 
ό Σατωβριάνδος είδε στό έργο του. τό 
ταξιδιωτικό βιβλίο των έρειπίων, άλλά 
κάτι περισσότερο, μόδα, γιατί ό κοινός 
ταξιδιώτης θά χάση τήν προσωπική του 
όρασι. "Ετσι όταν ύστερα άπό λίγα 
χρόνια ένας "Αγγλος, ό Τζών "Ολιβερ 
Χάνσον. πού μάς ένδιαφέρει γιατί έκ- 
φράζει τόν μέσο τύπο τού "Αγγλου 
περιηγητή τής έποχής. θά θελήση νά

συνοψίση σέ λίγες γραμμές τήν γενική 
έντύπωσι άπό τήν χώρα, δέν θά όιστά- 
ση καθόλου στήν έκλογή του προκειμέ- 
νου νά προοιμιάση τό έργο του:

«Κλείσε αύτή τήν έρημωμένη χώρα», 
θά γράψη, «μέ μιά θάλασσα τό ίδιο 
έρημική, τοποθέτησε στήν κατωφέρεια 
ένός βράχου μιά μισογκρεμισμένη βί- 
γλα ή ένα έγκαταλειμμένο μοναστήρι, 
άφησε έναν ήγεμόνα νά έμφανισθή 
άπό τήν μέση τής έρημιάς γιά νά άναγ- 
γείλη τήν αυτοκρατορία τής σκλαβιάς, 
άφησε ένα κοπάδι κατσίκια ή μερικά 
πρόβατα νά βόσκουν πάνω σ ' ένα 
άκρωτήρι άνάμεσα σέ έρειπωμένες κο- 
λώνες, καί θά έχης μιάν άκριβή ιδέα τής 
εικόνας πού έμφανίζει τώρα». "Αν τό 
κείμενο αυτό πήρε τό θάρρος νά τό 
ύπογράψη ό Χάνσον. άποσιωπώντας 
τό όνομα τού Σατωβριάνδου, δέν πρέ
πει νά μάς έκπλήσση, γιατί δέν είναι μιά 
ένοχη πράξις: ’ Ο μέσος τύπος τού "Αγ
γλου ταξιδιώτη συνεχίζει μιά παλαιότε- 
ρη παράδοσι. Τά μεγάλα έργα είναι 
κτήμα τής άνθρωπότητος καί ό καθένας 
μπορεί νά άντλή έλεύθερα άπό αυτά 
εκείνο πού έχει άνάγκη.

"Ετσι συμπεριφέρθηκε ό "Αγγλος. 
Κατά άνάλογο τρόπο θά συμπεριφερθή 
ένας άλλος ομότεχνός του, Γάλλος αύ- 
τός, πού είχε μάλιστα καί τήν τύχη νά 
βρεθή πολύ κοντά στό πρότυπό του. 
Στόν Μαρσελλύς, γιά τόν όποιο πρόκει
ται, καί πού άφιέρωσε άρκετά έργα γιά 
τήν Ελλάδα, τά δάνεια παίρνουν καθο- 
λικώτερη έκφρασι:«Κάθεται ατά άκρω- 
τήρια, έποπτεύει τόν ορίζοντα, συλλο
γιέται, άναπνέει τις μυρωμένες αύρες, 
ενθουσιάζεται άπό τήν γλυκύτητα τής 
νύχτας, άκούει στό Σούνιο τόν φλοίσβο 
των κυμάτων, ονειρεύεται κάτω άπό 
τόν έναστρο ουρανό, άνακαλεί τά μεγά
λα ονόματα τής ιστορίας, φωνάζει τόν 
"Εκτορα κοντά στόν Σιμόη. καθώς ό 
Σατωβριάνδος έφώναζε τόν Λεωνίδα 
ατά έρείπια τής Σπάρτης, καί ύποτάσαε- 
ται σέ όλη τήν ιεροτελεστία τού ιερού 
προσκυνήματος».

Παρά τόν άπροκάλυπτο καί άφόρη- 
το, μερικές φορές, τρόπο μέ τόν όποιον 
μιμείται ό Μαρσελεύς άφοϋ φθάνει στό 
σημείο, όταν ύπηρετή στήν γαλλική 
πρεσβεία τού Λονδίνου κάτω άπό τόν 
Σατωβριάνδο, νά μιμήται τό ύφος έκεί- 
νου καί ατά διπλωματικά άκόμη έγγρα

φα, θά ύπάρξη μιά σαφής διαχωριστική 
γραμμή σι/άμεσό τους. Ό  Μαρσελεύς 
δέν άρκεϊται νά έκδηλώση τόν ένθου- 
σιασμό του γιά τήν ομορφιά τού άρ- 
χαίου κόσμου, άλλά προσπαθεί νά άνα- 
καλύψη τις έπιβιώσεις του μέσα στόν 
νεώτερο έλληνισμό. Αύτός όμως ό συ
σχετισμός. άνάμεσα ατούς δυό κόσμους, 
πού ήταν άναπόφευκτο νά γίνη καί στό 
πνεύμα τού Σατωβριάνδου, παίρνει στήν 
συνείδησί του ένα άλλο περιεχόμενο, 
γιατί έχει διαφορετικό στόχο, πού είναι 
πάντοτε ή ρομαντική άναπόλησις. Γ ι ' 
αύτό καί δέν τόν έκράτησε ή Ιταλία : Τά 
έρείπια τής ρωμαϊκής γής, όχι μόνο δέν 
προσφέρουν τις πλούσιες καί άνθρωπι- 
στικές εικόνες, πού προσφέρει ή έλλη
νική γή. άλλά δέν γονιμοποιούν τήν 
φαντασία, όπως στήν Ελλάδα, άπό τήν 
έντονη άντίθεσι πού προσφέρει τό "εξω
τερικό στοιχείο, ή πραγματικότητα.

Στό « Οδοιπορικό», λοιπόν, δημιουρ- 
γεϊται σταθερά ένα συνεχές παιγνίδι 
φωτοσκιάσεων, πού παίρνει άφορμή 
άπό τις π ιό άσήμαντες αιτίες. "Ετσι, καί 
στις πιό καθημερινές εικόνες ό Σατω- 
βριάνδος παίζει τό παιγνίδι των άντιθέ- 
σεων.
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«Οί πορείες είναι άπό όκτώ έως δέκα 
λεύγες μέ τά ίδια άλογα: Τ' άφήνεις νά 
πάρουν ανάσα, δίχως νά φάνε, περίπου 
ατά μισά τού δρόμου: μετά ξανακαβαλ- 
λικεύεις καί συνεχίζεις τόν δρόμο σου. 
Τό βράδυ, φτάνεις κάποτε ο ' ένα χάνι, 
έγκαταλελειμμένο έρείπιο. όπου κοιμά
σαι άνάμεσα σέ κάθε λογής έντομα καί 
ερπετά, πάνω σ ' ένα σαροκοφαγωμένο 
πάτωμα. Στό χάνι αυτό δέν έχουν καμιά 
ύποχρέωσι άπέναντί σας άν δέν έχετε 
ταξιδιωτικό φιρμάνι: 'Εσείς πρέπει νά 
προμηθευθήτε τρόφιμα, όπως μπορεί
τε: 0  γενίτσαρος μου πήγαινε κυνήγι 
ατά χωριά. Πότε πότε έφερνε κοτόπου
λα πού εγώ έπέμενα νά πληρώνω. Τά 
ψήναμε πάνω σέ πράσινα λιόκλαδα ή 
τά βράζαμε μέ ρύζι γιά νά κάνουμε 
πιλάφι. Καθισμένοι κατάχαμα γύρω άπ' 
αυτό τό συμπόσιο, τά ξεσχίζαμε μέ τά 
δάχτυλα μας. Σάν τελείωνε τό γεύμα, 
πηγαίναμε νά πλύνωμε τά γένεια μας 
καί τά χέρια μας στό πρώτο ρυάκι. Νά 
πώς ταξιδεύουν σήμερα στήν χώρα τού
Αλκιβιάδη καί τής Ασπασίας».
77 πρόκειται όμως νά συμβή όταν ή 

άπομάκρυνσις άπό τήν κλασική γή, όσο 
κι άν θά τού στερήση τόν ζωτικό του
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χώρο, θά τού προσφέρη ωστόσο άλλες 
εικόνες, mo χαρούμενες, γεμάτες άπό 
τήν καλωσυνάτη όιάθεσι των νησιωτών 
τού Αιγαίου; Μ ' όλο πούείναι προικι
σμένος νά αντιλαμβάνεται γρήγορα καί 
σωστά τις άνθρώπινες καταστάσεις, ή 
καινούρια άτμόσφαιρα πού θά γνωρίση 
όέν θά μπόρεση νά τού άλλάξη τήν 
ψυχική του όιάθεσι. πού θά τόν όδηγή 
σταθερό καί επίμονα στήν άναζήτησι 
τών γνώριμων πιά άντιθέσεων.

«Πήγα ατό σπίτι τού κ. Πάγκαλου, 
ύποπρόξενου τής Γαλλίας στήν Τζιά... 
Θέλησε νά μέ φιλοξενήση, τουλάχιστον 
γιά τήν ύπόλοιπη ήμέρα. Είχε τέσσερις 
θυγατέρες καί ή μεγαλύτερη έτοιμαζό- 
ταν νά παντρευτή: "Εκαναν κιόλας τις 
γαμήλιες έτοιμασίες. Βρέθηκα λοιπόν 
άπό τά έρείπια τού ναού τού Σουνίου σ ’ 
ένα συμπόσιο. Είναι παράξενη ή τύχη 
του ταξιδιώτη. Τό πρωί άφήνει έναν 
οικοδεσπότη στά δάκρυα, τό βράδυ 
βρίσκει έναν άλλον στήν χαρά. Τού 
εμπιστεύονται ένα σωρό μυστικά... “Ε
μαθα στήν Τζιά τήν ιστορία τού γαμ
πρού τού Πάγκαλου. Στό κάτω κάτω τί 
πιό άξιαγάπητο άπό αύτή τήν άπλοίκή 
φιλοξενία; Δέν αίσθάνεσθε πολύ εύτυ- 
χεϊς πού σάς ύποόέχονται μέ τόν τρό
πον αύτόν, σέ μέρη όπου δέν θά βρί
σκατε τήν παραμικρή βοήθεια; Ή  έμ- 
πιστοσύνη πού έμπνέετε, ή έγκαρόιότη- 
τα πού σάς δείχνουν, ή εύχαρίστησις 
πού δείχνετε πώς έχετε, καί πού τήν 
έχετε, είναι άσφαλώς πολύ γλυκέςάπο- 
λαύσεις. Κάτι άλλο μέ συγκινούσε άκό
μη πολύ: Ή ταν ή άπλότητα μέ τήν 
όποια μέ έπεφόρτιζαν μέ διάφορες πα
ραγγελίες γιά τήν Γαλλία, τήν Κωνσταν- 
τινούπουλι, τήν Αίγυπτο. Μου ζητού
σαν έξυπηρετήσεις, μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού μού προσέφεραν. Οί οικοδεσπότες 
μου ήσαν βέβαιοι πώς δέν θά τούς 
λησμονούσα καθόλου, καί ότι είχαν 
γίνει φίλοι μου.

'Εξακολουθούσα νά παίρνω τό κινί
νο μου τρεις φορές τήν ήμέρα: ό πυρε
τός δέν είχε ξαναγυρίσει καθόλου. Είχα 
μείνει όμως πολύ αδύνατος, καί είχα 
συνεχώς ένα χέρι καί ένα μάγουλο 
μαυρισμένα άπό τόν ήλιο. Ή μουν λοι
πόν πολύ χαρούμενος σέ διάθεσι συν- 
δαιτημών, άλλά πολύ θλιβερεός σέ όψι. 
Γιά νά μ ή ν  έχω τό ύφος δυστυχούς 
συγγενούς ξέδινα στόν γάμο. ’ Ο οικοδε
σπότης μου μού έδινε τό παράδειγμα τού 
θάρρους: ύπέφερε τήν ίδια αύτή στιγμή 
άπό φοβερούς πόνους, καί τήν ώρα πού 
οί θυγατέρες του τραγουδούσαν, ό πό
νος τόν έκανε κάπου κάπου νά ξεφωνί- 
ζη. "Ολα αύτά έκαναν ένα άνακάτεμα 
άπό πολύ παράξενα πράγματα. Αύτό τό 
απότομο πέρασμα άπό τήν σιωπή τών 
έρειπίων στήν φασαρία ένός γάμου

ήταν παράξενο. Τόσος θόρυβος στήν 
είσοδο τής αιωνίου άναπαύσεως! τόση 
χαρά δίπλα στό μεγάλο πένθος τής 
’Ελλάδος! Μιά ιδέα μέ έκανε νά γελάω: 
φανταζόμουν τούς φίλους μου στήν 
Γαλλία νά άσχολούνται μαζί μου. Τούς 
έβλεπα νά μέ συνοδεύουν νοερά, νά 
ύπερβάλλουν τούς κόπους μου. Νά 
άνηαυχούν γιά τούς κινδύνους μου: Θά 
έμεναν πολύ έκπληκτοι, άν μέ έβλεπαν 
ξαφνικά, μέ τό πρόσωπο μισοκαμένο, 
νά συμμετέχω σέ μιά άπό τις Κυκλάδες 
σ ' ένα χωριάτικο γάμο, καί νά χειρο
κροτώ τά τραγούδια τών δεσποινίδων 
Παγκάλου».

Τό πέρασμα αύτό άπό τήν σιωπή τών 
έρειπίων στήν φασαρία ένός γάμου, 
είναι καί μιά άπό τις τελευταίες αναλαμ
πές άπό τό ταξίδι στήν ’Ελλάδα. Καί ή 
Κωνσταντινούπολή; Είναι φυσικό νά 
άναρωτιέται ό αναγνώστης, πώς τήν 
είδε ό ταξιδιώτης μας; Α φ ού στήν 
συνείδησι τού Σατωβριάνδου ύπάρ- 
χουν δυό κόσμοι τελείως ξεχωριστοί, ή 
πρωτεύουσα δέν μπορούσε νά είναι γ ι ' 
αύτόν τίποτε άλλο παρά τό κέντρο τής 
τουρκικής άπολυταρχίας! Ή  παρατή- 
ρησ/ς του, πώς ’επειδή ύπεραφθονούν 
οί περιγραφές τής Πόλης, «θά ήταν 
τρέλλα νά θελήσω νά μιλήσω καί έγώ 
άκόμη», δέν κρύβει τίποτε άλλο παρά 
τήν άπώθησι πού πρέπει νά αισθάνεται 
γιά τόν κόσμο πού μόνο άντιπάθεια 
μπορεί νά τού προκαλή.

«Κανένα σημάδι χαράς, καμμιά ένόει- 
ξις εύτυχίας δέν χτυπάει τό βλέμμα σας: 
αύτό πού βλέπει κανείς δέν είναι λαός, 
είναι κοπάδι, πού τό οδηγεί ένας ιμάμης 
καί τό άποκεφαλίζει ένας γενίτσαρος. 
Δέν ύπάρχει άλλη εύχαρίστησις άπό 
τήν κραιπάλη, άλλη τιμωρία άπό τόν 
θάνατο. Οί θλιβεροί ήχοι ένός μαντολί
νου βγαίνουν καμιά φορά άπό τό βάθος 
κάποιου καφενείου, καί διακρίνετε έξα- 
θλιωμένα παιδιά πού έκτελούν αισ
χρούς χορούς μπροστά σ ’ ένα είδος 
μαϊμούδες πού κάθονται κυκλικά σέ 
τραπεζάκια. Ανάμεσα σέ φυλακές καί 
σέ κάτεργα ύψώνεται ένα σεράι, τό 
κέντρο τής δουλείας: έκεί ένας ιερός 
φύλακας συντηρεί προσεκτικά τά σπέρ
ματα τής χολέρας καί τούς πρωτόγο
νους νόμους τής τυραννίας».

Σκόπιμα έπεξέτεινα τήν έμπειρία τού 
Σατωβριάνδου πέρα άπό τήν κλασική 
γή. Γιατί έχομε ένα μέτρο γιά σύγκρισι: 
Λίγα χρόνια άργότερα, ένας φωτισμέ
νος συμπατριώτης του, πού είναι κι 
αύτός τό ίδιο συνεπαρμένος μέ τόν 
κλασικό κόσμο, ’επιχειρεί κι ’εκείνος τό 
προσκύνημά του. "Εχει όμως τό εύτύ- 
χημα νά συνδέεται μέ τόν Κοραή. "Ετσι, 
καθώς τό ταξίδι του μοιάζει νά είναι 
σχεδιασμένο άπό ’εκείνον, ρίχνει τό βά

ρος του στήν άνατολική περιοχή όπου 
ανθεί ό νέος έλληνισμός. Τώρα ό ύπερ
τροφικός του θαυμασμός γιά τήν άρ- 
χαιότητα βρίσκει άντίβαρο στις ’επιτεύ
ξεις τών άπογόνων, γιά νά άρθή σέ μιά 
θαυμαστή ισορροπία, πού θά τού έπι- 
τρέψη νά παρακολουθήση καί νά συν- 
δράμη τόν νέον έλληνισμό όχι μόνο 
στόν άγώνα του γιά τήν άνεξαρτησία. 
άλλά καί άργότερα στήν μακρά πορεία 
του γιά τήν έσωτερική του όργάνωσι.

Ό  Σατωβριάνδος, άντίθετα, γιά τόν 
όποιον δέν έχομε, έξ άλλου μαρτυρία 
ότι σχετίσθηκε μέ τόν Κοραή, βιάστηκε 
ν ’ άπομακρυνθή άπό τά μέρη έκεϊνα 
πού δέν ερέθιζαν τήν φαντασία του 
πρός τήν ρομαντική άναπόλησι. Γιά 
εκείνον ό νέος έλληνισμός βρισκόταν 
κλεισμένος σ ’ ένα προκαθορισμένο σχή
μα: ό άρχαϊος κόσμος, οί έπίγονοι μιας 
συνεχούς παρακμής, ή τουρκική κακο
δαιμονία.

Καί αύτές, έστω, οί προϋποθέσεις, 
νομίζω, ότι είναι άρκετές γιά νά τού 
'επιτρέψουν νά ένεργήση όπως ένήργη- 
σε, όταν τό 1825 έρχεται νά βοηθήση 
τήν μαχόμενη Ελλάδα, τήν γενέτειρα 
τών ήρώων του, μέ τό γνωστό Υπό
μνημά του.

«"Εχω δει πολύ λίγο τούς σύγχρο
νους "Ελληνες γιά νά τολμήσω νά έχω 
γνώμη γιά τόν χαρακτήρα τους. Ξέρω 
πώς είναι πολύ εύκολο νά διαβάλης 
τούς δυστυχισμένους. Τίποτε δέν είναι 
πιό εύκολο άπό τό νά πής, μακριά άπό 
κάθε κίνδυνο: «Γιατί όέν σπάζουν τά 
δεσμό κάτω άπό τό όποια ύποφέρουν;» 
Καθένας μπορεί νά έχη, στό παραγών/, 
αύτά τά ύψηλά αισθήματα καί τήν ύπε- 
ρήφανη αύτή όύναμι. 'Εξ άλλου, οί 
κοφτερές γνώμες άφθονούν σέ μιά 'επο
χή όπου δέν αμφιβάλλομε γιά τίποτε, 
έκτός γιά τήν ύπαρξι τού θεού. 'Επειδή 
όμως ο ί γενικές κρίσεις πού διατυπώ
νομε γιά τούς λαούς διαψεύδονται άρ- 
κετά συχνά άπό τήν πείρα, προσέχω νά 
μή τις διατυπώσω. Σκέπτομαι μόνο πώς 
ύπάρχει μεγάλη δημιουργική διάθεσι 
άκόμη στήν ’Ελλάδα».

φοβούνται ωστόσο πώς οί "Ελληνες 
δέν θά είναι τόσο σύντομα διατεθειμέ
νοι νά σπάσουν τις άλυσίδες τους. Α 
φού θά έχουν άπαλλαγή άπό τήν τυ
ραννία πού τούς πιέζει, δέν θά χάσουν 
άπό τήν μιά στιγμή στήν άλλη τά σημά
δια άπό τά δεσμό τους. "Οχι μόνο είχαν 
όιαλυθή κάτω άπό τό βάρος τού δεσπο- 
τισμού. άλλά είναι δυό χιλιάδες χρόνια 
τώρα πού ύπάρχουν σάν λαός, πού 
γερνάει καί ξεπέφτει».

"Αν καί ό λαός αύτός «γερνάει καί 
ξεπέφτει» δυό χιλιάδες χρόνια τώρα, 
ώστόσο ή άτίθασση φαντασία τού Σα- 
τωβριάνδου άφήνεται άκόμη νά τροπή
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πρός τήν όνειροπόλησι πού θά γεννήση 
στήν ψυχή του τό όραμα τής άναγεννη- 
μένης Ελλάδας, έστω κι άν τό παρόν 
τοϋ νέου ελληνισμού δίνεται μόνο με 
τήν γλώσσα του καί μέ τούς ' Υδραίους.

«Μου ήρθε βολικά νά φύγω άπό τήν 
Αθήνα: θά μέ λυπούσε πολύ ν ’ άπο- 

μακρυνθώ άπό τά ερείπιά τηςμέ τό φως 
τού ήλιου. Τουλάχιστον, όπως ό Άγαρ. 
δέν έβλεπα καθόλου αύτό πού έχανα 
γιά πάντα. Άπόθεσα τό χαλινάρι ατό 
λαιμό τού άλόγου μου καί ακολουθών
τας τόν όδηγό καί τόν Ζοζέφ πού βάδι
ζαν μπροστά, άφέθηκα στίς σκέψεις 
μου. Σ ' όλο τόν δρόμο άπασχολήθηκα 
μ ' ένα άρκετά παράξενο όνειρο, φαν- 
τάσθηκα πώς μού είχαν δώσει τήν Ατ
τική γιά βασίλειο. Διεκήρυσσα σ ' όλη

τήν Εύρώπη πώς όποιοσδήποτε ήταν 
κουρασμένος άπό επαναστάσεις κι επι
θυμούσε νά βρή ειρήνη, νά έρθη νά 
παρηγορηθή ατά ερείπια των Αθηνών, 
όπου ύποσχόμουν άνάπαυσι καί άσφά- 
λεια. "Ανοιγα δρόμους, έκτιζα πανδο
χεία. ετοίμαζα κάθε λογής βολές γιά 
τούς ταξιδιώτες. Αγόραζα ένα λιμάνι 
στόν κόλπο τής Ναυπάκτου, γιά νά 
συντομέψω καί νά εύκολύνω τό πέρα
σμα άπό τό Ότράντο στήν Αθήνα. 
Καταλαβαίνετε εύκολα πώς δέν παρα
μελούσα τά μνημεία. Είχα ανοικοδομή
σει τά αριστουργήματα τής Άκροπό- 
λεως πάνω ατά σχέδιά τους καί σύμ
φωνα μέ τά έρείπιά τους. Ή  πόλις, 
καλοτειχισμένη, ήταν προφυλσγμένη 
άπό τ/ς έπιόρομές τών Τούρκων. Ί 

δρυα ένα πανεπιστήμιο, όπου τά παιδιά 
όλης τής Εύρώπης έρχονταν νά μάθουν 
τά άρχαία καί τά νέα έλληνικά. Προσκα- 
λούαα τούς Υδραίους νά 'εγκαταστα
θούν στόν Πειραιά, καί είχα ναυτικό. Τά 
γυμνά βουνά ήταν σκεπασμένα μέ πεύ
κα, γιά νά ξαναδώσω νερά ατά ποτάμια 
μου: ένεθάρρυνα τήν γεωργία. Πλήθος 
άπό Ελβετούς καί Γερμανούς ήσαν 
άνακατεμένοι μέ τούς 'Αλβανούς μου. 
Καθημερινά έκαναν καινούριες άνακα- 
λύψεις κι ή 'Αθήνα έβγαινε άπό τόν 
τάφο, φτάνοντας στήν Κερατέα βγήκα 
άπό τό όνειρό μου».

ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΠΙΤΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν 12-1-81 έγινε, στό ξενοδο

χείο «Κάραβελ» ή κοπή τής Πρωτο
χρονιάτικης Πίττας τής Τροχαίας 
' Αθηνών.

Παράλληλα, έγινε ή κλήρωσι καί 
διανομή τών δώρων στους τροχονό
μους καί τις οίκογένειές τους, πού 
έθιμικά προσφέρουν τήν τελευταία 
ήμέρα τοϋ χρόνου πολλοί επώνυμοι 
<αί άνώνυμοι' Αθηναίοι οάν έκφρασι 
άγάπης καί έκτιμήσεως πρός τούς 
τροχονόμους καί τό δύσκολο έργο 
πού έπιτελοϋν.

Στήν εκδήλωση παρέστησαν οί 
ύπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Δ. 
Δαβάκης, Δικαιοσύνης κ. Γ. Σταμά- 
της, Εργασίας κ. Κ. Αάσκαρης, 
Δημοσίων "Εργων κ. Τζ. Τζαννετά- 
κης καί Χωροταξίας-Οίκισμοϋ καί 
Περιβάλλοντος κ. Γ. Πλυτάς, ό 
ύφυπουργός Κοινωνικών Υπηρε
σιών κ. Ά θ . Τσουκαντάς, βουλευ
τές, οί γενικοί γραμματείς τών ύπουρ- 
γείων Δημοσίας Τάξεως κ. Κ. Σαψά- 
λης, Δημοσίων" Εργων κ. Α. Τσιπλά- 
κος καί Χωροταξίας-Οίκισμοϋ καί 
Περιβάλλοντος κ. Σ. Παπαπολίτης, 
ό δήμαρχος ' Αθηναίων κ. Δ. Μπέης, 
ό άρχηγός τής Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κ. Λεμονής, άλλοι άνώτατοι 
άξιωματικοί τών Σωμάτων Ασφα
λείας καί πολλοί άλλοι προσκεκλη
μένοι.

Μιλώντας στήν άρχή ό διοικητής 
τής Τροχαίας ' Αθηνών κ. Ν. Μπουρ- 
δάκος άναφέρθηκε στό δύσκολο

έργο πού έχουν νά άντιμετωπίσουν 
γυναίκες καί άνδρες τροχονόμοι 
μέσα στό κυκλοφοριακό χάος τής 
' Αθήνας καί τόνισε ότι οί τροχονό
μοι άντιμετωπίζουν όλα τά προβλή
ματα μέ ψυχική ένότητα, σύμπνοια 
καί άγάπη μεταξύ τους. Αύτό -πρό- 
σθεσε ό κ. Μπουρδάκος- «άποτελεΐ 
τόν σημαντικώτερο παράγοντα άντι- 
μετωπίσεως τών έμφανιζομένων δυ
σκολιών κατά τήν έκτέλεσι τών κα
θηκόντων μας.»

' Αναφερόμενος στή συνέχεια ό 
κ. Μπουρδάκος στούς στόχους 
τής τροχαίας τό χρόνο πού πέρασε 
είπε ότι έπιτεύχθηκαν σέ πολύ ικανο
ποιητικό βαθμό καί αύτό άποδει- 
κνύεται, μεταξύ άλλων, άπό τόν 
μειωμένο άριθμό άτυχημάτων έναν
τι αύτών τοϋ 1979.

' Ο Διοικητής τής Τ ροχαίας ' Αθη
νών συνόψισε στούς στόχους αύ- 
τούς:

Στό συνεχή καί λεπτομερή έλεγ
χο τών σχολικών αύτοκινήτων πού 
άπέδωσε, όπως είπε, καρπούς.

Στή συνεχή καί άπηνή δίωξι τών 
οδηγών δικύκλων μοτοποδηλάτων οί 
όποιοι οδηγούσαν έπικίνδυνα καί 
διετάρασσαν τήν κοινή ήσυχία.

Στήν έφαρμογή τοϋ μέτρου τοϋ 
' Αλκοτέστ καί τοϋ ' Αλκομέτερ.

Στόν έλεγχο τής ταχύτητας.
Στή δίωξι ώρισμένων κακών οδη

γών ταξί κ.λπ.

Στή συνέχεια ό κ. Μπουρδάκος 
άνέπτυξε τούς στόχους τής Τρο
χαίας Αθηνών, γιά τό 1981 καί 
έπεσήμανε ότι ό πρώτος άπό αύ- 
τούς είναι ή άμβλυνση τών έξαιρετι- 
κών δύσκολων κυκλοφοριακών συν
θηκών στό κέντρο τής πόλεως καί ή 
συμβολή τής Τ ροχαίας στήν έπικρά- 
τησι συνθηκών όμαλής κυκλοφο
ρίας.

Στή συνέχεια μίλησε γιά λίγο ό 
ύπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Δ. 
Δαβάκης, ό όποιος είπε ότι ό άριθ- 
μός τών θυμάτων συνεπεία τρο
χαίων άτυχημάτων είναι στατιστικά 
τρίτος μετά άπό αύτόν συνεπεία 
καρκίνου καί καρδιακών παθήσεων.

Ό  κ. Δαβάκης έπεσήμανε τήν 
άνάγκη νά συνδράμουν όλοι τήν 
Τροχαία στό δύσκολο έργο της ώστε 
νά περιοριστή στό έλάχιστο δυνατόν 
ό άπαράδεκτα ύψηλός δείκτης τρο
χαίων άτυχημάτων.

Ό  ύπουργός Δημοσίας Τάξεως 
πρόσθεσε στό σημείο αύτό, ότι ή 
' Αστυνομία είναι προστάτης καί όχι 
διώκτης τών πολιτών καί τής έννό- 
μου τάξεως άλλά γιά νά άνταποκρι- 
θή στό έργο της έχει άνάγκη τής 
κατανοήσεως έκ μέρους τοϋ κοινού 
καί τής ειλικρινούς συνεργασίας 
μαζί τους. Ό  κ. Δαβάκης καταλή- 
γοντας συνεχάρη τήν Τροχαία Α
θηνών γιά τό έργο πού έπιτελεϊ καί 
άφοϋ άπηύθυνε εύχές γιά τό 1981 
έκοψε τήν πίττα.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ Α1

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970

’Επιμέλεια
’Από τόν Άστυφ. κ. Β. Σχίζα

Παρακάμπτοντας τήν πλασματική εικόνα πού δημιουργεί ή προσθήκη αριθμών άπό τήν αλλαγή τού νομικού χαρακτήρα διαφόρων νόμων, 
άφοϋ οι εγκληματικές πράξεις πού ορίζονται άπό τούς νόμους αύτούς δέν μεταβάλλονται καί έχοντας κατά νοϋ διάφορους έπί πλέον 
κοινωνικούς παράγοντες (κυρίως τής μετακινήσεως μεγάλων πληθυσμών στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά), είναι όρθό, συγκρίνοντας τήν 
εγκληματικότητα τής ΙΟετίας 1970, νά υποστηρίζεται ότι τό 1979 μειώθηκε στον πίνακα τών κακουργημάτων κατά 18,86% σέ σχέση μέ 
τό 1970.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τής Αστυνομίας σέ 
κάθε κοινωνική εκδήλωση καθώς 

καί ή συνεχής προσπάθεια τής καταπο- 
λεμήσεως τού εγκλήματος υποδηλώ
νουν πέρα άπό τήν πλούσια προσφορά 
στήν κοινωνία μιά έντονη δραστηριό
τητα τής όποιας τό μέγεθος συνοπτικά 
μπορεί νά έκφρασθεΐ μόνο μέ τήν ξερή 
γλώσσα τών άριθμών τής ' Αστυνομικής 
Στατιστικής.

Βασικός τομέας τής Αστυνομικής 
Στατιστικής είναι ή έγκληματολογική 
άστυνομική στατιστική.

Πρώτος στόχος τής συλλογής τών 
στατιστικών στοιχείων γιά κάθε έγκλη
μα είναι ή διά τής έπεξεργασίας τών 
στατιστικών δεδομένων μελέτη τής έγ- 
κληματικότητας σέ τακτά χρονικά δια
στήματα.

' Αποτέλεσμα τής μελέτης αύτής ε ί
ναι τό ότι ή έγκληματολογική άστυνομι
κή στατιστική γίνετια ό σύμβουλος όδη- 
γός γιά τήν καταπολέμηση παραπέρα 
τού έγκλήματος άπό τίς άρμόδιες διω
κτικές Αρχές.

' Η παρουσίαση συνεπώς τών στατι
στικών στοιχείων πρέπει νά γίνεται μέ 
τή μεγαλύτερη ύπευθυνότητα γιατί μέ 
τόν τρόπο αύτό άξιοποιείται ή ύπαρξή 
τους.

Γιά τήν έκτίμηση τής έγκληματικό- 
τητας διάφοροι κοινωνιολόγοι, μελετη
τές, δημοσιογράφοι κλπ. άνατρέχουν 
στήν άστυνομική έγκληματολογική στα
τιστική καί μετά άπό μελέτες κάνουν 
προτάσεις γιά τόν περιορισμό τής έγ- 
κληματικότητας.

' Αλλά κατά τήν παρουσίαση στό κοι
νό παρατηρούνται πολλές φορές δια
φορετικές εικόνες τής στάθμης καί τού 
δείκτη πού κινείται ή έγκληματικότητα 
τό ίδιο πάντοτε χρονικό διάστημα. Τό 
φαινόμενο τούτο γίνεται έμφανές κυ
ρίως στις είδησιογραφικές στήλες τών 
έφημερίδων ή καί άλλων έντύπων όπου 
ή έγκληματικότητα πού άναφέρεται στόν 
ίδιο γεωγραφικό χώρο καί σέ ορισμένο 
χρονικό διάστημα άλλοϋ προβάλλεται 
ότι έλέγχεται καί άλλοϋ ότι έκφεύγει 
τής Αστυνομικής έπιτηρήσεως.

Δηλαδή ή παρουσίαση τής έγκλημα- 
τικότητας άν δέν ξεφεύγει άπό τά πλαί
σια τής ύπευθυνότητας μέ τήν όποια 
πρέπει νά γίνεται ή πληροφόρηση τού 
κοινού, τότε τουλάχιστον γίνεται, στά 
διάφορα μέσα μαζικής ένημερώσεως, 
μέ διαφορετικά κριτήρια τά όποια είναι 
δυνατό νά προσφερθούν άπό άνάλογη 
κάθε φορά τοποθέτηση καί έρμηνεία 
τών ίδιων τών στατιστικών άριθμών.

Αφού λοιπόν μόνοι οί στατιστικοί 
άριθμοί είναι δυνατό, γιά διάφορους 
λόγους νά οδηγήσουν σέ λανθασμένα 
συμπεράσματα είναι εύνόητο ότι γιά νά 
παρουσιασθεΐ ή έγκληματικότητα πρέ
πει συνάμα νά παίρνονται οοβαρά ύπό- 
ψη πολλά στατιστικά στοιχεία πού συνι-
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Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων 
«στιγμιότυπα» άπό τήν δραστηριότητα τής
Αστυνομίας. Στήν άπέναντι σελίδα, κοσμή

ματα κ.λ,π., πού κατασχέθηκαν στά χέρια τής 
συμμορίας Γαγλιά. Επάνω: τό πιστόλι μέ τό 
όποιο ό Π. Χαραλαμπίδης έσκότωαε τήν 
νύχτα τής 21-2-78 τόν όργανοπαίχτη Γ.
Αδαμόπουλο. Δεξιά: Ή  Γερμανίδα Ρόζεν- 

ταλ Μαριάννε, πού σκότωσε στό κατάστημα 
ειδών λαϊκής τέχνης στήν όδό Βουκουρε- 
στίου τήν Εύαγγελία Σφαέλου.

στοϋν τήν περιγραφή καθενός τουλά
χιστον τών περισσότερο αντικοινωνικών 
εγκλημάτων ή όμάδας όμοϊδών εγκλη
μάτων (π.χ. κατά τής ζωής, κατά τών 
ήθών, κατά τής ιδιοκτησίας κλπ.).

"Οταν παρακολουθεΐται ό δείκτης πού 
κινείται ή έγκληματικότητα καί γίνεται 
συνεπώς, κατά τήν παρουσίαση, σύγ
κριση τής εγκληματικότητας μιας επο
χής μέ εκείνη κάποιας άλλης, τότε 
πρέπει νά έκτίθενται καί οί διάφοροι 
παράγοντες, πού ένδεχόμενα μεσολά
βησαν -προστέθηκαν στό μεταξύ καί 
άνατρέπουν τήν «έπί ϊσοις όροις» σύγ
κριση Οί παράγοντες αύτοί μπορεί νά 
είναι κοινωνικοί (μετακινήσεις πληθυ- 
σμών-άστυφιλία, τουρισμός, άνεργία, 
πληθωρισμός, έπιδιώξεις κοινωνικών ό- 
μάδων-τάξεων- έπαγγελματιών κλπ.), 
άλλά καί νομικοί όπότε μπορεί νά άλλά- 
ξει ό νομικός χαρακτήρας πολλών άδι- 
κημάτων. Συνήθως παρατηρείται όρι- 
σμένα έγκλήματα νά μετατάσσονται στόν 
άμέσως έπόμενο βαθμό (άπό πλημμε
λήματα γίνονται κακουργήματα ή άπό 
πταίσματα, πλημμελήματα) μέ σκοπό 
όπωσδήποτε τήν άποτελεσματικότερη 
δίωξη τών έγκληματιών γιά τις ορισμέ
νες αύτές παράνομες πράξεις.

' Επίσης είναι δυνατό ή διαγραφή

διαφόρων νόμων ή ή δημιουργία νέων 
νά άλλοιώνουν τό σύνολο τών ειδικών 
Ποινικών Νόμων μεταξύ διαφορετικών 
χρονικών έποχών όπότε παύει μέ τόν 
τρόπο αύτό ή προϋπόθεση γιά τήν άντι- 
κειμενική σύγκριση τής έγκληματικό- 
τητάς τους, άν βέβαια ληφθοϋν ύπόψη 
μόνο οί στατιστικοί άριθμοί.

Παραδείγματα πού άποτελοϋν στοι
χεία μόνο τού πλήθους τών διαφόρων 
παραγόντων πού άν δέν ληφθοϋν ύπό
ψη είναι δυνατό νά οδηγήσουν ή σέ 
πλασματική εικόνα ή στή δημιουργία 
άντιφατικών έντυπώσεων, θά έκτεθοΰν 
άπό τά στατιστικά δεδομένα τής Α
στυνομικής δραστηριότητας τά όποια 
έκφράζουν τήν έγκληματικότητα τά έτη 
1970 (0) 1971 (1), 1972 (2), 1973 (3), 
1974 (4), 1975 (5), 1976 (6), 1977 (7), 
1978 (8) καί 1979 (9).

Τή δεκαετία τοϋ 1970 τά κακουργή
ματα πού άπασχόλησαν τήν ' Αστυνομία 
Πόλεων στις τέσσερεις πόλεις τής δι
καιοδοσίας της κατά έτος είναι:

Τό έτος (0) 265 κακουργήματα, τό 
έτος (1), 341, τό (2) 332, τό (3) 282, τό
(4) 252, τό (5) 241, τό (6) 292, τό (7) 
270, τό (8) 255 καί τό έτος (9) 329.

Αν ληφθεΐ σά βάση τό έτος 1970 
τότε παρατηρείται μιά αύξηση κατά 24,15%

τό 1979 πού είναι έτος άπότομης αύξη
σης τών κακουργημάτων σέ σχέση μέ 
τά ένδιάμεσα χρόνια τής ΙΟετίας τοϋ
1970 κατά τά όποια ή στάθμη τους 
βρίσκεται στό ίδιο περίπου όμαλό έπί- 
πεδο μέ μόνη έξαρση τό έτος 1971 καί 
1972. Δηλαδή φαίνεται δτι μετά τήν 
άπότομη άνοδο τών κακουργημάτων τό
1971 καί 1972 ό δείκτης έπανέρχεται 
σέ μιά σχετικά όμαλή πορεία.

' Η άπότομη αύξηση τών κακουργη
μάτων τά έτη 1971 καί 1972 καθώς καί 
τό μετέπειτα έπίπεδο στό όποιο κινείται 
ό δείκτης τής έγκληματολογικής στατι
στικής, πού καταγράφει τά κακουργή
ματα, μάς άποδίδουν πίνακες πού είναι 
φαινομενικοί τής έγκληματικότητας δε
δομένου δτι δέν έκφράζουν πραγματι
κή άνησυχητική έπιδείνωση.

Συγκεκριμένα μέ τό Ν.Δ. 743/70, τό 
95% περίπου τοϋ συνόλου τών άδικη- 
μάτων τοϋ νόμου «περί ναρκωτικών» 
πού άπασχολεΐ τήν ' Αστυνομία, ένώ τό
1970 έδιώκετο σάν παράνομες πράξεις 
σέ βαθμό πλημμελήματος άπό τό έτος
1971 καί μετέπειτα άλλαξε ό νομικός 
χαρακτήρας τους καί έκτοτε ή δίωξη 
γίνεται σέ βαθμό κακουργήματος.

Μέ τόν τρόπο αύτό τά κακουργήματα 
πού άφοροϋν τό νόμο «περί ναρκωτι-
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ-ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ)
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΠΑΙΔΩΝ

κών» κάθε έτος τής ΙΟετίας τού 1970 
παρουσιάζονται ώς έξης: Τό έτος (Ο) 
βεβαιώθηκαν 3 κακουργήματα, τό (1) 
70, τό (2) 73, τό (3) 75, τό (4), 84, τό (5) 
74, τό (6) 92, τό (7) 75, τό (8) 95 καί τό 
έτος (9) 107.

Δηλαδή ό πίνακας τών κακουργημά
των άπό τού έτους 1971 καί στό έξής 
δέχτηκε τό βάρος κατά αύστηρή έκτί- 
μηση 75 κατά μέσο όρο νέων κακουρ
γημάτων του νόμου «περί νακρωτικών» 
κάθε έτος.

' Επίσης άπό του έτους 1971 όρισμέ- 
νες χαρακτηριστικές κλοπές οί όποιες 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 374 Π.Κ. άν 
τελούνται κάτω άπό περιστάσεις οί ό
ποιες μαρτυρούν ότι οί δράστες είναι 
ιδιαίτερα έπικίνδυνοι ή διαπράττουν κατ' 
έπάγγελμα ή συνήθεια κλοπές ή λη
στείες κλπ., χαρακτηρίστηκαν κακουρ
γήματα, ένώ στό παρελθόν ό χαρακτη
ρισμός τους ήταν πλημμελήματα.

Οί διακεκριμένες λοιπόν αύτές πε
ριπτώσεις κλοπής παρουσιάζουν τις έ 
ξής άπότομες αύξομειώσεις έξαιτίας 
τής μεταβολής πού έπήλθε στό νομικό 
χαρακτήρα τους.

Τό έτος (0) βεβαιώθηκαν 6, τό (1) 42, 
τό (2) 69, τό (3) 6, τό (4) 24, τό (5) 1 τό 
(6) 0, τό (7) 4 τό (8) 1 καί τό (9) 20. Καί 
πάλι δηλαδή ό πίνακας τών κακουργη
μάτων έπιφορτίζεται μέ κακουργήματα 
πού παλαιότερα ήσαν πράξεις οί όποιες 
έχαρακτηρίζοντο πλημμελήματα. ' Εδώ 
θά πρέπει νά άναφερθεϊ καί ή μεταβολή 
πού έπέφερε στά κακουργήματα ή δια
γραφή τού Α.Ν. 509/1947 τό έτος 1974. 
Τά κακουργήματα πού βεβαιώθηκαν μέ
χρι τότε, άπό τήν έφαρμογή τού νόμου 
αύτοϋ ήσαν: Τό έτος (0) βεβαιώθηκαν 
4, τό (1) 5, τό (2) 0, τό (3) 3 καί τό (4) 0.

Δηλαδή μέ τις νομικές αύτές μετα
βολές κατά τις όποιες διάφορες παρά
νομες πράξεις διαγράφονται άπό τόν 
πίνακα τών πλημμελημάτων καί προστί
θενται στόν πίνακα τών κακουργημά
των, πού καί μικρή μόνο προσθήκη άριθ- 
μών έπιφέρει, άμέσως άλλοιώσεις στό 
σύνολο τών άδικημάτων έχουν σάν ά- 
ποτέλεσμα οί αριθμοί νά προσφέρονται 
γιά όποιαδήποτε έρμηνεία. Αλλά ή 
έγκληματικότητα δέν μεταβάλλεται κα
θόλου μέ τόν τρόπο αύτό καί τό όρθό 
είναι νά άναζητηθεϊ ή πορεία της στις 
έγκληματικές πράξεις.

Τό σπουδαιότερο έγκλημα τού πίνα
κα τών κακουργημάτων είναι «τής άν- 
θρωποκτονίας έκ προθέσεως». Τά άδι- 
κήματα πού άπασχόλησαν κατά έτος τις 
Υπηρεσίες τής Αστυνομίας Πόλεων 

τή 10ετία τού 1970 παρουσιάζουν τήν
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έξης πορεία: Τό έτος (0) 12, τό (1) (1) 

' 19, τό (2) 18. τό (3) 26, τό (4) 12, τό (5)
19, τό (6) 34, τό (7) 24, τό (8) 20 καίτό 
έτος (9) 13. Μέ εξαίρεση τό 1976 κατά 
τό όποιο παρατηρεϊται άνοδος του δεί
κτη στά έγκλήματα τής ανθρωποκτο
νίας σέ όλα τά άλλα έτη ή πορεία του 
κινείται στά ίδια περίπου έπίπεδα. Πρέ
πει άκόμα νά ύπογραμμισθεϊ ότι οί άριθ- 
μοί κατά τό πλείστον άναφέρονται σέ 

' άπόπειρες άνθρωποκτονιών καί λιγό
τερο σέ «τετελεσμένες» πράξεις.

Οί ληστείες άν καί διαπράττονται σέ 
περιορισμένο άριθμό άκολουθοϋν προο
δευτικά άνοδική πορεία ώς έξης: Τό 
έτος (0) διαπράχθηκαν ή έγιναν άπό- 
πειρες 11 ληστειών, τό (1)16, τό (2) 19, 
τό (3) 29, τό (4) 22, τό (5) 38, τό (6) 46, 
τό (7) 30, τό (8) 24 καί τό έτος (9) 39. 
Πολλές άπό τις έγκληματικές αύτές 
πράξεις έχει παρατηρηθεί ότι γίνονται 
μεταξύ άνθρώπων πού έχουν κάποια 
σχέση (συγγενική, κοινωνική κλπ.). Έ τ 
σι «φίλος» μέ άπειλή ή χρήση σωματι
κής βίας έπιχειρεΐ νά άποσπάσει όφέλη 
άπό τό «φίλο» του ή ό παλιός «έρα- 
στής» άπό τήν «έρωμένη» του μέ άπο- 
τέλεσμα οί «μεγαλόσχημες ληστείες» 
αύτού τού είδους νά άγγίζουν καί έμ- 
πλουτίζουν τόν εύαίσθητο σέ μεταβο
λές στατιστικό πίνακα των ληστειών.
Αλλά άντίθετα δέν ξεφεύγουν καθό

λου τής ' Αστυνομικής έπαγρυπνήσεως 
οί μεγάλες ληστείες σέ τράπεζες, τα
μιευτήρια, χρυσοχοεία κλπ. πού δια
πράχθηκαν τά τελευταία χρόνια στά 
μεγάλα άστικά κέντρα τής ' Αθήνας καί 
τού Πειραιά, καθώς έπίσης καί οί άν- 
θρωποκτονίες πού είχαν κίνητρα άλλά 
καί πού τελέστηκαν μέ μεθόδους δια
φορετικές άπό τις συνήθεις γιά τήν 
'Ελληνική πραγματικότητα καί βαρύ
νουν τό στατιστικό πίνακα τών ληστειών.

Τά άδικήματα τού βιασμού, πού κατα
γράφονται άπό τήν έγκληματολογική 
άστυνομική στατιστική άκολουθούν ά
νοδική πορεία στή 10ετία τού 1970. 
Κιιτά έτος είναι:

Τό (0) 21, τό (1) 20, τό (2) 21, τό (3) 6, 
τό (4) 12, τό (5) 17, τό (6) 17, τό (7) 24, 
τό (8) 28 καί τό έτος (9) 31.

Οί στατιστικοί άριθμοί πού άναφέ- 
ρονται στούς βιασμούς δέν είναι βέβαιο 
ότι άποδίδουν τήν έγκληματικότητα γιά 

' τό λόγο ότι τό άδίκημα τού βιασμού 
έπειδή καθάπτεται τής προσωπικότη
τας τής παθούσης καί τών ήθών γενικό
τερα, διώκεται «κατ' έγκληση» μέάπο- 
τέλεσμα νά άμφισβητεΐται τό γεγονός 
ότι καταγγέλλονται στις άρμόδιες ' Αρ
χές όλοι οί βιασμοί πού διαπράττονται.

Τά διάφορα έπιτεύγματα τής γυναίκας 
καί ή θέση της μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου στό μορφωτικό, έπαγγελματικό 
καί γενικά τούς κοινωνικούς τομείς κα
θώς καί οί φεμινιστικές κινήσεις, όδη- 
γοϋν στή σκέψη ότι ή γυναίκα πού 
βιάστηκε άποβάλλει τήν λανθασμένη 
έντύπωη τής άτίμωσης πού τήν διακα
τέχει μετά τό βιασμό καί καταγγέλλει τό 
βιαστή στις ' Αστυνομικές ' Αρχές.

Έτσι παρατηρεϊται στούς βιασμούς 
τής ' Αστυνομικής στατιστικής αύξηση 
τών βιασμών πού άκριβέστερα είναι νά 
λέγεται «αύξηση τών καταγγελιών τών 
βιασμών». Γυναίκες ξένες (τουρίστριες) 
πού δέν έχουν τούς δισταγμούς τού 
σχολιασμού τής ' Ελληνικής κοινωνίας, 
άντίθετα άπό τις Έλληνίδες, καταγ
γέλλουν άμέσως τό βιασμό.

Έτσι τό 32,92% τών βιασμών τών 
τριών τελευταίων έτών (1977, 1978 καί 
1979) καταγγέλθηκε τά καλοκαίρια ( Ιού
νιος- Ιούλιος καί Αύγουστος) κατά τά 
όποια είναι αύξημένη ή είσοδος τουρι
στών στή χώρα μας. Οί περισσότεροι 
άπό τούς βιασμούς αύτούς είχαν θύ
ματα τουρίστριες πού κατάγγειλαν τό 
βιασμό.

Κατά τή διερεύνηση τής έγκληματι- 
κότητας τών άδικημάτων τού βιασμού, 
άφοΰ ή άνοδική πορεία τών στατιστικών 
άριθμών άποδίδεται σέ συνεχώς κλιμα
κούμενη αύξηση καταγγελιών καί όχι 
στό σύνολο τών διαπραχθέντων έγκλη- 
μάτων, δέν θά πρέπει νά άναμένεται 
θεαματική πτώση τού στατιστικού δεί
κτη πορείας τών βιασμών.

Σέ άναζήτηση λοιπόν τών καταγγε
λιών βιασμού μελλοντικότερα τής έξε- 
ταζομένης ΙΟετίας τού 1970 παρατη- 
ρεΐται άκόμη μεγαλύτερη αύξηση στούς 
10 μήνες τού έτους 1980 όπου οί 
καταγγελίες βιασμών άνήλθαν σέ 37.

' Αντίθετα μέ τό βιασμό, στό κακούρ
γημα τής «άποπλανήσεως παίδων» πού 
καί αύτό στρέφεται κατά τών ήθών, 
παρατηρεϊται συνεχώς έλαττούμενη 
διάταξη τών στατιστικών άριθμών. Τά 
άδικήματα τής άποπλανήσεως παίδων 
πού άπασχόλησαν τις ' Αστυν. ' Υπηρε
σίες τή 10ετία τού 1970, κατά έτος 
είναι: Τό έτος (0) 129, τό (1) 125, τό (2) 
104, τό (3) 112, τό (4) 78, τό (5) 82, τό
(6) 86, τό (7) 80, τό (8) 75 καί τό (9) 86. 
Όπως είναι γνωστό κατά τήν άποπλά- 
νηση παίδων διώκεται κάθε άσελγής 
πράξη πού γίνεται κατά άνηλίκου καί άν 
άκόμα ό δράστης παραπλανήσει τό θύ
μα ώστε νά δεχθεί καί συνεργήσει κατά 
τήν τέλεσή της. Αντίθετα στό βιασμό 
άπαιτεϊται σωματική βία ή άπειλή άμε

σου κινδύνου τού θύματος.
Σέ άντιπαραβολή τών δύο αύτών κα

κουργημάτων κατά τών ήθών, άν καί ή 
δίωξη γίνεται καί στήν άποπλάνηση παί
δων «κατ' έγκληση» γιά τούς ίδιους 
λόγους πού προαναφέρθηκαν καί στό 
βιασμό, παρατηρεϊται μιά έντελώς δια
φορετική πορεία τού δείκτη τής έγκλη- 
ματικότητας. Αλλά ένώ στό βιασμό ή 
ποθούσα άποκρύβει πολλές φορές τήν 
έγκληματική πράξη πού έχει ύποστεϊ 
άντίθετα στήν άποπλάνηση παίδων δέν 
μπορεί νά ύποστηριχθεϊ άκριβώς τό ί
διο. Μέ τήν τέλεση τής έγκληματικής 
πράξεως τής άποπλανήσεως άνηλίκου 
προσβάλλεται αύτή ή ίδια ή άγνότητα 
τής νεαρής ήλικίας πού έχει σά συνέ
πεια ή κριτική τής κοινωνίας νά είναι 
κατά πολύ έλαστικότερη τής κριτικής 
πού γίνεται κατά τήν διάπραξη βιασμού. 
" Ετσι ό άνήλικος παθών ή συνηθέστερα 
ό νόμιμος άντιπρόσωπος δέν διστάζει 
νά καταγγείλλει τό δράστη τής άποπλα
νήσεως στις ' Αστυνομικές ' Αρχές λαμ- 
βανομένου πάντα ύπόψη τού νεαρού 
τής ήλικίας. ' Ενθαρρυντικό τέλος είναι 
τό γεγονός ότι καί στούς 10 μήνες 
(μέχρι καί τόν Οκτώβριο) τού 1980 
συνεχίστηκε ή καθοδική πορεία τού 
δείκτη τής έγκληματικότητας στά άδι
κήματα τής άποπλανήσεως παίδων τά 
όποια άνήλθαν σέ 62.

Σέ ένα άκόμη βίαιο άδίκημα, κατά τών 
ήθών, τού «έξαναγκασμού εις άσέλ- 
γειαν», δέν παρατηρούνται μεταβολές 
στήν έγκληματολογική ισορροπία. Τά 
άδικήματα πού καταγράφηκαν κατά έ 
τος στή 10ετία τού 1970 είναι:

Τό έτος (0) 8, τό (1) 3, τό (2) 3, τό (3) 
4, τό (4) 6, τό (5) 6, Τό (6) 3, τό (7) 4, τό 
(8) 4 καί τό (9) 7.

Τά άλλα άδικήματα σέ βαθμό κακουρ
γήματος δέν παρουσιάζουν άξιόλογες 
μεταβολές. "Αν άκόμη ληφθεϊ ύπόψη 
ότι όρισμένες χρονιές είναι άνύπαρκτα 
ένώ άλλες άριθμοΰν λίγες μόνο στατι
στικές μονάδες τότε οί μεταβολές πού 
έπιφέρουν στό συγκεντρωτικό πίνακα 
τών κακουργημάτων δέν θεωρείται ότι 
προσφέρονται γιά παρερμηνείες στήν 
παρουσίαση τής έγκληματικότητας.

' Εξαίρεση ίσως θεωρηθεί ή κατακό- 
ρυφη αύξηση τό 1979 τών άδικημάτων 
παραχάραξις καί κυκλοφορίας νομισμά
των. Τά άδικήματα κατά έτος είναι: τό 
έτος (0) 1, τό (2) 1 τό (3) 0, τό (4) 2, τό
(5) 0, τό (6) 3, τό (7) 2, τό (8) 0 καί τό (9) 
15. Μέ βάση τό 1970 παρατηρεϊται 
αύξηση τό 1979 στήν «παραχάραξη - 
κυκλοφορία νομισμάτων» πού σέ ποσο
στό οί άριθμοί έκφράζονται στό ύψος
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τού 1400%, μέ αποτέλεσμα ή έκφραση, 
μόνη, νά έμβάλει αμέσως σέ ανησυχία.

' Η ανυπαρξία όμως αύτοϋ τοϋ άδική- 
ματος, όρισμένες χρονιές καί τό κατώ
τερο έπίπεδο στό όποιο κινείται, πρέπει 
νά λαμβάνονται ύπόψη έπειδή ακριβώς 
αύτός ό μηδενισμός δημιουργεί αμέ
σως τήν εικόνα τής κατακόρυφης πο
ρείας τοϋ δείκτη τής έγκληματικότητας 
ό όποιος έκφράζεται μέ υπερβολές, μέ 
τήν έμφάνιση τό 1979 έστω καί περιο
ρισμένου αριθμού έγκλημάτων.

"Οταν λοιπόν γίνεται αναφορά στό 
σύνολο τών κακουργημάτων πρέπει νά 
υπογραμμίζεται τό γεγονός ότι άπό τό 
1971 καί έπειτα προστέθηκαν διάφορα 
κακουργήματα, έξαιτίας τής νομικής 
μεταβολής πού έπήλθε στό χαρακτηρι
σμό διαφόρων νόμων, τά όποια κάθε 
χρόνο είναι:

Τό έτος (0), λαμβανομένου σάν βάση 
γιά σύγκριση, 0, τό έτος (1) 101, τό (2) 
128, τό (3) 73, τό (4) 97, τό (5) 67, τό (6) 
83, τό (7) 71, τό (8) 86 καί τό (9) 114.

' Αλλά άν άφαιρεθεΐ ή προσθήκη τών 
άνωτέρων άριθμών (άπό τό έτος 1971 
καί ύστερα), έπειδή δέν υπήρχαν τό 
1970 τά κακουργήματα πού έκφράζουν 
αυτοί οί άριθμοί, τότε έμφανίζεται άμέ- 
σως εικόνα παντελώς διάφορη τής άρ- 
χικής, στόν πίνακα κακουργημάτων, ά- 
φοϋ υπάρχει νέα διάταξη άριθμών τά 
κακουργήματα αύτά κατά έτος είναι: Τό 
έτος (0) 265, τό (1) 240, τό (2) 204, τό 
(3) 209, τό (4) 155, τό (5) 174, τό (6) 
209, τό (7) 199, τό (8) 169 καί τό (9) 215.

Παρακάμπτοντας τήν πλασματική ει
κόνα πού δημιουργεί ή προσθήκη άριθ
μών άπό τήν άλλαγή τοϋ νομικού χαρα
κτήρα διαφόρων νόμων, άφού οί έγκλη- 
ματικές πράξεις πού όρίζονται άπό τούς 
νόμους αύτούς δέν μεταβάλλονται καί 
έχοντας κατά νοΰ διάφορους έπί πλέον 
κοινωνικούς παράγοντες (κυρίως τής 
μετακινήσεως μεγάλων πληθυσμών στην 
Αθήνα καί τόν Πειραιά), είναι όρθό, 

συγκρίνοντας τήν έγκληματικότητα τής 
ΙΟετίας 1970, νά ύποστηρίζεται ότι τό 
1979 μειώθηκε στόν πίνακα τών κα
κουργημάτων κατά 18,86% σέ σχέση μέ 
τό 1970.

Τά πλημμελήματα πού βεβαιώθηκαν 
άπό τις Υπηρεσίες τής Αστυνομίας 
Πόλεων τή 10ετία τού 1970, κατά έτος 
είναι: Τό έτος (0) 48995, τό (1) 58930, 
τό (2) 58550, τό (3) 42896, τό (4) 
37067, τό (5) 34098, τό (6) 49663, τό
(7) 50054, τό (8) 50156 καί τό (9) 
53695.

Παρατηρεΐται ότι βρίσκονται σέ ομα
λό έπίπεδο μέ μικρή άνοδο τά έτη 1971

καί 1972. Τό έτος 1979 σέ σχέση μέ τό 
1970 αύξήθηκαν κατά 9,59%.

Αύτό τό άποτέλεσμα άποδίδεται άπό 
τούς στατιστικούς άριθμούς οί όποιοι 
καί έδώ όπως στά κακουργήματα περιέ
χουν προσθήκες νέων νόμων ή διαγρα
φές άλλων.

Ή  κατάληψη τών πεζοδρομίων μέ 
έμπορεύματα ή άλλα άντικείμενα χωρίς 
άδεια, άπό πταισματική παράβαση πού 
ήταν μέχρι τό 1971 χαρακτηρίστηκε 
έκτοτε ώς πλημμέλημα, προφανώς άπό 
τήν έπιδίωξη κάποιας άνακούφισης στήν 
προσπάθεια άπελευθερώσεως τών πε
ζοδρομίων καί άλλων δημοσίων ύπαί- 
θριων χώρων. ("Ηταν τό έπακόλουθο 
τής συσσώρευσης τού πληθυσμού στά 
άστικά κέντρα). Τά πλημμελήματα αύτά 
κατά έτος (άπό τό 1971 καί στό έξής) 
είναι: Τό έτος (1) 5467, τό (2) 6816, τό 
(3) 2622, τό (4) 1418, τό (5) 1296, τό (6) 
2896, τό (7) 3606, τό (8) 2572 καί τό (9) 
2061.

Ή  γνωστή πετρελαϊκή κρίση είχε 
άποτέλεσμα τή δημιουργία τού Ν.40/75 
«περί έξοικονομήσεως ένεργείας» μέ 
τήν έπιβολή γιά τό σκοπό αύτό διαφό
ρων περιοριστικών μέτρων πού ή παρα
βίασή τους συνιστά άδίκημα σέ βαθμό 
πλημμελήματος. Τά περιοριστικά αύτά 
μέτρα είναι: ' Η «έκ περιτροπής κυκλο
φορία τών I X. αύτοκινήτων, τις Κυρια
κές, ό περιορισμός στήν κατανάλωση 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος, ό περιορισμός 
μέχρι τής 2ας πρωινής ώρας τής λει
τουργίας τών νυχτερινών κέντρων δια- 
σκεδάσεως, ή έπιβολή άνώτατου ορίου 
ταχύτητας τών αύτοκινήτων (100 χιλιό
μετρα), τό άνοιγμα τήν 7η πρωινή ώρα 
καί τό κλείσιμο τήν 7η άπογευματινή 
τών πρατηρίων βενζίνης κλπ. Οί άριθμοί 
πού προστέθηκαν στόν πίνακα τών πλημ
μελημάτων, άπό τήν έφαρμογή τοϋ νόο- 
μυ αύτοϋ άπό τό 1975 κατά έτος είναι: 
Τό βτος (5) 240, τό (6) 572, τό (7) 29, τό
(8) 124 καί τό (9) 1652.

Τά άδικήματα τοϋ κώδικα όδικής κυ
κλοφορίας (ΚΟΚ) παρουσιάζουν τις με
γαλύτερες διακυμάνσεις στά πλημμε
λήματα τής ΙΟετίας τοϋ 1970, μέ άνο- 
δική πορεία τοϋ δείκτη στόν πίνακα τής 
έγκληματικότητας. Συγκεκριμένα κατά 
έτος είναι: Τό (0) 608, τό (1) 2778, τό 
(2) 3109, τό (3) 2445, τό (4) 1993, τό(5) 
1740, τό (6) 2830, τό (7) 3445, τό (8) 
5729 καί τό (9) 8479.

' Η μεγάλη διαφορά τών άδικημάτων 
μεταξύ τών έτών πού μέ τήν έφαρμογή 
του ή μέχρι τότε πταισματική παράβαση 
τής «όδηγήσεως όχήματος άπό όδηγό 
στερούμενο άδειας ικανότητας» χαρα-

Ή  συνεχής παρουσία τής Αστυνομίας καί ή 
άποτελεσματική έπέμβασή της είχαν σάν 
άποτέλεσμα ώστε ή έγκληματικότητα στό 
χώρο ευθύνης τής Αστυνομίας Πόλεων νά 
παραμείνει κατά τή δεκαετία τού 1970 στά 
ίδια σχεδόν μέ τήν προηγούμενη δεκαετία 
έπίπεδα.

κτηρίστηκε έκτοτε πλημμέλημα. Από 
τότε καί μέχρι τό 1977 τά πλημμελήμα
τα βρίσκονται στό ίδιο περίπου έπίπεδο. 
Μέ τήν ψήφιση τό 1977 τοϋ Ν. 614 
(ΚΟΚ) άλλαξε ό νομικός χαρακτήρας 
πολλών πταισματικών παραβάσεων καί 
άπό τότε χαρακτηρίζονται πλημμελή
ματα, μέ άποτέλεσμα τό 1977 τά πλημ
μελήματα νά αύξηθοϋν άπότομα σέ 
σχέση μέ τά προηγούμενα χρόνια. Καί 
πάλι άργότερα έπήλθαν διάφορες με
ταβολές στό νέο ΚΟΚ, όπως ή παρα
βίαση τοϋ έρυθροϋ σήματος τοϋ σημα
τοδότη άπό πταίσμα έγινε πλημμέλημα 
καί μετά πάλι πταίσμα. Τέλος διαμορ
φώθηκε ό νέος ΚΟΚ κατά τρόπο πού 
περιέχει 22 άδικήματα μέ τό χαρακτήρα 
τοϋ πλημμελήματος τά οποία στόν ΚΟΚ 
τοϋ 1970 ήσαν πταίσματα, μέ άποτέλε
σμα τήν κατακόρυφη αύξηση τών πλημ
μελημάτων τό 1979. "Ετσι προσφέρον- 
ται οί στατιστικοί άριθμοί γιά όποιαδή- 
ποτε έρμηνεία καί αύτής άκόμη τής 
έπιδείνωσης τής έγκληματικότητας, πα-
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ρόλο ότι ή αύξηση είναι φαινομενική 
αφού οφείλεται σέ νομικές μεταβολές 
καί όχι σέ πραγματική αύξηση τών έγ- 
κλημάτων.

Πέρα όμως άπό τή φαινομενική έπι- 
δείνωση τής έγκληματικότητας θά πρέ
πει νά δικαιολογείται μιά σχετική αύξη
ση άφοϋ οί διάφορες συνθήκες (ή άπό- 
τομη καί τεράστια εισαγωγή αύτοκινή- 
των, ή άστυκοποίηση μεγάλου πληθυ
σμού τής χώρας κλπ.), άποτελοϋν τις

προϋποθέσεις γιά τήν ευχερέστερη τέ
λεση παρανόμων πράξεων, στις μεγα- 
λουπόλεις.

Στόν πίνακα τών κλοπών, πού όρίζον- 
ται άπό τό άρθρο 372 Π.Κ., παρατηρεϊ- 
ται σχεδόν οριζόντια κίνηση τού δείκτη 
τής έγκληματικότητας μέ έξαίρεση τήν 
άνοδική πορεία του τό 1979.

Κατά έτος οί κλοπές είναι: Τό έτος 
(0) 3660, τό (1) 4049, τό (2) 3881, τό(3) 
3454, τό (4) 2917, τό (5) 3100, τό (6) 
3380, τό (7) 3748, τό (8) 3884 καί τό (9) 
4917. Από τή μελέτη, τών μεθόδων 
πού ένεργοϋν οί κλέφτες, προκύπτει 
ότι οί περισσότερες άπό τό 25% τών 
κλοπών έγιναν μέ άπλή είσοδο τών 
κλεφτών στούς διάφορους χώρους έ- 
πειδή ήσαν άνασφάλιστοι, μέ άνοιχτή 
τήν πόρτα ή τό παράθυρο, τό φεγγίτη 
κλπ. " Ετσι ή έγκληματολογική άστυνο- 
μική στατιστική δικαιώνεται όταν έφιστό 
τήν προσοχή στούς ιδιοκτήτες ή ένοι- 
κιαστές γιά τή λήψη άποτελεσματικό- 
τερων άσφαλιστικών μέτρων στά οική
ματα.

Στις σωματικές βλάβες παρατηρείται 
όριζόντια πορεία τού δείκτη τής έγκλη
ματικότητας. Κάθε έτος τής ΙΟετίας 
τού 1970 τά άδικήματα είναι:

Τό (0) 10219, τό (1) 10331, τό (2) 
8789, τό (3) 8436, τό (4) 8080, τό (5) 
8069, τό (6) 8124, τό (7) 8573, τό (8) 
9194 καί τό (9) 9284. Οι περισσότερες 
σωματικές βλάβες άναφέρονται σέ τραυ
ματισμούς πού έγιναν σέ τροχαία άτυ-

χήματα.
Στήν έξύβριση δέν ύπάρχουν άξιό- 

λογες μεταβολές. Τό άδίκημα διώκεται 
«κατ' έγκληση», καί έπομένως οί στα
τιστικοί άριθμοί έκφράζουν τά καταγ- 
γελθέντα άδικήματα τά όποια κατά έτος 
είναι: Τό (0) 1312, τό (1) 1288, τό (2) 
1123, τό (3) 1243, τό (4) 1159, τό (5) 
1470, τό (6) 1401, τό (7) 1380, τό (8) 
1375 καί τό (9) 1466.

Γενικά τά περισσότερα πλημμελήμα
τα πού άναφέρονται σέ κάθε άδίκημα 
χωριστά, κινούνται σέ όριζόντια έπίπε- 
δα τών πινάκων τής ΙΟετίας τού 1970 
καί δέν προσφέρονται γιά άξιόλογες 
παρερμηνείες.

Πολλές φορές οί άρμόδιες κατά πε
ρίπτωση άστυνομικές ύπηρεσίες είναι 
δυνατό, γιά διαφόρους λόγους, νά δρα
στηριοποιηθούν στούς τομείς δικαιο
δοσίας τους γιά τήν προστασία αίφνης 
τών καταναλωτών στό χώρο τού έμπο- 
ρίου, τήν προστασία τής δημόσιας υ
γείας, τήν προστασία τών έργαζομένων 
στό χώρο έργασίας κλπ.

Στήν ένεργοποίηση αύτή τής ' Αστυ
νομίας οφείλεται ή βεβαίωση μεγαλυ- 
τέρου άριθμοϋ άδικημάτων μέ συνέ
πεια νά έμφανίζονται αύτά αύξημένα 
σέ σχέση μέ άλλες χρονικές περιό
δους. ' Επίσης είναι γνωστό ότι πολλά 
άδικήματα διαφεύγουν τής άστυνομι- 
κής έπιτηρήσεως ένώ άλλα (κυρίως τά 
«κατ' έγκληση» διωκόμενα ίσως δέν 
καταγγέλλονται ποτέ.

' Η έγκληματικότητα όμως δέν έξαρ- 
τάται άπό τούς έπιπρόσθετους αύτούς 
παράγοντες οί όποιοι μεταβάλλονται 
άνάλογα μέ τήν άστυνομική δραστηριό
τητα.

Πρέπει λοιπόν νά γίνεται γνωστό ότι 
οί στατιστικοί αύτοί άριθμοί γιά παρό
μοια άδικήματα άποδίδουν λανθάνουσα 
μορφή καί όχι τήν άκριβή εικόνα τής 
έγκληματικότητας. "Ετσι γίνεται σαφές 
ότι είναι δυνατό νά προσφερθοϋν (οί 
άριθμοί) γιά όποιαδήποτε έρμηνεία μέ
σα στό σύνολο τών πλημμελημάτων.

Κατωτέρω θά έκτεθοϋν κατά έτος τά 
άδικήματα πού καταγράφηκαν -Λ)ϋ «' Α- 
γορανομικοϋ κώδικα», τού « Υγειονο
μικού Κανονισμού», τής «έργατικής νο
μοθεσίας», τής «Μοιχείας» καί τής «"Αμ
βλωσης».

Τού «' Αγορανομικοϋ κώδικα» είναι: 
Τό (0) 17679, τό (1) 18120, τό (2) 
20495, τό (3) 14011, τό (4) 11861, τό 
(5) 8100, τό (6) 14833, τό (7) 12391, τό 
(8) 12418 καί τό (9) 12028.

Τού « Υγειονομικού κανονισμού» ε ί
ναι: Τό (0) 2.907, τό (1) 4.368, τό (2)
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ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΧΟΝΗ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ

* Η άντιμετώπιση τής  
παιδικής εγκληματικότητας  

στή Βρεττανία

Μ ΕΧΡΙ καί τό δέκατο έννατσ αιώνα 
στήν άρχή τοΰ Κοινού Δικαίου 

πού όλοι οί πολίτες είναι ίσοι μπροστά στό 
νόμο δίνονταν ή ερμηνεία πώς όλοι όσοι 
διάπρατταν κάποιο έγκλημα έπρεπε νά 
παρουσιάζονται στό 'ίδιο δικαστήριο 
καί πώς τό δικαστήριο έπρεπε νά επι
βάλλει ποινές άνάλογα μέ τό έγκλημα 
πού διαπράχθηκε κι όχι ανάλογα μέ τό 
πρόσωπο πού τό διάπραξε.

’ Η μόνη παραχώρηση πού γινόταν 
ήταν γιά παιδιά ήλικίας κάτω τών έφτά 
χρόνων τΤού θεωρούνταν ανίκανα νά 
έχουν ένοχη διάνοια γιά νά διαπράξουν 
ένα έγκλημα. Παιδιά όμως πού ήταν 
πάνω άπό έφτά χρόνων άπαγχονίζον- 
ταν, έξορίζονταν κι έφυλακίζοντο άκρι- 
βώς όπως κι οί ενήλικες έγκληματίες. 
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά:

Τό Φλεβάρη τοΰ 1814 πέντε παιδιά 
καταδικάστηκαν άπό τό «"Οουλντ Μπέί- 
λυ» σέ θάνατο. Τά παιδιά αύτά ήταν οί 
φάουλερ, 12 χρόνων, καί Γούλφ, 12 
χρόνων, Σάλομονς, 9 χρόνων, καί Μπάρ- 
ρελ, 11 χρόνων, πού κατηγοροϋνταν 
γιά διάρρηξη κατοικίας καί κλοπή ένός 
ζευγαριού παπουτσιών.

Κι άνάμεσα στά παιδιά πού καταδι
κάστηκαν σέ εξορία ήταν ό ΓουΓλλιαμ

Τού ΝΤΕ Ι ΒΙΝΤ ΡΕ Ι ΤΟΝ 
Μετάφρ. Θ. Ευσταθίου

Πίγκλεν, 14 χρόνων, πού καταδικά
στηκε σέ έφτά χρόνια έξορία γιατί έκλε
ψε ένα μεταξωτό μαντήλι, ή Ματίλτα 
Σέϋμουρ, 10 χρόνων, σέ έφτά χρόνια, 
γιατί έκλεψε ένα μαντό καί ένα σακκάκι, 
κι ό Τόμας Μπέλ 11 χρόνων, κι αυτός 
σέ έφτά χρόνια έξορία γιατί έκλεψε δυό 
μεταξωτά μαντηλάκια. Όπως φαίνε
ται, ό απαγχονισμός, ή έξορία κι ή 
φυλάκιση ήταν τά μόνα μέσα πού μπο
ρούσε νά σκεφτεϊ καί νά πάρει, τήν 
έποχή έκείνη, τό κράτος γιά ν' αντιμε
τωπίσει τούς έγκληματίες πού αύξάνον- 
ταν όλο καί περισσότερο έξ αιτίας τής 
βιομηχανικοποίησης καί τής αστικοποίη
σης πού αναπτύχθηκε τό δέκατο έννα- 
το· αιώνα.

' Ο τρόπος άντιμετώπισης τής έγκλη- 
ματικότητας έπηρεάζοταν σοβαρά άπό 
τήν ήθική φιλοσοφία πού επικρατούσε 
τήν έποχή έκείνη. Πίστευαν, δηλαδή, 
πώς τό έγκλημα δέν ήταν μόνο πταίσμα 
ένάντια στήν κοινωνία μά καί ένάντια 
στό Θεό.τ Ηταν μιά άμαρτία πού έπρε
πε νά έξαγνισθεϊ. Είχαν τήν έντύπωση 
πώς μιά αύστηρή τιμωρία, όπως ήταν ή 
απολογία, έκανε καλό στή ψυχή καί πώς 
ήταν αναγκαίο γιά τήν κάθαρση τών 
νέων καί τών γέρων.

' Αναμόρφωση
Όπως γίνεται τίς περισσότερες φο

ρές, προτού κινηθεί τό κράτος στόν 
τομέα τής άντίκρυσης τών προβλημά
των τών νεαρών έγκληματιών, τήν πρω
τοβουλία πήραν ομάδες ιδιωτών πού 
είχαν κάποια έπιρροή στήν κοινωνία κι 
άλλοι έθελοντές. Οί άνθρωποι αύτοί 
ανάπτυξαν άξιόλογη δραστηριότητα 
καί πήραν πρακτικά μέτρα γιά νά έξα- 
σφαλίσουν βοήθεια καί στέγη στούς 
νέους πού είχαν άνάγκη άπό βοήθεια. 
Είναι δύσκολο ν' αναφέρει κανείς, μέ 
τά όνόματά τους, όλους έκείνους τούς 
πρωτοπόρους ιδιώτες αναμορφωτές.
’ Ωστόσο ονόματα σάν έκεϊνα τοΰ Τζών 
Χάουγουορντ, τής ' Ελίζαμπεθ φράϋ 
καί τής Μαίρυ Κάρπεντερ ξεχωρίζουν 
άνάμεσα στούς άλλους, σάν γίγαντες, 
στόν τομέα τής προστασίας τών νέων.

Τό 1788 ιδρύθηκε ή «φιλανθρωπική 
Κοινωνία» μέ σκοπό νά προστατεύσει 
φτωχά παιδιά καί τά παιδιά κακοποιών 
πού βρίσκονταν στίς φυλακές. Νά άνα- 
μορφώσει παιδιά πού είχαν άναπτύ- 
ξει κάποιαν έγκληματική δραστηριότη
τα. Νά βοηθήσει, όλα τούτα τά παιδιά 
νά γνωρίσουν τή χαρά καί τή ζεστασιά 
τής οικογένειας πού τόσο τούς έλειπε.

Τά πρώτα παιδιά πού πήρε στή προ
στασία της ή «φιλανθρωπική Κοινωνία»
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3.306, τό (3) 2.565, τό (4) 2.034, τό (5) 
2.054, τό (6) 3.309, τό (7) 4.319, τό 
(8) 4.189 καί τό (9) 2.756.

Τής « Εργατικής νομοθεσίας» είναι: 
Τό (0) 1391, τό (1) 1150, τό (2) 701, τό 
(3) 365,τό (4) 239, τό (5) 157, τό (6) 
364, τό (7) 621, τό (8) 772 καί τό (9) 
1135.

Τής «Μοιχείας», όπου δέν νοείται ή 
εξάρτηση τής έγκληματικότητας άπό 
τήν άνοχή ή όχι τού άπατηθέντος συζύ
γου είναι: Τό (0) 129, τό (1) 144, τό (2) 
139 τό (3) 200, τό (4) 126, τό (5) 109, τό
(6) 99, τό (7) 112, τό (8) 136 καί τό (9) 
10749.

Τά πλημμελήματα πού καταγράφη- 
καν γιά «παράνομες άμβλώσεις» είναι: 
Τό (0) 5, τό (1) 0, τό (2) 0, τό (3) 1, τό (4) 
0, τό (5) 3, τό (6) 1, τό (7) 2, τό (8) 0 καί 
τό (9) 1. Αλλά είναι κοινό μυστικό, ή 
φημολογία πού άνεβάζει τις άμβλώσεις 
σέ χιλιάδες κάθε χρόνο.

Τά πλημμελήματα τέλος πού προ
στέθηκαν άπό τις νομικές μεταβολές 
διαφόρων πταισματικών παραβάσεων ή 
τή δημιουργία νέων νόμων, άπό τό έτος 
1971 καί ύστερα είναι: Τό έτος (1) 
7588, τό (2) 9186, τό (3) 4254, τό (4) 
2516, τό (5) 2291, τό (6) 5214, τό (7) 
5889, τό (8) 7117 καί τό (9) 10749.

Κάνοντας τό συλλογισμό όπως καί 
στά κακουργήματα, δηλαδή άν δέν λη- 
φθοϋν ύπόψη αύτά τά πλημμελήματα 
καί άν έπιθυμούμε άντικειμενική παρα
κολούθηση καί σύγκριση τής έγκλημα- 
τικότας τά χρόνια τής ΙΟετίας τού 1970, 
τότε τά πάγια πλημμελήματα κατά έτος 
είναι: Τό (0) 48995, τό (1) 51342, τό (2) 
49364, τό (3) 38642, τό (4) 34551, τό 
(5) 31807, τό (6) 44559, τό (7) 44165, 
τό (8) 43039 καί τό (9) 42949.

Δηλαδή ή έγκληματικότητα στόν πί
νακα τών πλημμελημάτων μειώθηκε τό 
1979 κατά 12,34% σέ σχέση μέ τό 
1970.

Μετά τή μεταβολή τού νομικού χα
ρακτήρα διαφόρων νόμων ή τή διαγρα
φή άλλων, τότε κατά τήν άντικειμενική 
παρουσίαση τής έγκληματικότητας πρέ
πει νά έξετάζονται καί τά έγκλήματα 
πού άναφέρονται στούς νόμους αύ- 
τούς σάν νά μήν άλλαξε τό νομικό 
καθεστώς γιατί κατά τή μελέτη τής 
έγκληματικότητας ένδιαφέρει αύτή ή 
ίδια ή έγκληματική πράξη άσχετα άπό 
τίς νομικές μεταβολές πού άλλοιώνουν 
τό νομικό μόνο χαρακτήρα τής πρά- 
ξεως καί προσφέρονται όπως έτονίσθη 
γιά παρερμηνείες.

Στόν πίνακα τών κακουργημάτων ύ
στερα άπό τήν κατάργηση τού ΑΝ 509/

47 τό 1974, δέν έπήλθαν ούσιώδης 
μεταβολές στό σύνολο τών κακουργη
μάτων άφοΰ τά άδικήματα τού νόμου 
αύτοΰ κατά έτος άριθμοΰσαν έλάχιστες 
στατιστικές μονάδες οί όποιες δέν προ- 
σφέρονται (μετά τήν κατάργηση τού 
νόμου) γιά νά παρουσιάζεται εικονική 
«μείωση τής έγκληματικότητας» όταν 
λαμβάνονται ύπόψη μόνο οί στατιστικοί 
άριθμοί.

Οί διακεκριμένες κλοπές καί τά άδι
κήματα τού νόμου περί ναρκωτικών πού 
τώρα καταγράφονται στόν πίνακα τών 
πλημμελημάτων σύμφωνα μέ τό νομικό 
χαρακτήρα πού είχαν τό έτος 1970 τότε 
οί έκατό πρίπου στατιστικές μονάδες, 
στις όποιες άντιστοιχούν, θά πρόσθε
τον ένα ποσοστό 0,21% έγκληματικό
τητας στό σύνολο τών 45.000 περίπου 
πλημμελημάτων πού ύπάρχουν κάθε 
έτος. ' Αλλά τό ποσοστό αύτό δέν είναι 
άξιόλογο γιά νά άνατρέψει ή μεταβάλ
λει τήν έγκληματικότητα ύστερα άπό τό 
συλλογισμό πού έξετέθει άνωτέρω γιά 
τά άδικήματα στό βαθμό πλημμελήμα
τος. Τά άδικήματα τού νόμου περί ναρ
κωτικών πού άπέμειναν στόν πίνακα τών 
πλημμελημάτων μετά τό χαρακτηρισμό 
τών περισσοτέρων ώς κακουργημάτων, 
κατά έτος είναι: Τό (0) 82, τό (1) 2, τό 
(3) 0, τό (4) 0, τό (5) 0, τό (6) 0, τό (7) 5, 
τό (8) 0 καί τό (9) 2.

Τά άδικήματα τής «καταλήψεως πε
ζοδρομίων» καθώςκι οί παραβάσεις τού 
ΚΟΚ, πού έχουν χαρακτηρισθεϊ πλημ
μελήματα, άν συγκριθοϋν μέ τίς άντί- 
στοιχες παραβάσεις τών περασμένων 
χρόνων όπου τότε είχαν τό χαρακτήρα 
τού πταίσματος, παρατηρεΐται ότι μειώ
θηκαν σημαντικά, γεγονός πού άποδί- 
δεται στις αύστηρότερες ποινές πού 
έπιβάλλονται άφ ' ότου έγιναν πλημμε
λήματα. ' Αλλά καί άν έξετασθούν ώς 
πταίσματα τότε οί άλλοιώσεις άφοροϋν 
τό στατιστικό πίνακα τών πταισμάτων ό 
όποιος δέν έξετάσθει έδώ, έπειδή κατά 
μία γενικότερη άντίληψη μέ τόν όρο 
έγκληματικότητα νοείται ή δραστηριό
τητα τών έγκληματιών ή όποια περι- 
γράφεται άπό τά κακουργήματα καί τά 
πλημμελήματα.

Τέλος ύπογραμμίζεται ότι γιά νά έκ- 
τιμηθεϊ ή έγκληματικότητα τής ΙΟετίας 
τού 1970 έλήφθησαν γιά σύγκριση τά 
έτη 1970 καί 1979 έπειδή τό τελευταίο 
έτος παρατηρεΐται αύξηση τής έγκλη
ματικότητας σέ σχέση μέ τά ένδιάμεσα 
χρόνια, όπότε τό άποτέλεσμα τής συγ- 
κρίσεως καλύπτει τό ύψηλότερο ση
μείο άνόδου τού δείκτη στή 10ετία τού 
1970.
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Ο ,ΤΙ Α-ΙΖΕ άπό τόν πίνακα πού ή- 
τανε χρόνια κρεμασμένος στό 

χώλ, ήτανε ή κορνίζα. ' Ο πίνακας δέν 
έλεγε τίποτα. Παρίστανε ένα κακότε
χνο έξοχικό τοπεΐο πανάθλιας καλλι
τεχνικής έμπνεύσεως. Άντιθέτως ή 
κορνίζα ήτανε σκαλιστή, ένα σωστό 
κομψοτέχνημα στό είδος της, πού κατά 
τήν γνώμη τού κυρίου Περίανδρου ήτα
νε κρίμα νά χαραμίζεται μέ ένα τόσο 
κακόγουστο πίνακα.

ΚΓ ένα άπόγευμα κατέβασε τό κά
δρο άπό τόν τοίχον, έβγαλε τόν άπαρά- 
δεκτο πίνακα άπό τήν κορνίζα καί στήν 
θέσι του έβαλε μιά ώραία θαλασσογρα
φία, έργο κάποιας νεαρός καί πολύ 
νόστιμης ζωγράφου, τής Λιλίκας πού 
τήν φλερτάριζε άπό καιρό.

Είδε τήν άλλαγή ή γυναίκα του ή 
' Ελπινίκη καί έγινε έξω φρενών.

-  Ποιός άλλαξε τόν πίνακα; ρώτησε 
άνταριασμένη τόν άντρα της.

Εγώ! άπάντησε εύθέως ό Περίαν
δρος.

-  Καί γιατί,
-  Διότι άπλούστατα δέν μοΰ άρεσε... 

" Ητανε ένα φριχτό κατασκεύασμα πού 
τό έβλεπα καί μ' έπιανε άλλεργία.
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-  Αύτό, κύριε, τσίριξε ή Ελπινίκη, 
ήτανε έργο τής γιαγιάς μου!

-Έ ,  καί; έκανε μέ έκνευριστική άπά- 
θεια δ Περίανδρος.

-  Είσαι άσεβής! ούρλιασε ή ' Ελπινί
κη. Κι αύτό πού έβαλες, ποιανού έργο 
είναι;

-  Τής πολλά ύποσχομένης νέας ζω
γράφου Λιλίκας Παπαμουτζούρη!

Α! τής Λιλίκας! έκανε άνταριασμέ- 
νη ή Ελπινίκη. "Αμ πές μου το ντέ! 
Διότι τήν Λιλίκα τήν νοστιμευόμαστε... 
Τώρα έξηγεϊται γιατί έβγαλες τό τοπεΐο 
τής γιαγιάς γιά νά βάλης αύτή τήν 
σαχλαμάρα στό κάδρο! Πέταξέ την ά- 
μέσως νά μή γίνουμε άπό έφτά χωριά!

-'Αποκλείεται! Ή  θαλασσογραφία 
τής δεσποινίδος Παπαμουτζούρη θά 
μείνη έκεϊ πού βρίσκεται! άπάντησε σέ 
ύψηλό τόνο ό Περίανδρος καί τό θέμα 
έκλεισε στό σημείο αύτό.

Ποιά δμως ήτανε ή έκπληξις τού 
Περίανδρου, δταν έπιστρέφοντας τό 
μεσημέρι άπό τό γραφείο του είδε, ότι 
άπό τό κάδρο έλειπε ή θαλασσογραφία 
τής Λιλίκας καί στήν θέσι της ήτανε 
ένας πίνακας μοντέρνας τεχνοτροπίας, 
πού παρίστανε ένα τεράστιο μάτι στήν 
κορυφή μιάς σκάλας.

-  Τί είναι τούτο τό έκτρωμα; βρυχή- 
θηκε.

' Η ' Ελπινίκη έσπευσε νά τόν πληρο- 
φορήση, ότι έπρόκειτο γιά ένα πίνακα 
μοντέρνας τεχνικής μέ τόν τίτλο «' Υ
περοψία».

-  Κι έβγαλες τήν ώραία θαλασσο
γραφία τής Λιλίκας γιά νά βάλης αύτή 
τήν μπούρδα; Βγάλτην γρήγορα νά μήν 
τά κάνω λίμπα έδώ μέσα. ' Ακοϋς έκεϊ!

-Έ μ  βέβαια! ' Αφού είσαι στουρνάρι 
άπό μοντέρνα τέχνη, τί νά σοϋ πώ! Αύτό 
παιδάκι μου είναι άριστούργημα, πού 
έκφράζει τις νέες τάσεις τής σύγχρο
νης ζωγραφικής. Αλλά είχες καί στό 
χωριό σου πίνακες ζωγραφικής;

-  Ελπινίκη, σταμάτα γιατί θά γίνη 
έπεισόδιο! Καί πές μου πού είναι ή 
θαλασσογραφία τής Λιλίκας;

-  Τήν έσχισα!
Έπηκολούθησε τρικούβερτος καυ

γάς μεταξύ τού άνδρογύνου, άλλά ό 
πίνακας τής μοντέρνας ζωγραφικής συ
νέχισε νά φιγουράρη στό κομψό κάδρο 
τού χώλ γιά άρκετές μέρες πρός μεγά
λη ίκανοποίησι τής ' Ελπινίκης, πού πέ
ρασε τό δικό της.

‘  Ενα άπόγευμα δμως πού είχε πάει 
γιά ψώνια στά μαγαζιά, γύρισε μετά δυό 
ώρες στό σπίτι καί τί νά δ ή ;' Ο μοντέρ

νος πίνακας μέ τό μάτι είχε φύγει άπό 
τό κάδρο καί άντ' αύτοϋ είχε μπή ένας 
καινούργιος πού παρίστανε ένα τραπέζι 
κι' άπάνω μιά πιατέλα μέ νωπά ψάρια 
πού λές καί ήτανε έτοιμα νά μπούνε στό 
τηγάνι. " Εγινε άγρια θάλασσα ή ' Ελπι
νίκη καί φώναξε τόν άντρα της.

-  Τί συμβαίνει; έκανε αύτός συνο
φρυωμένος.

-  Τί είναι αύτή ή βλακεία πού έβαλες 
στό κάδρο;

-  Δέν είναι καθόλου βλακεία. Καί έν 
πάση περιπτώσει μαντάμ είναι πολύ 
καλύτερος άπό τήν ματάρα άπάνω στή 
σκάλα πού μοϋ είχες βάλει.

-  Νάτόάφαιρέσεις γρήγορα! τσίριξε 
ή ' Ελπινίκη. Στό κάτω-κάτω ξέρεις δτι 
δέν μ' άρέσουν τά ψάρια.

-  Μ' άρέσουν έμένα! άποκρίθηκε ό 
Περίανδρος καί ξαναγύρισε στό σαλόνι 
νά συνέχιση τό διάβασμα τής έφημερί- 
δος του, ένώ ή Ελπινίκη ώρύετο άπό 
μέσα:

-  Ακαλλιέργητε! Βάρβαρε! Τσοπάνε!
'Αλλά ό Περίανδρος δέν χαλούσε

τήν ζαχαρένια του μ' αύτά. Τού ήτανε 
άρκετό δτι έβγαλε άπό τό κάδρο αύτή 
τήν γελοία «ύπεροψία» μέ τό μάτι πού 
τόβλεπε τόσες μέρες καί έχανε τό κέφι 
του. 'Ενώ ό πίνακας μέ τά ψάρια τόν 
έκανε εύδιάθετο.

Μετά μιά έβδομάδα άκουστήκανε καί 
πάλι ώς έξω οί φωνές τού άντρόγυνου.

-  Πώς τόλμησες, έγρύλλιζε ό Πε
ρίανδρος, νά βγάλης τόν θαυμάσιο αύ
τό πίνακα μέ τά ψάρια καί νά μοϋ βάλης 
στό κάδρο τή μαμά σου; Γιά νά τήν 
βλέπω καί νά συγχίζομαι;

-  Τό ξέρω πώς δέν χωνεύεις τή 
μαμά, άλλά θά σοΰ περάση. "Αλλωστε 
μπροστά στις άηδίες πού είχες βάλει, 
προτιμώτερο νά έχουμε στό κάδρο τή 
μαμά!

'Αλλά ό Περίανδρος πού τού είχε 
ψήσει τό ψάρι στά χείλη ή πεθερά έπί 
μίαν δεκαπενταετίαν, φρόντισε στήν 
πρώτη εύκαιρία νά πετάξη τό πορτραΐτο 
της άπό τό κάδρο καί νά βάλη ένα 
πίνακα, πού παρίστανε ένα μπουκέττο 
λουλούδια μέσα σ' ένα βάζο.

Τό είδε ή 'Ελπινίκη καί φρύαξε. 'Α 
κοϋς έκεϊ ό άθλιος νά βγάλη άπό τό 
κάδρο τή μαμά της καί νά βάλη λουλου
δάκια; Καί τό σπουδαίο πού είχε σχίσει 
τό πορτραΐτο. Αλλά όχι δέν θά τού 
περνούσε. Κατέβασε άμέσως τό κάδρο 
κι έβγαλε τόν πίνακα μέ τά λουλούδια. 
" Επειτα έτρεξε καί άγόρασε ένα μον
τέρνο πίνακα πού παρίστανε μιά νεκρο-

κεφαλη καί πλάι μιά σκούπα κι ένα 
φαράσι ύπό τόν τίτλο: «Θλΐψις».

Ό ταν γύρισε τό βράδυ ό Περίαν
δρος καί είδε τήν νέα άλλαγή, έγινε 
θηρίο.

-  Τί είναι αύτό πού έβηλεςβρέ άθλια 
ϋπαρξι; Νεκροκεφαλή στό σπίτι μου; 
Μπά πού νά λυσσάξης! Βγάλε το άπό 
κεί γρήγορα καί μή μοϋ κάνεις γρου- 
σουζιές νά μή γίνη έδώ μέσα Βιετνάμ!

' Αλλά ή ' Ελπινίκη έπέμενε, δτι αύ
τός ό πίνακας ήταν δ,τι καλύτερο έχει 
νά παρουσιάση ή άφηρημένη τέχνη!.

— ' Αλλά πού ξέρεις έσύ ύπό τέτοια 
γύφτο! φώναξε κατασυγχισμένη.

' Επί μιά ώρα τό άντρόγυνο άντήλ- 
λασσε βαρείες φράσεις καί ή άτμό- 
σφαιρα ήτανε ήλεκτρισμένη. Καθένας 
έπέμενε στις άπόψεις του. Στό τέλος 
βρέθηκε ή λύσις. Τήν βρήκε ό Περίαν
δρος.

—"Ακου λοιπόν, τί σκέφθηκαΙ είπε 
στήν γυναίκα του. Μιά καί δέν συμφω
νούμε στά καλλιτεχνικά μας γούστα, άς 
κάνουμε ώς έξης; Θά φτιάξουμε άπό 
τούς παληούς ένα πίνακα πού νά έχη 
καί τίς δικές σου καί τίς δικές μου 
προτιμήσεις. Σύμφωνοι;

' Η ' Ελπινίκη δέχθηκε τήν πρότασι 
καί ό νέος πίνακας πού μπήκε σέ δεκα
πέντε μέρες στό σκαλιστό κάδρο τού 
χώλ, είχε λίγο άπό όλα ." Ενα ρυάκι άπό 
τόν πίνακα τής γιαγιάς, τήν προπέλα 
ένός καϊκιού άπό τήν θαλασσογραφία. 
Τό μάτι άπό τόν μοντέρνο πίνακα τής 
'Ελπινίκης. Τά γυαλάκια άπό τό πορ- 
τραϊτο τής πεθεράς. Δυό κολιούς άπό 
τόν πίνακα μέ τά ψάρια. Λίγα λουλου
δάκια άπό τόν πίνακα μέ τό βάζο καί τήν 
σκούπα μέ τό φαράσι άπό τόν τελευ
ταίο πίνακα.

"Ητανε μιά σύνθεσις γιά γέλια. Τήν 
είδε δμως τυχαίως ένας τεχνοκριτικός 
καί εντυπωσιάσθηκε.

— Τί άριστούργημα είναι αύτό; έκα
νε μέ θαυμασμό.

"Ηλθανε κι άλλοι τεχνοκρίτες καί 
βρήκανε τόν πίνακα άνωτέρας κλά- 
σεως. Τόν πήγανε· καί σέ μιά έκθεσι 
πινάκων μοντέρνας τέχνης καί πήρε τό 
πρώτο βραβείο." Ενας μάλιστα ' Αμερι
κανός ζήτησε νά τόν άγοράση γιά δυό 
εκατομμύρια. ' Ο Περίανδρος όμως δέν 
τόν έδωσε. Ζητάει τέσσερα έκατομμύ- 
ρια. Καί λίγα λέει, είναι γιά ένα τέτοιο... 
άριστούργημα. Καί τό σπουδαίο πού 
συμφωνεί σ' αύτό καί ή 'Ελπινίκη....

ΣΠ. ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ



ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Τοϋ κ. Δημ. Σταμέλου

Π Ο  ΚΑΙΡΟ ΥΣ πολύ παλιούς, 
ού χάνοντα ι μέσα σ τήν παρα

μ υ θέν ια  γ ο η τε ία  τοϋ  χρόνου, ή έλ ιά  
δ έθ η κ ε  μέ τό ν  τόπο μας, μ έ τή ν  
ζωή καί τή ν  έλλη ν ική  έκφ ρασ ι. Ο ί 
έ λ ιέ ς  δ ίνουν  α τό  σύνολό το υ ς  στό 
τοπίο, μιά κα θαρότητα , μιά δ ιαύ 
γεια, έτσ ι καθώς άνταμω μένες στούς 
μ εγά λο υ ς  κάμπους καί τά  μικροχώ- 
ραφα, ά σημ ίζουν κάτω ά π ό τό  πλού
σιο φώ ς, άπό τή ν  ποιητική άναλαμ- 
πή τώ ν έλλην ικώ ν όρ ιζόντω ν. Δ έ ν 
τρο  πού τρ α γο υδ ή θ η κε άπό το ύ ς  
π ο ιη τές  σέ σ τίχους όλο λυρ ική  πυ
κνότητα , πού σ τεφ α νώ νε ι το ύ ς  κο
ρυφ α ίους, πού γ ίν ε τα ι μιά πεπτου- 
σία φ ω τός έλλην ικοΰ , ένα  έξα ίσ ιο  
κυμάτισμα τού  λόγου, τοϋ  ρυθμού 
καί τή ς  φ αντασ ίας.

Σύμφω να μέ τή ν  μυθολογία  μας ή 
έλ ιά , πού έ χ ε ι θ ε ία  τή ν  καταγωγή, 
ε ίνα ι δ έν τρ ο  καθαρά έλλη ν ικό  καί 
π ρω τοφάνηκε στήν ' Α θήνα. ' Ο  Σο
φ οκλής σ τόν «Ο ίδίποδα έπ ί Κολω- 
νώ» λ έ γ ε ι πώς «όμορφ α ίνε ι τό ν  τό 
πο το ύ το ν  ή έλ ιά , γνήσ ια  τοπ ικό 
φ υτό , πού τό  π ροσ τατεύουν ό Δ ίας 
καί ή Ά θ η ν ά » . ' Η θ εά  τή ς  Σοφ ίας 
μάλιστα, μ α ρ τυ ρ ε ί ή παράδοσι, ύ- 
π ήρξε έκ ε ίν η  πού φ ύ τε ψ ε  τή ν  πρώ
τη  έλ ιά  κοντά  στό βράχο τή ς  ' Α κρο- 
πόλεω ς. * Α νεξά ρ τη τα  όμως άπό τή 
μυθολογική  μαρτυρία, ε ίνα ι γ ε γ ο 
νός  ό τ ι ή έλ ιά  σ υ ν έδ εσ ε  τήν  πα
ρουσία τη ς  στόν τόπο μας μέ τήν 
ιστορία, τή ν  π νευματική  παράδοσι 
καί γεν ικώ τερ α  τή ν  ίδια τή  ζωή τών 
'Ελλήνω ν. Σ τήν  άρχα ιότητα  μάλι
στα, έκτ ιμ ώ ντα ς  όχι μονάχα τήν  
πίστι γ ιά  τή  θ ε ία  τη ς  καταγωγή, άλλά 
καί τή ν  χρησ ιμότητά  τη ς  γ ιά  τήν 
ο ικονομ ία  τοϋ  τόπου, ό νο μ ο θ έτη ς , 
καθώς μάς π ληροφ ορεί ό ' Α ρ ισ το 
τέ λ η ς  στήν « ’ Αθηναίω ν Π ολ ιτε ία»  
έθέσπ ισ ε α ύσ τηρότα τη  τιμω ρία γ ιά  
κ ε ίνο υ ς  πού κα τα σ τρέφ ου ν  έλα ιό - 
δεντρ α , τήν  ποινή τοϋ  θανάτου.

Σύμβολο ε ιρ ή νη ς  καί ά ρ ετή ς  άπό 
τά  άρχαΐα χρόνια  ή έλ ιά  ά π ο τελε ϊ 
μιά έλλην ικώ τατη  παρουσία στό κό
σμο τών φυτώ ν! Μ έ κλωνάρια έλ ιά ς  
οί κή ρ υ κες  ά νήγγελνα ν  τό ν  τερ μ α 
τισμό τοϋ  πολέμου καί μ ' αύτά  
σ τεφ α νώ νονταν  ο ί ν ικη τα ί σ τούς 
' Ο λυμπ ιακούς ά γώ νες! Τό  ίδ ιο ιερό  
φ υ τό  κρατούσαν καί όσοι λάβαιναν

μ έρ ο ς  στά Π αναθήναια, τ ίς  έο ρ τα - 
σ τ ικ ές  έ κ ε ΐν ε ς  έκδηλώ σ εις  πρός 
τιμήν τή ς  Ά θ η ν ά ς ! ’Έ τσ ι ή έλ ιά  
δ έθ η κ ε  οργανικά  μέ τήν  έλλην ική  
ζωή, άπό τή ν  άρχα ιό τητα  ώς τήν 
έποχή μας! Γ ρ ά φ ε ι σ χετικά  ό λαο- 
γρά φ ος Κώστας Ρωμαίος: « ' Η λα ϊ
κή λα τρ ε ία  ε ίνα ι σ τενά  δ εμ έν η  μέ 
τό  ιερ ό  δ έν τρ ο  τή ς  έλ ιά ς ! Δ έν  ε ίνα ι 
μονάχα τό  δ έν τρ ο  τή ς  Α θηνάς, 
πού μέσα άπό ζω γραφ ισμένον πα
ναθηνα ϊκόν ά μφ ορέα  χ α ρ ίζε ι τό  ιε 
ρό λάδι του  στό ν ικητή  «τών ’ Αθή- 
νησ ιν άθλων», ο ύ τε  μονάχα τό  δ έ ν 
τρο  πού τό  κλωνάρι το υ  σ υμβολ ίζε ι 
τή  «γλυκειά»  ε ιρ ήνη  ή πού πάνω στό 
ράμφος του  ένα  π ερ ισ τέρ ι τό  φ έ ρ 
ν ε ι στήν Κ ιβωτό, σ ’ α ύ το ύ ς  πού 
κουράστηκαν νά προσμένουν πότε 
θά ’ ρθη τό  τέ λ ο ς  τοϋ  φ οβ εροϋ  
κατακλυσμού! Σ ήμερα  τό  ίδ ιο άρ- 
χαϊο δ έν τρ ο  τή ς  έλλη ν ική  ς γής , μέ 
τό  λάδι του  π ότε β α φ τ ίζ ε ι τά  ν ε ο 
γ έννη τα  ή σ υ νο δ εύ ε ι τή ν  ά ρτοκλα- 
σία καί π ότε φ ω τίζ ε ι τό  εικόν ισμα  
τοϋ  σπιτιού, ή, ολόφω το, σ τις  σκο
τ ε ιν έ ς  ν ύ χ τες , κρ α τά ε ι τό  «άκοίμη- 
το  καντήλ ι τή ς  Α γ ια ς Τράπ εζας». 
Γ ι ’ α ύ τό  καί όταν τελε ιώ σ η  τό  μά
ζ εμ α  τώ ν έλιώ ν, τό  πιό καλό κλωνά
ρι, γ εμ ά το  καρπό, δ έ  θά παραλεί- 
ψ ουν νά τό  π ροσφέρουν στό ε ικ ό 

νισμά το υ ς , εύλα β ική  «άπαρχή» τή ς  
ν έ α ς  σ οδειά ς ! Σοφά έξη γ ο ϋ ν  οί 
Έ λ λ η ν ε ς  ά γ ρ ό τες  τή ν  πράξι του ς : 
« Ό τ α ν  άπ ορραβδ ίσουμε τ ίς  έ λ ιέ ς , 
θά κόψ ου μ ε ένα  κλαράκι τό ν  ά ϊτιό , 
(καί ε ίν α ι το ύ το  τό  κα ινούργ ιο  κλαρί, 
πού π ετά ε ι ή έλ ιά  κι ε ίν α ι φ ουντω τό, 
φ ρέσ κο , γ εμ ά το  καρπό καί β ρ ίσ κε
τα ι στή κορυφή τού  δ έν τρ ο υ ), θά 
τό ν  κρεμ άσ ουμε στά ε ικον ίσ ματα , 
κι ύ σ τερα  άπό μ έ ρ ε ς  θά τό  μαδή- 
σ ουμε καί θά τό ν  ρ ίξο υ μ ε  σ τις  ά λ 
λ ε ς  έ λ ιέ ς  νά βγή λάδι». Ό τ α ν  θά 
τό ν  ά φ α ιρ έσ ου ν  άπό τά  ε ικο ν ίσ μ α 
τα, ό κλώ νος έ κ ε ιν ο ς  θά συναποκο- 
μίση κάτι άπό τή  «χάρι το υ ς  καί οί 
έ λ ιέ ς  του , σ μ ίγοντας μ έ  τ ίς  ά λλες , 
τ ίς  π ολλές, θά μεταβ ιβάσ ουν σ ’ 
έ κ ε ΐν ε ς  τή ν  «εύλογία»  τών « έφ έ - 
στιων» θεώ ν τού  σπιτιού.

Έ ν α  άλλο  χαρ ακτηρ ισ τικό  ση
μ ε ίο  ε ίνα ι τό  έ ξ ή ς : « Ό τ α ν  θά μα
ζ έψ ο υ ν  τό ν  καρπό άπό τά  δ έντρ α , 
ά φ ήνουν λίγο  καρπό έπάνω δ έ ν  τόν 
μ α ζεύ ο υ ν  όλο, γιά  νά μήν παραπο
ν ιέ τα ι τό  δ έντρ ο» . Ν οιώ θουν δηλ. 
τό  δ έν τρ ο , σάν οργανισμό, πού έ χ ε ι 
ψυχή καί «αισθάνεται» άνάλογα. Δ ια
π ιστώ νοντας τό  δ έν τρ ο  μιάν άδιά- 
φορη λεηλασ ία  το ύ  καρπού του, 
φυσ ικό  νά π έφ τη  σέ θ λ ιβ ερ ο ύ ς  συλ
λογ ισμούς γιά  τή ν  μοίρα του , έ τσ ι 
ή τα ν  ή άρχική σκέψ ι. Κάτω όμως
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απ' α ύτόν  τό ν  συνα ισθηματικό έ -  
ξανθρωπισμό τοϋ  δένδρου , λανθά
ν ε ι μιά άλλη άνθρώπινη ψυχολογία , 
ή έ ξη ς : «Τό δ έν τρ ο  δ έν  κά νει ν ' 
άποχωριστή άπό τό ν  καρπό του, 
πού, άς με ίνη  κοντά  του  «λίγος», 
όμως συμβολικά ισοδύναμε! καί άν- 
τιπροσω πεύει «όλη» τήν  παραγωγή 
τή ς  χρονιάς. Έ χ ο ν τα ς  έ τσ ι μαζί 
του  ένα  μ έρ ο ς  τού  καρπού του, 
δ ια τη ρ ε ί κοντά  του  άσβεστη όλη 
τήν  παραγωγική δύναμ ι τοϋ  πολλα
πλασιασμού καί τή ς  εύ φ ο ρ ία ς  τή ς  
π ροηγουμένης χρονιάς. Ενώ άν 
ά φ α ιρεθή  όλος ό καρπός, ή θλ ιβερή 
ε ικόνα  έ ν ό ς  τέ το ιο υ  «στείρου» δ έν 
τρου  μπ ορεί νά συνεχ ισ τή  σ ' ολό
κληρο τό  μέλλον. Τά άκόλουθα χρό
νια μπ ορεί νά ε ίνα ι χρόνια  μαύρης 
δυστυχ ίας.

Τ ό  παράπονο τού  δέντρ ο υ  μπο
ρ ε ί νά  ε ίνα ι τόσο μεγάλο  καί τόσο 
δίκαιο, πού νά μαραζώνη έ κ ε ίν ο  καί 
ν ' άπομένη άκαρπο. ' Η σκληρή καί 
άχάριστη ο ικο γένε ια  άς πληρώση 
τώρα, μέ τή  φ ο β ερ ή  ά νέχε ια , τήν 
άστόχαστη περσινή π λεονεξία  της».

' Υπάρχει βασική ένό τη τα  καί σύν- 
δ εσ ι ψυχική τού  Έ λλη να  μέ τήν 
έλ ιά . Καί ε ίνα ι τόσο άποκαλυπτική ή 
φράσι τού  Ο ύράνη «οί ά ργυρός έ -  
λ ιέ ς  δ έν  γνω ρίζουν ο ύ τε  ά νο ιξ ι ού

τ ε  φθινόπωρο». Έ χο υ ν  άδιάκοπα 
πολύ φώς καί πολλήν ομορφ ιά . Αύ- 
τή  ή παμπάλαια σύνδεσ ι ύπήρξε 
άφορμή καί τών λαογραφ ικώ ν έθ ί- 
μων πού σ υνδέοντα ι μέ τήν  σ υγκέν- 
τρωσι τού  καρπού τη ς . Τ ό  λιομάζω 
μα ά ρ χ ίζε ι τό  τ ε λ ευ τα ίο  δ εκα ή μ ερ ο  
τού  Ο κτω βρίου, κα ΐ,όλοκληρώ νε- 
τα ι μ έ τό  τέ λ ο ς  τού  Ν όεμβρ ίου.

Πάμπολλα ε ίνα ι τά  λιοστάσια στήν 
πατρίδα μας, τά  χωράφια έκ ε ΐν α  
πού ε ίνα ι φ υ τε μ έν α  μέ έ λ ιέ ς . Ω 
στόσο ϋπάρχει ή περίπτωσι συχνά, 
άλλος νά ε ίνα ι ό ιδ ιο κτή τη ς  τού  
χω ραφιού κι ά λλος τών λ ιοδέντρω ν 
πού ε ίνα ι φ υ τεμ έν α  μέσα σ ' αύτό. 
Καί το ύ το  γ ια τί μπορεί έ ν α ς  νο ικο 
κύρης νά δώση προίκα στό κορίτσ ι 
του , όχι τό  χωράφι, μά μονάχα τά 
δ έν τρ α  όλα καί μ έρος  το υ ς . Π ολ
λ έ ς  φ ο ρ ές  ό ίδ ιος ό νο ικοκύρης 
μπ ορεί νά  προικίση δυό καί τρ ε ις  
θ υ γ α τέ ρ ες  του, μ έ τ ις  έ λ ιέ ς  τού  
ίδ ιου  χω ραφιού, μο ιράζοντας στήν 
κα θεμ ιά  ό σ ες  ρ ίζ ες  έ κ ε ίν ο ς  θ έλε ι. 
Γιά το ύ το  π αρατηρούμε όχι σπάνια, 
στό ίδ ιο  χωράφι νάχουν, δ ιά φ ορ ες  
σ υγγεν ικές  ο ικο γένε ιες , λ ιόδεντρα. 
Χ αρακτηρ ισ τικό  ε ίνα ι τό  παρακάτω 
πωλητήριο, μέ χρονολογία 21 Ν οεμ 
βρίου 1806: «Διά τή ςπ α ρ ο ύ σ η ς  μας 
ομολογ ίας φ ανερώ νομεν  καί όμο-

λογούμ εν  ή μ ε ΐς  οί τρ ε ις  έ ξα δ ερ - 
φ ά δ ες  ή Τ ρ ισ εύ γενη  τού  Κώστα 
Καλόπλου καί ή ' Ασήμω τοϋ  ' Αση- 
μάκη Καλόπλου καί ή Σοφ ία  τοϋ  
Σ τέρ γ ιο υ  Καλόπλου, ό τ ι διά χρείαν  
μας έπ ήγαμεν  καί έπ ερ ικα λέσ α μ εν  
τόν  Βασίλη Παπαθανασόπουλον καί 
μάς έδω σ ε γρόσια 60, ή το ι έ ξή ν τα  
καί τού  έπ ω λήσαμεν τήν  έλ ιά ν  μας 
στήν Γουρίτσαν, όπου τήν  ε ϊχα μ εν  
προίκα άπό το ύ ς  π α τέρ ες  μας, τά 
τρ ία πρόσωπα. Τήν έδώ σ α μεν  μέ 
τόν  'ίδιάν μας θ έλημα  καί έλά β α μ εν  
τά  άσπρα ε ις  χ ε ΐρ α ς  όπου νά ε ίνα ι 
α ύ τό ς  ό ίδ ιος νο ικοκύρης καί ή μ ε ΐς  
ξ έν ο ι καί ά π όξενο ι καί κα νένα ς  νά 
μή λουκουτήση καί δ ίνο μ εν  τήν  ο 
μολογίαν μας καί ε ις  χ ε ίρ α ς  τοϋ  
Βασίλη διά π ίστεω ς ά ληθ ε ία ς  κα- 
τέμπ ροσ θεν  τών μαρτύρω ν καί έ 
στω ε ις  έ ν δ ε ιξ ιν . Σαμουήλ, ήγού- 
μ ενο ς  άπό ' Αγίαν Π αρασκευήν έ 
γραψ α καί μαρτυρώ. Γεώ ργιος Καν- 
τζογ ιαννόπ ουλος, μάρτυρας Δημή- 
τρ ιο ς  Τασόπουλος άπό Β ελάουστα, 
μάρτυρας».

Τό πωλητήριο π ερ ιλα μβά νει καί 
μιά καθαρά ρουμελιώ τικη  λέξ ι: λο υ 
κουτήση, πού τήν  σ υναντάμε στήν 
περιοχή Α ιτω λίας καί Α καρνανίας 
καί σ υγκεκρ ιμένα  στήν ορεινή  Τρ ι
χωνίδα. '  Ε χει τή ν  έννο ια  τοϋ  έμπο- 
δίση. Ό σ ο  γιά τόν  ή γο ύ μ ενο  Σα
μουήλ, πού σ υ ν έ τα ξε  τό  έγγραφ ο, 
π ρόκειτα ι γιά ένα ν  άπό το ύ ς  πολ
λούς μοναχούς, πού πέρασαν άπό 
τό  δ ια λυ μ ένο  πιά μοναστήρι τή ς  

Α γίας Π αρασκευής, στήν ορεινή  
Α ιτω λία καί πού ύπ ήρξε όχι μονάχα 
π νευματικό  καί θρ η σ κευ τικό  κ έν 
τρο  στήν περιοχή, κατά τή  δ ιάρκεια  
τή ς  Τουρκοκρα τία ς, άλλά καί λ η μ έ 
ρι τών κλεφ ταρματολώ ν, σ ' όλη τήν 
πολύπικρη τούρκ ικη  σκλαβιά.

Τό πρώτο λάδ ι πού θά βγάλουν θά 
τό  βάλουν στό εικονοσ τάσ ι τοϋ  σπι
τιού  γ ιά  νάναι μ έ τή  βοήθεια  τού  
Θ εο ύ  καί τοϋ  χρόνου μπόλικος ό 
καρπός. Γιά τό ( καλό θά κάμουν 
έπ ίσης τη γ α ν ίτε ς . Καί κά τι χαρα
κτηρ ισ τικό  άπό τό  λιομάζω μα: Σάν 
πρωτοκαρπίση μιά έλ ιά  θά δώσουν 
τόν  καρπό τη ς  νά τό ν  φάη μιά 
γυνα ίκα  πού νάχη όλο άρσενικά  
παιδιά, γ ιά  νά πάη γούρ ι καί νά 
σταθή καρπερό τό  κα ινούργιο  λ ιό 
δ εντρ ο .
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ΔΙΑΦ Ο ΡΑ

ΔΙΟΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΑ
Ε ΙΝΑΙ εκπληκτική ή μυστηριώδης ι

διότητα, τήν όποιαν έχει ό άνθρώ- 
πινος όργανισμός νά έπικοινωνή μέ 
άλλους όμοιους του χωρίς τήν βοή
θειαν τών αισθήσεων, δηλαδή τήν Τη
λεπάθειαν.

Σταματούν όμως άραγε μόνον εις 
αύτήν αί ύπεράνθρωποι ιδιότητες πού 
κρύπτομεν μέσα μας;... Κάθε άλλο, 
όπως θά ίδοϋμε άμέσως.

Βέβαια οί ύλισταί μέ τάς θωριάς των, 
πού έννοοϋσαν τόν περασμένον αιώνα 
νά παραστήσουν τόν άνθρωπον καί έν 
γένει τήν πλάσιν ώς άπλήν μηχανήν καί 
ώς άποτέλεσμα συμπτώσεως καί απλής 
τύχης, ήρνήθησαν έκ τών προτέρων καί 
κατηγορηματικώς κάθε φαινόμενον δ- 
μοιον μέ τά άναφερόμενα έδώ.

' Ο ίδιος ό Χαΐκελ, ό άπόστολος Πέ
τρος τού ύλισμοΰ, ειρωνεύεται έπιδει- 
κτικώς τήν Τηλεπάθειαν, άρνούμενος 
κάθε πιθανότητά της. Ίσως καί πολλοί 
άκόμη, όφείλοντες τάς γνώσεις των εις 
πασαλείμματα άπό άναγνώσματα έφη- 
μερίδων, έξακολουθοϋν νά άρνοΰνται 
πάν τό σχετικόν μέ τά μυστήρια τού 
σύμπαντος. Καί δέν ξέρουν, δέν θέ
λουν νά ξέρουν, ότι μέ τάς λέξεις 
«είμαι ύλιστής» δηλώνουν άπλώς: «Εί
μαι άμαθής καί στενοκέφαλος. Είμαι 
άσυγχρόνιστος καί όπισθοδρομικός!». 
Σήμερον όμως τό άποδεικτικόν πείρα
μα έρχεται νά τούς άποστομώση κατά 
τόν τραγικώτερον τρόπον.

Λοιπόν ή Ψυχοφυσιολογία, έπειτα ά
πό τήν θριαμβευτικήν πειραματικήν ά- 
πόδειξιν τής Τηλεπάθειας, τήν όποιαν 
έτοποθέτησε ώς βάσιν τού οίκοδομή- 
ματός της, έξηκολούθησε τήν έρευνά 
της καί εύρέθη έμπρός, εις νέα θαυμά
σια. ' Επιστοποίησε ότι ύπάρχουν άτομα 
τά όποια κατέχουν ένα είδωλο, ζωντα
νών άκτίνων ΡαΤντγκεν καί τά όποια 
μπορούν νά βλέπουν διά μέσου τής

Ραβδοσκόπος έρευνά γιά τήν Ανεύρεση 
Οδατύς ένώπιον έξεταστικής έπιτροπής.

ύλης, όπως ήμεΐς οί άπλοι θνητοί βλέ- 
πομεν διά μέσου τού τζαμιού.

Είναι τό φαινόμενον αύτό νέον;..
Ό χ ι! Είναι παλαιόν όπως καί ή άν- 

θρωπότης. Απλώς ή έπιστήμη τό πι
στοποιεί τώρα έπί πειραματικών βά
σεων.

' Ανέκαθεν παρετηρήθη άπό τήν πεί
ραν ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν νά 
μαντεύουν τήν ϋπαρξιν ύπογείων πη
γών.

' Ο Πλίνιος άναφέρει ότι οί Παλαιοε- 
τροϋσκοι ραβδομάντεις, άνεγνώριζον 
τήν παρουσίαν ύπογείων ύδάτων, όδη- 
γούμενοι έκ τής έξαιρετικής άκτινοβο- 
λίας τών ήλιακών άκτίνων εις τά σημεία 
έκεϊνα όταν ήτο πολλή ζέστη. Ως 
γνωστόν δέ, όταν είναι νοτισμένη ή 
άτμόσφαιρα, ή ζέστη είναι πάντοτε πε- 
ρισσοτέρα.

Τό φαινόμενον τούτο, έκτοτε ήτο

διαρκώς έν χρήσει πρός άνεύρεσιν νε
ρού. ' Επειδή μάλιστα οί ειδικοί αύτοί 
ραβδοσκόποι ένομίζοντο μάγοι, έκ τής 
γαλλικής λέξεως Source (πηγή) προήλ
θε καί ή λέξις Sourcier (ραβδοσκόποι).

Σήμερον ή διά μέσου τούτου άνεύ- 
ρεσις νερού, είναι έν έπισήμω κρατική 
χρήσει, έκτός τής Γαλλίας καί τής Γερ
μανίας, εις τήν Αφρικήν, τήν Αμερι
κήν, τήν Αλγερίαν κλπ. Μόνον τόποι 
καθυστερημένοι κατά τόν πολιτισμόν, 
μετά τά θαυμαστά ιδίως άποτελέσματα 
τού κρατικού συμβούλου φόν Ούσλαρ 
εις τήν Ν. Δ. Αφρικήν, δέν έπωφε- 
λοϋνται τής εύεργετικής αύτής χρησι- 
μοποιήσεως. Ό ντω ς έπί 800 έπιση- 
μάνσεων ϋδατος εις άνύδρους χώρας, 
μόνον ένας άσήμαντος άριθμός δέν 
έδωσε άποτελέσματα. ' Εν γένει ή χρή- 
σις τής ραβδοσκοπίας ύπήρξε διά τούς 
άποίκους πράγματι εύεργετική.

"Ηδη άπό τού 1854, ή Γαλλική Ακα
δημία έπιστημών ώρισε έπιτροπήν πρός 
έξέτασιν τού φαινομένου ύπό τόν Σε- 
βρέϊγ. ' Ο έν λόγω έπιστήμων τό έπι- 
στοποίησε καί τό άπέδωσε εις άσυναι- 
σθήτους κινήσεις τών μυών τής χειρός 
τού μέντιουμ, αί όποιαι προκαλοϋνται 
έξ άγνώστων έπιδράσεων τών άναφερ- 
θέντων ειδών (ϋδατος κλπ.)

"Εκτοτε έγιναν πλήθος σχετικών πει
ραμάτων, διά τών όποιων τό φαινόμενον 
διεσαφηνίσθη άκόμη λεπτομερέστερον. 
Ό χ ι μόνον δηλαδή πεπειραμένοι ρα- 
βδοσκόποι καθώρισαν άσφαλώς τήν δια
δρομήν ύπογείου ρεύματος ϋδατος, καί 
εις διάστημα ένός χιλιομέτρου άκόμη, 
άλλά εύρέθη άκριβώς καί ή θέσις με
ταλλικών όγκων, όπως εις τό δάσος 
Vincennes καί εις τό Χημεΐον τού Κα
θολικού 'Ινστιτούτου Τουλούζης, ύπό 
τού άββά Γαμπέν.

Ή  έπιτυχία ώς πρός τήν εϋρεσιν 
διαφόρων ούσιών ύπήρξεν ή έξής:

"Υδωρ 89%. Μέταλλα 80%.
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Ανθραξ 50%. ' Υπόγεια σπήλαια 87%.
Εις μερικός σπάνιάς περιπτώσεις, ό

πως του ραβδοσκόπου ' Ιακώβου Αίμάρ 
(1692), έγινε έξέτασις καί εγκληματιών 
άκόμη, πράγμα τό όποιον θά εΐδωμεν 
ποιαν έξήγησιν έχει.

'Ε ντούτο ιςδ ι' έκαστονάνιχνευόμε- 
νον είδος έκτός τοΰ ϋδατος, πρέπει νά 
κρατή ό ραβδοσκόπος μετά του ρα
βδίου καί μικρόν ποσότητα αύτοϋ, τόν 
λεγόμενον δείκτην, όπότε καί έξουδε- 
τεροϋται ή δύναμις άνιχνεύσεως τών 
άλλων. Π.χ. έάν κρατή ό ραβδοσκόπος 
τεμάχιον χαλκού, αί κινήσεις τού ρα
βδίου παράγονται μόνον κατά τήν προ- 
σέγγισιν εις χαλκόν, χωρίς νά δηλοϋται 
ή παρουσία ϋδατος ή καί άλλων μετάλ
λων. Φαίνεται δέ νά άναιροΰν εντελώς 
τήν παραγωγήν τού φαινομένου χειρό
κτια μάλλινα ή μετάξινα, δπως καί υπο
δήματα άπό καουτσούκ, τά όποια δια
κόπτουν κατά τά φαινόμενα τήν έπί τοΰ 
ύποσυνειδήτου έπίδρασιν τών διαφό
ρων ούσιών, ή πάντως τήν έπικοινωνίαν 
τής ύπεραισθησίας του.

Οί ραβδοσκόποι μεταχειρίζονται εις 
τήν έργασίαν έναν άπλοϋν διχαλωτόν 
κλάδον ή καί μίαν εύκαμπτον γωνίαν έκ 
μετάλλινων έλασμάτων, διότι καί άλλαι 
ούσίαι έπηρεάζονται ύπό τών άκτινο- 
βολιών, όχι δμως ώς φαίνεται τόσον 
έντόνως όσον τά έκ ξύλου λεπτοκα- 
ρυάς ραβδία. ' Εξηκριβώθη δέ ότι κατά 
σειράν ραβδνεργά είναι: α) ' Η λεπτο- 
καρυά, β) ό χαλκός, γ) ό οίδηρος, δ) ή 
ϋελος.

Μερικοί ραβδοσκόποι έν τούτοις δέν 
χρησιμοποιούν διά τήν έρευνάν των 
κανένα όργανον, άλλοι δέ μιά άπλήν 
ξυλίνην σφαίραν κρεμασμένην άπό νή
μα, είδος εκκρεμούς. Κρατούντες τήν 
άκραν τού νήματος καί βαδίζοντες συγ
κεντρωμένοι, δίνουν εις τό εκκρεμές 
όριζοντίαν κίνησιν άπό εμπρός πρός τά 
όπίσω καί τανάπαλιν. ' Η κίνησις λοιπόν 
αύτή, όταν διέρχωνται άνωθεν ρέοντος 
ϋδατος, μεταβάλλεται εις περιστροφι
κήν. Άναλόγως δέ τής ζωηρότητος 
τής περιστροφής ό ραβδοσκόπος προσ
διορίζει τό ποσόν τού ϋδατος.

Πρός προσδιορισμόν τοΰ βάθους ύ- 
πάρχουν διάφοροι μέθοδοι άναφερό- 
μεναι εις τά ειδικά συγγράμματα καί 
αύταί ποικίλλουν δι' έκαστον ραβδο- 
σκόπον. Τά καλλίτερα τών ειδικών συγ
γραμμάτων αύτών είναι τού ύποκόμη- 
τος Άνρύ ντέ Φράνς, δστις προή- 
δρευσε καί τοΰ τελευταίου έν Γαλλία 
συνεδρίου ραβδοσκόπων.

Τήν μέθοδον τού έκκρεμοϋος μετα
χειρίζεται καί ό πρό τινων έτών διελθών

έξ ' Αθηνών Γ άλλος ραβδοσκόπος άβ7'  
βάς Λαμπέρ καί ό ήμέτερος Παπαθα
νασίου, ό όποιος άνεκάλυψεν ύδωρ καί 
εις τήν άνέκαθεν άνυδρον Βουλιγμέ- 
νην.

Ά λ λ ' ούτε ή ίδια ποσότης ούσίας 
επιδρά μέ τήν ίδιαν ζωηρότητα έπί τής 
ώς βάσεως θεωρουμένης λεπτοκαρυάς. 
Π.χ. έάν χρειάζεται πρός τούτο 1,0 
γραμμάριον χρυσού, τά λοιπά μέταλλα 
έρχονται έν άναλογία: Αργύρου 1,2, 
Νίκελ 6,0, Αλουμινίου 15,0, Ψευδαρ
γύρου 50,0, Μολύβδου 75,0, Χαλκού 
125,0.

Κάποτε αί κινήσεις τού ραβδίου εις 
τήν παλάμην είναι τόσον ίσχυραί, ώστε 
αύτή πιέζεται μέχρι θραύσεως. Αλλά 
καί έξ έπαγγέλματος ραβδοσκόπων αί 
χεϊρες πολλάκις πετσιάζουν έκ τής τρι
βής·

Φαίνεται άκόμη ότι τά 20% τών άν- 
θρώπων είναι ραβδοσκόποι καί μπορούν 
νά προκαλέσουν τό φαινόμενον αύτό. 
Κατά τάς στιγμάς τής έργασίας των 
παρουσιάζουν καί αύτοί όπως όλα τά 
μέντιουμ εικόνα μειώσεως τού ένσυ- 
νειδήτου (συγκέντρωσις). Πάντως, ήδη 
άπό τού 17ου αίώνος, ό Ζάντλερ εις τό 
«Παντομυστήριον» του, τονίζει ότι: «Δέν 
είναι τό ραβδίον άλλά τό άτομον πού 
διαισθάνεται». ' Επί πλέον ύποστηρίζει 
ότι είναι δυνατόν νά εύρεθή διά τής 
ραβδοσκοπίας όποιονδήποτε άπολεσθέν 
άντικείμενον, άρκεΐ νά προκληθή ή συγ- 
κέντρωσις τού ραβδοσκόπου (μείωσις 
τού ένσυνειδήτου). ' Αναφέρει μάλιστα 
καί παραδείγματα εύρέσεως άτόμων 
ύπό ραβδοσκόπων, όπως τού μικρού 
υιού του, πού είχε χαθή στό δάσος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΧΕ ΔΙΚΗ0 
0 ΦΡΟΫΝΤ;
Ο Ζίγκμουντ Φρόϋντ θεωρείται γενικά 

ώς μεγαλοφυία, if οποία, περιοσότερο 
άπό κάθε άλλο μεταγενέστερό του θεωρη
τικό τής ψυχολογίας, έχει έπηρεόσει τις 
άντιλήψεις μας γιά τόν άνθρωπο κατά τόν 
20ον αιώνα. Παρ' όλα αύτό, οί περισσότε

ρες υποθέσεις τοϋ Φρόϋντ στηρίχθηκαν σέ 
ισχνό άποδεικτικό υλικό καί διατυπώθηκαν 
μέ τέτοιο τρόπο, ώοτε ή επιβεβαίωσή τους 
ή ή άπόρριψή τους γίνεται σχεδόν άδύνατη. 
Τούτο έχει πείσει άρκετούς κορυφαίους 
οτοχαοτές, όπως τόν φιλόσοφο Κάρλ Πόπ- 
περ καί τόν βιολόγο Πήτερ Μένταγουερ, νά 
άπορρίψουν τήν όλη ψυχαναλυτική θεωρία 
ώς έπιστημονικώς άβάσιμη. Κύριο επιχεί
ρημά τους είναι ότι, άντίθετα μέ όοα 
συμβαίνουν στις έπιλεγόμενες «σκληρές» 
έπιστήμες (όπου μιά ύπόθεση μπορεί νά 
άποδειχθή σωστή ή έσφαλμένη), οί ύποθέ- 
σεις τής ψυχαναλυτικής θεωρίας δέν μπο
ρούν νά άποδειχθοϋν ούτε τό ένα ούτε τό 
άλλο, γιά λόγους καθαρά οργανικούς καί 
συμφυείς μέ τήν διατύπωσή τους.

' Ο Σίγμουντ Φρόϋντ.

Εκτός άπό αύτό, τό ψυχιατρικά κατε
στημένα σέ όμφότερες τις πλευρές τοϋ 
Ατλαντικού, έδωσαν άθελά τους όπλα 

στούς έπικριτές τής ψυχαναλυτικής μεθό
δου. Αντί νά δεχθούν μέ εύμένεια τήν 
πραγματοποίηση αντικειμενικών ερευνών, 
οί ψυχαναλυτές αύτοί άποούρθηκαν οάν οέ 
πολιορκημένα κάοτρα, ίσχυριζόμενοι ότι 
όσοι δέν έχουν ψυχαναλυθή οί ίδιοι, δέν 
μπορούν νά καταλάβουν σωστό τήν σημασία 
τής ψυχαναλυτικής θεωρίας -τήν όποια 
μόνο οί μυημένοι σ' αύτήν έχουν τήν 
δυνατότητα νά έπικρίνουν.

Εύτυχώς ή παραπάνω κατάσταση έχει 
άλλάξει τώρα καί ή νέα γενιά τών ψυχιά
τρων, ένώ άναγνωρίζει τήν συμβολή τοϋ 
Φρόϋντ, δέν δέχεται ώς θέσφατα όλες τις 
γνώμες του. Οί καθηγητές Σέυμουρ Φίσερ 
καί Ρότζερ Γκρήνμπεργκ είναι ψυχολόγοι 
στό Πολιτειακό Πανεπιστήμιο τής Ν. ' Υόρ- 
κης. "Εχουν κάνει μιά θαυμάσια έπιλογή 
όλων τών άξιόλογων αντικειμενικών έρευ- 
νών, πού έχουν πρόσφατα γίνει γύρω άπό 
τήν φροϋδική θεωρία -καί τό βιβλίο τους, 
έκτός άπό τό γενικότερο ένδιαφέρον του,
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θά γίνει ασφαλώς υποχρεωτικό ανάγνωσμα 
γιά όποιονδήποτε άνθρωπο, πού άνακα- 
τεύεται μέ τις έρευνες στόν χώρο τής 
ψυχοθεραπείας.

' Η σημασία των ονείρων
0ί καθηγητές Φίσερ καί Γκρήνμπεργκ 

καταλήγουν οέ μερικά πολύ ενδιαφέροντα 
ουμπεράοματα. Πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν 
εδώ καί άρκετά χρόνια ότι ή άποψη τού 
Φρόϋντ γιά τά όνειρα (τά όποια θεωρούσε 
ώς άνεκπλήρωτους πόθους σέ κατάσταση 
ψυχολογικής μεταμφίεσης) δέν στηρίζεται 
πουθενά. Παρ' όλο ότι οί σχετικές έρευνες 
γύρω άπό τά θέμα δείχνουν πώς τά όνειρα 
παίζουν μάλλον σημαντικό ρόλο οτήν δια
τήρηση τής ψυχικής ύγείας (πράγμα πού 
στηρίζει τήν άποψη τού Φρόϋντ ότι ή 
ονειρική δραστηριότητα συμβάλλει στήν 
διατήρηση τής πνευματικής ισορροπίας), ή 
γλώσσα τών ονείρων δέν είναι τόσο δύσλη
πτη ώστε νά μπορεί νά τήν καταλάβει μόνο 
ό ψυχαναλυτής. Μέ άλλα λόγια, ή άντίληψη 
τού Φρόϋντ γιά τήν ύπαρξη κάποιου κρυμ
μένου μηνύματος στά όνειρα, τά όποιο 
χρειάζεται άποκρυπτογράφηση, δέν επιβε
βαιώνεται άπό τις έρευνες.

Πολλά όνειρα, τού είδους πού έχομε 
όταν άντιμετωπίζωμε ατό εγγύτατο μέλλον 
κάποια κατάοταοη δύσκολη (όπως π.χ. εξε
τάσεις στό πανεπιστήμιο ή συνέντευξη μέ 
κάποιο σημαντικό πρόαωπο), άποτελοϋν 
είδος νοητικής έπεξεργασίας τού άγχους 
μας σέ σχέση μέ τό άναμενόμενο γεγονός.

Ο Φρόϋντ άναγνώρισε τήν ύπαρξη τέ
τοιων ονείρων. "Ομως είναι περίεργο ότι 
τά έπισήμανε μόνο σέ σχέ’ση μέ τό είδος 
εκείνο τών ονείρων, τά όποια θεώρηοε ώς 
τά πιό δυσεξήγητα- δηλ. τά επαναλαμβα
νόμενα όνειρα, πού έμφανίζονται μετά άπό 
κάποια τραυματική εμπειρία.

Οί Φίσερ καί Γκρήνμπεργκ άναγνωρίζουν 
τήν οξεία παρατηρητικότητα τού Φρόϋντ, 
άλλά άμφισβητοΰν τήν έγκυρότητά του ώς 
θεωρητικού τής ψυχολογίας. Π.χ., πολλοί 
ψυχολόγοι καί ψυχίατροι συμφωνούν μέ 
τόν Φρόϋντ ότι ύπάρχουν δύο γενικοί τύποι 
άνθρώπων -ό πρωκτικός καί ό στοματικός. 
"Εχει τώρα άποδειχθή πώς ή άπαοχόληοη 
μέ τις στοματικές ικανοποιήσεις, συνδέε
ται όντως μέ ψυχολογικές τάσεις πρός τήν 
έξάρτηση, τήν απαισιοδοξία, τήνάνάγκηγιά 
συνεχή έπιβράβευση καί τήν ύποχωρητικό- 
τητα. Επίσης οί ψυχολογικές τάσεις πρός 
τήν εύταξία, τό πείσμα καί τήν τσιγκουνιά, 
πού ό Φρόϋντ συνδέει στενά μέ τόν 
πρωκτικό τύπο, πραγματικά άπαντώνται μα
ζί στούς περισσότερους άνθρώπους. Αλ
λά ή άπό μέρους τού Φρόϋντ άναγωγή όλων 
αύτών τών τάοεων σέ δυσμενείς έμπειρίες 
τής βρεφικής ήλικίας, ούτε επιβεβαιώνε

ται ούτε καταρρίπτεται. Αντίθετα, έχει 
άποδειχθή πώς ή μεγάλη αύστηρότητα τών 
γονέων οτό θέμα τών φυσικών άναγκών 
τών πολύ μικρών παιδιών (ούρηση, άφό- 
δευση), δέν οδηγεί άναγκαστικά στήν δια
μόρφωση άνθρώπων κατατρυχόμενων άπό 
έμμονες ιδέες. Ούτε οδηγεί ή άκαιρη 
διακοπή τού θηλασμού στόν αλκοολισμό. 
Άπλούσταστα οί έρευνες δέν μάς φωτί
ζουν γιά τό πόοο νωρίς (στήν ήλικία τού 
άνθρώπου) άρχίζουν νά παίζουν ρόλο κα
θοριστικό οί περιβαλλοντικές έπιδράσεις. 
Συνεπώς δέν γνωρίζομε άν οί δύο τύποι 
άνθρώπων, τούς όποιους περιγράφει μέ 
τόση οξυδέρκεια ό Φρόϋντ, έχουν όντως 
τίς ρίζες τους σέ δυσμενείς έπιδράσεις 
τής βρεφικής ήλικίας.

' Η ψυχανάλυση ώς θεραπεία
Πώς στέκεται ή ψυχανάλυση ώς θερα

πεία κάτω άπό τό φώς πρόσφατων άντικει- 
μενικών έρευνών; Οί έρευνητές μάς πλη
ροφορούν γιά κάτι, πού πολλοί έκλεκτικοί 
ψυχοθεραπευτές, όπως έγώ, υποθέτομε 
έδώ καί πολύ χρόνο: "Οτι ή ορθόδοξη, 
μακρόχρονη φροϋδική ψυχανάλυση δέν 
άποδεικνύεται άνώτερη άπό τίς άλλες 
μορφές ψυχοθεραπείας σέ ό,τι άφορά τήν 
άντιμετώπιση τών νευρωτικών συμπτωμά
των.

Από τήν άλλη μεριά, οί έρευνητές 
παρουσιάζουν στοιχεία, πού άποδεικνύουν 
έοφαλμένες τίς επικρίσεις ορισμένων θεω
ρητικών τής ψυχολογίας, όπως π.χ. τού X. 
Τζ. "Δυσενκ, πού ισχυρίζεται ότι καμμία 
μορφή ψυχοθεραπείας δέν άποδεικνύεται 
εύεργετική. Τά στοιχεία φανερώνουν πώς 
άν πάσχη κανείς άπό κάποια νεύρωση, είναι 
πολύ καλύτερο γι αύτόν νά ύποστή κάποια 
μορφή ψυχοθεραπείας, παρά νά τήν έγκα- 
ταλείψη οτό έλεος τού θεού.

Οί συγγραφείς μάς λέγουν ότι άπό τά 
συγκεντρωθέντα στοιχεία προκύπτει πώς ή 
μπεχαβιοριστική θεραπεία παίζει άξιόλογο 
ρόλο στή θεραπεία διαφόρων νευρωτικών 
συμπτωμάτων, πού δέν έχουν μακρό ιστο
ρικό. Μάς πληροφορούν άκόμα ότι ή δύνα
μη τής ύποβολής καί ή προσωπικότητα τού 
θεραπευτή παίζουν σημαντικό ρόλο σέ 
όποιαδήποτε μορφή ψυχοθεραπείας. Προ
σωπικά πιστεύω πώς καταλαβαίνομε άκόμα 
πολύ λίγα πράγματα γιά τίς θεραπευτικές 
έπιδράσεις τών διαπροσωπικών σχέσεων, 
είτε αύτές είναι έπαγγελματικές είτε όχι -  
καί ότι συνεπώς οί έρευνες οτόν τομέα τής 
ψυχοθεραπείας θά άπέδιδαν περισσότερα 
άν είχαν σάν στόχο αύτό τό θέμα καί όχι τήν 
ψυχοδυναμική θεωρία.

Μπορεί νά ύπάρχουν άκόμα μερικοί ά- 
φοσιωμένοι φροϋδικοί θεωρητικοί ή ψυχα
ναλυτές, πού θά ένοχληθοϋν άπό τά στοι

χεία καί τά συμπεράσματα τού βιβλίου τών 
Φίσερ καί Γκρήνμπεργκ. "Οπως όλοι έμεΐς, 
πού δέν είμαστε άπολογητές τής θεωρίας 
τού Φρόϋντ, θά ένισχυθοϋμε στήν πεποί
θησή μας ότι ό άνθρωπος αύτός ύπήρξε 
πραγματικά μεγαλοφυία. Ακόμα καί έάν 
άποδεικνύεται τώρα έσφαλμένος σέ πολ
λές ύποθέσεις του, ό Φρόϋντ ύπήρξε 
περισοότερο άπό κάθε άλλο, ά δημιουργι
κός ύποκινητής τής προσπάθειάς μας νά 
κατανοήσωμε βαθύτερα τόν άνθρώπινο νοϋ 
-πλουτίζοντάς μας μέ τήν διορατικότητα 
τών παρατηρήσεών του καί δοκιμάζοντάς 
μας μέ τήν πρωτοτυπία τών θεωριών του.

Η ΑΡΕΤΗ 
ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Δημ. Έκπαιδεύσεως 
κ. Γ. Παπαναγιώτου

Μ Ε τή ρήση αύτή τοΰ Θεανθρώ
που, πού ειπώθηκε πρός τόν 

Ιωάννη τό Βαπτιστή, όταν αύτός άρ- 
νιόταν νά βαπτίσει τόν ' Ιησού στά ύδα- 
τα τού Ιορδάνη «ώς μή είναι άξιος», 
ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ ή μεγάλη άξια καί ή σπου- 
δαιότητα τής δικαιοσύνης γιά τό άτομο 
καί τήν κοινωνία, πού μόνη άνυιμώνει σέ 
ισόθεα ύψη τόν άνθρωπο καί διασφαλί
ζει τήν εύημερία καί τήν πρόοδο στήν 
κοινωνία καί ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ τό κα
θήκον πρός τό Νόμο, τό δίκαιο καί ό 
άπόλυτος σεβασμός, γιά τήν άπόδοση 
τής δικαιοσύνης τής ώραιότερης λει
τουργίας τής άνθρωπότητας τής κοινής 
πηγής όλων τών άρετών, άπ' άρχοντες 
καί πολίτες, πού άπέναντί της είναι «έν 
άξιώματι ίσω».

«Οϋτω γάρ πρέπον έστίν ήμίν πλη- 
ρώσαι πάσαν δικαιοσύνην», έπαναλαμ- 
βάνει καί σήμερα ό καλός διδάσκαλος, 
ό άφοσιωμένος παιδαγωγός κατά τήν 
εκτέλεση τοΰ σοβαρού έργου τής άγω-
Υής·

' Η δικαιοσύνη σήμερα άποκτά ιδιαί
τερη σημασία στήν άγω γή, καθ' όσοντό 
ΑΙΣΘΗΜΑ τοΰ ΔΙΚΑΙΟΥ τών άνθρώπων 
έχει μειωθεί καί έχει έπικίνδυνα κλονι- 
σθεί άπό τό βίωμα τών κάθε λογής 
αύθαιρεσιών καί τερατωδών άδικιών.

Ή  έμφύσηση τοΰ πνεύματος τής 
δικαιοσύνης ΣΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥ-
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ΧΗ, ή ανάπτυξη καί διασαφήνιση τής 
δικαιοσύνης, αποτελούν καθήκον ύψη- 
λό τής ισορροπημένης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, 
γιατί ή δικαιοσύνη αποτελεί, χωρίς ύ- 
περβολή, τήν ψυχή τής σχολικής ζωής 
καί τόν έπιούσιο άρτο γιά τό μικρόκοσμο 
τού Σχολείου.

' Η συνεχής καί συντονισμένη προ
σπάθεια τού διδασκάλου, νά έπικρατεί 
στή γλυκειά άτμόσφαιρα τής Σχολικής 
Ζωής, διάχυτο τό πνεύμα τής δικαιοσύ
νης, συντελεί κατά τρόπο μάλιστα βιω
ματικό στήν άνάπτυξη άλλά καί ένάσκη- 
ση τής άρετής τής δικαιοσύνης άπό 
τούς μαθητές, γιατί ή δικαιοσύνη πρέ
πει νά άντιληφθοϋν οί μαθητές, ότι δέν 
είναι μόνο γι αύτούς άλλά καί γιά τούς 
άλλους.

Τούτο πρέπει νά γίνει συνείδηση στό 
μαθητή. Πρέπει ό μαθητής νά νοιώσει 
καλά μέσα στό σχολείο καί νά γνωρίσει 
ωστόσο, ότι όλοι μας οφείλουμε νά 
είμαστε δίκαιοι σ' όλους τούς άνθρώ- 
πους άκόμα καί πρός τούς έχθρούς 
μας, γιατί ή δικαιοσύνη είναι ή άρχή τής 
ήθικής ή βάση τής εύημερίας καί ό 
θεμέλιος λίθος τής άρμονικής κοινωνι
κής συμβιώσεως. «Δικαιοσύνην μάθετε 
οί ένοικοϋντες έπί τής γής», άναφωνεΐ 
ό Θείος ύμνωδός (' Ησαίας ΚΣΤ', 9).

' Η θεραπεία, λοιπόν, στό σχολείο καί 
στή Σχολική Ζωή, τής δικαιοσύνης δέν 
είναι μόνο βασική παιδαγωγική άπαίτη- 
ση, άλλά άποτελεϊ σήμερα καί έπιταγή 
κοινωνική.

' Ιδού τό έπιβεβλημένο καί εύγενές 
καθήκον μας, ή θεραπεία μέ κάθε τρό
πο τής δικαιοσύνης στό Σχολείο άφ' 
ένός καί άφετέρου ή προσήλωσή μας 
πρός αύτή, πρός τήν άρετή τής δικαιο
σύνης, πού στό εύεργετικό της θάλπος 
μπορεί νά καλλιεργηθεί ή άγάπη καί ή 
άδελφοσύνη καί νά άναπτυχθεΐ στό θερ
μοκήπιο τής άγάπης, μιά νέα ζωή χα

ράς, δημιουργίας καί προόδου μέσα 
στήν κοινωνία.

«Οϋτω γάρ πρέπον -λοιπόν- έστίν 
ήμϊν -γιά νά έξέλθη ή κοινωνία μας άπό 
τήν στενωπό τής ήθικής της ταλαιπω
ρίας σέ λεωφόρους μεγάλων δημιουρ
γιών -πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνη» στό 
έργο μας!

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΝΕΑ

Θέρισε 30 άτομα μέ Ι.Χ. Πάνω σέ 
πεζοδρόμιο

Μιά μάνα άπογοητευμένη πού δέν 
εϋρισκε τήν χαμένη κόρη της (είχε 
άπαχθή πριν άπό χρόνια) ξαναγύρισε 
στό Ρενό κι άποφάσισε νά έκδικηθή.

' Η Πρίσιλα Φόρντ, 51 έτών, οδηγών
τας τήν πολυτελή λιμουζίνα της, τήν 
μετέτρεψε σέ «μαζική καρμανιόλα» ρί- 
χνοντάς την στό κατάμεστο άπό κόσμο 
πεζοδρόμιο στήν καρδιά τού Ρενό, στήν 
περιοχή πού βρίσκονται τά περισσότε
ρα καζινό, καί άρχισε νά «θερίζη» άνύ- 
ποπτους διαβάτες. ' Ο άπολογισμός τής 
έπιθέσεως αύτής είναι πέντε νεκροί καί 
24 τραυματίες, ή κατάστασι πολλών άπό 
τούς όποιους θεωρείται πολύ κρίσιμη.

Τελικά, ή κυκλοφοριακή συμφόρηση 
στό κέντρο τού Ρενό άνάγκασε τήν 
Φόρντ νά σταματήση τήν «κούρσα τού 
θανάτου» καί έτσι συνελήφθη άπό τήν 
άστυνομία καί οδηγήθηκε σέ νοσοκο
μείο γιά ψυχιατρικές έξετάσεις καί τέστ 
τού αίματός της γιά νά διαπιστωθή άν 
είχε κάνει χρήσι ναρκωτικών καί οινο
πνεύματος.

«Ή  όλη σκηνή θύμιζε ταινία φρίκης 
καί τρόμου, δήλωσε αύτόπτης μάρτυ
ρας, καθώς καί τά διαμελισμένα πτώμα
τα καί οί βαρειά τραυματισμένοι έκ- 
σφενδονίζοντο δεξιά καί άριστερά. Ή 
ταν κάτι τό τρομακτικό...».

' Η Φόρντ ζοΰσε στό Ρενό πριν έπτά 
χρόνια άλλά τό έγκατέλειψε όταν «άπή- 
χθη» ή 11χρονη κόρη της. "Εκτοτε 
πίστευε ότι οί άρχές δέν τήν βοηθού
σαν άρκετά γιά νά ξαναβρή τήν κόρη 
της καί έπέστρεψε στό Ρενό.

Ή  δολοφονία πού συνετάραξε τόν κόσμο 
τόν τελευταίο καιρό ήταν έκείνη τού γνω
στού Μπήτλς Τζών Λέννον. Στή φωτογραφία 
έπάνω ό δολοφόνος Μάρκ Νταίηβιντ Τσάπ- 
μαν.

Τρομοκράτες σκότωσαν έναν γιατρό

Δύο τρομοκράτες δολοφόνησαν κον
τά στήν κατοικία του τόν δόκτορα Γκιου- 
ζέπε Φούρσι, 54 έτών, διευθυντή τών 
ύγειονομικών φυλακών τής Ρώμης. Σύμ
φωνα μέ άνακοίνωσι τής άστυνομίας, οί 
δύο τρομοκράτες πλησίασαν τό θύμα 
τους μέ μοτοσυκλέττα καί τό πυροβό
λησαν έπανειλημμένα στό κεφάλι, πριν 
έξαφανισθοΰν στό σκοτάδι. Μέχρι στιγ
μής, καμμιά τρομοκρατική όργάνωσι δέν 
άνέλαβε τήν εύθύνη γιά τή δολοφονία 
αύτή, άλλά ή άστυνομία πιστεύει ότι 
είναι έργο τών περιβόητων «' Ερυθρών 
Ταξιαρχιών».

Δολοφονία διάσημου καρδιολόγου

Ο παγκοσμίου φήμης καρδιολόγος 
Μάϊκελ Χάλμπερσταμ, ήλικίας 48 έτών, 
σκοτώθηκε άπό σεσημασμένο κακοποιό, 
τόν όποιο είχε πιάσει τήν στιγμή πού 
έκανε διάρρηξι στό σπίτι του, στά περί
χωρα τής Ούάσιγκτων,άνακοίνωσε ή ά
στυνομία.

Ό  δρ. Χάλμπερσταμ, πού δέχτηκε 
δύο σφαίρες στό στήθος, είχε τό σθέ
νος νά μπή στό αύτοκίνητό του καί νά 
έπιχειρήση νά μεταβή σέ νοσοκομείο, 
άλλά ύπέκυψε στά τραύματά του κατά 
τήν διαδρομή. Κατώρθωσε μάλιστα, νά 
πέση μέ τό αύτοκίνητό του έναντίον 
τού δολοφόνου του, ένός κακοποιού 40 
έτών, πού καταζητείται σέ πολλές Πο
λιτείες, πού ή άστυνομία συνέλαβε ά- 
μέσως.

’Ινδοί άστυνομικοί τυφλώνουν ύπο
πτους μέ άκτίνες ποδηλάτου

Θύελλα στό ινδικό κοινοβούλιο μετά
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τήν άποκάλυψι ότι άστυνομικοί τύφλω
σαν 26 άτομα μέ άκτϊνες ποδηλάτου καί 
ιατρικές βελόνες, γιατί είχαν ύπόνοιες 
άτι ήσαν κακοποιοί!

' Η Δημοκρατική άντιπολίτευσι κατη
γορεί ανοικτά τήν κυβέρνησι τής κ. 
Γκάντι ότι έφαρμόζει τό παλαιό τρομο
κρατικό ι^θεστώς της.

' Η έφημερίδα «Ίντιαν ' Εξπρές», πού 
δημοσιεύει φωτογραφίες καί συνεν
τεύξεις τών θυμάτων, γράφει δτι ή 
κτηνώδης αύτή πράξι έγινε στήν περιο
χή Μπακαλπούρ, μεταξύ Φεβρουάριου 
καί ' Οκτωβρίου 1980, στά πλαίσια μιάς 
έκστρατείας τής άστυνομίας γιά τήν 
πάταξι τού έγκλήματος στή περιοχή.

Ή  ιδία έφημερίδα, καθώς καί μιά 
έβδομαδιαία πού έκδίδεται στήν Καλ- 
κούττα, γράφουν δτι οί άστυνομικοί, 
άφοϋ τρύπησαν τούς βολβούς τών μα
τιών τών θυμάτων τους, έρριξαν μέσα 
σέ σύριγγες καυστικό ύγρό γιά νά βε
βαιωθούν ότι ή τύφλωσι θά είναι όλική.

" Οπως δήλωσε στό πρακτορείο Ρώϋ- 
τερ ή δικηγόρος Καπιλά Χιγκοράνι, ή 
όποια έχει μηνύσει τούς άστυνομικούς 
γιά λογαριασμό 18 άπό τά θύματα, «εί
ναι πολύ δύσκολο νά προσδιορίση κα
νείς πόσα άκριβώς άτομα, ύποπτα γιά 
έγκληματική δράσι, έπεσαν θύματα τής 
κτηνωδίας τών άστυνομικών, σύμφωνα 
όμως μέ τούς ύπολογισμούς όρισμένων 
έκ τών θυμάτων, πρέπει νά ξεπερνούν 
τά 50.

"Οπως έγινε γνωστό, πολλοί δημο
σιογράφοι έπισκέφθηκαν τις φυλακές 
Μπαγκαλπούρ, ένας μάλιστα άπό αύ- 
τούς, τού έβδομαδιαίου περιοδικού «Κυ
ριακή» πού έκδίδεται στήν Καλκούττα, 
πήρε συνέντευξι άπό τόν 28χρονο χω
ρικό Σμές Γιατάβ, ό όποιος ισχυρίζεται 
ότι τυφλώθηκε άπό τούς άστυνομικούς.

«Μέ πιάοανε καί μοϋ είπαν δτι είμαι 
ύπεύθυνος γιά τις δολοφονίες πολλών 
άνθρώπων, δήλωσε ό Γ ιατάβ. ' Εκεί πού 
μέ κρατούσαν, ήρθε ξαφνικά ένας ά- 
ξιωματικός, ό όποιος μοϋ είπε ότι δέν 
πρόκειται νά μέ λυπηθούν μοϋ έδεσαν 
τά χέρια καί τά πόδια καί έξι άστυνομικοί 
άρχισαν νά μέ κτυπάνε άλύπητα. "Υ
στερα, μέ καθήλωσαν πέντε άστυνομι- 
κοί καί άφοϋ μοϋ τρύπησαν τούς βολ
βούς τών ματιών μέ μιά βελόνα, μοϋ 
έρριξαν στά πληγωμένα μου μάτια καυ
στικό ύγρό γιά νά μέ τυφλώσουν έντε- 
λώς».

' Ανάλογες περιγραφές έκαναν στούς 
δημισιογβαφους καί άλλα θύματα, πού 
τυφλώθηκαν κατά τήν διάρκεια τής κρα- 
τήσεώς τους άπό τήν άστυνομία τής 
Μπαγκαλπούρ.

Συλλήψεις ιδρυτικών μελών τής 
«Πρίμα Λινέα»

Δύο κορυφαία στελέχη τής ιταλικής 
έξτρεμιστικής όργανώσεως «Πρίμα Λι- 
νέα» (πρώτη γραμμή) συμπεριλαμβά- 
νονται μεταξύ τών έξτρεμιστών πού 
συνελήφθησαν σέ μεγάλη άντιτρομο- 
κρατική έπιχείρηση τήν όποια έξαπέλυ- 
σαν οί ιταλικές δυνάμεις άσφαλείας σέ 
όλόκληρη τήν ' Ιταλία.

Πρόκειται γιά τήν 28χρονη Σουσάνα 
Ρουκόνι, ιδρυτικό μέλος τής «Πρίμα 
Λινέα», πού κατεζητεϊτο έπί έξι χρόνια 
γιά άνακρίσεις σχετικά μέ δύο φόνους 
καί συμμετοχή στήν άπαγωγή καί δολο
φονία τού “Αλντο Μόρο καί τόν Ρομ- 
πέρτο Ρόσσο, 31 έτών, πού ήγεΐτο τής 
όργανώσεως μετά τήν σύλληψι τού 
άρχηγοϋ της Κορράντο 'Αλοΰνι, πριν 
τρία χρόνια.

Ή  Ρουκόνι συνελήφθη στήν Φλω
ρεντία μαζί μέ άλλους έννέα έξτρεμι- 
στές καί ό Ρόσσο εις τήν Ρώμη.

" Αλλες άνεπιβεβαίωτες πληροφορίες 
άναφέρουν δτι δεκάδες άλλα άτομα 
συνελήφθησαν στήν Ρώμη, τήν Νεάπο
λη  τήν Γένοβα, τήν Μπολώνια καί τό 
Μπέργκαμο, ώς ύποπτα συμμετοχής 
στήν όργάνωσι «Πρίμα Λινέα».

' Η ' Αστυνομία άνακάλυψε καί τρία 
κρυσφήγετα έξτρεμιστών, ένα άπό τά 
όποια ήταν άποθήκη όπλων καί πυρομα- 
χικών.

Τρομοκράτες σκότωσαν αστυνομι
κούς στήν Τουρκία

Δύο άστυνομικοί σκοτώθηκαν στήν 
Τουρκία άπό τρομοκράτες οί όποιοι 
κατόθρωσαν νά διαφύγουν τή σύλληψι.

Ό  πρώτος άπό τούς άστυνομικούς 
σκοτώθηκε στό κέντρο τής Κωνσταντι
νουπόλεως άπό τρομοκράτες τήν ώρα 
πού έφευγε πρός τό σπίτι του καί ό 
δεύτερος σκοτώθηκε βράδυ στό Μου- 
γιοϋγκντερ, έξω άπό τήν Κωνσταντι- 
νούπολι, τήν ώρα πού έπέστρεφε άπό 
τήν ύπηρεσία.
Ό  Ιταλός δικαστής Ντοϋροο, λίγο πριν άπό 
τήν άπελευθέρωσή του μέ φόντο τό σήμα 
τής τρομοκρατικής όργανώσεως πού τόν 
άπήγαγε.

"Ολες οί έρευνες τής άστυνομίας 
καί τών στρατιωτικών περιπόλων γιά τήν 
άνακάλυψι τών δραστών ύπήρξαν ά
καρπες.

Τραβεστί ξεκαθαρίζουν μέ πιστο- 
λιές τούς λογαριασμούς τους

"Ενας Βραζιλιάνος τραβεστί σκότω
σε στό κέντρο τού Παρισιού ένα συνά
δελφο καί συμπατριώτη του, ό όποιος 
δέν ήθελε νά μοιρασθή μαζί του τό 
μονοπώλιο τών ένέσεων σιλικόνης!

Τήν καταπληκτική αύτή είδηση άνα- 
γράφει ή έφημερίδα «Φράνς Σουάρ».

' Η δολοφονία έγινε τό μεσημέρι σέ 
κεντρικό δρόμο τής γαλλικής πρωτεύου
σας. Ό  δολοφόνος πέρασε μέσα σέ 
ένα αύτοκίνητο δίπλα άπό τό θύμα του 
καί πάτησε 7 φορές τήν σκανδάλη. ' Η 
«Έλίζα», τό θύμα, έπεσε κάτω καί 
άρχισε νά αίμορραγή, ένώ ό δολοφόνος 
άπεμακρύνετο μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα.

"Οπως διαπίστωσε στήν συνέχεια ή 
Αστυνομία, τό θύμα τήν στιγμή τής 

δολοφονίας περίμενε κάποιον πελάτη 
μπροστά στήν πόρτα ένός κακόφημου 
ξενοδοχείου. Ό  δρόμος πού έγινε τό 
έγκλημα είναι μιά πάροδος τής περίφη
μης Πλάς Πιγκάλ ή όποια άποτελεϊ τό 
κέντρο τών Πρισιάνων πορνών.

«' Ελίζα» όνομάζετο ό Φίλο Ντουάρ- 
τε, ήτο 31 έτών καί έφθασε άπό τήν 
μακρυνή Βραζιλία, όπως οί περισσότε
ροι τραβεστί πού έχουν κατακλύσειτά 2 
τελευταία χρόνια τό Παρίσι.

' Αμέσως μετά τήν δολοφονία ένας 
αύτόπτης μάρτυρας έκάλεσε τήν Α
στυνομία, ή όποια δέν άργησε νά έντο- 
πίση τό αύτοκίνητο τού δολοφόνου. Στό 
μπροστινό κάθισμα οί άστυνομικοί βρή
καν τό όπλο τού έγκλήματος, άκόμη 
ζεστό άπό τις έκπυρσοκροτήσεις.

' Ο όδηγός τού αύτοκινήτου (οδηγή
θηκε άμέσως στό τμήμα. Πρόκειται γιά 
τόν Κλαούντιο Τραωάρετς Ραμπέλλο, 
26 έτών έπίσης Βραζιλιάνο καί τραβε
στί.

" Οπως έξήγησε στούς άστυνομικούς 
ό νεαρός δολοφόνος, ή «' Ελίζα» ήθελε 
νά διατηρήση τό μονοπώλιο τών ένέ
σεων σιλικόνης καί δέν άφηνε τόν 
Κλαούντιο, ό όποιος ήξερε έπίσης νά 
κάνη ένέσεις αύτού τού τύπου, νά 
άναμιχθή στό έπικερδές έπάγγελμά 
της.

"Ως γνωστόν, οί ένέσεις σιλικόνης 
χρησιμοποιούνται γιά τήν τεχνητή άνά- 
πτυξη τού στήθους. "Ετσι οί «ειδικοί» 
πού κάνουν αύτές τις ένέσεις είναι 
άπαραίτητοι καί καλοπληρωμένοι στούς 
κύκλους τών τραβεστί.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

«ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ "Η ΠΕΦΤΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Ο Ι ΤΡΕΙΣ ΨΗΛΟΙ άντρες, ήταν ή
ρεμοι καί συγκεντρωμένοι στίς 

σκέψεις τους όπως όλοι οί άλλοι επι
βάτες τοϋ Ντακότα 9. Μισή ώρα όμως 
άργότερα, όταν τό αεροπλάνο πετοΰσε 
στήν εύθεία του στά 15.000 πόδια, ό 
πιλότος Μπίλ Χάας, 42 χρόνων σήκωσε 
κάποια στιγμή τό κεφάλι καί βρέθηκε 
άντιμέτωπος μέ τήν κάννη ενός «Σμίθ 
καί Γουέσον», των 38.

«Κύριος, τοϋ ψιθύρισε ό ένας άπό 
τούς τρείς ψηλούς έπιβάτες. «Είμαστε 
άεροπειρατές. Καί δέν παίζουμε».

' Ο Χάας, άν καί παλιός κι έμπειρος 
πιλότος, έφάρμοσε κατά γράμμα εκείνα 
πού έλεγαν οί οδηγίες στούς πιλότους: 

— Μή φέρνεις άντίρρηση σ' έναν 
οπλοφόρο κατά τήν πτήση.

— Κάνε εκείνο άκριβώς πού σοϋ 
λέει.

— Νά θυμάσαι πάντα πώς ή άσφά- 
λειας τής ζωής τών επιβατών σου είναι 
πάνω άπ' άλα. «’ Εντάξει», είπε άνόρε- 
χτα. «Ποΰ θέλεις νά πάω;»

Πρίν τοϋ άπαντήσει, ό όπλόφορος 
—ό Χένρυ Τζάκσον 32 χρόνων— ά- 
κούμπησε στό κεφάλι τοϋ πιλότου μιά 
χειροβομβίδα, φαινόταν νά μήν είχε 
ξακαθαρισμένο τόν προορισμό του.

' Από τή στιγμή όμως αύτή, τό τακτι
κό δρομολόγιο τοϋ Χάας, άπ' τό Μπίρ- 
μιγχαμ τής ' Αλαμπάμας στό Μοντγκό- 
μερυ εκείνη τήν Παρασκευή, 10 Νοεμ
βρίου 1972, πήγαινε περίπατο καί ή 
πτήση θά γινόταν ένας εφιάλτης πού 
κράτησε καί τό Σαββατοκύριακο.

' Ενώ ό Χάας—πρώην πλοίαρχος τοϋ 
πολεμικού ναυτικού— συγκέντρωσε τήν 
προσοχή του στήν καλή οδήγηση τοϋ 
σκάφους, οί δυό συνεργάτες τοϋ Τζάκ
σον, ό Μέλβιν Κέιλ κι ό Λούις Μούρ, 
δραπέτες ποινικών φυλακών κι οί δυό, 
καταδικασμένοι γιά φόνους, τρομοκρα
τούσαν τούς 27 ύπόλοιπους έπιβάτες, 
μέ τά πιστόλια τους, άπασφαλισμένα.

Διωκόμενοι τώρα, ύστερα άπό τήν α
πόδρασή τους, κι έχοντας φτάσει σέ 
απελπισία, δέν είχαν νά χάσουν τίποτα 
άν πίεζαν άλλη μιά φορά τή σκανδάλη.

' 0  Κέιλ είχε πιάσει άπ' τό λαιμό τήν 
άεροσυνοδό Ντόνα Χόλμαν καί τής είχε 
άναποδογυρίσει τόν καφέ πού πήγαινε 
στόν πιλότο καί κυβερνήτη τού αερο
σκάφους Χάας. ’ Ο Μούρ σκόπευε τά 
κεφάλια τών επιβατών. Στήν καμπίνα 
τού πιλότου, ό Τζάκσον άποφάσισε 
τελικά.

«Πέτα στό Ντητρόιτ», πρόσταζε τόν 
Χάας. «Καί πές τους εκεί πώς ζητάμε 
10.000.000 δολλάρια. Αλλιώς, αρχί
ζουμε νά πυροβολούμε τούς έπιβάτες 
έναν-ένα».

Α φ ο ύ  άνεφοδιάστηκαν μέ καύσιμα

στό Τζάκσον τής πολιτείας Μισισιπή, τό 
τζέτ πήρε κατεύθυνση πρός τό Ντη
τρόιτ.

Δυό ολόκληρες ώρες έκαναν κύκλους 
πάνω άπό τό αεροδρόμιο, περιμένον- 
τας μήνυμα πώς είχαν γίνει δεκτές οί 
αξιώσεις τους. ' Ο Τζάκσον άρχισε νά 
χάνει τήν ύπομονή του.

«Προσγειώσου στό Κλήβελαντ γιά 
καύσιμα —καί όχι εξυπνάδες», πρόστα
ζε πάλι. "Υστερα πέτα στό Τορόντο, 
στόν Καναδά, καί πές τους νά μάς 
φέρουν τά δέκα έκατομμύρια αμέσως».

" Εφτασαν στό Τορόντο μέ χιονοθύελ
λα. Δέκα ώρες είχαν περάσει άπό τήν 
άπογείωση άπ’ τό Μπίρμιγχαμ. Καί 
μόνο 500.000 δολλάρια προσφέρθη- 
καν τώρα στούς άεροπειρατές.

«Δέν φτάνουν!» είπε οργισμένα ό 
Τζάκσον. «Συνεχίζουμε τόν περίπατο. 
Ξαναγέμισε πρώτα τά ντεπόζιτά σου. 
Πετδμε γιά τό άτομικό εργοστάσιο στό 
" Ωκ Ρίτζ τού Τένεση." Οταν φτάσουμε, 
θά πέσουμε πάνω στόν άντιδραστήρα 
καί θά τινάξουμε τή μισή Αμερική 
στόν αέρα!».

Οί άρχές, στό μεταξύ, είχαν καταλά
βει πώς είχαν νά κάνουν μέ τρείς ψυχο
παθείς, πού δέν δίσταζαν μπροστά σέ 
τίποτα. Καί είχαν πάρει μέτρα έγκαιρα: 
κανένας στό άεροπλάνο δέν ήξερε ότι 
τό άτομικό έργοστάσιο είχε εκκενωθεί 
ώσπου νά φτάσουν καί είχε έγκαταλει- 
φθεϊ.

"Οσο γιά τήν τύχη τών επιβατών... 
" Εκαναν κιόλας βόλτες πάνω άπ τις 
εγκαταστάσεις τού '  Ωκ Ρίτζ. ' Ο Τζάκ
σον είχε αποφασίσει νά γίνει ή επίθεση 
τό μεσημέρι.

«"Ακου», είπε στόν πιλότο όταν έ
φτασε ή στιγμή. «Ή  τό ρίχνεις πάνω 
στόν άντιδραστήρα, ή πεθαίνεις εκεί 
πού κάθεσαι. Διάλεξε».

' Απελπισμένος, ό Χάας τού είπε ότι
Συνέχεια στη σελ. 148
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ
τά έμπιστεύθηκε σέ θετούς γονείς μά 
αργότερα, όταν ό αριθμός τους μεγά
λωνε, νοίκιασε σπίτια στά όποια συγ
κέντρωσε τά παιόιά καί όιώρισε γυναί
κες Διευθύντριες.

" Ετσι τό πρώτο άναμορφωτήριο τοϋ 
δέκατου έννατου αιώνα ιδρύθηκε άπό 
τή «φιλανθρωπική Κοινωνία» στό Σάαυ- 
θγουαρκ τό 1792 καί τό δεύτερο σ' ένα 
άγρότημα στό Ρέντχιλ τό 1849.

' Η ήθική καί ή θρησκεία άσκοΰσαν 
σημαντική έπίδρασι κι ή κάθαρση επι
διωκόταν τώρα μέ τήν έπίδειξη συμπά
θειας παρά μέ όργή.

Ο Αιδεσιμότατος Σύδνεϋ Τέρνερ, 
έφημέριος τής «φιλανθρωπικής Κοινω
νίας» ύπήρξε ένας άπό τούς πρώτους 
πού άντιλήφθησαν τή σημασία τής δια- 
βάθμισης τών παιδιών πού γίνονταν 
δεκτά στό ίδρυμα καί τής ιδιαίτερης 
μεταχείρησης τοϋ καθενός άπ' αύτά 
άνάλογα μέ τήν περίπτωση καί τή συμ
περιφορά του.

' Ο Αίδ. Τέρνερ έπίμενε στήν καλ
λιέργεια τής αύτοπειθαρχίας κι έλεγε: 
«Πρέπει νά έπιδίωκουμε τήν έθελοντι- 
κή, όχι τήν έπιβλημένη, καλή διαγωγή 
γιατί μόνο ή πρώτη έχει διάρκεια. "Ο 
ταν ό νέος συνηθίσει νά έξαρταται άπό 
τήν έπίβλεψη καί τήν πειθαρχία πού τοϋ 
έπιβάλλουμε, θά μοιάζει μέ τό παιδί 
πού χρειάζεται νά τά κρατδμε πάντα 
άπό τό χέρι. Κι όταν ή τεχνητή αύτή 
βοήθεια πάψει νά τοϋ δίνεται, όταν μπει 
στή ζωή, θά σκοντάφτει σέ κάθε του 
βήμα».

Τά έπιτεύγματα τής «φιλανθρωπικής 
Κοινωνίας» ήταν τέτοια πού δέν μπο
ρούσε νά τά παραγνωρίσει ή Κυβέρνη
ση. "Ετσι, παρ' όλη τήν άρχική της 
άρνηση νά παραχωρήσει σ ' αύτήν κά
ποια οικονομική βοήθεια, τό 1854, μέ 
σχετική νομοθεσία έξουσιοδότησε τήν 
ίδρυση άναμορφωτικοϋ σχολείου πού 
θά λειτουργούσε κάτω άπό τήν διεύ
θυνση οργανώσεων, πού θά προσφέ- 
ρονται έθελοντικά, μέ τήν έπίβλεψη τοϋ 
' Υπουργού ' Εσωτερικών. Στά σχολεία 
αύτά θά στέλνονταν γιά άναμόρφωση 
παιδιά πού είχαν καταδικασθεί σέ φυ
λάκιση.

"Ετσι, γιά νά γίνει ένας άνήλικος 
δεκτός σέ άναμορφωτική σχολή έπρεπε 
νά είχε προηγουμένως καταδικασθεί 
άπό δικαστήριο σέ φυλάκιση. Αύτό 
συνέχισε μέχρι τό 1899 πού καταργή- 
θηκε ή ποινή φυλάκισης γιά άνήλικους 
παραβάτες.

Τήν έποχή έκείνη έπικρατοϋσε ό φό
βος πώς πολλοί γονείς θά συμβούλευαν 
τά παιδιά τους νά διαπράξουν κάποιο

Στήν Αγγλία τοϋ προηγουμένου αιώνα, γιά 
νά γίνει ένας άνήλικος δεκτός σέ άναμορ
φωτική σχολή, έπρεπε νά έχει προηγουμέ
νως καταδικασθεί άπό δικαστήριο σέ φυλάκι
ση.

έγκλημα μόνο καί μόνο γιά νά μπορέ
σουν νά γίνουν δεκτά σ' ένα άναμορ- 
φωτικό σχολείο καί νά έπωφεληθοϋν 
άπό τις διευκολύνσεις πού παρείχαν τά 
σχολεία τοϋ είδους αύτοΰ γιά έπιμόρ- 
φωση καί βιομηχανική εκπαίδευση. Αύ
τό φυσικά άντανακλδ πολύ άσχημα 
στίς εύκαιρίες πού δίνονταν στούς νέους 
τής έποχής έκείνης γιά τεχνική καί βιο
μηχανική έκπαίδευση.

' Εκπαίδευση

Πολύ πρίν άπό τή θέσπιση τοϋ νόμου 
γιά τήν έκπαίδευση τοϋ 1 870, τά παι
διά στά άναμορφωτήρια διδάσκονταν 
λίγη γραφή, όρθογραφία καί άνάγνω- 
ση. Μέ τήν έξέλιξη τοϋ έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος άγόρια καί κορίτσια τών 
άναμορφωτηρίων μποροϋσαν νά πα
ρακολουθούν μαθήματα σέ τοπικά σχο
λεία. Μέ τήν διευθέτηση αύτή τά παιδιά 
τών άναμορφωτηρίων έπαιρναν καλύ
τερη μόρφωση καί συνάμα, μέ τήν 
άνάμιξή τους μέ άλλα παιδιά βοηθοΰν- 
ταν στήν άποκατάστασή τους στήν κοι
νωνία. ' Εκτός άπό τά συνηθισμένα μα
θήματα μέσα στήν τάξη, τά μεγαλύτερα 
άγόρια διδάσκονταν καί διάφορα έπαγ- 
γέλματα, όπως ξυλουργική, καί τά κο
ρίτσια οικιακά έπαγγέλματα.

Τά μέλη τής ’ Επιτροπής γιά τούς 
Ανήλικους έγκληματίες, έπισκέπτον-

ταν συχνά άναμορφωτήρια όπως καί 
άλλα σχολεία γιά βιομηχανική έκπαί
δευση στά όποια φοιτούσαν παιδιά 
πού δέν καταδικάστηκαν άπό δικαστή
ρια. Σέ έκθεσή της τό 1927 ή ' Επιτροπή 
αύτή άνάφερε πώς τά άναμορφωτήρια 
ήταν καλά έξοπλισμένα καί, κρίνοντας 
άπό τό γεγονός πώς μόνο ένα μικρό 
ποσοστό άπό τούς τροφίμους παρου
σιάζονταν γιά δεύτερη φορά σέ δικα
στήριο, έβγαινε τό συμπέρασμα πώς 
πέτυχαν στή άποστολή τους.

Τό πιό σημαντικό γιά τήν έκθεση 
ήταν πώς έγινε άποδεκτή ή εισήγηση 
πού γινόταν σ ’ αύτή πώςτά άπροστά- 
τευτα παιδιά έπρεπε νά τυγχάνουν τής 
ίδιας μεταχείρησης μέ τούς νεαρούς 
έγκληματίες, σ' ένα ένιαίο σύστημα.

’ Η κατάργηση τής διάκρισης άνάμε- 
σα στά άναμορφωτήρια καί τά σχολεία 
γιά βιομηχανική κατάρτιση έγινε τό 1933 
μέ τή θέσπιση τοϋ Νόμου Περί Παιδιών 
καί Νεαρών Προσώπων, πού προνοοϋ- 
σε γιά ιδρύματα ένός μόνο τύπου πού 
έγιναν γνωστά σάν «' Εγκεκριμένα Σχο
λεία».

Τά σχολεία αύτά ήταν ιδρύματα στά 
όποια έμεναν τά παιδιά. Λειτουργού
σαν μέ τήν έγκριση τοϋ Ύπουργοϋ

Ή  φιλοσοφία τής ’Αγγλικής νομοθεσίας 
πού άφορά τους άνηλίκους είναι, πώς τά 
περισσότερα παιδιά κάνουν σφάλματα ώ
σπου νά μεγαλώσουν. "Οταν κάνουν σφάλ
ματα έκεϊνο πού χρειάζονται είναι συμβου
λές καί βοήθεια καί όχι προσαγωγή στό 
δικαστήριο.

' Εσωτερικών καί διευθύνονταν άπό τίς 
τοπικές άρχές, θρησκευτικά ιδρύματα ή 
άλλες οργανώσεις πού προσφέρονταν 
έθελοντικά γιά τό σκοπό αύτό.

Προορισμός τών σχολείων αύτών ή
ταν νά δέχονται άγόρια καί κορίτσια γιά 
τά όποια τά δικαστήρια είχαν τή γνώμη
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Παιδική έορτή έγινε τήν 30-12-80 ατό ξενο
δοχείο «Κάραβελ» γιά τά παιδάκια τών 
υπαλλήλων τού Αρχηγείου Αστυνομίας 
Πόλεων. Στήν έορτή παρέστησαν ό Αρχη
γός, οί ' Υπαρχηγοί του Σώματος καί πολλοί 
Αξιωματικοί του Επιτελείου. Στή φωτογρα

φία κάτω, σχετικό στιγμιότυπο.

ηπυυομκ
επκαιρ

ο
Παιδική έορτή ώργάνωσε τήν 23-12-80 στό 
θέατρο « ’Αλίκη» καί ή Αστυνομική Δ/νση 
Αθηνών. Παρέστησαν ό Αρχηγός Α.Π. κ. 

Λεμονής καί ό ' Υπαρχηγός κ. Ραφτογιάννης. 
Στό στιγμιότυπο ό Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής κ. Λάος στό βήμα άπευθύνεται στους 
μικρούς προσκεκλημένους καί τούς εύχεται 
κάθε ευτυχία γιά τόν καινούργιο χρόνο.

Δώρα ατά παιδιά τών ύπαλλήλων της μοίρασε 
ή Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς, κατά 
τήν όργάνωση Παιδικής έορτής. Στή φωτο
γραφία ό διευθυντής Πειραιώς κ. Μουτζου- 
ρίδης κατά τήν διανομή τών δώρων.

Στό Ίπποκράτειο Νοσοκομείο μετέβησαν 
άστυνομικοί όπου καί προαέφεραν έθελον- 
τικώς αίμα.



Τις πρωινές ώρες τής 20-12-80 ό διευθυντής 
τής Αστυνομίας Αθηνών κ. Λάος δέχτη
κε στό γραφείο του 102 νέους άστυφύλακες 
οί όποιοι τοποθετήθηκαν στήν Αστυνομική 
Διεύθυνση Αθηνών καί άφοϋ τους συνέχα
ρη, τούς έδωσε ύδηγίες γιά τή σωστή 
έκτέλεση τών καθηκόντων τους.

Σέ ειδική έορτή πού έγινε τήν 20-11-80 στήν 
τροχαία Αθηνών διενεμήθησαν 33 βιβλιάρια 
προικοδοτήσεως σέ κορίτσια τροχονόμων. 
Στό στιγμιότυπο, ό διοικητής τής Τροχαίας κ. 
Μπουρδάκος κατά τήν έπίδοση τών βιβλια
ρίων.

Τή Βουλή τών ' Ελλήνων έπεσκέφθηκαν καί 
ξεναγήθησαν ατούς χώρους της οί Α στυ
νόμοι πού έφοίτησαν στό σεμινάριο έπιμορ- 
φώσεως. Στό στιγμιότυπο στήν αίθουσα τής 
Βουλής μέ τόν πρόεδρο τού Σώματος κ. 
Παπασπύρου.

Τήν 31-12-80 εις τόν κινηματογράφον Πτί- 
Παλαί, σέ έορταστική έκδήλωση πού ώργά- 
νωσε ή Ε ' Αστυνομική Υποδιεύθυνση, 
μοιράστηκαν δώρα σέ φτωχά παιδιά τής 
περιφέρειας καί σέ παιδιά τών Αστυνομι
κών καί Διοικητικών ' Υπαλλήλων τής ’ Υπο- 
δ/νσεως. Στή φωτογραφία ό Διευθυντής 
τής Ε ' Υποδ/νσεως ένώ δίνει δώρα σέ 
παιδάκι.
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Συνέχεια άπό τή σελ. 145

δέν έβλεπε τόν αντιδραστήρα μέσα απ' 
τήν ομίχλη.

Κοίταξε τότε κι ό Τζάκσον.
«"Εχεις μιά ώρα ακόμα», συγκατα

νέυσε.
Οί επιβάτες στό μεταξύ ζοϋσαν τή 

δική τους αγωνία. Ένας ύπερήλικας, ό 
“ Ωλβιν φόρστον 83 χρονών, πού πε- 
τοϋσε πρώτη φορά, είχε δυσκολία στήν 
άναπνοή.

Λίγα λεπτά πρίν άπό τή μία τό μεση
μέρι, τό ραδιοτηλέφωνο τού Ντακότα 9 
μίλησε επιτέλους. Τό μήνυμα έλεγε πώς 
όλοι οί όροι τών άεροπειρατών θά εκ
πληρώνονταν, άν πετοΰσαν στό Τσα- 
τανούγκα τού Τένεση.

' Εκεί, ό Χάας παρακάλεσε τόν Τζάκ
σον νά ελευθερώσει τούς επιβάτες μό
λις θά έπαιρνε τά χρήματα.

«Δέν έχουμε καιρό», άποκρίθηκε ό 
άεροπειρατής. Μόλις πάρουμε τά χρή
ματα πεταμε γιά τήν ' Αβάνα —άν δέν 
έχουμε τίποτα εξυπνάδες στό μεταξύ».

' Η παράδοση τών λύτρων έγινε χω
ρίς δυσάρεστα. Οί τοπικέςάρχές,όμως, 
μέ ύπόδειξη τής "Εφ-Μ π ί-Ά ι, είχαν 
βάλει στό πακέτο μόνο ... 2.000.000 
δολλάρια άπό δέκα εκατομμύρια πού 
είχαν ύποσχεθεϊ. Είχαν σωστά ύπολο- 
γίσει, πώς οί άεροπειρατές δέν θά κά
θονταν νά μετρήσουν ένα τόσο μεγάλο 
ποσόν.

'Απ' τή στιγμή πού βρέθηκαν καί 
πάλι στόν άέρα, τά πράγματα άρχισαν 
νά παίρνουν άκόμα πιό εξωφρενικό 
δρόμο.

’ Ο Κέιλ κι ό Μούρ μοίραζαν ατούς 
επιβάτες χούφτες δολλάρια, ενώ ό Τζάκ
σον πρόσταζε τόν Χάας νά πετάξει 
πάνω άπό τήν εξοχική διαμονή τού τότε 
προέδρου τών Η ΠΑ Νίξον, στό Κέϋ 
Μπισκάνεν, στή φλόριντα.

"Υστερα, τό Ντακότα πήρε τήν τελι
κή κατεύθυνση πρός τήν Κούβα.

«Πές νά είναι εκεί ό πρόεδρος Κάστρο», 
ήταν τώρα ή απροσδόκητη διαταγή τού 
Τζάκσον.

Στό άεροδρόμιο τής Αβάνας, όμως, 
ό φιντέλ Κάστρο δέν ήταν... στό ραν
τεβού. Στό πόδι του είχε στείλει 200 
στρατιώτες νά κυκλώσουν τό άεροδρό
μιο γιά τήν ύποδοχή.

Τό Ντακότα πέταξε καί πάλι.
«Στήν ΕλβετίαI»
' Ο Χάας, πνιγμένος στόν ιδρώτα, 

γύρισε καί κοίταξε τόν άεροπειρατή 
άμφιβάλλοντας τώρα σοβαρά γιά τά 
λογικά του.

«Δέν έχω καύσιμα», μουρμούρισε.

«Ούτε χάρτες».
Νύχτωσε όταν προσγειώθηκαν γιά 

μιά άκόμα φορά, στό ’ Ορλάντο τής 
φλόριντας, γιά άνεφοδιασμό.

’ Εκεί, τώρα, περίμεναν οί επίλεκτοι 
σκοπευτές τής Έ φ -Μ π ί-Ά ι. Αμέσως 
μόλις τό όχημα άνεφοδιασμοΰ σέ καύ
σιμα άπομακρύνθηκε άπ’ τό διάδρομο 
προσγειώσεως, άνοιξαν πϋρ.

’  Ηταν μιά άστοχη ενέργεια.
' Ο Τζάκσον φύτεψε μιά σφαίρα στόν 

ώμο τού βοηθού πιλότου καί πρόσταξε 
τόν Χάας νά γυρίσει πίσω στήν ' Αβάνα. 
Τά λάστιχα στίς ρόδες τού άεροσκά- 
φους είχαν γίνει κόσκινο άπ' τά πυρά 
καί ό Χάας πραγματοποίησε έναν άθλο 
έπιδεξιότητας γιά νά κατορθώσει ν' 
άπογειωθεί καί πάλι.

"Οταν τελικά προσγειώθηκε καί πάλι 
στήν 'Αβάνα, είχε συμπληρώσει 30 
ώρες άδιάκοπη πτήση, μέ εννιά ενδιά
μεσες προσγειώσεις καί άλλες τόσες 
άπογειώσεις! Οί δυνάμεις του είχαν 
φτάσει στό όριο τής έξαντλήσεως.

Οί επιβάτες παρουσίαζαν όλα τά συμ
πτώματα πού ήταν φυσικό νά προκα- 
λέσει μιά τέτοια περιπέτεια: άλλοι είχαν 
κυριευτεί άπό ύστερία, άλλοι είχαν πε
ράσει τό σύνορο τής άγωνίας κι είχαν 
πέσει στήν άναισθησία.

'Αλλά καί τό ίδιο τό Ντακότα δέν 
ήταν σέ καλύτερη κατάσταση... ύγείας. 
Καθώς οί τραυματισμένες ρόδες του 
άγγιζαν καί πάλι τήν άσφαλτο, πετά- 
χτηκαν σπίθες. ' Ο Χάας είπε μέ τό νοΰ 
του πώς ή θά έπιαναν φωτιά ή θά 
γίνονταν κομμάτια.

Μέ βαρύ χέρι έσβησε τίς μηχανές κι 
έπεσε πάνω στό κοντρόλ, μπροστάτου, 
άποκαμωμένος.

Οί τρείς άεροπειρατές πήδηξαν έξω 
—καί βρέθηκαν άνάμεσα ατούς στρα
τιώτες.

"Ενας μεγαλόσωμος άντρας μέ σω
ματοφυλακή κατέβηκε άπό ένα τζιπ καί 
κατευθύνθηκε πρός τό άεροπλάνο. Μπή
κε στήν καμπίνα καί συγχάρηκε τόν 
πιλότο.

«Νά είσαι βέβαιος πώς αύτά τά ζώα 
τής ζούγκλας θά κλειστούν σέ κλουβί», 
ύποσχέθηκε.

φυσικά, ήταν ό Κάστρο.
Πολύ αργότερα, στό σαλόνι τής ά- 

σφαλιστικής έταιρίας Λόυντ, στό Λον
δίνο, έκπρόσωπός της χάριζε στόν Μπίλ 
Χάας... ένα ρολόι.

"Ηταν ή άνταμοιβή του, έπειδή γλύ
τωσε τήν έταιρία άπό έκατομμύρια δολ
λάρια πού θά πλήρωνε στήν άεροπορι- 
κή έταιρία γιά άσφάλιστρα —άν χανό
ταν τό άεροπλάνο...

Γ  1
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ

ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τ Ο ΕΓΚΛΗΜΑ τής Καλλιθέας έξι- 
χνιάσθηκε άπό τήν Γενική Α σ 

φάλεια Αθηνών.
Οί δράστες του, τρείς νεαροί οικοδό

μοι —οί δύο είναι άδελφοί— συνελή- 
φθησαν καί ομολόγησαν ότι κίνητρό 
τους ήταν ή ληστεία σέ βάρος τού 
θύματός τους, τού Νικολάου Α. Βλα
χόπουλου, έτών 63, συνταξιούχου μη
χανολόγου, πού διέμενε μόνος σ' ένα 
διώροφο τής όδοϋ ' Αθήνας 18 τής 
Καλλιθέας.

Δράστες τού έγκλήματος είναι οί:
1) Χρήστος Γ. Παναγιωτίδης, έτών 

34, άπό τό Δωρικό " Εβρου, πού διέμε
νε πρόσφατα στήν όδό ' Ελλήνων Πα
τριωτών στόν Καρέα,· οικοδόμος.

2) Δημήτριος Α. Μαργάζης έτών 24, 
οικοδόμος, κάτοικος Λαμίας.

3) Γεώργιος Α. Μαργάζης, έτών 29, 
οικοδόμος, έγγαμος καί πατέρας δύο 
παιδιών (κοριτσιού 9 έτών καί άγοριοΰ 
1 5 μηνών).

" Οπως είναι γνωστό τή νύχτα τής 9ης 
Νομεβρίου βρέθηκε νεκρός στό σπίτι 
του, στήν όδό Αθήνας 18 τής Καλλι
θέας, ό Νικόλαος Α. Βλαχόπουλος, 
έτών 63, συνταξιούχος μηχανολόγος.

Τό πτώμα βρήκε ή γυναίκα πού φρόν
τιζε, Μαρίκα Κολωνιάρη, σύζυγος οι
κοδόμου, άπό τόν Πόντο.

Μόλις έφθασαν έπί τόπου οί άστυ- 
νομικοί, διαπιστώθηκε ότι ή πόρτα τού 
σπιτιού τού Βλαχόπουλου είχε παρα- 
βιασθή καί τό σπίτι είχε έρευνηθή.
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Πώς ξεκίνησαν
' Η νεκροτομή καί νεκροψία τοΰ πτώ

ματος απέδειξε πώς ό Βλαχόπουλος 
είχε πεθάνει άπό άσφυξία, όφειλόμενη 
σέ άπόφραξι των αναπνευστικών οδών. 
Καί, μάλιστα, ότι ό δολοφόνος τοϋ είχε 
σπάσει τά δόντια, κατά τήν διάρκεια 
πάλης.

' Αμέσως ή άστυνομική έρευνα στρά- 
■ φηκε πρός τό περιβάλλον τοϋ θύματος. 

Μεταξύ τών άλλων, οί άξιωματικοί τής 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών έξήτα- 
σαν τήν γυναίκα πού περιποιείτο τόν 
Βλαχόπουλο.

' Η Κολωνιάρη, έξεταζομένη άπό τούς 
αστυνομικούς, είπε ότι κάποτε, είχε ά- 
ναφέρει στόν συνάδελφο τοϋ συζύγου 
της, Χρήστο Παναγιωτίδη, ότι εργαζό
ταν στό σπίτι τοΰ Βλαχόπουλου καί 
εξασφάλιζε τό ενοίκιο τοϋ σπιτιοϋ της. 
Πρόσθεσε μάλιστα, ότι τοϋ είχε πεϊ πώς 
είχε δή στό σπίτι τοϋ Βλαχόπουλου καί 
χρυσές λίρες.

"Οπως αποδείχθηκε, ό Παναγιωτί- 
δης, άκούγοντας γιά χρυσές λίρες, συ
νέλαβε τήν ιδέα νά ληστέψη τόν Βλα
χόπουλο.

Τήν ιδέα του αύτή είπε ό Παναγιωτί- 
δης στόν συνάδελφό του άπό τήν Λα
μία (μέ τόν οποίο δούλευε μαζί σέ 
οικοδομές) Δημήτριο Μαργάζη καί τοϋ 

, πρότεινε νά κάνουν μαζί τήν ληστεία.

Συμφώνησαν καί έδρασαν
' Ο Μαργάζης δέχθηκε καί τό βράδυ 

τοΰ Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, πήγαν 
μαζί καί έκαναν «κατόπτευσι» τοΰ χώ
ρου. Υπήρχε όμως, κίνησι καί φοβή
θηκαν νά έπιτεθοϋν στόν Βλαχόπουλο. 
"Ετσι παραιτήθηκαν τοΰ σκοποΰ τους 
καί έφυγαν.

' Ο ένας άπό τούς δολοφόνους, ό Γεώργιος 
ΜάργαΖηε. κατά τήν άναπαράσταση.

' Ο Χρηστός ΓΙαναγιωτίδης, κατά τήν άναπα
ράσταση τοϋ στυγερού έγκλήματος.

Τό πρωί τής Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, 
«έμύησαν» στό σχέδιο καί τόν Γεώργιο 
Μαργάζη καί μαζί μέ αύτόν πήγαν τό 
άπόγευμα, γύρω στίς 3 γιά νά ληστέ- 
σουν τόν Βλαχόπουλο.

' Από τήν αύλή τοϋ σπιτιοϋ άνέβηκαν 
στόν επάνω όροφο καί στόν διάδρομο 
ξεβίδωσαν τήν ασφάλεια καί έκοψαν τό 
ρεΰμα.

Ο εύσωμος Δημήτρης Μαργέζης, 
έσπρωξε δυνατά μέ τήν πλάτη τήν 
πόρτα τοϋ σπιτιοϋ καί τήν ξεκόλλησε 
άπό τούς μεντεσέδες.

' Ο άδελφός του ώρμησε καί άκινη- 
τοποίησε τόν Βλαχόπουλο, πού είχε 
ξυπνήσει —κοιμόταν προηγουμένως 
καί είχε σηκωθή νά δή τί συμβαίνη.

Τόν φίμωσαν καί τόν στραγγά
λισαν

Ό  Γιώργος Μαργάζης, μάλιστα, έ
βαλε τό χέρι στό στόμα τοϋ θύματος 
γιά νά μήν φωνάξη. Αλλά σέ κάποια 
στιγμή, είπε στόν Παναγιωτίδη:

—"Ελα καί κράτησέ τον έσύ, γιατί 
βγάζει σάλια άπό τό στόμα του καί μοΰ 
γλυστράει.

' Η φράσι δείχνει τήν άγωνία τοϋ 
θύματος καί μαρτυρεί τήν πάλη πού 
προηγήθηκε.

Πραγματικά, ό Παναγιωτίδης άντι- 
κατέστησε τόν Γιώργο Μαργάζη στό 
ρόλο τοΰ «φύλακα» τοΰ Βλαχόπουλου.

Καί μάλιστα, μέ πρωτοφανή άγριό- 
τητα. Τόν χτύπησε μέ γροθιές στό πρό
σωπο καί τοΰ έσπασε τά δόντια.

"Επειτα, πήρε άπό τό κρεβάτι τό 
σεντόνι καί τοϋ τό πίεσε στό στόμα καί 
τή μύτη.

Τήν ίδια ώρα, οί άδελφοί Μαργάζη 
έκαναν άνω-κάτω τό δωμάτιο, χωρίς νά 
βρομν τίποτε.

’ Εκεί ύπήρχαν μόνο 10 επιταγές τής 
συντάξεως τοϋ Βλαχόπουλου, πού τό 
θύμα δέν είχε είσπράξει.

' Ο Παναγιωτίδης, βλέποντας πώς οί 
σύντροφοί του, δέν βρίσκανε τίς λίρες 
πού πίστευε πώς ύπήρχαν στό σπίτι, 
τούς κάλεσε νά τόν άντικαταστήσουν 
στήν «φύλαξι» τοΰ Βλαχόπουλου γιά νά 
ψάξη καί ό ίδιος.

Μόλις, όμως, ό Γιώργος πήγε νά 
πιάση τόν Βλαχόπουλο, κατάλαβε πώς 
ήταν νεκρός.

Τότε, οί τρεις νεαροί ληστές έγκατέ- 
λειψαν τό θΰμα τους καί έσπευσαν νά 
έξαφανισθοϋν.

Οί δύο άδελφοί πήγαν στή Λαμία 
άπ' όπου κατάγονται.

' 0  Παναγιωτίδης έφυγε μετά άπό 
μιά ή δύο ήμέρες γιά τό χωριό του, τό 
Δωρικό "Εβρου, καί άπό εκεί γιά τή 
Βουλγαρία.

Ή  Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών, μετά 
άπό πολυήμερες έρευνες, «φθάνει» μέ
χρι τόν Παναγιωτίδη. Τόν έντοπίζει καί 
σέ συνεργασία μέ τήν Χωροφυλακή, 
τόν συλλαμβάνει στό Δωρικό.

' Ο Παναγιωτίδης μετάγεται στήν ' Α
θήνα καί άνακρινόμενος ομολογεί τήν 
δολοφονία καί άποκαλύπτει τούς συ- 
νεργούς του.

Οί άξιωματικοί τής Γενικής Α σ φ α 
λείας, σέ συνεργασία καί πάλι μέ τήν 
Χωροφυλακή, συλλαμβάνουν στήν Λα
μία τούς αδελφούς Μαργάζη.

"Ετσι, είκοσι καί πλέον ήμέρες μετά 
τήν διάπραξί του, ένα σκοτεινό έγκλη
μα εξιχνιάζεται.

' Η άναπαράσταση
Μέ τίς κραυγές: «Κακούργοι, γου

ρούνια, δολοφόνοι» 600 καί πλέον ά
τομα ύποδέχθηκαν στίς 11 π.μ. τής 4- 
12-80 τούς τρεις δράστες τής δολοφο
νίας τοΰ συνταξιούχου μηχανολόγου 
Νικολάου Βλαχόπουλου, πού ώδηγή- 
θηκαν στήν όδό ' Αθήνας 18 τής Καλ
λιθέας καί άναπαρέστησαν τό έγκλημα, 
παρουσία τοϋ είσαγγελέως κ. Κορδο- 
πάτη, τοϋ προϊσταμένου τής 1 Ιατροδι
καστικής Υπηρεσίας κ. Γιαμαρέλου 
τών άστυνομικών διευθυντών κ.κ. Σα- 
κέτου καί Τζανάκη καί άλλων άξιωματι- 
κών τής Γενικής 'Ασφαλείας 'Αθηνών, 
στούς όποιους οφείλεται ή έξιχνίασι 
τοϋ έγκλήματος.

' Η άναπαράστασις έγινε άπό τούς 
τρεις δράστες άρχικά χωριστά καί έπει
τα άπό όλους μαζί.

' Ο Παναγιωτίδης, προσπαθώντας νά 
έλαφρώση τήν θέσι του, ίσχυρίσθηκε 
ότι άπλώς κρατούσε τόν Βλαχόπουλο,
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Τό κείμενο πού δημοσιεύεται στη συνέχεια, αποτε
λεί τό αύθεντικό ημερολόγιο ενός δεκαπεντάχρο- 
νου κοριτσιού, πού παίρνει ναρκωτικά. Στήν Ελλά
δα κυκλοφόρησε σε βιβλίο άπό τίς εκδόσεις 0- 
δυσσέας Σόλωνος 116.________________________

όταν οι άδολφοί Μαργάζη έψαχναν τό 
σπίτι του γιά νά βρουν λίρες.

'Απαντώντας, μάλιστα, σέ ερωτή
σεις τοϋ είσαγγελέως, τοϋ ' Ιατροδικα- 
στοΰ καί τών αστυνομικών, είπε πώς 
δεν χτύπησε τό θύμα.

’ Αλληλοκατηγοροϋνται

Θέλησε, έτσι, νά ρίξη τίς ευθύνες 
στόν Γιώργο Μαργάζη, πού ώρμησε 
πρώτος μέσα στό σπίτι καί άκινητο- 
ποίησε τόν Βλαχόπουλο, κλείνοντάς 
του μέ τό χέρι τό στόμα.

Οί δύο άδελφοί Μαργάζη, στήν «κα
τά μάνας» άναπαράστασι,έρριξανόλες 
τίς εύθύνες στόν Παναγιωτίδη καί τό 
ίδιο έκαναν όταν άναπαρέστησαν μαζί 
του τήν δολοφονία.

"Ετσι, οί τρεις οικοδόμοι μπήκαν καί 
πάλι στήν αύλή τοϋ σπιτιού, πέρασαν 
στόν πρώτο όροφο καί έβγαλαν τήν 
άσφάλεια, διακόπτοντας τό ήλεκτρικό 
ρεύμα, όπως έκαναν τό άπόγευμα τής 
Κυριακής 9 Νοεμβρίου.

"Επειτα, .έδειξαν στόν εισαγγελέα, 
τόν ιατροδικαστή καί τούς άστυνομι- 
κούς πώς έσπασαν τήν πόρτα καί μπή
καν στό διαμέρισμα τού Βλαχόπουλου.

Αύτή τή φορά, άντί γιά τόν συντα
ξιούχο μηχανολόγο, τό θύμα έκανε έ
νας άστυνομικός.

' Ο Γιώργος Μαργάζης, ώρμησε επά
νω του καί τού έκλεισε τό στόμα. Οί 
άλλοι άρχισαν πάλι νά προσποιούνται 
πώς ψάχνουν.

Καί ή άναπαράστασι συνεχίσθηκε μέ 
κυνικότητα άπό τούς δράστες, πού πα- 
ρέμειναν καθ' όλη τή διάρκειά της 
άσυγκίνητοι.

' Αποδοκιμασίβς
" Εξω, ό. κόσμος, τήν ώρα έκείνη ξε- 

σποΰσε σέ άποδοκιμασίες. Οί φωνές: 
«Θάνατος» «Κακούργοι», «Δολοφόνοι». 
«Μέ τί καρδιά τόν φάγατε;», έφθαναν 
άπό τό δρόμο. ' Αλλά οί τρεις δολοφό
νοι συνέχισαν τήν άναπαράστασι.

“ Εδειξαν πώς ό Παναγιωτίδης —κα
τά τούς δύο ληστές— έκλεισε τό στόμα 
καί τή μύτη τοϋ άτυχου Βλαχόπουλου 
καί τού προκάλεσαν άσφυξία. Πώς ό 
Παναγιωτίδης τοϋ έσπασε μέ γροθιές 
τά δόντια, γιατί ό συνταξιούχος μηχα
νολόγος προσπαθούσε νά ξεφύγη άπό 
τό θανάσιμο άγκάλιασμα τού δολοφό
νου του.

Καί εκεί, άρχισαν νά άλληλοκατηγο- 
ροΰνται. Μετά τήν άναπαράστασι καί 
ύπό τίς άποδοκιμασίες πλήθους, οί τρεις 
δολοφόνοι έπέστρεψαν στήν Γενική 
' Ασφάλεια ’ Αθηνών.

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

Σέ λίγες μέρες θά μεταφερθώ ο ένα άλλο 
νοσοκομείο Ηλπιζα ότι θά μπορούσα νά γυρίσω 
ατό οπμ.ι γιατί τό μεγαλύτερο μέρος από τούς 
μώλωπες έχει εξαφανιοτεϊ [) γιατρός είπε 
πώς θά χρειαστεί χρόνος γιά νά γίνουν τά χέρια 
μου όπως πρώτα καί νά μεγαλώσουν ετνελώς τό 
δυό νύχια. Πρόσθεσε όμως πώς οέ καμιά 
βδομάδα θά χουν μιά κάπως εμφανίσιμη όψη.

Τό πρόσωπό μου πήρε τήν παλιά οχεδόν 
μορφή του καί ένα χνούδι άρχισε νά φυτρώνει 
εκεί όπου ήμουν φαλακρή. Ή μαμά έφερε ένα 
ψαλίδι καί μέ τή βοήθεια τής νοσοκόμας μοϋ 
έκοψε τά μαλλιά πολύ πολύ κοντά Ηταν μόνο 
ένα χοντρό κόψιμο, έχω πράγματι πολύ πυκνά 
μαλλιά, κάθε άλλο παρά επαγγελματική δουλειά, 
αλλά ή μαμά είπε πώς θά μπορώ νά πάω οτό 
κομμωτήριο νά μού τά διορθώσει σέ κάνα δυό 
βδομάδες ή τελοσπάντων όταν θά βγώ άπό τό 
νοσοκομείο Πάντως δέ θά θελα νά μέ δει 
κανείς οτή θλιβερή κατάοταοη πού βρίσκομαι 
τώρα.

Εχω ακόμη εφιάλτες μέ τά σκουλήκια, αλλά 
προσπαθώ νά αυτοελεγχθώ καί δέ μιλάω πιά οέ 
κανέναν γι αυτά, Τί θά κέρδιζα; Ξέρω πώς δέν 
είν αληθινό κ· όλοι τό ξέρουν πώς δέν είναι κι 
όμως μερικές φορές μοιάζουν τόοο αληθινά 
πού φτάνω οτό σημείο νά νιώθω τή λιπαρή καί 
γλοιώδη ξεοταοιά κι απαλότητα τού κορμιού 
τους Κάθε φορά πού μέ φαγουρίζει ή μύτη ή 
μια από τίς πολλές επουλωμένες λαβωματιές

μου πρέπει νά δώσω μάχη γιά ν αποφύγω νά 
φωνάζω βοήθεια

( ! )

Η μαμά μοϋ έφερε ένα πάκο γράμματα από 
τόν Τζόελ. Τοϋ έγραψε πώς είμαι πολύ άρρωστη 
οτό νοσοκομείο Από τότε εκείνος μοϋ 
έοτελνε ένα γράμμα κάθε μέρα Ενα βράδυ
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εφτασε οτο οιιμεϊο ακόμη καί νά τηλεφωνήσει κι 
ή μαμά, γιά νά ξεμπερδεύει, τού είπε πώς είχα 
ενα είδος νευρικής κατάπτωσης

Ε. καλά είναι κι αυτός ένας τρόπος γιά νά 
εξηγήσει κανείς τήν κατάσταση

22 ΙΟΥΛΗ

Κατάλαβα πώς ή μαμά έκλαψε πριν έρθει νά 
μέ δει οήμερα κι έτοι προοπάθηοα νά μαι πολύ 
δυνατή καί νά δείξω πώς είμαι ευχαριστημένη. 
"Εκανα καλά πού φέρθηκα έτοι γιατί έτοιμά- 

ζονται νά μέ οτείλουν οέ τρελοκομείο, ο ' ένα 
κλουβί γιά τρελούς, οέ μιά κλινική γιά διανοητικά 
άρρωστους, ο ένα πάρκο γιά τέρατα, όπου θά 
μπορώ νά κάβω βόλτες μέ τούς άλλους τρελούς 
καί παράφρονες. Έχω τέτοιο φόβο πού δέν 
μπορώ ούτε ν άνααάνω 0 μπαμπάς προσπά
θησε νά μού τά έζηγήοει μέ έπαγγελματικό 
ύφος, άλλά είναι φανερό πώς τό πράγμα τόν 
έχει άναοτατώοει όλότελα Πάντως όχι όοο 
έμενα Κανείς δέ θά μποροϋοε νά μήν άναατα- 
τωθεϊ.

Μού είπε πώς όταν ή περίπτωσή μου έφταοε 
ατά δικαοτήριο τών ανηλίκων, ή Τζάν καί ή 
Μάρτοη κατέθεοαν πώς προοπαθοϋαα νά τούς 
πουλήοω LSD καί μαριχουάνα γιά βδομάδες 
ολόκληρες καί ότι οτό περιβάλλον τού αχολείου 
είμαι πολύ γνωοτή οάν ναρκομανής καί προμη
θευτής

Γιά νά πώ τήν άλήθεια τά έπιβαρυντικά 
στοιχεία ήταν πολλά Έχω προηγούμενα μέ τά 
ναρκωτικά κι ό μπαμπάς είπε ότι, όταν ή 
γειτόνισσα τής κυρίας Λάροεν μέ ακούσε νά

φωνάζω, πήρε τόν κηπουρό κι έτρεξαν γιά νά 
δοϋν τί συμβαίνει νομίζοντας πώς τρελάθηκα 
μέ κλείδωοαν μέοα οέ μιέ έντοιχιομένη ντουλά
πα, πήγαν βιαοτικά νά δούνε τή μικρή πού 
προφανώς είχε ξυπνήοει άπό τις φωνές μου καί 
τηλεφώνησαν οτήν άστυνομία Ανάμεσα ατό 
τηλεφώνημα καί τόν έρχομό τής άοτυνομίας 
μεσολάβηοε ένα χρονικό διάστημα άρκετό γιά νά 
τραυματιστώ οοβαρά. Είχα γδάρει τήν μπογιά 
άπ τούς τοίχους οτήν προοπάθειά μου νά βγώ 
καί είχα χτυπήσει τό κεφάλι πάνω οτήν πόρτα 
ώοπου έπαθα τήν έγκεφαλική διάοειοη καί τό 
κάταγμα τού κρανίου

Καί τώρα θέλουν νά μέ οτείλουν οτό 
τρελοκομείο. Ίοως αύτό είναι τό μέρος πού 
μού ταιριάζει περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο. 
Κατά τόν μπαμπά δέ θά μείνω πολύ έκεί γιατί θ 
άρχίοει άμέσως μιά δικαστική διαδικασία γιά νά 
μέ ξαναφήοουνε καί νά μ ' έμπιοτευθοΰνε ο ' 
έναν καλό ψυχίατρο.

Ή μαμά κι ό μπαμπάς έπιμένουν νά 
ονομάζουν τό μέρος πού θά πάω κέντρο γιά 
νέους, άλλά αύτό δέν τό φαγε κανένας. Ούτε 
οί ίδιοι δέν μπορέοανε νά τό φόνε. Μέ στέλνουν 
οέ τρελοκομείο! Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς 
είναι δυνατό. Μά πώς είναι δυνατό; Υπάρχουν 
κι άλλοι άνθρωποι πού κάνουν άσχημα ταξίδια 
άλλά δέν τούς στέλνουν καί οτό τρελοκομείο. 
Μού λένε πώς τά σκουλήκια μου δέν εϊν 
άληθινά, παρόλ αύτά μέ στέλνουν ο ' ένα 
μέρος πού είναι χειρότερο άπό όλα τά φέρετρα 
κι όλα τά σκουλήκια τού κόομου. Δέν καταλαβαί
νω γιατί μού λάχε έμένα. Ξέφυγα άπό τήν 
έπιφάνεια τής γής καί ή πτώοη μου δέ θά χει 
ποτέ τέλος. "Q, οάς παρακαλώ, κάντε νά μή μέ 
πάνε. Κάντε νά μή μέ βάλουν μαζί μέ τούς 
τρελούς. Μέ φοβίζουν. Σάς παρακαλώ άφήοτε 
με νά πάω οτά οπίτι μου νά κοιμηθώ οτό δωμάτιό 
μου. Σέ παρακαλώ, θεέ μου.
23 ΙΟΥΛΗ

Σήμερα ήρθε και μέ πήρε ένας άοτυνόμος 
πού μέ όδήγηοε ατό κρατικά ψυχιατρείο, όπου 
μέ γράψανε οτά μητρώα τους, μέ καταχώρισαν, 
μέ άνέκριναν κλπ., κλπ. Δέ μού πήραν δαχτυλικά 
άποτυπώματα. Έπειτα μέ άδηγήοανε οτό 
γραφείο ένός ψυχιάτρου πού μού μίλησε γιά 
λίγο. Δέν ε.ίχα τίποτα νά τού πώ γιατί δέν 
ιαταφέρνω ούτε νά οκεφτώ. Τό μοναδικό 
τράγμα πού γύριζε οτό μυαλό μου ήταν: 
’ Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι».

Έπειτα μέ όδήγηοαν ο έναν παλιό, βρωμε- 
)ό, άοχημο, θλιβερό, γδαρμένο προθάλαμο πού 
' βγάζε οέ μιά κλειδωμένη πόρτα' τήν άνοιξαν κι 
ύστερα τήν ξανακλείδωοαν πίσω μου. ' Η καρδιά 
μου χτυπούσε τάοο δυνατά πού νόμιζα πώς θά 
έοκαγε πιτσιλώντας ολόκληρο τόν προθάλαμο. 
Τήν ένιωθα νά χτυπάει ο τ ' αύτιά μου καί μέ τό 
ζόρι κατάφερνα νά κάνω ένα βήμα.

Περπατήσαμε ο έναν άτέλειωτο μακρύ καί 
σκοτεινά διάδρομο καί κάποιες στιγμές μπόρεσα 
νά ρίξω μιά ματιά οέ διάφορα άτομα πού

βρίσκονται έκεί. Τώρα ξέρω πώς αυτό τό μέρος 
δέν είναι γιά μένα Δέν μπορώ νά πάψω νά 
σκέφτομαι αύτό πού πρέπει νά νιώθεις ο ' έναν 
κόομο τρελών, έναν κόσμο φτιαγμένο ολόκληρο 
άπό τρελούς. Μέσα κι έξω Αύτό τό μέρος δέν 
είναι γιά μένα άλλά βρίσκομαι έδώ. Τρελή, έτοι; 

Οπως βλέπεις άγαπητέ μου φίλε, μοναδικέ μου 
φίλε, δέν μπορεί νά πάει κανείς πουθενά γιατί 
ολόκληρος ό κόομος είναι τρελός

24 ΙΟΥΛΗ

Ή νύχτα ήταν άτέλειωτη. Έδώ μπορούν νά 
συμβοϋν τά πάντα δίχως νά τό μάθει κανένας 
ποτέ.

25 ΙΟΥΛΗ

Σήμερα τά πρωί μέ ξύπνησαν στις έξήμιοι γιά 
τό πρωινό. Δέν τό φαγα. Τρέμοντας ολόκληρη 
καί μέ τά μάτια αγουροξυπνημένα άκόμη μέ 
οδήγησαν ο ένα μακρύ σκοτεινό διάδρομο ώς 
μιά μεγάλη σιδερένια πόρτα μ ' ένα σιδερό
φραχτο παραθυράκι οτή μέση "Ανοιξαν τήν 
πόρτα μ ' ένα δυνατό θόρυβο άπό κλειδιά καί 
βρεθήκαμε άπό τήν άλλη μεριά. Έπειτα 
άκούοτηκε ένας άλλος θόρυβος άπό κλειδιά Οί 
ήμερήσιοι φύλακες μιλούσαν πολύ άλλά δέν 
κατάφερνα νά τούς άκούοω. Τ αύτιά μου ήτανε 
βουλωμένα, ίοως άπό τό φόβο Μετά μέ πήγανε 
οτό Κέντρο γιά Νέους πού άπεϊχε δυά κτίρια άπό 
τό δικό μου καί περάοαμε μπροστά άπό δυά 
παλιοτόμαρα, έπιτηρούμενα από έναν έπόπτη, 
πού μάζευαν φύλλα μέ μιά τσουγκράνα.

Στό Κέντρο γιά Νέους ύπήρχαν πενήντα, 
έξήντα, ίοως καί έβδομήντα παιδιά πού τριγύρι
ζαν άοκοπα περιμένοντας νά μποϋν οτήν τάξη ή 
νά κάνουν έκεϊνο πού όφειλαν Έμοιαζαν όλοι 
μάλλον φυσιολογικοί έκτος άπό ένα ψηλό καί 
χοντρό κορίτσι, πάνω κάτω οτήν ήλικία μου, άλλά 
μιά πιθαμή ψηλότερη άπό μένα καί καμιά 
τριανταριά κιλά βαρύτερη. "Ηταν βλακωδώς 
ξαπλωμένη κάτω άπό ένα φλιπεράκι μέοα οτή 
ούλα συγκέντρωσης κι ήταν κι ένας έφηβος πού 
κουνούσε τό κεφάλι μουρμουρίζοντας λόγια 
δίχως νόημα.

.Χτύπησε ένα κουδούνι καί φύγανε όλα τά 
παιδιά έκτος άπό τά δυό τρελά. Μ άφηοαν οτή 
ούλα μαζί τους. Στό τέλος μιά ψηλή, χοντρή 
γυναίκα (ή αρμόδια γιά τό σχολείο νοσοκόμα) 
μπήκε λέγοντάς μου πώς, άν ήθελα νά χω τό 
δικαίωμα νά πηγαίνω στό σχολείο, θά πρεπε νά 
πάω νά βρώ τό γιατρό Μίλερ γιά νά ύπογράψει 
μιά δήλωοή μου όπου θά έλεγα πώς είμαι έτοιμη 
νά οεβαοτώ τούς κανονισμούς τού Κέντρου 

Απάντησα πώς ήμουνα έτοιμη, άλλά δέν 
ήταν έκεί ό γιατρός Μίλερ κι έτοι πέραοα τά 
ύπόλοιπο πρωινό μέοα οτή ούλα συγκέντρωσης 
παρατηρώντας τούς δυό βλάκες, έκείνη πού 
κοιμόταν καί κείνον πού κουνούσε τό κεφάλι 

Αναρωτιόμουν τί έντύπωοη τούς έκανα μέ τό
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εξαντλημένο μου πρόοωπο καί τά μαλλιά πού 
έμοιαζαν νά κόπηκαν μέ δρεπάνι.

"Ολο τά άτέλειωτο πρωινό ουνέχιοαν νά 
χτυπάνε κουδούνια καί νά πηγαινοέρχεται λίγος 
κόομος. Στην είΐοδο, πάνω ο ' ένα οτρογγυλό 
τραπεζάκι υπήρχε μιά στίβα άπό περιοδικά άλλά 
δέν μποροϋοα νά τά διαβάσω Τά μυαλό μου 
έτρεχε μέ τήν ταχύτητα τού (ρωτάς άλλά δίχως 
ουγκεκριμένη κατεύθυνση 

Στις έντεκάμιοι ή Μαίρη, ή νοοοκόμα, μοϋ 
δείξε τήν τραπεζαρία. Τά παιδιά έκοβαν 

βάλτες άοκοπα καί κανείς τους, είμαι σίγουρη, 
δέν έμοιαζε τάοο τρελός ώοτε νά πρεπε νά 
κλειστεί έδώ μέοα, άλλα ήταν φανερό πώς αύτά 
είχε γίνει. Τά μεσημεριανό άποτελοϋνταν άπό 
ένα πιάτο μακαρόνια, ένα κομμάτι τυρί, μερικές 
φετίτσες μουρταδέλα, φασολάκια κονσέρβα κι 
ένα είδος ζελέ. Η άπόπειρά μου νά φάω 
κατέληξε σ' ένα μεγάλο χάοιμο χρόνου Τίποτο 
δέν μπορούσε νά περάσει τάν κόμπο πού μου 

κλείνε τά λαιμό.
Πολλά παιδιά γελούσαν κι άοτειεύονταν 

μεταξύ τους κι ήτανε μάλλον φανερά ότι 
φώναζαν μέ τ όνομα τούς δασκάλους, τούς 
θεραπευτές καί τούς κοινωνικούς λειτουργούς 
Όλους έκτος άπ τούς γιατρούς. Κανένα τους 
δέν έμοιαζε φοβισμένο όπως έγώ. Είχαν 
φοβηθεί όταν πρωτόφτασαν έδώ; Φοβούνται 
άκόμη άλλά τά κρύβουν καλά; Δέν μπορώ νά 
καταλάβω πώς μπορούν νά ζοΰν έδώ Γιά νά 
πούμε τήν άλήθεια τά Κέντρο γιά Νέους δέν 
είναι τόσο άαχημο όοο τά τμήματα Μοιάζει μέ 
μικρό σχολείο, άλλά τά ίδιο τά νοοοκομεϊο είναι 
άνυπόφορο Μέ τούς βρωμερούς διαδράμους 
του, τάν άθλιο κόομο του καί τις πόρτες του μέ 
τά κάγκελα καί τις άμπάρες. Εϊν' ένας φριχτός 
έφιάλτης, ένα άσχημο ταξίδι, μιά παραίσθηση, 
τά φριχτότερο πράγμα πού μπορώ νά φανταστώ 

Τελικά ήρθε ά γιατρός Μίλερ τά άπάγευμα καί 
κατάφερα νά τού μιλήσω Αύτός μοϋ είπε ότι 
ούτε τά νοσοκομείο ούτε τά προσωπικό ούτε οί 
δάσκαλοι -ούτε τά πρόγραμμα, πού βέβαια είχε 
μεγάλη έπιτυχία, θά μπορούσε νά μέ βοηθήσει 
άν δέν τά κανα πρώτη έγώ ή ίδια άπά μόνη μου. 
Μοϋ είπε άκάμη πώς πριν καταφέρω νά νικήσω 
τά πρόβλημά μου έπρεπε νά παραδεχτώ πώς 
έχω κάποιο πρόβλημα Μά πώς μπορώ νά τά 
κάνω άν δέν έχω; Τώρα ξέρω πώς θά μπορούσα 
ν ' άντιοταθώ οτά ναρκωτικά άκόμη κι άν 
κολυμπούσα μέσα τους Μά πώς θά μπορέσω νά 
πείσω κάποιον, έκτος άπό τάν μπαμπά, τή μαμά, 
τάν Τίμ καί, ελπίζω, τάν Τζόελ ότι αύτή τήν 
τελευταία φορά δέν πήρα τίποτα ήθελημένα; 
Μοιάζει άπίοτευτο, άλλά τήν πρώτη φορά πού 
πήρα ναρκωτικά κι αύτή τήν τελευταία, πού μ ' 
έκανε νά φτάσω ατό τρελοκομείο, έγινε χωρίς 
νά τά ξέρω. Ό, κανείς δέν μπορεί νά πιστέψει 
πώς ένας άνθρωπος μπόρεσε νά ναι τόσο 
άνόητος. Μέ τά ζόρι μπορώ νά πιστέψω καί γώ ή 
ίδια μόλο πού ξέρω ότι είναι άλήθεια 

Πώς μπορώ όμως έοτω καί νά παραδεχτώ

κάτι τή στιγμή πού φοβάμαι τάοο πού δέν μπορώ 
ούτε νά μιλήοω; Εμεινα έκεί, καθισμένη ατό 
γραφείο τού γιατρού Μίλερ, κουνώντας κατα
φατικά τά κεφάλι γιά ν ' άποφύγω ν άνοίξω τά 
οτόμα μου Οπως καινά ταν, δέθάκατάφερνα 
νά προφέρω λέξη.

Τά παιδιά βγήκαν άπ τά σχολείο οτίς δυόμισι. 
Μερικά πήγαν νά παίξουν μπάλα κι άλλα μείνανε 
γιά τήν ομαδική θεραπεία. Μοϋ ρχονται οτά 
μυαλό τά λόγια τού πρώτου γιατρού πού είδα καί 
τού άοτυνόμου. Τά παιδιά χωρίζονται αέ δυό 
κατηγορίες. Σέ κείνους πού ύπακοϋν ο όλους 
τούς κανόνες καί άπολύονται. Αυτοί έχουν όλα 
τά δικαιώματα πού τούς παραχωροϋνται. Καί οέ 
κείνη τήν κατηγορία πού είναι λίγο πολύ μόνιμη 
έδώ Δέν ύπακοϋν ατούς κανόνες, συγχύζονται, 
βρίζουν, κλέβουν, έχουν σεξουαλικές δραστη
ριότητες κλπ., κλπ. Οπότε ή έλευθερία τους 
είναι πολύ περιορισμένη. Ελπίζω νά μήν έχει 
έδώ χασίς. Ξέρω πώς μπορώ νά άντιοταθώ στόν 
πειρασμό, άλλά δέν πιστεύω πώς είμαι σέ θέση 
ν άντιμετωπίοω άλλα προβλήματα δίχως νά 
βγώ άπό δώ οτ άλήθεια τρελή Κατά τή γνώμη 
μου οί γιατροί κάνουν ό,τι κάνουν, άλλά έγώ 
νιώθω μόνη, χαμένη, φοβισμένη. Ίσως χάνωτά 
λογικά μου.

Στις τέσσερις καί μιοή έφταοε ή στιγμή νά 
ξαναμποϋμε οτά τμήμα καί νά κλειστούμε οάν 
ζώα οτά ζωολογικό κήπο Εκτός άπό μένα 
ύπάρχουν ατά τμήμα μου άλλα έξι κορίτσια καί 
πέντε άγόρια. Εύχαριοτώ τά θεό πού είναι έτοι 
γιατί δέ θά μπορούσα νά γυρίσω έδώ μόνη. 
Όμως πρόσεξα πώς όλοι άνατρίχιασαν όταν ή 
πόρτα έκλεισε πίσω μας μέ πάταγο

Καθώς μπαίναμε μιά γυναίκα μεγαλύτερη άπό 
μάς είπε πώς όλα κύλησαν ήρεμα κι ήσυχα ως τή 
στιγμή έκείνη. Ή πιό νέα άπό μάς γύριοε 
λέγοντάς τη ς :« "Αντε νά χαθείς». Τά πράγμα μέ 
ξάφνιασε τάοο πού σήκωσα τά μάτια γιά νά δώ 
άν τής έπεοε τά ταβάνι κατακέφαλα. Άλλά 
κανείς έκτος άπό μένα δέν έδωοε τήν παραμι
κρή προσοχή.
26 Ιούλη

Τό κοριτσάκι πού σοϋ μίληδα γ ι' αύτά χθές, 
μένει ατό διπλανό δωμάτιο. Είναι δεκατρίω 
χρονώ καί μοιάζει σάν νά ναι πάντα έτοιμο νά 
βάλει τά κλάματα. Όταν τή ρώτησα άπό πότε 
βρισκόταν έδώ, ή άπάντηοή της ήταν: « Άπό 
πάντα, άπλώς άπό πάντα».

Όταν ήρθε ή ώρα γιά τό βραδυνό περπατή
σαμε μαζί ώς τό μέρος όπου τρώμε καί 
καθήσαμε, δίχως νά φάμε, ο ένα άπό τά μακριά 
τραπέζια. Τήν ύπόλοιπη βραδιά τήν περάσαμε 
τριγυρνώντας οτά τμήμα δίχως συγκεκριμένο 
σκοπό καί δίχως νά χουμε κάτι νά κάνουμε, θά 

θελα πάρα πολύ νά μιλήσω οτόν μπαμπά καί τή 
μαμά γιά τούτο τό μέρος άλλά δέ θά τό κάνω, θά 

χαν άπλώς άκόμη ένα λόγο ν ' άγωνιοϋν.
Μιά ήλικιωμένη γυναίκα τού τμήματός μας 

είναι μιά άκόλαστη άλκοολική πού μέ τρομάζει 
πολύ. Ωστόσο άνηουχώ περιοοότερο γιά τήν 
Μπάμπη παρά γιά μένα. Τί μπορείς νά κάνεις γιά

ν ' άποφύγεις τίς προτάσεις αύτοϋ τού σιχαμε
ρού πλάσματος; Έκανε χειρονομίες όταν περά
σαμε άπόψε άπά μπροστά της καί ρώτησα τήν 
Μπάμπη πώς θά μπορούσαμε νά προφυλαχθοϋ- 
με άπ αύτήν. Άλλά ή Μπάμπη δέν έκανε άλλο 
άπό τό νά σηκώσει τούς ώμους καί είπε πώς θά 
μπορούσαμε νά τήν καταγγείλουμε οτήν έπόπ- 
τρια, άλλά καλύτερα νά τήν άγνοήσουμε.

Έπειτα συνέβη κάτι περίεργο καί φοβερό. 
Καθόμασταν ο ένα άπ τά δωμάτια «ψυχαγω
γίας» παρατηρώντας τούς άλλους πού μάς 
έβλεπαν. "Ημασταν μαϊμούδες πού παρατηρού
σαν άλλες μαϊμούδες κι όταν ρώτησα τήν 
Μπάμπη άν θά προτιμούσε νά μιλήσουμε ατά 
δωμάτιό μου, ή άπάντηοή της ήταν ότι δέν 
μπορούσαμε νά κάνουμε έρωτα ατά δωμάτιά 
μας άλλά θά τά κανονίζαμε γιά τήν έπόμενη οτήν 
άποθήκη. Δέν μπόρεσα νά τής άπαντήαω κείνη 
άκριβώς τή οτιγμή. Νόμιζε πώς προσπαθούσα νά 
τήν προκαλέσω καί σάστισα τόσο πού δέν 
κατάφερα ν άνοίξω τό στόμα μου. Αργότερα 
προσπάθησα νά τής έξηγήσω, άλλ αύτή άρχισε 
νά μιλάει γιά τάν έαυτό της οά νά τανε μόνη.

Είπε πώς είναι δεκατριώ χρονώ καί πώς 
παίρνει ναρκωτικά έδώ καί δυό χρόνια. Οί γονείς 
της χώριοαν όταν ήτανε δέκα. Τή στείλανε νά 
ζήσει μέ τάν πατέρα της πού είναι έργολάβος 
καί ατό μεταξύ είχε ξαναπαντρευτεί. Νομίζω 
πώς οτήν άρχή τά πράγματα πήγαιναν καλά άλλά 
έπειτα άρχιοε νά ζηλεύει τά παιδιά τής μητριάς 
νιώθοντας παραμελημένη καί ξένη. Τότε άρχισε 
νά περνάει τάν περισσότερο καιρό της έξω άπ 
τό οπίτι λέγοντας στή μητριά πώς είχε δυσκο
λίες ατά σχολείο καί άρα άνάγκη νά πηγαίνει οτή 
βιβλιοθήκη κλπ., κλπ. Οί συνηθισμένες δικαιολο
γίες, γιατί οτήν πραγματικότητα πήγαινε οτά 
οχολείο μέρα παρά μέρα. Άλλά καθώς πήγαινε 
ατό οπίτι άκόμη καλούς βαθμούς, οί δικοί της 
δέν έδωσαν πολλή σημαοία. Στό τέλος τηλεφω
νήσανε άπό τό σχολείο γιά νά μάθουν γιατί 
λείπει τάοο συχνά. Αλλά αύτή είπε στόν πατέρα 
της πώς τό σχολείο ήταν τόσο μεγάλο καί τόοα 
πολλά τά παιδιά πού οί δάσκαλοι δέν μπορούσαν 
νά καταλάβουν ποιος έλειπε καί ποιος όχι. Δέν 
καταλαβαίνω πώς μπόρεοε νά τήν πιστέψει καί 
τούτη τήν ιστορία ά πατέρας της άλλά πραγμα
τικά τήν πίστεψε, γιατί προφανώς δέν ήθελε νά 
μπλεχτεί οέ σκοτούρες.

Εν πάοει περιπτώσει, ή άλήθεια ήταν ότι ή 
Μπάμπη είχε μάθει τά ναρκωτικά χάρη σ έναν 
τριάντα δύο χρονώ πού τάν γνώρισε ένα άπό- 
γευμα στό σινεμά. Δέ μοϋ διηγήθηκε λεπτομέ
ρειες άλλά φαντάζομαι πώς τή μύησε στά 
ναρκωτικά καί στή ζωή γενικά. Λίγους μήνες 
άργάτερα άρχισε νά κολυμπάει οτήν άπέραντη 
θάλασσα τού κόσμου κι άνακάλυψε πώς ήταν 
πάρα πολύ εύκολο νά κάνει γνωριμίες καί μ 
άλλους άντρες. Καί πράγματι οτά δώδεκα ήταν 
κιόλας πορνίδιο. Μοϋ διηγούνταν αύτά τά πράγ
ματα μέ τόση ήρεμία πού ένιωθα νά μοϋ σχίζεται 
ή καρδιά. Άλλά άκόμη καί νά κλαιγα (δέν τό 

κανα) δέν πιστεύω πώς θά τό πρόσεχε, μακριά 
όπως ήταν άπ τήν πραγματικότητα.

Ή  συνέχεια στό επόμενο
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στην ύπηρεσία 
του
μυστικού
πολέμου

Μ ΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ύποσημείωση 
σέ μιά όγκώδη έρευνα τής ΣΙΑ γιά 

τήν σοβιετική' συγκεκαλυμμένη δραστη
ριότητα μέ ημερομηνία 6 Φεβρουάριου, 
πού κατετέθη στην ' Επιτροπή τής Βου
λής γιά τις Πληροφορίες, στις άρχές 
αύτοϋ τοϋ χρόνου, βεβαίωνε ότι ή Σο
βιετική Ένωση ξοδεύει γύρω στά 200 
εκατομμύρια τό χρόνο γιά τήν ύποστήρι- 
ξι «εθνικών απελευθερωτικών» κινημά
των.

Στήν πράξι, αύτό σημαίνει ότι ή Σο
βιετική " Ενωσι δίνει γενικώς όπλα, στρα
τιωτική έκπαίδευσι, μέσα καί πληροφο
ρίες σέ οργανώσεις πού συχνά επιδί
δονται σέ τρομοκρατικές πράξεις έναν- 
τίον τών Δυτικών χωρών καί έθνών πού 
οί κυβερνήσεις τους είναι γενικά, φιλι
κά προσκείμενες στή Δύαι.

' Επίσημοι Σοβιετικοί έκπρόσωποι, άρ- 
νοϋνται φυσικά, ότι ή Μόσχα ύποστηρί- 
ζει τήν «τρομοκρατία» καί άναφέρουν 
έντονες καταγγελίες γιά ειδικές τρο
μοκρατικές πράξεις. Πράγματι, έπανα- 
λαμβανόμενοι ισχυρισμοί ότι οί Σοβιετι
κοί ύποστηρίζουν έθνικές άπελευθε- 
ρωτικές δυνάμεις πού μάχονται τόν 
«ιμπεριαλισμό» στις χώρες τοϋ τρίτου 
κόσμου, έχουν οδηγήσει οέ σημαντική 
σύγχυσι. Κανείς άκούει συχνά, γιά πα
ράδειγμα ότι «ό τρομοκράτης ένός άν- 
θρώπου, είναι ό άγωνιστής τής έλευθε- 
ρίας ένός άλλου». Παρ' όλα αύτά, 
παραμένει σαφές ότι όποιοι κι άν είναι 
οί πολιτικοί της σκοποί, μία οπλισμένη 
πολιτική ομάδα πού έπιδίδεται σέ βομ-

βισμούς, σαμποτάζ, άπαγωγές ή δολο
φονίες, ειδικά έναντίον τών πολιτών, 
άσκεϊ τρομοκρατία. ' Η ' Οργάνωση ' Α- 
πελευθερώσεως τής Παλαιστίνης, γιά 
παράδειγμα, πού ύποοτηρίζεται άνοι- 
χτά άπό τήν Σοβιετική "Ενωσι, πρέπει 
νά χαρακτηρισθή σάν τρομοκρατική όρ- 
γάνωσι - άκόμα κι άν μερικοί έξέχοντες 
πολιτικοί τής Δύσεως έκφράζουν τήν 
άποψι ότι δέν είναι.

Ή  Σοβιετική Ενωσι, γνωρίζει καλά 
άπό τις δικές της ιστορικές έμπειρίες 
ότι ή τρομοκρατία μπορεί νά συμβάλλη 
στήν μοιραία άποδυνάμωσι ένός μή κομ
μουνιστικού καθεστώτος.

Στό Συνέδριο γιά τήν Διεθνή τρομο
κρατία πού έγινε στήν ' Ιερουσαλήμ τό 
1979, ό Ρίτσαρντ Πάϊπς, καθηγητής τής 
' Ιστορίας στο Ρωσικό Κέντρο ' Ερευ
νών τοϋ Χάρβαρντ, έπεσήμανε ότι ό 
τρόπος μέ τόν όποιο ή έπαναστατική 
τρομοκρατία ύπονόμευσε τό τσαρικό 
καθεστώς στήν Ρωσία καί βοήθησε νά 
διμιουργηθοΰν οί συνθήκες χάρι στις 
όποιες οί μπολσεβίκοι κατέλαβαν τήν 
έξουσία, είχε άφήσει άνεξίτηλα σημά
δια στό μυαλό τής σοβιετικής ήγεσίας».

Κατά τήν άποψι τοϋ καθηγητή Πάϊπς, 
«σχεδόν όλα τά στοιχεία τής γενικής 
σοβιετικής στρατηγικής στήν έξωτερι- 
κή πολιτική, είναι ούσιαστικά μία προ
σαρμογή τών μεθόδων πού οί Σοβιετικοί 
διδάχθηκαν άπό τούς μπολσεβίκους καί 
τούς συμμάχους τους στόν ύπονομευ- 
τικό άγώνα τους έναντίον τοϋ αύτοκρα- 
τορικοϋ καθεστώτος».

Σέ μία μυστική συνάντησι τών ήγετών 
τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας πού έγι
νε στήν Πράγα τόν Αύγουστο τοϋ 1973, 
ό Λεονίντ Μπρέζνιεφ, έπιδοκίμασε τά 
«έθνικά άπελευθερωτικά κινήματα γιά 
τόν ρόλο τους στήν άλλαγή τοϋ «συ
σχετισμού δυνάμεων» ύπέρ τών «σο
σιαλιστικών κρατών». ' Η ομιλία του -πού 
τό περιεχόμενό της έγινε γνωστό στήν 
βρεταννική καί στήν άμερικανική κυ- 
βέρνησι χάρι στις διαρροές πού έγιναν 
άπό τήν πλευρά τών άπεσταλμένων τής 
' Ανατολικής Εύρώπης- καταστοϋσε 
σαφές ότι ή Σοβιετική " Ενωσι σκοπεύει 
νά χρησιμοποιήση τήν τρομοκρατία σάν 
ένα ύπολογισμένο έργαλεΐο έξωτερι- 
κής πολιτικής.

' Από τότε πού μίλησε ό Μπρέζνιεφ, 
ή Σοβιετική ' Ενωσι αύξησε σημαντικά 
τήν ύποστήριξί της πρός ένα συγκεκρι
μένο έθνικό άπελευθερωτικά κίνημα, 
τήν ' Οργάνωσι' Απελευθερώσεως τής 
Παλαιστίνης, πού έγινε ό συντονιστής 
πολλών διεθνών τρομοκρατικών όμά- 
δων, καθώς καί ή έπαναστατική πρωτο
πορία στή Μέση ' Ανατολή.

Κατά τόν ύποστράτηγο Σλόμο Γκαζίτ, 
τόν πρώην άρχηγό τής ίσραηλινής στρα
τιωτικής ύπηρεσίας πληροφοριών, τρο
μοκράτες έκπαιδεύονται σέ περισσό
τερα άπό 40 στρατόπεδα μέσα στήν 
Σοβιετική" Ενωσι. Τά πιό σημαντικά άπό 
αύτά, βρίσκονται στά προάστια τής Μό
σχας, στό Σιμφέραπαλ, τήν Κριμαίαν 
καί στις πόλεις τοϋ Μποκοϋ, τοϋ Τά- 
σκεντ καί τής ' Οδησσοϋ.

Συνηθισμένη σκηνή ατούς δρόμους τών ’ Ιταλικών Πόλεων. Ιταλός άστυνομικός στόν τόπο, 
όπου λίγο πριν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες δολοφόνησαν στρατηγό τών Καραμπινιέρων.
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Παρόμοια στρατόπεδα υπάρχουν καί 
στις δορυφόρους χώρες τής ' Ανατολι
κής Ευρώπης, στην Τσεχοσλοβακία, στην 
Βουλγαρία, τήν Ούγγαρία καί στήν ’ Α
νατολική Γερμανία. Ο υποστράτηγος 
Γιάν Σεζνά, πρώην υφυπουργός στό 
ύπουργεϊο Άμύνης τής Πράγας πού 
διέφυγε στή Δύσι τό 1968, άνέφερε ότι 
τά εκπαιδευτικά προγράμματα στή χώ
ρα του βρίσκονται ύπό τήν άμεση έπί- 
βλεψι τής K.G.U. καί τής G.R.U. (Σο
βιετική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληρο
φοριών). Τό ίδιο συμβαίνει σέ ολόκληρο 
τό σοβιετικό μπλοκ, συμπεριλαμβανο- 
μένης τής Κούβας.

Σοβιετικοί σύμβουλοι ύπάρχουν επί
σης στά εκπαιδευτικά στρατόπεδα τρο
μοκρατίας στήν Μέση Ανατολή.

Παρ' όλο πού είναι άδύνατο νά κα- 
θορισθή μέ άκρίβεια ό άριθμός τών 
στρατολογημένων άπό τόν άραβικό κό
σμο, τήν Λατινική ' Αμερική, τήν ' Αφρι
κή, τήν Δυτική Εύρώπη καί τήν "Απω 
' Ανατολή, πού έχουν δεχθή τρομοκρα
τική έκπαίδευσι, ύπολογίζεται σέ πολ
λές χιλιάδες.

Από τό 1974, σύμφωνα μέ τά λεγά
μενα όσων έχουν άποχωρήσει άπό τήν 
' Οργάνωση ' Απελευθερώσεως τής Πα
λαιστίνης, περισσότεροι άπό 1.000 Πα
λαιστίνιοι έχουν έκπαιδευθή στά στρα
τόπεδα τού σοβιετικού μπλόκ. Στήν 
Σοβιετική στρατιωτική άκαδημία κοντά 
στό Σιμφέροπολ, παρακολουθούν μα
θήματα, ομάδες τής Ά λ  Φατάχ, τού 
Λαϊκού Μετώπου γιά τήν Άπελευθέ- 
ρωσι τής Παλαιστίνης καί τού Παλαιστι
νιακού Απελευθερωτικού Μετώπου.

Μερικοί άπό αύτούς πού στρατολο- 
γούνται έπιλέγονται άπό τις ομάδες 
τών ξένων πού προσκαλούνται νά πα
ρακολουθήσουν τό Πανεπιστήμιο Φι
λίας τών Λαών Πατρίς Λουμούμπα, ύπό 
τήν αιγίδα τού Διεθνούς Τμήματος τής 
Κεντρικής ' Επιτροπής τού Κομμουνι
στικού Κόμματος. Ένας πρώην καθη
γητής τού Πανεπιστημίου πού τώρα ζεϊ 
στήν Βρεταννία, λέει ότι οί περισσότε
ροι άπό τούς καθηγητές είναι μέλη 
καρριέρας τής K.G.B ή τής G.R.U. καί 
ότι μία άπό τις κύριες λειτουργίες τού 
πανεπιστημίου είναι νά δημιουργή ένα 
κέντρο γιά τήν στρατολόγησι πρακτό
ρων καί δολιοφθορέων άπό τις χώρες 
τού τρίτου κόσμου.

Ένας άπό τούς διασημότερους ά- 
πόφοιτους τού Πανεπιστημίου Πατρίς 
Λουμπούμπα ήταν καί ό Βενεζουελανός 
τρομοκράτης Ίλ ις  Ραμίρεζ Σανχέζ, 
γνωστός μέ τό ψευδώνυμο «Κάρλος». 
Σέ μιά άπό τις συνεντεύξεις του είχε

Ό  άρχιτρομοκράτης Κάρλος, τό γνωστό 
«τσακάλι» τού όποιου ή δραστηριότητα τα
λαιπώρησε γιά πολύ καιρό τις Αστυνομίες 
σέ πολλές χώρες τής Ευρώπης.

άποκαλύψει ότι τήν έκπαίδευσι του στή 
Μόσχα τό 1968, τήν είχε πληρώσει τό 
κομμουνιστικό κόμμα τής Βενεζουέ
λας.

' Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τρο
μοκρατών έκπαιδευμένων στό σοβιετι
κό μπλόκ πού (οργάνωσαν έπιθέσεις 
στήν Δυτική Εύρώπη. Τόν Σεπτέμβριο 
τού 1975, ή γερμανική άστυνομία συνέ
λαβε τέσσαρες Σύριους, μέλη μιας ό- 
μάδος πού σχεδίαζε νά καταλάβη ένα 
τραίνο, τό όποιο μετέφερε Σοβιετικούς 
' Εβραίους. Οί Σύριοι (ομολόγησαν ότι 
είχαν έκπαιδευθή σέ ένα στρατόπεδο 
έξω άπό τή Μόσχα.

Πρόσφατα, ένας άπό τούς κυριώτε- 
ρους συμβούλους άσφαλείας στή Ρώμη 
ό Κωνσταντίνο Μπελλούχιο, δήλωσε σέ 
μία συνέντευξι ότι «τουλάχιστον τέσ
σερις άπό τούς πιό σημαντικούς άρχη- 
γούς τών ' Ερυθρών Ταξιαρχιών καί του
λάχιστον δύο δωδεκάδες τών οπαδών 
τους» είχαν έκπαιδευθή σέ στρατό
πεδα στήν Τσεχοσλοβακία. Στις άρχές 
τού 1972, ή ιταλική ύπηρεσία άσφα
λείας, έδωσε στόν ύπουργό Άμύνης 
τά ονόματα ' Ιταλών τρομοκρατών πού 
είχαν έκπαιδευθή στό κέντρο Κάρλοβυ 
Βάρυ τό όποιο έλέγχεται άπό τήν Κά- 
Γ κέ-Μπέ.

Στήν ίδια άναφορά περιγράφονταν οί 
έπαφές τών ' Ιταλών έξτρεμιστών τής 
άριστεράς μέ πράκτορες τής K.G.B 
πού έργάζονταν ύπό τήν κάλυψι τής

σοβιετικής πρεσβείας στή Ρώμη καί 
ζητιόταν ή άπέλασι 22 Σοβιετικών δι
πλωματών. Παρ' όλο πού καί ό τότε 
ύπουργός Άμύνης, Φράνκο Ρεστίσο 
καί ό Άλντο Μόρο, τότε ύπουργός 
' Εξωτερικών, συμφώνησαν μέ αύτή τήν 
σύστασι, ό πρωθυπουργός Τζούλιο ' Αν- 
τρεόττι άσκησε βέτο. Τό 1978, όπως 
είναι γνωστό, άφοϋ έγινε πρωθυπουρ
γός, ό Άλντο Μόρο άπήχθη καί έκτε- 
λέσθηκε άπό τις ' Ερυθρές Ταξιαρχίες.

Τά περισσότερα όπλα πού χρησιμο
ποιούνται άπό τούς διεθνείς τρομοκρά
τες, προέρχονται άπό τό σοβιετικό 
μπλόκ. Βέβαια αύτό δέν άποτελεϊ άπό- 
δειξι άμεσης σοβιετικής ύποστήριξης 
πρός τις έπιχειρήσεις τους. Πολλοί 
μεσάζοντες παίζουν ρόλο στό διεθνές 
έμπόριο όπλων καί ένας άπό τούς πιό 
έξέχοντες είναι ό ήγέτης τής Λιβύης 
Καντάφι, πού τό 1976 ύπέγραψε μέ τήν 
Σοβιετική Ένωσι τήν μεγαλύτερη συμ
φωνία όπλων στήν ιστορία. Σύμφωνα μέ 
τό Ινστιτούτο Μελετών τής Διαμάχης 
Ανατολής Δύσεως πού έδρεύει στό 

Λονδίνο, ή Λιβύη χρησιμέυσε σάν άγω- 
γός γιά τήν παράδοσι όπλων σοβιετικής

"Ενας άκόμα Ιταλός άρχιτρομοκράτης στέ
λεχος τών Ερυθρών Ταξιαρχιών ό Κορράδο
Άλλούντι.

κατασκευής στόν I.R.A., τό δίκτυο 
Μπάαντερ-Μάϊνχοφ στήν Δυτική Γερ
μανία, στόν γιαπωνέζικο ' Ερυθρό Στρα
τό στό Στρατό τής ' Αραβικής ' Επανα- 
στάσεως, (τήν ομάδα τού Κάρλο) κα
θώς καί σέ έπαναστάτες στήν Τουρκία, 
στήν Υεμένη στήν Χιλή, στις Φιλιππί
νες καί σέ άλλες χώρες.

' Αλλά οί χώρες τού σοβιετικού μπλόκ 
έχουν έπίσης πραγματοποιήσει άμεσες
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Ο Αάουρο Αντζολίνι, ένας άπό τούς πιό 
έπικίνδυνους Ιταλούς τρομοκράτες. Εχε 
πάρει μέρος στήν άπαγωγή καί δολοφονία 
τού "Αλντο Μόρο.

προσδόσεις όπλων σέ τρομοκρατικές 
ομάδες. Σύμφωνα μέ πηγές τών Δυτι
κών Υπηρεσιών Πληροφοριών ή Ό ρ- 
γάνωσι γιά τήν ' Απελευθέρωσι τής Πα
λαιστίνης, δέχεται «άμεσες αποστολές» 
όπλων καί έκρηκτικών άπό τήν Σοβιετι
κή "Ενωσι.

Τόν ' Οκτώβριο τού 1971, οί ολλανδι
κές άρχές κατάσχεσαν ένα μεγάλο φορ
τίο όπλων πού είχαν γιά προορισμό τόν
I.R.A. καί πού προέρχονταν άπό τήν 
τσεχοσλοβάκικη κρατική πολεμική βιο
μηχανία, Όμνιπολ.

Πέρυσι, ή έλληνική άστυνομία άνα- 
κάλυψε μία κρύπτη όπλων καί έκρηκτι
κών πολλά άπό τά όποια ήταν σοβιετι
κής κατασκευής, σέ μία βίλλα σέ προά- 
στειο τής ' Αθήνας. ' Η έρευνα άπεκά- 
λυψε ότι ή κρύπτη ήταν μέρος ένός 
μεγάλου φορτίου πού είχε έρθει μέ 
φορτηγό άπό τήν Βουλγαρία καί προο
ριζόταν γιά τήν Τουρκία.

' Η άπόδειξι τής σοβιετικής αναμί- 
ξεως στήν χορήγησι έπιχειρησιακών 
πληροφοριών -τήν έπιλογή τών στό
χων- στούς τρομοκράτες, βρίσκεται 
στήν περίπτωσι τού Παναγιώτη Πασχά- 
λη, ένός ' Ελληνοκύπριου, ό όποιος 
συνελήφθη άπό τήν ίσραηλινή ύπηρε- 
σία άσφαλείας σάν ' Ανατολικογερμα- 
νός πράκτορας, στό Τέλ ' Αβίβ στις 19 

Ιανουάριου τού 1978. Ο Πασχάλης, 
φωτορεπόρτερ, άνταποκριτής μιας κυ
πριακής κομμουνιστικής έφημερίδας

καί τής άνατολικογερμανικής τηλεορά- 
σεως, είπε στούς Ίσραηλινούς ότι έ 
στελνε έκτεταμένους φωτογραφικούς 
φακέλλους πιθανών στόχων στή Λευ
κωσία, στήν Κύπρο. Από κεϊ, πάντα 
κατά τά λεγόμενό του, τό ύλικό διοχε
τεύονταν στό ' Ανατολικό Βερολίνο γιά 
νά περιληφθή στά κεντρικά άρχεΐα τού 
ύπουργείου Κρατικής ' Ασφαλείας πού 
χρησιμοποιεί τήν έταιρία τής κρατικής 
τηλεοράσεως σάν κάλυψι γιά κατασκο
πευτική δραστηριότητα. Οί λεπτομέ
ρειες τής καταθέσεως τού Πασχάλη, 
συμπίπτουν μέ τούς ισχυρισμούς πηγών 
τών Δυτικών ύπηρεσιών πληροφοριών, 
ότι ή Σοβιετική Ενωσι έχει άναθέσει 
στό ύπουργείο Κρατικής ' Ασφαλείας 
ύπευθυνότητες διοχετεύσεις έπιχειρη- 
σιακών πληροφοριών σέ διεθνείς τρο
μοκρατικές οργανώσεις.

Στις 24 Απριλίου τού 1979, ή δυτι- 
κογερμανική άστυνομία συνέλαβε μία 
έπταμελή ομάδα τής ' Οργανώσεως γιά 
τήν Απελευθέρωσι τής Παλαιστίνης 
στό Δυτικό Βερολίνο. Στήν άνάκρισι οί 
Παλαιστίνιοι ώμολόγησαν ότι είχαν σάν 
άποστολή νά άνατινάξουν άποθήκες 
καυσίμων καί άλλες βασικές βιομηχανι
κές έγκαταστάσεις στό Δ. Βερολίνο.

"Οπως ύποδηλώνει ό ρόλος τής Α
νατολικής Γερμανίας, ή Σοβιετική " Ε
νωσι άναθέτει ένα μεγάλο μέρος τής 
λεπτής έργασίας έπαφών μέ τούς τρο
μοκράτες, σέ έκπροσώπους της. Οί 
περισσότερες άπό τις άνατολικές εύ- 
ρωπαϊκές μυστικές ύπηρεσίες, δρουν 
ύπό ολοκληρωτικό ρωσικό έλεγχο. Αλ
λα ύποκατάστατα, άν καί όχι πάντα τόσο 
ύπάκουα, είναι ίσης σημασίας. Τά πιό 
σημαντικά είναι ή Κούβα, τά ριζοσπα
στικά ' Αραβικά κράτη καί ή ' Οργάνωσι 
γιά τήν ' Απελευθέρωση τής Παλαιστί
νης.

Σύμφωνα μέ πηγές τών Δυτικών ' Υ
πηρεσιών Πληροφοριών, έπαναστάτες 
άπ' όλο τόν κόσμο έχουν έκπαιδευθή 
στά στρατόπεδα τής Κούβας.' Η Κούβα 
δέν προσφέρει μόνον έκπαίδευση. Μία 
άναφορά τής ΣΙΑ μέ ήμερομηνία 2 
Μα'ϊου 1979, περιγράφει λεπτομερώς 
τήν συγκεκριμένη δραστηριότητα τής 
Κούβας στήν ύποστήριξι τού ’ Εθνικού 
' Απελευθερωτικού Μετώπου τών Σαν- 
τινίστας στήν Νικαράγουα, καί γιά πα
ρόμοιες ένέργειες στήν Γουατεμάλα 
καί στις ' Ονδοϋρες.

Οί στενές σχέσεις μεταξύ τής Μό
σχας καί τής Οργανώσεως γιά τήν 
' Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης, χρο
νολογούνται άπό τό καλοκαίρι τού 1974, 
όταν ό Γιασέρ Άραφάτ έπισκέφθηκε

τήν Μόσχα σάν έπίσημος προσκεκλη
μένος. Σήμερα ή τακτική έπαφή μεταξύ 
τής Μόσχας καί τής ήγεσίας τής ' Ορ- 
γανώσεως, έξασφαλίζεται μέσω τής 
σοβιετικής πρεσβείας στήν Βηρυτό πού 
προσφέρει κάλυψι γιά τήν πιό σημαντι
κή βάσι τής Κά-Γκέ-Μπέ στήν Μέση 
' Ανατολή.

' Η ’ Οργάνωσι γιά τήν ' Απελευθέ
ρωσι τής Παλαιστίνης έχει έπίσης στε
νές σχέσεις μέ μερικούς άπό τούς 
' Ιρανούς έπαναστάτες ήγέτες πού ά- 
ναρριχήθηκαν στήν έξουσία μέ τόν ' Α- 
γιατολλάχ Χομέϊνι. "Ενας άπό αύτούς 
είναι ό Άμπτού Σαρίφ, πού τό 1970 
έκπαιδεύτηκε στήν τρομοκρατία σέ ένα 
στρατόπεδο τής Φατάχ στό Λίβανο. ' Ο 
τωρινός άρχηγός τού δικτύου τής ’ Ορ- 
γανώσεως στό ' Ιράν, είναι ό Χανί -Ά λ  - 
Χασάν, ή Άμποϋ Χασάν, Ίορδανός 
πολίτης πού άνήκει στό έσωτερικό κύ
κλωμα τών συμβούλων τού ' Αραφάτ.

' Αλλά ή χρησιμότητα τής ' Οργανώ- 
σεως γιά τήν Σοβιετική Ενωσι, άπλώ- 
νεται πέρα άπό τήν Μέση Ανατολή. 
Στά στρατόπεδα τής Φατάχ, τόν Λίβα
νο, τή Συρία, τή Νότια ' Υεμένη καί τήν 
Λιβύη - όπου βρίσκονται πολλοί Σοβιε
τικοί ινστρούχτορες - ύπάρχει σταθερή 
προσέλευσι έκπαιδευομένων άπό χώ
ρες όπως ή ' Ολλανδία καί ή Αύστραλία. 
Κι άκόμα στρατολογούμενοι άπό τήν Δ. 
Γερμανία, τήν ' Ιταλία, τήν ’ Ισπανία, τήν 
Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, τήν Αφρική, 

τό ' Ιράν, τήν ' Αργεντινή, τήν Βραζιλία 
καί τήν Τουρκία. Σύμφωνα μέ πηγές τής 
τουρκικής ύπηρεσίας άσφαλείας, Τούρ
κοι έξτρεμιστές, έχουν έκπαιδευθή στό 
Σιμφέροπολ καί στήν Κριμαία καί έχουν 
προμηθευθή όπλα άπό τήν ' Οργάνωσι 
γιά τήν ' Απελευθέρωση τής Παλαιστί
νης.

' Η εικόνα τής σοβιετικής ύποστηρί- 
ξεως τής διεθνούς τρομοκρατίας, δέν 
μπορεί βέβαια νά όλοκληρωθή -καί θά 
παραμείνη άνολοκλήρωτη- έκτος καί 
άν ό πρεσβευτής ' Αλεξάντερ Σολντά- 
τωφ ή κάποιος άντίστοιχός του, άποφα- 
σίση νά άποσκιρτήση στή Δύση καί νά 
διηγηθή τήν ιστορία του.

Πάρ' όλα αύτά καί παρά τις έλπίδες 
αύτών πού ύποστηρίζουν ότι ή ήγεσία 
τής Σοβιετικής ' Ενώσεως άκολουθεϊ 
πολιτική «ύφέσεως», άκόμη καί μετά τό 
Αφγανιστάν, όποιαδήποτε ρεαλιστική 

διαμάχη γιά τήν πολιτική πού οί ΗΠΑ καί 
ή Δύσι θάπρεπε νά υιοθετήσουν άπέ- 
ναντι στήν ΕΣΣΔ, πρέπει νά παριλαμβά- 
νη συζήτησι γιά τήν διεθνή τρομοκρατία 
ύπό τήν αιγίδα τής Σοβιετικής ' Ενώ
σεως.
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' Η προσαγωγή άνηλίκων ατό δικαστήριο έχει 
πάντοτε άνεπιθύμητα έπακόλουθα, όπως
είναι τό στίγμα καί ή ύπαρξη ένός έπισήμου 
έγκληματολογικοϋ προηγουμένου.

πώς έπρεπε νά αποχωριστούν άπό τά 
σπίτια τους καί νά περιοριστούν σ' 
αύτά γιά μιά σχετικά μεγάλη χρονική 
περίοδο γιά σκοπούς εκπαίδευσης. Σύμ
φωνα μέ τό Νόμο περί Παιδιών καί 
Νεαρών Προσώπων τού 1969 τό εγκε
κριμένα σχολεία δεν- ύφίστανται πιά 
επίσημα γιατί 'έχουν συγχωνευθεϊ μέ τό 
σύστημα τών «Κοινοτικών Σπιτιών» πού 
καλύπτει μεγάλη ποικιλία ιδρυμάτων 
πού άνταποκρίνονται στίς διάφορες α
νάγκες τών παιδιών πού βρίσκονται σ' 
αύτά.

Γιά τόν τρόπο λειτουργίας τών σχο
λείων αυτών δέν προβλέπονται άλλα- 
γές σύντομα. ' Ωστόσο, μιά βασική άλ- 
λαγή στή διαδικασία γιά τή λήψη άπο- 
φάσεων δημιούργησε πολλή σύγχυση.

' Ενώ πρώτα τό δικαστήριο είχε τό 
δικαίωμα νά στείλει ένα παραβάτη σέ 
εγκεκριμένο σχολείο, τώρα τό δικαίωμα 
αύτό δόθηκε στίς τοπικές άρχές. Τό 
μόνο πού μπορεί νά διατάζει τό δικα
στήριο είναι νά θέτει έναν παραβάτη 
κάτω άπό τήν κηδεμονία τής Τοπικής 
Αρχής καί αύτή, άποφασίζει άν θά 

στείλει τό παιδί σέ έγκεκριμένο σχολείο 
ή σέ Κοινοτικό Σπίτι - ή άν θά τό άφήση 
στήν φροντίδα τής δικής του οικογέ
νειας.

Τβχνική έκπαί0€υση

Τό πρόβλημα έπαγγελματικής άπο-

κατάστασης είναι διπλά σπουδαίο γιά 
όσους, τόν καιρό πού φυλακίζονται, 
είναι ήλικίας μεγαλύτερης άπό έκείνη 
πού σηνήθως έχει ένας όταν τελειώνει 
τό σχολείο. Καί είναι γιά τό σκοπό αύτό 
πού τό σύστημα έπαγγελματικής έπι- 
μορφώσεως τών φυλακισμένων συν
δυάστηκε μέ τή βιομηχανική εκπαίδευ
ση τών ένηλίκων καί άποτελεϊ στήν 
πραγματικότητα τό μόνο τρόπο παρο
χής κάποιου είδους τεχνικής εκπαίδευ
σης σέ νεαρούς εγκληματίες μέσα σέ 
σχετικά μικρή περίοδο. Τό σύστημα 
αύτό έφαρμόζεται στίς περιπτώσεις πού 
νεαροί έγκληματίες δέν είναι τόσοι νεα
ροί γιά νά γίνουν δεκτοί ή δέν είναι 
επιθυμητό νά γίνουν δεκτοί σέ έγκεκρι
μένο σχολείο (Κοινοτικό Σπίτι) μά πού 
χρειάζονται μιά σχετικά μεγάλη περίο
δο άναμορφωτικής άγωγής.

Τό σύστημα αύτό είσήχθηκε γιά πρώ
τη φορά τό 1900 μέ σκοπό τήν άνα- 
μόρφωση εγκληματιών ήλικίας μεταξύ 
18 καί 21 χρόνων καί οί κυριώτερες 
άρχές τού συστήματος αύτοϋ ήταν: 
α) αύστηρή ταξινόμηση 
β) σταθερή πειθαρχία

γ) σκληρή εργασία, καί
δ) οργανωμένη επίβλεψη μετά τήν άπό-
λυση.

Δύο σημεία πρέπει νά προσεχθούν 
ιδιαίτερα. Πρώτα, τό σύστημα αύτό 
μπορούσε νά εφαρμοστεί μόνο στίς 
περιπτώσεις έγκληματιών πού ύπόκειν- 
ται σέ φυλάκιση, καί μόνο μέ έντολή 
τού Άνωτάτου Δικαστηρίου. Καμιά 
εξαίρεση δέν μπορούσε νά γίνει ούτε 
καί γιά έθελοντές γιά τέτοια άναμορ- 
φωτική άγωγή. Δεύτερο σημαντικό ση
μείο είναι ή πρόνοια γιά συστηματική 
παρακολούθηση κι έπίβλεψη μετά τήν 
άπόλυση. Γιά τό δεύτερο αύτό σημείο 
θ' άναφερθοΰμε καί πιό κάτω.

Τό 1909 μέ τή θέσπιση τού νόμου 
Περί Προλήψεως τού ' Εγκλήματος τό 
νέο σύστημα μπήκε πάνω σέ καινούρ
γιες βάσεις πού άποτελοΰσαν κατά κά
ποιο τρόπο, συγκερασμό τών παλαιών 
ιδεών γιά αύστηρή πειθαρχία καί τών 
νέων άντιλήψεων γιά άναμόρφωση μέ 
τήν επιμόρφωση καί τήν έπαγγελματική 
άποκατάσταση. Στά παλαιό χρόνια οί 
μόνες έργασίες πού ύπήρχαν ήταν χει
ρωνακτικές μά μέ τόν καιρό, δινόταν 
περισσότερη έμφαση στήν έκμάθηση 
διαφόρων τεχνών πού είχαν καλύτερες 
άπολαβές.

' Εττοτττεία

Τό σύστημα κηδεμονίας πού χρησι
μοποιείται τόσο πλατιά σήμερα, είναι

ένα άκόμη παράδειγμα τών άΛλαγών 
στίς συνήθειες καί στήν πολιτική πού 
άκολουθοϋνται στό άντίκρυσμά τών 
έγκληματιών - νέων καί ήλικιωμένων. 
Γιά μιά άκόμη φορά, τό κράτος έπωφε- 
λούμενο άπό τά πειράματα τής έκκλη- 
σίας καί άλλων έθελοντών κοινωνικών 
λειτουργιών, υιοθέτησε τήν άρχή πώς 
οί νεαροί έγκληματίες πρέπει ν' άντι- 
κρύζονται μέ συμβουλές, φιλία καί βοή
θεια κι όχι μέ τήν τιμωρία καί τό κλείσι
μό τους σέ ιδρύματα.

Σύμφωνα μέ τό νόμο περί Κηδεμο
νίας Παραβατών τού 1907 ή επιτήρηση 
ένός παραβάτη άπό ένας ειδικό έκπαι- 
δευμένο λειτουργό άποσκοποΰσε στό 
νά προστατεύσει τήν κοινωνία μά καί 
νά βοηθήσει τόν έπιτηρούμενο νά γίνει 
περισσότερο αύτοπειθαρχημένος καί 
ύπεύθυνος άνθρωπος.

Σύμφωνα μέ τό νόμο περί Παιδιών 
καί Νεαρών Προσώπων τού 1969 ή 
άρχή τής Κηδεμονίας διατηρείται, άλλά 
τό δικαστικό διάταγμα άναφέρεται σάν 
«Διάταγμα ' Επιτηρήσεως» πού όπως 
καί τό «Διάταγμα Κηδεμονίας», μπορεί 
νά διαλαμβάνει ύποχρεώσεις καί όρους.
' Ο τρόπος όμως επιβολής τών ύπο- 
χρεώσεων αύτών διαφέρει πολύ άπό 
τίς παλαιές μεθόδους πού τό δικαστή
ριο περιελάμβανε τούς όρους αύτούς 
στό διάταγμά του. Σύμφωνα μέ τή 
νεώτερη νομοθεσία ό Κηδεμόνας (δη
λαδή ή τοπική άρχή ή ό Κηδεμονευτικός 
λειτουργός) άποφασίζει γιά τή συγκε
κριμένη «ενδιάμεση άγωγή» πού μπορεί 
νά ποικίλει γιά παράδειγμα, άπό μιά 
χρονική περίοδο σέ ένα ίδρυμα μέχρι τή 
συμμετοχή σέ κάποιο όμιλο θερινής 
κατασκήνωσης νέων ή λέσχης νέων.

Οί διευθυντές καί τό προσωπικό τών 
άναμορφωτικών ιδρυμάτων πίστευαν 
πώς κι ό καλύτερος άκόμα τύπος τρο
φίμου έχει τάση νά γυρίσει ξανά στό 
έγκλημα όταν φύγει άπό τό άναμορφω- 
τήριο άν γυρίσει στό παλιό του περι
βάλλον χωρίς κάποια θετική επιτήρηση. 
Μερικά άπό τά μέτρα πού λαμβάνον- 
ταν στήν άρχή ήταν νά στέλνουν τά 
παιδιά στό στρατό μετά άπό τό άνα- 
μορφωτήριο, ή νά τούς βρίσκουν κα
τάλληλο έργοδότη. ' Εκείνο όμως πού 
χρειαζόταν ήταν πανεθνική οργάνωση 
πού θάχε συνέχεια επαφή μέ όσα πρό
σωπα είχαν άνάγκη άπό κάποια βοή
θεια. Όπως γίνεται συνήθως, τό σχέ
διο άρχισε πάνω σέ έθελοντική βάση 
στό Λονδίνο τό 1901, μέ ένα μικρό 
προϋπολογισμό, μά τό 1908 μέ τή 
θέσπιση τοΰ νόμου Περί Προλήψεως 
’ Εγκλημάτων, δόθηκε σ' αύτό έπίσημη
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Έκλεβαν αυτοκίνητα καί μοτο- 
συκλέτες

Τετραμελής σπείρα διαρρηκτών καί 
κλεπτών αυτοκινήτων καί μοτοσυκλετ- 
τών, έξαρθρώθηκε άπό τήν ' Ασφάλεια 
' Αθηνών.

Πρόκειται γιά τούς Χαράλαμπο Γκο- 
βόλια, 20 έτών, Χρηστό Σπανό, 18 έτών, 
' Αθανάσιο Μπάμπαλη, 19 έτών καί Σπυ
ρίδωνα Παπαδημητρίου, 19 έτών οί ό
ποιοι είχαν κλέψει 12 μοτοσυκλέττες, 4 
έπιβατικά αυτοκίνητα, είχαν διαρρήξει 
ένα κατάστημα καί ένα περίπτερο.

Συνήθως, δροϋσαν στις περιοχές Και- 
σαριανής Βύρωνος καί Άκροπόλεως.

Θησαυρός στό σπίτι τσαντάκια
Συνελήφθη άπό τήν Ασφάλεια 

Αθηνών, ό Γάλλος Μωχάμεντ Μ.
' Ιζόλφ, γιατί έκλεψε τήν τσάντα μιάς 
Βελγίδας τουρίστριας.

Σέ έρευνα πού έγινε σπίτι του (Δημ. 
Σούτσου 2α), βρέθηκαν 300.000 δρχ., 3 
φωτογραφικές μηχανές καί άλλα τι
μαλφή, πού προέρχονταν άπό διάφο
ρες κλοπές.

’ Επικίνδυνοι διαρρήκτες
Μιά σπείρα διαρρηκτών έξαρθρώθη

κε άπό τή Γενική Ασφάλεια Αθηνών 
καί δύο άπό τά 7 μέλη της συνελήφθη- 
σαν, ένώ έναντίον τών ύπολοίπων 
σχηματίσθηκε δικογραφία. Παράλληλα, 
συνελήφθη καί ό δράστης τών 19 
κλοπών -μ έ  τήν μέθοδο τής άπασχολή- 
σεως- σέ βάρος κοσμηματοπωλείων 
τών Αθηνών.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οί 
Πασχάλης, X. Βάγκος ή Αύστραλός 
έτών 23, καί Γεώργιος Ν. Μπούρης ή 
Λάλας, έτών 24, γιατί μέ τούς Σταύρο Γ. 
Γεωργαντή, έτών 22, Βασίλειο Δ. 
Χατζόπουλο, έτών 29, Γεώργιο Κ. 
Σιάπη, έτών 20, Δημήτριο Α. Τζουγα- 
νέλλη καί Ιωάννη I. Καραμπετσίδη, 
άγνώστων λοιπών στοιχείων, συνέστη
σαν σπείρα καί διέπραξαν τόν τελευ
ταίο καιρό62 διαρρήξεις καταστημάτων 
καί σπιτιών.

' Από τις διαρρήξεις αύτές ή σπείρα 
συναπεκόμισε 250.000 δρχ. καί διάφο
ρα είδη σημαντικής άξίας.

' Επίσης συνελήφθη άπό τήν Γ ενική 
' Ασφάλεια ' Αθηνών ό ' Αριστείδης Ε.

Χασάπης, έτών 40, γιατί μέ τή μέθοδο 
τής άπασχολήσεως έκλεψ ε άπό 19 
κοσμηματοπωλεία κοσμήματα άξίας
310.000 δρχ. καί άπό 17 πρακτορεία, 
λαχεία άξίας 60.000 δρχ.

Μαφιόζοι στήν ' Ελλάδα
Ντουέτο μαφιόζων, πού ήσαν έκτε- 

λεστικά όργανα οργανωμένης σπείρας 
διαρρηκτών κοσμηματοπωλείων, έπι- 
σημάνθηκε άπό άστυνομική περίπολο 
στόν Πειραιά. ' Από τούς δύο συνελήφ
θη μόνο ό ένας, ένώ ό άλλος διέφυγε 
καταζητούμενος. "Αν είχαν προλάβει 
νά δράσουν, θά είχαν συναποκομίσει 
κοσμήματα συνολικής άξίας 60.000.000.

Οί δύο κακοποιοί, όταν έπεσημάνθη- 
σαν άπό τήν άστυνομική περίπλοκο ε ί
χαν σπάσει τήν γυάλινη προθήκη τού 
φαρμακείου τού Α. Λάμαρη, έπί τής 
όδοϋ Ναυρίνου 14 τού Πειραιώς καί άπό 
τό άνοιγμα προσπαθούσαν νά μποΰν, μέ 
σκοπό νά γκρεμίσουν τόν μεσότοιχο καί 
νά διαρρήξουν τό κοσμηματοπωλείο 
τών Π. Βρεττάκου καί Ε. Παπαφιλίππου, 
πού έχει πρόσοψι έπί τής όδοϋ Γούνα- 
ρη 11.

Μόλις είδαν τούς άστυνομικούς 
έτράπησαν σέ φυγή. Καταδιώχθηκαν 
καί τελικά συνελήφθη ό ένας άπό 
αύτούς, ό Γιοϋστο Πελάγιο 47 έτών άπό 
τήν ' Αργεντινή. Στόν τόπο τής διαρρή- 
ξεως βρέθηκαν τά διαρρηκτικά έργα- 
λεΐα, δηλαδή ένας λοστός, ένα μεγάλο 
κατσαβίδι καί μιά «βαρειοπούλα» κατάλ
ληλα γιά διάτρησι τοίχων.

' Ο Πελάγιο άνακρινόμενος κατέθε
σε ότι ό διαφυγών συνεργάτης του 
ονομάζεται Μισέλ Γκονζάλες 39 έτών 
άπό τήν Αργεντινή. "Η λθε στήν 
' Ελλάδα στις 23 ' Οκτωβρίου μέσω 
Ιταλίας. Τόν είχε στείλει ό ίταλός 
Αλφρέδο Γ κάμπο 35 έτών καί τού 

σύστησε νά έγκατασταθή στό ξενοδο-
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χεϊο «Πάν» έπί τής όδοϋ Μητροπόλεως 
11, όπου θά περίμενε τήν άφιξί του γιά 
νά διαπράξουν άπό κοινού κλοπές 
κοσμηματοπωλείων στόν Πειραιά καί 
τήν Αθήνα.

' Ο Πελάγιο μέ τή σειρά του συνάν
τησε στόν Πειραιά τόν συμπατριώτη του 
Γκονζάλες, έκαναν συμμορία καί άπο- 
φάσισαν τήν διάρρηξι κοσμηματοπω
λείων καί τήν μεταφορά τους στήν 
' Ιταλία.

Οί μαφιόζοι έπεσήμαναν τό προανα- 
φερθέν κοσμηματοπωλείο πού θεώρη
σαν εύκολη λεία γιατί είχε κοινό τοίχο μέ 
τό φαρμακείο Λάμαρη, πού παρέμεινε 
κλειστό άπό τόν Μάιο λόγω συνταξιο- 
δοτήσεως τού ιδιοκτήτου του.

"Εκαναν έπανειλημμένως «άναγνώ- 
ριση έδάφους» άλλά σάν πελάτης 
μπήκε στό κοσμηματοπωλείο μόνο ό 
Πελάγιο. Παζάρεψε άρκετά μέ τόν 
ύπάλληλο ώστε νά του δοθή ό χρόνος 
νά μελετήση άποστάσεις, συστήματα 
συναγερμού καί άλλες λεπτομέρειες, 
πού θά βοηθούσαν τούς κακοποιούς 
στήν έπίτευξι τού σκοπού τους.

' Ο Γκονζάλες δέν μπήκε στό κατά
στημα γιά νά μή δώσει ύποψίες.

Πριν άπό τήν διάρρηξι άγόρασαν άπό 
ένα κατάστημα τού Πειραιώς τά κατάλ
ληλα έργαλεϊα, χωρίς τελικά νά πετύ- 
χουν τόν σκοπό τους, διότι έγιναν 
άντιληπτοί άπό άστυνομική περίπολο.

Ή  Γενική Ασφάλεια Πειραιώς 
πιστεύει ότι οί δράστες είναι έκτελε- 
στικά όργανα οργανωμένης σπείρας 
διαρρηκτών κοσμηματοπωλείων (μα- 
φιόζοι), μέ διεθνή δράσι καί μέ έδρα τήν

Στήν άπέναντι σελίδα, οί δύο 'Ιταλοχιλιανοί 
μαφιόζοι Σιέρρα Ζάν Γκάμπριελ Ούρίτα καί 
Ζούνικα Ούμπρίτσα Άλφόνοο, ένώ προσά- 
γονται στόν εισαγγελέα άπό 'Αστυνομικούς 
τής Γενικής Ασφαλείας Αθηνών. ’Επάνω: 
Ό  Νιγηριανός σπουδαστής Γόνυ Νουβέντι, 
πού συνελήφθη γιά κατοχή μαριχουάνας. 
Κάτω άριστερά: Ό  Τσομπανίδης Ζήσης, 
ένα άπό τά μέλη τής σπείρας πού σέ 
διάστημα 20 ήμερων είχε διαπράξει 33 
διαρρήξεις.

’ Ιταλία, άπό όπου δίνονται οί έντολές 
γιά τήν ένεργοποίησι τής σπείρας ύπό 
τού Πόμπο ή όποιουδήποτε άτόμου 
κρύβεται πίσω άπό τό όνομα αύτό, καί 
θεωρούνται έπικίνδυνοι γιά τήν δημόσια 
τάξι καί άσφάλεια τής χώρας.

’ Επιδρομή σέ Τράπεζα
Μεγάλη διάρρηξι στό κέντρο τού 

Πειραιά έξουδετερώθηκε τήν τελευ
ταία στιγμή άπό τήν Αστυνομία. Δύο 
Νοτιοαφρικανοί μαφιόζοι, πού είχαν ε ι
σβάλει στήν ' Εθνική Τράπεζα (Μιαούλη 
65) καί έτοιμάζονταν νά σηκώσουν τό 
χρηματοκιβώτιο νυκτός μέ 30 έκατομ- 
μύρια δραχμές, έντοπίσθηκαν καί πιά
στηκαν άπό τό πλήρωμα περιπολικού 
τής Αμέσου Δράσεως.

Οί δύο άλλοδαποί κακοποιοί, πού «κτύ- 
πησαν» τήν τράπεζα σπάζοντας μέ πέ
τρες τήν γυάλινη προθήκη, όταν άντε- 
λήφθησαν τούς άστυνομικούς τόβαλαν 
στά πόδια, άλλά συνελήφθησαν σέ μι
κρή άπόστασι άπό τό σημείο τής διαρ- 
ρήξεως.

Δράστες είναι ό Τζάκομπ Μαλόκ 34 
έτών καί ό Αντονυ Τζάαν, 26 έτών, 
μέλη τού πληρώματος τού πλοίου «Σι

ρόκο Γιούνιβερς» πού έχει καταπλεύ- 
σει στόν Πειραιά.

Στήν άπολογία τους, στό δικαστήριο 
ό Μαλόκ καί ό Τζόαν, ίσχυρίσθηκαν ότι 
«ήταν μεθυσμένοι καί γιά νά διασκεδά
ζουν έσπασαν τήν προθήκη τής τράπε
ζας».

Ό  Μαλόκ είπε χαρακτηριστικά, ότι 
δέν σκόπευαν νά διαρρήξουν τό χρημα
τοκιβώτιο καί σάν πειστήριο άνέφερε 
ότι δέν είχαν μαζί τους ούτε ένα κατ
σαβίδι.

Διαμέρισμα - Λέσχη
Αιφνιδιαστική έφοδο σέ διαμέρισμα - 

λέσχη, τής όδοϋ Τενέδου 28, τής Κυ
ψέλης, πραγματοποίησαν τις μεταμε
σονύκτιες ώρες άνδρες τής Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών.

Κατά τήν έφοδο συνελήφθησαν 10 
άτομα, γιατί έπαιζαν τό άπαγορευμένο 
τυχερό παιχνίδι «Σεμαίν ντέ Φέρ», καί 
κατεσχέθησαν 15.000 δραχμές.

' Αλλοδαπός ναρκομανής
Συνελήφθη άπό τήν Ασφάλεια Α

θηνών ό Νιγηριανός σπουδαστής Τόνυ 
Σ. Νοβέντυ, 23 έτών, γιά κατοχή καί 
χρήσι μαριχουάνας.

' Ο Νοβέντυ δεχόταν άπό τό έξωτε- 
ρικό δέματα -πού τού έφερνε ό ταχυ
δρόμος σπίτι του- τά όποια περιείχαν 
μικρές ποσότητες μαριχουάνας. Οί συ
χνές «έπισκέψεις», όμως, τού ταχυ
δρομείου προκάλεσαν τις ύποψίες τής 
Αστυνομίας. Όργανα τής Ασφαλείας 

παρακολούθησαν τόν Νιγηριανό καί τόν 
συνέλαβαν έπ' αύτοφώρω νά δέχεται 
δέμα 500 γραμμάρια μαριχουάνας.

Τανζανός λήστεψε 
συμπατριώτη του

Τανζανός ληστής έπετέθη κατά ο
μοφύλου του στό Καλαμάκι καί, άφοϋ 
τόν ξυλοκόπησε άγρια, τού άπέσπασε
100.000 δρχ. Δράστης ό Σαρίκα Κι- 
σταντίνο 22 έτών καί θύμα του ό Νασόρ 
' Αντάλλα 40 έτών.

' Ο δράστης άφοΰ κέρδισε τήν έμπι- 
στοσύνη τού θύματος καί πληροφορή- 
θηκε τήν ϋπαρξι χρηματικού ποσού
100.000 πού ό Αντάλλα έκρυβε σέ 
κρύπτη τής ζώνης του, τού έπετέθη μέ 
γροθιές καί λακτίσματα, τόν έρριξε κά
τω άνίκανο νά άντιδράση καί τού άπέ
σπασε ολόκληρη τή ζώνη μέ τό χρημα
τικό ποσό.

Αργότερα ό Σαρίκα έπισημάνθηκε 
άπό όργανα τής Γενικής Ασφαλείας 
Πειραιώς, μέ βάσι τά χαρακτηριστικά

157



πού έδωσε τό θύμα καί συνελήφθη.
Σέ έρευνα πού τού έγινε βρέθηκε 

έπάνω του μεγάλο μαχαίρι μήκους 30 
έκατοστών. Από τήν άνάκρισι έπίοης 
διαπιστώθηκε ότι ό Τανζανός είχε δια- 
πράξει πρό 20ημέρου περίπου στόν 
ξενώνα μαύρων έπί τών όδών Μπουμ- 
πουλίνας καί Φίλωνος τού Πειραιώς, 
άλλη ληστεία σέ βάρος τού φίλου του 
Σουμπντράμ Σίβα. Πάλι μέ γροθιές καί 
κλωτσιές άπέσπασε 3.000 δρχ. καί 30 
δολλάρια ΗΠΑ.

«Ντόλτσε Βίτα» μέ τά κλοπιμαία
Τις ώρες πού τά άστυνομικά όργανα 

ήσαν σ' επιφυλακή γιά πορείες, διαδη
λώσεις κλπ. αύτοί ώργίαζαν εις βάρος 
καταστημάτων. ' Η ' Αστυνομία εξάρ
θρωσε τήν σπείρα τήν στιγμή πού πραγ
ματοποιούσε διάρρηξι σέ κατάστημα 
τής 3ης Σεπτεμβρίου.

' Η σπείρα διέπραξε σέ 20 ήμέρες 33 
διαρρήξεις, άπό τις όποιες συναπεκό- 
μισε διάφορα είδη άξίας έπτά, περίπου, 
έκατομμυρίων δραχμών, καθώς καί πο
σά χρημάτων τά όποια δέν έχουν προσ- 
διορισθή. Τό προϊόν τής δραστηριότη- 
τός της τό σπαταλοΰσε σέ κέντρα καί 
γυναίκες, κάνοντας «γλυκειά ζωή».

' Η έξάρθρωση τής σπείρας έγινε, 
μετά άπό τηλεφώνημα άγνωστου διερ- 
χομένου. Οί άνδρες τής Αμέσου Δρά- 
σεως πού έσπευσαν στό μέρος πού 
τούς ύποδείχθηκε, συνέλαβαν στό έπί 
τής όδοϋ Γ  Σεπτεμβρίου 166 κατά
στημα έπ' αύτοφώρω τούς Ζήση X. 
Τσομπανίδη, 23 έτών, άπό τήν Ορε- 
στιάδα, άεργο, καί ΔημήτριοΧ. Γραμμα- 
τίδη 19 έτών, έλαιοχρωματιστή, άπό 
χωριό τής περιοχής Έβρου.

Οί δύο συλληφθέντες όδηγήθησαν 
στήν Γ ενική ' Ασφάλεια ' Αθηνών, όπου 
ώμολόγησαν ότι, μαζί μέ τούς Κων
σταντίνο Χ.Παπαχαραλάμπους, 22 έτών, 
άπό χωριό τής περιοχής Δράμας, καί 
Αθανάσιο Ε. Σαμαρά, έτών 22, συγχω

ριανό τού προηγουμένου, είχαν συστή
σει σπείρα, μέ άρχηγό τόν Τσομπανίδη.

Οί δύο τελευταίοι, ήσαν κατά τή 
διάπραξι τής διαρρήξεως «τσιλιαδόροι» 
καί όταν άντελήφθησαν τούς άστυνομι- 
κούς, πού πήγαν νά τούς συλλάβουν, 
κατώρθωσαν καί διέφυγαν.

' Η σπείρα «χτυπούσε» καταστήματα 
μέ βιτρίνες καί εισόδους άπό άλουμίνιο, 
τις όποιες παραβίαζε ή έκοβε τά τζάμια 
μέ «διαμάντι».

Τά μέλη της, μετά τήν διάρρηξι, 
έκαναν μιά βόλτα γιά νά βεβαιωθούν ότι 
δέν είχαν γίνει άντιληπτά καί έν συνε
χεία έπέστρεφαν στό κατάστημα.

Σαμαράς Αθανάσιος μέλος τής σπείρας 
Τσομπανίδη.

Οί δύο άπό αύτούς έμπαιναν στό 
κατάστημα, ένώ οί άλλοι δύο παρέμει- 
ναν άπ' έξω καί «κρατούσαν τσίλιες», 
σύμφωνα μέ τή φρασεολογία τών διαρ
ρηκτών.

Η σπείρα «χτυπούσε» σέ ώρες έπι- 
φυλακής τής άστυνομίας καί διέπραξε 
άπό τις 10 Νοεμβρίου, 33 διαρρήξεις.

' Από αύτές συναπεκόμισε έγχρωμες 
τηλεοράσεις, ραδιοκασετόφωνα, ένι- 
σχυτές, βίντεο, ραδιομαγνητόφωνα, 
φωτογραφικές μηχανές, 130ώρολόγια, 
άναπτήρες 40 μπουφάν, 60 κοστούμια 
200 πανταλόνια, ύποκάμισα, πουλόβερ, 
ήλεκτρικές σκούπες, χαλιά, γραφομη
χανές, πίνακες ζωγραφικής καί άλλα 
είδη.

Τά κλοπιμαία βρέθηκαν σέ διαμέρι
σμα τής όδοϋ Αμοργού 3 τών Κάτω 
Πατησίων, στό όποιο διέμεναν οί Παπα- 
χαραλάμπους καί Σαμαράς, καθώς καί 
σέ ξενοδοχείο τής όδοϋ Πατησίων, στό 
όποιο διέμειναν οί Τσομπανίδης καί 
Γ ραμματίδης.

' Από τήν προανάκρισι προέκυψε ότι 
οί διαρρήκτες, ζοϋσαν «γλυκειά ζωή» 
μέ τό προϊόν τών κλοπών.

Είχαν, μάλιστα ένοικιάσει καί διαμέ
ρισμα στήν περιοχή Γκύζη, στό όποιο 
έγκατέστησαν δύο φίλες τους χορεύ
τριες, πού τούς συντροφεύουν στή 
«γλυκειά ζωή».

Οί μαφιόζοι μέ τό σπρέϋ
Από τήν ' Ασφάλεια Πειραιώς συνε- 

λήφθησαν δυό ' Ιταλοχιλιανοί στελέχη 
τού «έπιτελείου» τής Μαφίας στή Ρώ- 
ΡΠ·

Πρόκειται γιά τούς Σιέρραν Ζάν Γκάμ- 
πριελ Ούρίτα, 34 έτών καί Ζούνικα Ούμ- 
πρίτια ' Αλφόνσο 29 έτών, πού γεννή

θηκαν στή Χιλή καί κατοικούν στή Ρώμη. 
Είχαν πραγματοποιήσει στήν ' Ελλάδα, 
ιδιαίτερα στήν ' Αθήνα καί στόν Πειραιά, 
σωρεία κλοπών. Καί είχαν -κατά τήν 
όμολογία τους- καταθέσεις έκατομμυ
ρίων στήν Ελβετική Τράπεζα τού Μι
λάνου καί σ' άλλες ιταλικές τράπεζες.

Μέ πρωτοφανή θρασύτητα, ό Ζούνι
κα, είπε στούς άστυνομικούς κατά τήν 
προανάκρισι:

«Τό έπάγγελμά του είναι., κακοποιός. 
«Δουλεύω» 13 χρόνια συνέχεια καί έχω 
σοβαρές καταθέσεις στήν Ελβετική 
Τράπεζα τού Μιλάνου. Από τά λεφτά 
πού έκλεβα, συντηρούσα τή γυναίκα 
μου καί τά τέσσερα άνήλικα παιδιά μου, 
πού μένουν σέ διάφορα ξενοδοχεία τής 
Ρώμης».

Οί δύο άρχιμαφιόζοι, έκλεβαν πορ
τοφόλια άπ' τούς έπιβάτες τού ήλεκ- 
τρικοΰ, στήν διαδρομή ' Αθήνας - Πει
ραιώς καί χρησιμοποιούσαν τήν γνωστή 
πιά μέθοδο τού «σπρέϋ» καί λήστευαν 
τούς άνύποπτους καταθέτες διαφόρων 
τραπεζών.

Απ' τις κλοπές πορτοφολιών, είχαν 
άποκομίσει, σέ διάστημα ένός χρόνου, 
τουλάχιστον ένα έκατομμύριο δραχμές.

Οί Ιταλοχιλιανοί κυκλοφορούσαν, 
συνήθως, μέ πλαστά διαβατήρια. Ο 
Τούνικα είχε δύο στή τσάντα του, τό 
ένα μέ τό όνομα πού δήλωσε καί τό 
άλλο μέ τό όνομα Σωντοβάλ Μάρκος 
Αλφόνσο. Είπε, μάλιστα, στούς άστυ- 

νομικούς, ότι τά πλαστά διαβατήρια έκ- 
δίδονται άπό τό έπιτελεΐο τής Μαφίας 
στήν Ρώμη, έναντι τού ποσού τών 500. 
000 λιρεττών τό κάθε ένα...

Οί κακοποιοί (μέ τήν συμμετοχή καί 
τών Τζάρα, Γκοντζάλες), διέπραξαν, 
κατά σειρά, τά άκόλουθα άδικήματα:

Αρχικά, ό Ζούνικα, μαζί μέ τόν Τζά
ρα, διέπραξαν στήν Πάτρα σωρεία κλο
πών πορτοφολιών. Σέ μιά άπό τις έξορ- 
μήσεις τους, οί κακοποιοί, έκλεψαν 
πορτοφόλι μέ 40.000 δρχμές καί μέ 
πολύτιμα έγγραφα καί άντικείμενα ά
ξίας 75.000 δραχμών.

Αργότερα, στήν Αθήνα, άπό τις 19 
' Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Νοεμβρίου οί 
δύο κακοποιοί έκλεβαν πορτοφόλια άπό 
έπιβάτες τού ήλεκτρικοΰ καί άπεκόμι- 
οαν, συνολικά, όπως είπε ό Ζούνικα, 
άπό 1.200.000 -  1.500.000 δραχμές.

Στις 24 ' Οκτωβρίου, στά γραφεία τής 
«Α.Ε. Χαλυβουργικής», ό Ζούνικα μαζί 
μέ τόν Γκοντζάλες, λέρωσαν τό παλτό 
τού Γρηγόρη Χατζόγλουκ μέ πολτό άπό 
μπισκότα καί τού έκλεψαν τόν χαρτο
φύλακα μέ 200.000 δραχμές.

" Εξι ήμέρες άργότερα, τό ίδιο ζευ-
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γάρι τών κακοποιών, έκλεψε χαρτοφύ
λακα άπό ανασφάλιστο αυτοκίνητο πού 
ήταν σταθμευμένο στήν όδό Χαλκο- 
κονδύλη. Ο χαρτοφύλακας περιείχε 
1.500 δολλάρια.

Τήν επομένη ήμέρα, στήν Κτηματική 
Τράπεζα, στήν όδό Πανεπιστημίου 46, 
μέ τήν ίδια μέθοδο τής ρυπάνσεως μέ 
πολτό μπισκότου άλλαξαν τόν χαρτο
φύλακα τού ύπερήλικα Χαρίλαου Μπό
για μέ ένα παρόμοιο άλλά... άδειο καί 
έξαφανίσθηκαν.

Ο χαρτοφύλακας τού Μπόγια πε
ριείχε 400.000 δραχμές καί ομόλογα 
όνομαστικής άξίας δύο εκατομμυρίων 
δραχμών.

Στις 10 Δεκεμβρίου, ό Ζούνικα καί ό 
Σιέρρα, μπήκαν στό ύποκατάστημα τής 
' Εθνικής Τραπέζης Πειραιώς καί άπο- 
πειράθηκαν μέ τήν «μέθοδο τής ρυ
πάνσεως», νά άρπάξουν τόν χαρτοφύ
λακα τού Σταμάτη Χατζηκοτάκη, πού 
περιείχε 430.000 δραχμές καί συναλ
λαγματικές άξίας ένός έκατομμυρίου. 
Ό  Χατζηκοτάκης, όμως, άντέδρασε 
ψύχραιμα καί οί μαφιόζοι έγκατέλειψαν 
τό σχέδιό τους.

Οί δύο μαφιόζοι πού συνελήφθησαν 
κατέθεσαν ότι είχαν δράσει κατά και
ρούς καί στήν Γαλλία, στό Βέλγιο, στήν 
Δανία καί στήν ' Ισπανία.

Ή  Γενική Ασφάλεια Πειραιώς έκα
νε σήμα στήν Ίντερπόλ καί ζήτησε 
περισσότερα στοιχεία γιά τούς μαφιό- 
ζους.

Νοθευμένα καί βρώμικα τρόφι
μα σέ μεγάλα μαγαζιά

Πολλά περιστατικά νοθείας καί άκα- 
ταλληλότητος διαφόρων τυποποιημέ
νων τροφίμων άπεκαλύφθησαν τις τε 
λευταίες ήμερες άπό τήν Αγορανομία 
Αθηνών, ή όποια διεξάγει καθημερι

νώς έντατικό έλεγχο σέ διάφορα κατα
στήματα λιανικής πωλήσεως καί σέ ά- 
ποθήκες χονδρικού έμπορίου.

” Ετσι, άσκήθηκε ποινική δίωξι εναν
τίον:

1. Τών άδελφών Κλαουδάτου (Σο- 
φοκλέους 21) στήν κεντρική άγορά, 
διότι -όπως διεπιστώθη άπό χημική ά- 
νάλυσι- πουλούσαν γιαούρτι μέ συντη
ρητικό (σορβικό όξύ), πού είναι βλαπτι
κό γιά τή δημόσια ύγεία.

2. Τής έπιχειρήσεως «Ψυγεία Γεωρ- 
γούλη», διότι κατά τή διενέργεια άγο- 
ρανομικού ελέγχου άνευρέθησαν 234 
κιλά τυριού (κασέρι), πού ήταν άκατάλ- 
ληλα. Τό άκατάλληλο εμπόρευμα κατε- 
σχέθη καί κατεστράφη.

3. Τών ύπευθύνων τού σούπερ μάρ- 
κετ Ήλία Βασιλόπουλου οδός Αλε
ξάνδρου 6 (Φάληρο), διότι διατηρούσαν 
στό κατάστημά τους μεγάλη ποσότητα 
άκατάλληλων (άλλοιωμένων) κονσερ
βών- 49 κιβώτια. ' Οκόκληρη ή ποσότη
τα τού άκατάλληλου έμπορεύματος κα- 
τεσχέθη καί κατεστράφη.

4. Τοϋ άγορανομικοϋ ύπευθύνου τού 
σούπερ μάρκετ Αν. Βασιλείου (Φορ
μίωνος 252), διότι διατηρούσε πρός 
πώλησι 332 τεμάχια κατεστραμμένης 
σοκολάτας τών 100 γραμμαρίων. Τό 
άκατάλληλο έμπόρευμα κατεσχέθη έπί 
τόπου άπό άγορανομικά όργανα.

5. Τού Σταύρου Λιμονή, ιδιοκτήτου 
καταστήματος στήν κεντρική άγορά, γιά 
κατοχή κατεστραμμένων ψαριών, τά ό
ποια κατασχέθηκαν άπό τήν Κτηνιατρι
κή Υπηρεσία τής Αγορανομίας Αθη
νών.

6. Τού καταστηματάρχη Άνδρ. Δη- 
μητρούλια ( Ηπείρου 63), διότι βρέθη
κε, σέ έλεγχο, ποσότητα αύγών, μή 
ώοσκοπημένων, τά όποια διετίθεντο στήν 
κατανάλωσι ώς αύγά «ήμέρας».

Γιά τρία ποτήρια ούίσκυ καί μιά σαμ
πάνια -άξίας 960 δραχμών- ό οικοδό
μος Χαρ. Χατζηδημητρίου άναγκάσθη- 
κε νά πληρώση 9.040 δραχμές στό 
μπάρ « Αννυ Μπλε» τής όδοΰ Καποδι- 
στρίου 50.

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, έγινε 
προανάκρισι άπό τήν ' Αγορανομία ' Α
θηνών καί άπεστάλησαν στόν εισαγγε
λέα ό ιδιοκτήτης τού μπάρ Εύ. Σούτης 
καί ό σερβιτόρος Δ. Τριανταφύλλου.

Συνελήφθη άπό όργανα τής ' Αγορα
νομίας Αθηνών καί άπεστάλη στόν 
εισαγγελέα ό ιδιοκτήτης τού «πάρκινγκ» 
(Ζωοδόχου Πηγής καί Ναυρίνου) Ίω. 
Μπάλλας, διότι είσέπραττε 50, άντί 30 
δρχ. γιά στάθμευσι οχημάτων.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ»
(Η Α Π Ο Θ Ε Ω Σ Η  Τ Η Σ  Π Α Λ ΙΚ Α Ρ ΙΑ Σ) ΔΗ Μ . ΣΤΑΜ ΕΛΟ Υ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑΣ

ίΐ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ -ΕΣΤΙΑΣ- Ι.Α. ΚΟΛΛΑΡΟΥ ·  Σ '"  Α.Ε.

Σέ καλαίσθητη έκδοση καί στή σειρά τών Εκλεκτών "Εργων τής Νεοελληνικής λογοτε
χνίας τού βιβλιοπωλείου τής «' Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου καί Σίας, κυκλοφόρησε τό καινούργιο 
βιβλίο τού Δημήτρη Σταμέλου «Κατοαντώνης (' Η αποθέωση τής παλικαριάς)». Πρόκειται γιά 
μιά μυθιστορηματική βιογραφία πού άναφέρεται στήν ήρωϊκή καί δραματική φυσιογνωμία τού 
περίφημου Κλέφτη κι Εθνομάρτυρα τών προεπαναστατικών χρόνων, πού ή άφταστη 
παλικαριά του, ή οργανωτική καί πολεμική του ικανότητα, όσο καί ή εύρύτερη δραστηριότητά 
του γιά μιά γενικότερη έξέγερση στόν έλληνικό χώρο καί ή διορατικότητά του, ύπήρξαν 
άφορμή ν ' άνακηρυχθεί έπίσημα στήν Κλεφταρματολική Συνέλευση τής Λευκάδας, τό 1806, 
άρχηγός όλων τών Κλεφτών. Ολόκληρη ή έπική ζωή καί δράση του καί ό μαρτυρικός 
θάνατος, περιγράφονται λεπτομερειακά, σέ συνάρτηση λογοτεχνικής άφήγησης καί ιστορι
κής πραγματικότητας,σ τή μυθιστορηματική αύτή βιογραφία πού είναι ιστορικά καί βιβλιογρα
φικά τεκμηριωμένη, μέ διεξοδική διερεύνηση καί καταγραφή έλληνικών καί ξένων πηγών καί 
σέ συνδυασμό μέ τήνκαθολικότερη δράση τών κλεφτών καί οριακά γεγονότα τής έποχής του. 
Τό έργο, πού άποτελεϊ προσφορά στήν βαθύτερη κι έπαγωγική έπικοινωνία μέ τις 
άναγεννητικές πηγές τού έθνικοϋ μας βίου, περιλαμβάνει καί πλούσιες καί διαφωτισμένες 
σημειώσεις, μιά μελέτη γιά τήν άξιοποίηση τής φυσιογνωμίας του καί τής θρυλικής του 
δράσης άπό τή λαϊκή εικονογραφία, λεξιλόγιο, ιδιωματικών λέξεων καί άντιπροσωπευτικές 
εικόνες, δικές του καί βασικών συνεργατών του. Στό πολυσέλιδο αύτό έργο, τέχνη καί ιστορία 
συγκροτούν μιάν ένότητα άπ' όπου άνυψώνεται, άληθινή κι ολοζώντανη, ή μεγάλη αύτή 
μορφή τού Νέου ' Ελληνισμού. Τιμή τόμου δρχ. 340. Τό βιβλίο μπορείτε νά τό ζητήσετε ατά 
κεντρικά βιβλιοπωλεία καί άπευθείας άπό τις έκδόσεις τής «' Εστίας» (Σόλωνος 60 ' Αθήνα 
1351.
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Γράφει ό Ά λ . Βασιλείου

ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΒΕΛΑ: «Δέν είμαι από άλλη πατρίδα...» 
ποιήματα. ( Αθήνα, οί έκδόοεις των «Κριτικών φύλ
λων», 1980, αελ. 62).

Πρώτη φορά επικοινωνώ μέ τήν ποίηση τού κ. Λ. Κ. 
-μιά ποίηση πού έντάοαεται στον κύκλο τής σύγχρο
νης οτιχοπλοκίας. Ελεύθερη, εικονική κι αφηγηματι
κή δώ-κεΐ

0 ποιητής αφήνει τόν στοχασμό καί τό αίσθημά 
του νό πλανιέται μέσα στή ζωή οτή μεταφυσική, οτή 
φύση, οτήν πατρίδα, ατά φώς τού κόομου, ατό 
παρελθόν καί ατό σήμερα, τέλος, οέ ιδέες, πρόσωπα 
καί γεγονότα. "Οταν ωστόσο συναντήσει τό αντικείμε
νο τού ποιητικού αφυπνισμού του, τό απομονώνει καί 
περιφέρεται τραγουδώντας το μέ εικόνες, σκέψεις, 
συγκρίσεις καί συμβολισμούς. Είναι αναντίρρητα ένας 
τρόπος έκφρασης πού προσωποποιειται καί τού 
ανήκει. Τόν όναδεικνύει. Γι αύτό περνώντας μέσα 
από συναίσθημα καί βαθειά διαμαρτυρία, ολοκληρώνει 
τήν έντύπωση, τήν έκφραση, τόν λόγο του. Φράσεις 
γεμάτες λυρική καί στοχαστική ούσία, ρεαλιστική κι 
απτή, κυκλώνουν τό νοήματά του. Όμως στό σημείο 
αυτό, παράλληλα, άποκόβεται μέ τήν όρμή τής 
διαδρομής πρός τήν αρτιότητα από τήν αύστηρή 
ποιητική λιτότητα καί αφήνει τούς στίχους του νά 
ύπερχειλίζουν τή μορφή. Όπως αντίθετα έχει συνο
ψιστεί μέ αύστηρότητα ή έκφρασή του -καί είναι οί πιό 
πολλές στιγμές του- έκεϊ καί βρίσκει τήν τελειότητά 
της.

ΚΟΣΤΑ ΕΡΑΝΙΟΤΗ: « Ό πρωτευουσιάνος». Νουβέλα 
("Αθήνα, έκδ. « Εράνη», 1980, αελ 58)

’ Η έκπληξη τού βιβλίου είναι ή προσφορά τού ίδιου 
τού συγγραφέα οέ περιοχές τού λόγου, όπου για 
πρώτη φορά εισέρχεται Καί γιά νό γίνουμε σαφέστε
ροι. ό Κώστας Ερανιώτης, πού τόν γνωρίσαμε ώς 
σήμερα σάν ποιητή, κριτικό, Δοκιμιογράφο καί δρα
στήριο πνευματικό άνθρωπο οτούς τομείς τής εκδό- 
σεως καί επιμέλειας περιοδικών καί βιβλίων -αεικίνη
τος καί δημιουργικός παντού-, μάς παρουσιάζεται 
εδώ γιό πρώτη φορά σάν πεζογράφος καί σόν 
ζωγράφος, αφού ό ίδιος έπιμελήθηκε τό έξώφυλλο 
καί τούς πίνακες τού βιβλίου του. Ή προτίμησή μας, 
ώοτόοο στρέφεται οτό άπλωμα τής Νουβέλας του, 
δηλαδή, οτήν πεζή του γραφή θό πρέπει νά ειπωθεί, 
πώς ή Νουβέλα έλκει καί τήν προσωπική μας συμπά
θεια, σόν ένα είδος τού πεζού δημιουργικού λόγου, 
πού έχει αφήσει οριακό αριστουργήματα οέ παγκόσμια 
κλίμακα Αλλά τής χρειάζεται μια δεξιοτεχνία οτή 
διάρθρωση καί οτήν ολοκλήρωση τής γραφής της, 
οτήν αρτιότητα της. "Εχουμε τήν έντύπωση ακόμα, 
πώς ή Νουβέλα, πρέπει καί είναι πιό πυκνή καί 
συνεκτική καί οτή ροή τού μύθου ένωμένηόρηκτα από 
κεφάλαιο οέ κεφάλαιο, οέ τρόπο, ώστε ή έμφιλοχώ- 
ρηση τών προσώπων καί τών περιστατικών τού 
μύθου, δέν γίνεται όπως οτό μυθιστόρημα, αλλά όπως 
προειπαμε, πιό σύντομα, πιό ουνοπτικό, πιό άμεοα, πιό 
ουνδεδεμένα από τό μυθιστόρημα. Καί νομίζουμε, τό 
βαοικά αυτά βάθρα τής Νουβέλας, προσπαθεί νά τό 
καλύψει ό «Πρωτευουσιάνος».

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ: «Δυό Μεγάλοι (Δυό μελέτες καί 
έξι δοκίμια)»: ( Εκδόοεις «Φιλιππότη» Αθήνα 1979, 
οελ. 95).

Είχαμε γνωρίσει τόν κ. Γ.Κ. σόν ποιητή καί ή είδοδός 
του οτή μελέτη καί τό δοκίμιο μιας δημιούργησε τήν 
απορία τών κινήτρων, πού ώοτόοο δέν φαίνεται νόναι

άλλη από τήν ψυχική ανάγκη νό έκφρόοει καί νά 
μεταδώσει τή ουγκίνηοη καί τις σκέψεις του. Ό 
Μπετόβεν είναι πρόσωπο πολύ ουζητημένο, μά ή 
συστηματική έρευνα τών πηγών, ό θαυμαομός καί ή 
αγάπη τού συγγραφέα, κομίζουν ένα νέο πορτραϊτο 
τού αύτοκράτορα τών ήχων οτό όναγνωοτικό μας 
κοινό, όπως έξ άλλου τό ίδιο περίπου συμβαίνει καί 
μέ τόν άλλον αύτοκράτορα, τόν Μάρκο Αύρήλιο, πού ή 
μεταφορά τής σκέψης του οτόν σύγχρονο κόομο μάς 
ξαφνιάζει μέ τήν μηδαμινή διαφορά ή όλλοιώς πως μέ 
τήν καταπληκτική ομοιότητα τής θεώρησης τής τότε 
ζωής τής χώρας του μέ τήν σημερινή τών χωριών τού 
κόομου καί τήν αντοχή τών οτοχαομών του γύρω όπό 
τόν άνθρωπο καί τήν ήθική του. "Αλλά καί οτό 
ύπόλοιπα δοκίμια τού βιβλίου, ή καλοδουλεμένη 
γλώσσα, ό προβληματισμός καί οί λύσεις, δημιουργούν 
μια πνευματική ατμόσφαιρα, πού μάς τυλίγει μέ τό 
θετικό καί ψυχικό κλίμα της.

θό μπορούσαμε ακόμα νό πούμε πώς ό κ. Γιάννης 
Καμαρινόκης, έβαλε οτόν οτοχαομό καί τήν μελέτη 
ένα μέρος όπ' τήν καρδιά του κι αύτό προσδίδει 
ειδικό βάρος στό βιβλίο του.

ΜΕΤΣΟΒΟ
Συνέχεια από τή σέλ. 57
θαυμάσεις μιά ποικιλία στολών τής ε
ποχής άπό τις πιό καθημερινές ώς τις 
πιό γιορτάσιμες. Άσημοστολισμένες 
καί χρυσοκέντητες σ' όλη τους τήν 
έκτασι, μαρτυρούν τόν πλούτο τού ά- 
φέντη τους.

Τό διάβα σου όπ- τό Μουσείο τού 
ιδρύματος Τοσίτσα ήταν μιά άνάγκη, 
πνευματική πού πραγματοποιήθηκε. 
Συνδέθηκες μ' ένα κόσμο ρωμαντικό, 
γεμάτο λυρισμό καί ποίησι, πού έσβη
σε. Πήρες τό εύφρόσυνα μηνύματά 
του καί τό μετέπλασες σέ βιώματα 
λυτρωτικά. " Εζησες δυό ώρες, σάν νά- 
σουνα διακόσια χρόνια πριν. Ό  παλ
μός τής καρδιάς σου ξέφυγε όπ' τό 
ρυθμό του κι έγινε σιγανός κι άπαλός, 
τήν ώρα πού ζωντάνευε ό λησμονημέ
νος ρωμαντισμός σου. Αύτό ήταν τό 
κέρδος άπ' τήν έπίσκεψί σου στό ' Αρ
χοντικό τού Τοσίτσα. Κέρδος κι έμπει- 
ρία πού πάντα θά θυμάσαι.

"Υστερα άπ- τ ' άρχοντικό θά πδς 
στή Μητρόπολη τού Μετσόβου, τήν 
Ά γ ια  Παρασκευή, μέτόάξιοθαύμαστο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, δείγμα τής δου
λειάς τών ντόπιων ταγαδιόρων, τούς 
δυό άμβωνες καί τόν περίφημο Δεσπο- 
τικό θρόνο. Σέ μιά γωνιά καί μέσα σέ 
γυάλινη προθήκη βρίσκονται τοποθε
τημένα άμφια, δισκοπότηρα χρυσά καί 
εύαγγέλια παλιά μέ ρουμπίνια καί σμα
ράγδια, πού αποτελούν δωρεές κι ά- 
φιερώματα ξενητεμένων παιδιών τού 
Μετσόβου. Ακόμα θά σ' έντ-υπωσιά- 
σουν τά μοναδικά σ' ολόκληρο τόν 
έλλαδικό χώρο Μωσαϊκά τής Ραβέν
νας, έργα σπάνιας άγιογραφικής τέχνης

ψηφιδωτού, πού χαρίστηκαν στή Μη
τρόπολη άπό τό Ίδρυμα Τοσίτσα. Τά 
ψηφιδωτά αύτά ανήκαν στή ιδιωτική 
συλλογή τού Βαρώνου, άπό τόν καιρό 
πού ζοΰσε ακόμα στήν ' Ιταλία.

Τό Μέτσοβο δέν χορταίνεις νά τό 
θαυμάζεις όσες μέρες κι άν μείνεις κον
τά του. Κάθε καινούργια μέρα θάναι γιά 
σένα μιά πρωτογνώριστη προσμονή. Τί 
νά πρωτοθαυμάσεις στόν παλαϊκό τού
το χώρο. Τά πανηγύρια καί τούς χορούς

Εκτός άπό τό Μέτσοβο καί ή πρωτεύουσα 
τής 'Ηπείρου τά ’ Ιωάννινα, διαθέτουν καί 
αύτά γραφικότητα καί όμορφιά. Στή φωτο
γραφία μία «γωνιά» άπό τά Ιωάννινα.

πού γίνονται κάθε Κυριακή στή πλατεία 
ή τίς γραφικές κι όμορφοστόλιστες φο
ρεσιές τών νεαρών βλαστών του, κα
θώς γυροφέρνουν στό χορό, άντάμα μέ 
τόν ορμητικό ρυθμό τών βουνίσιων 
παιδιών. Είναι όλα τόσο μαγεμένα καί 
τόσο έξω άπό τόν κόσμο τό δικό σου, 
πού εύχεσαι νά μήν τελειώσει ποτέ ή 
μέρα πού άφιέρωσες γι' αύτά.

Τό σούρουπο όμως ήρθε καί σκεπά
ζει διακριτικά τόν βουνίσιο περίγυρο. 
"Ολα σέ λίγο σωπαίνουν καί νοιώθεις 
τήν άέρινη άνάσα τού βουνού νά 
χαϊδεύει τά μαλλιά σου. Λές καί σέ 
χαιρετάει...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ 
ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ

Συνέχεια άπό τή σέλ. 23
Τά μέτρα, όμως, πού λήφθηκαν ειδι

κά γιά νέους ύπογραμμίζουν τήν βασι
κή άρχή πώς οί νέοι χρειάζονται περισ
σότερη φτοντίδα παρά τιμωρία καί πώς 
ή φροντίδα πού χρειάζονται δέν είναι 
κατ' άνάγκη άνάλογη μέ τό έγκλημα 
πού διέπραξαν.

' Η άπόφαση πού πάρθηκε τό 1933 
νά στεγάζονται κάτω άπό τήν ίδια στέ
γη νέοι πού διέπραξαν κάποιο έγκλημα 
καί νέοι πού δέν είχαν καμιά άνάμιξη μέ 
τό έγκλημα, όσο παράδοξο καί νά φαί
νεται, δέν συνάντησε ισχυρή άντίδρα-
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ση κι oi περισσότεροι σχολιαστές πα- 
ράβλεψαν τίς πιθανές κακές επιπτώσεις 
πάνω στοάς μή εγκληματίες νέους άπό 
τή συμβίωση μέ νέους πού είχαν δια- 
πράξει κάποιο έγκλημα.

' Ο θεσμός τοϋ «Κοινοτικού Σπιτιού» 
παραμένει σταθερά τό μόνο σύστημα 
πού συνδυάζει τήν αντιμετώπιση τής 
Παιδικής εγκληματικότητας καί τήν πα
ροχή προστασίας στήν νεολαία.

' Η σπουδαιότητα τής οικογένειας ά- 
ναγνωρίζεται τώρα περισσότερο άπό 
κάθε άλλη φορά καί ή πολιτική σήμερα 
είναι νά βοηθεϊται τό παιδί, όπου τούτο 
είναι δυνατό, μέσα στό δικό του-οικο
γενειακό περιβάλλον, ένθαρρύνοντας 
καί βοηθώντας τούς γονείς ν ' άνταπο- 
κρίνονται στίς ύποχρεώσεις κι ευθύνες 
τους πρός τά παιδιά τους καί μέ δικα
στικό, άκόμα διάταγμα, σέ τελευταία 
άνάγκη.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ
Συνέχεια άπό τή σέλ. 93
πει νά άναφερθοϋμε καί στήν κοινωνική
κατάστασι τών γυναικών-θυμάτων τών
ναρκωτικών.

Οι ασχολούμενοι μέ τό θέμα αστυνο
μικοί έχουν παρατηρήσει ότι τά περισ
σότερα άπό τά θύματα προέρχονται 
άπό τίς οικονομικά άσθενέστερες ή 
άπό τίς πολύ πλούοιες. Δηλαδή, ύπάρ- 
χει μιά κατηγορία κοριτσιών, πού πιέζε
ται άπό τήν άνάγκη νά έργασθή. Κατά 
κανόνα, τά κορίτσια αυτά άνήκουν σέ 
φτωχές οικογένειες καί στό σύνολό 
τους σχεδόν είναι άμόρφωτα. Ετσι, 
καταλήγουν γκαρσόνες σέ κάποιο μπάρ 
καί έκεί ένεδρεύει ό «άργός θάνατος», 
πού τελικά τά τυλίγει στά δίχτυα του.

' Η δεύτερη κατηγορία είναι τά κορί
τσια πλουσίων οικογενειών, πού άπό 
μαθήτριες ιδιωτικών λυκείων άρχίζουν 
τά ναρκωτικά. Συνήθως είναι πολιτικά 
τοποθετημένες στό χώρο τοϋ άναρχι- 
σμοϋ καί μετατρέπουν σέ ιδεολογία 
τήν άναζήτησι έμπειριών, χωρίς νά δι
στάζουν μπροστά οέ τίποτε.

' Αστυνομικός μάς είπε ότι οί κοπέλ- 
λες αύτές «παίρνουν μορφίνη ή ήρωίνη, 
γιά νά ξεχωρίσουν άπό τά φτωχά παιδιά 
πού καταφεύγουν στό χασίς».

Θά πρέπει νά πούμε πώς κανένα άπό 
τά κορίτσια αυτά δέν έγινε άμέσως 
τοξικομανής καί δέν άρχισε νά κάνη 
ένέοεις ήρωίνης. Συνήθως, τά παιδιά 
αύτά άρχίζουν μέ κάποιο ναρκωτικό 
χάπι, πού τούς προμηθεύει «φίλος» ήδη

Πάρκερ Ρόζ - Μαρί Σοϋ, μία άκόμα άπό τίς 
άλλοδαπές πού συνελήφθη άπό τήν ' Ελληνι
κή 'Αστυνομία γιά χρήση ναρκωτικών.

τοξικομανής ή έμπορος ναρκωτικών, 
πού άναζητά πελατεία. Τό χάπι αυτό τό 
παίρνουν μαζί μέ άλκοόλ καί «φτιάχνον
ται» όπως λένε στή γλώσσα τών τοξικο
μανών μέ τήν έπίδρασι τοϋ ναρκωτικού.

Από τό σημείο αύτό καί μετά, ό 
κατήφορος είναι ύπόθεση χρόνου. Τά 
περισσότερα θύματα δοκιμάζουν τό χα
σίς καί σέ ποσοστό μεγαλύτερο άπό 
80% καταλήγουν στά «σκληρά» ναρκω
τικά, όπως είναι ή μορφίνη, τό «" Ελ " Ες 
Ντί», ή ήρωίνη, ή κοκαΐνη κλπ., τά οποία 
φέρνουν ταχύτατα τό θάνατο.

Οί κοπέλλες,' Ελληνίδες καί άλλοδα
πές, ζητώντας ισότητα μέ τούς άνδρες, 
έχουν, όπως προαναφέραμε, σημαντι
κή συμμετοχή καί στό χώρο τών ναρκω
τικών. Μπαίνουν ήθελημένα, κάποτε, 
στό «μονοπάτι τοϋ άργού θανάτου», 
άπό τό όποιο δέν ύπάρχει έπιστροφή.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ:
1. "Υψωσε τήν σημαίαν τής Επαναστάοεως τοϋ 

«21» εις τό Ιαοιον τής Μολδοβλαχίας.
2. Γενικώς, τά παράφωνο ή παράτονο όργανα της 

μουοικής.
3. Περιφέρεια τής Λέσβου, περιλαμβάνουσα και τό 

χωρία Μεοαγρός, Σκόπελος καί Πέραμα (ανατρφ)
- Ή φύοις τοϋ ανθρώπου ώς έδρο τών αισθη
μάτων, τών παθών καί τών επιθυμιών.

4. Οί διοικητικώς ανεξάρτητοι (όνοτρφ).
5. Κύριον Κινεζικόν όνομα - Πλάσμα... ηκρωτηρια- 

αμένον.
6 ' Εορτάζεται κατ' έτος, πανηγηρικώς, από όλον 

τόν ' Ελληνισμόν (αντιοτρ.).
7. Διεμόρφωοε τήν έοωτερικήν καί εξωτερικήν 

έμπορικήν πολιτικήν τής Σ. Ενώοεως έπί Στάλιν 
καί Χρουτοώφ (ένάρθρως).

8. Οταν τόν προκαλεΐ ή μύγα τοέ-τοέ είναι θανα
τηφόρος (αίτ. δημοτ) - Αί πρώται είναι τά 
πολυάριθμα οώματα πού χορηγεί ή φύοις καί 
χρη ιμοποιεϊ ό άνθρωπος (άνστρφ).

9 ' Η πάχνη κατά μίαν άλλην ονομασία (γεν. ανατρφ).

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Τούς ουλλαμβάνειή τούς αναζητεί ή Αστυνομία 
εις κάθε περίπτωοιν ατυχήματος ή παραβάοεως.

2. Συνταγματάρχης, αρχηγός άνταρτικής άμάδος, 
δολοφονηθείς ύπά τών Ελαοιτών εις τό Κλήμα 
Δωρίδος - Εκφράζει άπορίαν.

3. Επίρρημα σημαίνον ήαύχως, όχι βιαίως. - Τό 
καμίνι καί τό μίνι τά έχουν... κοινά.

4. Προοωνυμία άοτυνομικοϋ (έλαφρώς ανορθόγρα
φαν)

5. Εκφράζει πάνον ή τρόμον - Από τό όνομα 
θανόντος ηγέτου τοϋ Βιετνάμ.

6. Κλάδος τής ιατρικής έπιοτήμης, αναφεράμενος 
εις τήν αιτιολογίαν, τήν ουμπτωματολογίαν καί 
θεραπείαν τών νόσων.

7. Αλιευτικόν αυγκρότημα - Εις τήν ιατρικήν... 
προηγείται.

8 Εχρηοιμοποιήθη τό ξύλον της ώς «φυλακτόν» 
από τούς Αργοναύτας εις τήν πρώραν, τήν 
πρύμνην καί τό πηδάλιον τής «Αργούς» (ένάρ
θρως) - Οροσειρά τής Β Σαρδηνίας μήκους 32 
χιλ/τρων.

9. Τήν άμαξάν του σύρουν κϋνες (άνστρφ).

(Ι Κο)
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Σ Ε Μ Ν Η  ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔ Ρ Υ Μ Α

■ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ 
Κ \ AON ΗΓΩΝΙΣΜΑΙ...»

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 
ΑΠΟΜΑΧΩΝ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τ ΙΣ Π ΡΩ ΙΝ ΕΣ ώρες τής 29-1 -1980 

έ γ ιν ε  σ την α ίθουσα τού  Ε ύγε- 
ν ιδ ε ίο υ  ' Ιδρύματος σεμνή τ ε λ ε τή  
πρός τιμήν  128 άστυνομ ικώ ν όλων 
τών βαθμών πού απ οσ τρατεύτηκαν 
τό  1980. Ε κτός τώ ν άπ οστρατευ- 
θέντω ν παρέστησαν ό Γεν . Γραμ- 
μ α τεύ ς  Δ ημοσ ίας Τ ά ξεω ς κ. Σαψά- 
λης, ό Α ρχηγός τή ς  Ά σ τ υ ν . Π ό
λεω ν κ. Λ εμ ο νή ς , ό τ. 'Α ρ χ η γό ς  
Α .Π  κ. Π απαγεω ργίου, οί Ύ π αρχη- 
γο ί κ.κ. ' Α κρ ιβός, Ρ αφ τογ ιάννης καί 
Κ ουβ έλης , άλλο ι αξιω ματικο ί όλων 
τών βαθμών καί κα τώ τερο ι άστυνο- 
μικοί. Μ ίλησαν ό Γεν . Γραμ. τού 
Ύ π ουργ. Δημ. Τ ά ξεω ς κ. Σαψά- 
λης, ό ' Α ρχηγός Α.Π . κ. Λ εμ ο νή ς , ό 
τ. Α ρχηγός τή ς  Α στυνομ ίας καί 
Π ρ όεδρ ος τή ς  Π .Ε .Α .Α .ΑΠ  κ. Ν έ- 
ρης καί έ κ  μ έρ ο υς  τών άποχωρούν- 
τω ν ό Γεν . Αστυν. Δ /ν τή ς  κ. Καρ- 
βουνάκης. ' Ε κτός άπό το ύ ς  όμ ιλη- 
τ έ ς  έντυπω σίασε κα ίσ υ νεκ ίνη σ ε  μέ 
τή ν  άπ αγγελία  δ ικού  του  ποιήματος 
ό γνω στός π ο ιητής καί σ υνερ γά της  
τού  π ερ ιοδ ικού  μας Ά νθ υ π α σ τυ - 
νόμος κ. Σωτ. Κ ολπ ετίνος. Τό  ποίη
μα το ύ  κ. Κ ολπ ετίνο  δ η μ ο σ ιεύ ετα ι 
στή σ ελ ίδα  . Σ τή  σ υ νέχε ια  δημο
σ ιεύ ο ντα ι τά  κ ε ίμ εν α  τών ομιλιών.

Ή  ομιλία τοΰ κ. ’Αρχηγού

« Η Αστυνομία Πόλεων οργανώνει 
τήν απέριττη αύτή τελετή για νά τιμήση

τά μέλη της πού αποχωρούν άπό τό 
Σώμα μέ τή λήξη τού έτους καί ή 
Διοίκηση τοΰ Εύγενιόείου ' Ιδρύματος 
μάς παραχωρεί γ ι' αύτό τό σκοπό μέ 
συγκινητική πραγματικά προθυμία τίς 
εγκαταστάσεις της. ' Η δική σας πα
ρουσία καί ή παρουσία διακεκριμένων 
καί εκλεκτών φίλων προσδίνει ιδιαίτερη 
λαμπρότητα στήν τελετή.

Σας εύχαριστοϋμε όλους.
Κύριοι Συνάδελφοι,
Πρίν τριάντα καί πλέον χρόνια, μέσα 

στίς εξαιρετικά δύσκολες τότε γιά τήν 
Πατρίδα μας συνθήκες, μέ νεανικό 
ενθουσιασμό, μέ δημιουργική διάθεση 
καί μέ πίστη γιά ένα καλλίτερο μέλλον, 
ένταχθήκατε στή μεγάλη άστυνομική 
οικογένεια γιά νά ύπηρετήσετε τήν 
Πατρίδα μας, γιά νά προσφέρετε στό 
λαό μας.

Τά ιδεώδη τής ' Αστυνομίας Πόλεων, 
πού συνοψίζονται στήν άδιάκοπη ' Ε
θνική, κοινωνική καί πολιτιστική προ
σφορά, έγιναν καί δικά σας «πιστεύω» 
καί δικά σας ιδανικά. Άγωνισθήκατε 
άπό τότε καί παλαίψατε άσταμάτητα 
πάνω άπό τρεις δεκαετίες στίς έπάλξειζ· 
τοΰ ' Αστυνομικού Σώματος γιά νά 
εξασφαλίσετε, μέ τό μόχθο, μέ τόν 
ιδρώτα καί μέ τό αίμα σας άκόμα, 
συνθήκες εύνομίας, τάξεως καί γαλή
νης, πού είναι προϋποθέσειςάπαραίτη- 
τες γιά τίς ελευθερίες τών πολιτών, γιά 
τήν κοινωνική πρόοδο, γιά τήν εύημε- 
ρία.

"Ολο αύτό τό μακρύ χρονικό διά
στημα, στό σκληρό, τόν άδυσώπητο

καί επικίνδυνο πολλές φορές αγώνα γιά 
τήν επιτέλεση τοΰ καθήκοντος, στερη
θήκατε καί σείς προσωπικά καί μαζί μέ 
σάς καί οί οίκογένειές σας αύτές πού 
λέγονται χαρές τής ήρεμης ζωής, άλλά 
πιστεύω προσωπικά καί πιστεύουμε 
όλοι μας, ότι πρέπει αύτή τήν ώρα νά 
αισθάνεστε ύπερήφανοι γιατί άναδει- 
χτήκατε αντάξιοι τών προσδοκιών τής 
κοινωνίας μας.

Νοιώθουμε άπόλυτα τά συναισθή
ματα πού σάς διακατέχουν τώρα πού 
βάζετε τελεία καί παύλα σ' αύτό τό 
μεγάλο κεφάλαιο τής ζωής σας.' Υπάρ
χουν χαρακτηριστικές στιγμές πού ά- 
ποτελοΰν ορόσημα ανεξίτηλα στή μνή
μη. Τέτοιο ορόσημο, ίσως τό σημαντι- 
κώτερο, είναι καί αύτή ή στιγμή πού 
σημαίνει τή ριζική άλλαγή στίς καθημε
ρινές συνήθειες, στόν καθημερινό ρυθ
μό ολοκλήρων δεκαετιών.

Τίς πικρίες, τίς άπογοητεύσεις, προ
σωπικές ή γενικώτερες πού ίσως δοκι
μάσατε καί πού είναι περίπου άναπό- 
φευκτες στό ύψηλό καί ύπέροχο λει
τούργημά μας παρεμερίστε της καί 
διατηρήστε σάν παρακαταθήκη καί τ ίτ
λο τιμής τήν ομόθυμη ή έστω, άν 
θέλετε, τής μεγίστης πλειονοψηφίας 
τοΰ λαοΰ μας τήν άναγνώριση καί 
εκτίμηση γιά τίς ύπηρεσίες πού προ- 
σφέρατε σάν άστυνομικοί ύπάλληλοι.

Θά μένουν βαθειά χαραγμένα στή 
μνήμη σας τά μικρά ή μεγάλα περιστα
τικά πού άντιμετωπίσατε στή διάρκεια 
τής ύπηρεσιακής σας σταδιοδρομίας, 
όταν εύσυνείδητα έπιτελούσατε τά κα
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θήκοντά σας. Κάθε γωνία, κάθε δρό
μος, κάθε οίκημα όλο καί κάτι θά σας 
θυμίζει. "Ενα κοινωνικό δράμα, ένα 
εύτράπελο γεγονός, μιά διαδήλωση, 
ένα χτυποκάρδι, μιά τραγική κατάστα
ση, μιά παρατεταμένη παραμονή στό 
κρύο ή στή ζέστη, μιά ένέδρα άναποτε- 
λεσματική, μιά βοήθεια σέ συνάνθρω
πο, μιά άνεπάντεχη προσβολή άπό 
κάποιον άλλον, ένα εύχαριστώ, άλλο 
τούτο άλλου τό άλλου.

Μέ πληθώρα απ' αύτές τίς άναμνή- 
σεις, μέ γκρίζους πιά κροτάφους καί 
φορτωμένοι άπό χρόνια, μέ τή βεβαιό
τητα όμως ότι φανήκατε άξιοι τής 
άποστολής σας, ύπεφήφανοι γιατί έπι- 
τύχατε έκεϊ πού ταχθήκατε, ήσυχοι μέ 
τή συνείδησή σας ότι διαδραματίσατε 
τό σπουδαίο ρόλο πού έπρεπε στή 
δημόσια ζωή τού τόπου καί καταξιωμέ
νοι —όπως προανέφερα— στή μεγάλη 
πλειονοψηφία τής κοινής γνώμης, άπέρ-

χεσθε άπό τήν ένεργό ύπηρεσία.
Τήν άποχώρησή σας αύτή θέλω νά 

πιστέψετε ότι τή βλέπουμε μόνο σάν 
τυπική πράξη γιατί ούσιαστικά σάς 
θεωρούμε καί νοιώθουμε ότι θά έξακο- 
λουθήσετε νά είστε συστρατιώτες άπό 
άλλη έπαλξη στόν καλό άγώνα πού 
άγωνιζόμαστε.

"Εχουμε άνάγκη άπό τήν πολύτιμη 
πείρα σας πού είναι πολύ άποτελεσμα- 
τικό όπλο γιά τήν άντιμετώπιση τών 
δυσχερείων τού λειτουργήματος μας. 
Θά μείνετε μαζί μας, ώστε ψυχικά 
ενωμένοι μέ αισιοδοξία καί πίστη γιά 
ένα ολοένα καί καλλίτερο μέλλον νά 
βαδίζουμε εύκολώτερα στόν άνοδικό 
δρόμο τών πεπρωμένων τρΰ Αστυ
νομικού Σώματος, γιά νά προσφέρουμε 
όλο καί περισσότερα στήν Πατρίδα, 
στή Δημοκρατία, στόν πολίτη.

Είμαι βέβαιος, ότι δέν θά ξεχάσετε 
ποτέ ότι ή Αστυνομία Πόλεων σάς 
γαλούχησε στίς άνθρώπινες άξιες, σάς 
άνδρωσε, σάς άνέδειξε, σάς έπλασε 
πολίτες ώφέλιμους στόν έαυτό σας, 
στήνοίκογένειά σας, στήν Πατρίδα. Καί 
ότι καί τώρα, μετά τήν τυπική άποκοπή 
άπό τήν ένεργό ύπηρεσία θά έξακο- 
λουθήσετε νά ζήτε μέ τό όραμα τής 
'Αστυνομίας, πού είναι όραμα μιας 
ολόκληρης ζωής ζυμωμένης μέ τά ποιό 
έντονα συναισθήματα μέ τίς ποιό έντο
νες συγκινήσεις.

' Από τήν πλευρά μας έχετε τή διαβε
βαίωση ότι θά βρισκόμαστε δίπλα σας 
παντού καί πάντοτε καί ότι θά έξακο- 
λουθήσουμε τό έργο σας μέ άφοσίωση

καί αυταπάρνηση.
' Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τούτη τήν ώρα, τήν ιερή αύτή στιγμή 
πού ίσως τά δάκρυα βρέχουν πολλών 
τά μάτια, πού σφίγγουν οί καρδιές καί 
σιγοτρέμουν τά χείλη, σταθήτε άκμαϊοι 
καί δυνατοί. Πιστέψετε ότι μπορεί νά 
έκλεισε μιά πράξη τής ζωής, άλλά καί 
ότι τώρα άνοίγει ή αύλαία γιά μιά άλλη 
πράξη τό ίδιο ένδιαφέρουσα.

Τώρα, όσο κι άν τά χρόνια βαραίνουν 
στή ράχη, αρχίζει μιά καινούργια νεό
τητα. Χωρίς άγχος καί ύπηρεσιακές 
εύθΰνες θά ζήσετε πλέον κοντά στίς 
οίκογένειές σας, θά ξεκουραστήτε, θά 
δραστηριοποιηθήτε σέ νέους τομείς σέ 
έργα άλτρουίσμοΰ, ανθρωπισμού, φ ι
λαλληλίας. Θά γίνετε καί σείς έκφρα- 
στές τής κοινής γνώμης γιά νά έχουμε 
όλο καί μεγαλύτερη τήν ηθική της 
συμπαράσταση πού είναι άπολύτως 
άπαραίτητη στό πραγματικά δύσκολο 
έργο μας.

"Ας είναι ό καινούργιος σας δρόμος 
εύτυχισμένος καί χαρούμενος.

Οί εύχές μας, οί εύχές τής ' Αστυνο
μίας σάς συνοδεύουν».

Ή  ομιλία τού κ. Καρβουνάκη
«’ Η σημερινή μέρα γιά μας πού άπο- 

χωρούμε άπό τήν ένεργό ύπηρεσία, 
άποτελεϊ τό δεύτερο μεγάλο σταθμό, 
στήν ύπηρεσιακή μας σταδιοδρομία 
καί γενικότερα στή ζωή μας.

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν 
τότε, πού, αμούστακα παιδιά οί περισ
σότεροι ή αμέσως μετά τήν απόλυσή 
μας άπό τίς τάξεις τού Στρατού οί 
άλλοι, κατατασσόμαστε στή Σχολή ' Α
στυφυλάκων, γιά νά ύπηρετήσουμε στό 
Σεμνό αύτό Σώμα τής Αστυνομίας 
Πόλεων.

Πέρασαν άπό τότε τριάντα καί πάνω 
χρόνια, πού κάθε μέρα, κάθε μήνας, καί 
κάθε χρόνος, ήταν ένας άγώνας, μιά 
προσφορά, ένα πετραδάκι μας στά θε
μέλια τής έννόμου τάξεως.

Τώρα, σάν κινηματογραφική ταινία, 
περνά άπό τό μυαλό μας ολόκληρη ή 
ζωή μας στίς έπάλξεις τού καθήκοντος.

Οί άτέλειωτες ώρες πού περνούσαμε, 
κυνηγώντας τό δρομολόγιο τής σκο-
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πιδς ή όρθιοι σέ κάποια γωνιά τοϋ 
δρόμου, γιά νά διαφυλάξουμε τή ζωή, 
τήν τιμή καί τήν περιουσία τοϋ πολίτου.

Οί χειμωνιάτικες μέρες καί νύκτες, 
πού κάτω άπό τό τσουχτερό κρύο πα
ρακολουθούσαμε τά κάθε τύπου καί 
ποιότητας εγκληματικά στοιχεία, γιά νά 
προλάβουμε τό έγκλημα ή νά συλλά- 
βουμε τούς εγκληματίες.

Τά καυτερά καλοκαίρια πού ή ά
σφαλτος έκαιγε κι εμείς στή μέση τοϋ 
δρόμου ρυθμίζαμε τήν κυκλοφορία.

Ερχονται άκόμα στή μνήμη μας οί 
όλόκληρες βδομάδες τής έπιφυλακής, 
πού διανυκτερεύαμε πάνω σέ πάγκους, 
σέ τραπέζια ή στό πάτωμα, τότε πού τό 
έθνος περνούσε τις δύσκολες στιγμές 
του.

Πάντοτε καί παντοϋ έδέσποζε τό υ
πηρεσιακό καθήκον.

Η οικογένεια καί τά άλλα ένδιαφέ- 
ροντά μας ερχότανε δεύτερα.

Πόσες φορές τίς λίγες έλεύθερες ώρες 
μας ξεκινούσαμε, γιά νά έπισκεφθοΰμε 
ένα συγγενή ή ένα φίλο καί τήν τελευ
ταία στιγμή τήν επίσκεψη ματαίωνε ένα 
τηλεφώνημα;

'Αλλά δέ θά σάς κουράσω περισσό
τερο, άπαριθμώντας τίς διάφορες πτυ
χές τής ύπηρεσιακής μας σταδιοδρο
μίας.

Αύτό πού έχει μεγάλη σημασία είναι 
ότι όλοι μας ύπηρετήσαμε τήν πατρίδα, 
τό Άστυν. Σώμα καί τό κοινωνικό σύ
νολο μέ εύσυνειδησία καί αύταπάρνη- 
ση, άμεροληψία καί δικαιοσύνη, αίσθη
μα εύθύνης καί άγάπης πρός τό ’ Αστυν. 
Σώμα. ΓΓ αύτό καί άποχωροΰμε τής 
ένεργοϋ ύπηρεσίας μέ τό κεφάλι ψηλά 
καί άπόλυτα ικανοποιημένοι.

' Η άποχώρησή μας αύτή δέ σημαίνει 
ότι τεθήκαμε καί στό περιθώριο.

Απεναντίας, νέοι τομείς δράσεως 
μάς περιμένουν.

Είμαστε, δόξα τψ Θεψ, ύγιεϊς καί 
αισθανόμαστε άρκετά γεροί, μέ άκέ- 
ραιες τίς πνευματικές καί ψυχικές μας 
δυνάμεις, γιά νά άρχίσουμε τή νέα μας 
ζωή μέ καινούργιες δραστηριότητες.

Ή  οϊκογένειά μας, πού τόσο μέχρι 
τώρα είχαμε παραμελήσει, χρειάζεται 
τή φροντίδα μας.

Οί κοινωνικές καί πολιτιστικές δρα
στηριότητες μάς περιμένουν.

Τό φυσικό περιβάλλον, πού τόσα 
χρόνια είχαμε στερηθεί, μέ τόν καθαρό 
άέρα καί τίς χάρες του, μάς προσδοκά.

Οί πνευματικές ένασχολήσεις, οί ά- 
γροτικές καί άλλες παραγωγικές έργα- 
σίες θά δώσουν νέο περιεχόμενο στή 
ζωή μας.

Σέ καμμιά, όμως, περίπτωση δέ θά 
άποξενωθοΰμε άπό τό Άστυν. Σώμα.

Οί δεσμοί μας θά παραμείνουν άρ
ρηκτοι. Καί θά έξακολουθοϋμε νά νοιώ
θουμε ότι άνήκουμε στή μεγάλη μας 
οικογένεια πού λέγεται Αστυνομία Πό
λεων.

Εύχαριστοΰμε όλους τούς έ,ν ένερ- 
γεία συναδέλφους μας γιά τή συνεργα
σία καί τή συμπαράστασή τους στό 
έργο μας καί τούς δηλώνουμε ότι είμα
στε πάντοτε στό πλευρό τους, τόσο 
στίς δύσκολες, όσο καί στίς ομαλές 
περιστάσεις.

Σ' έκείνους δέ τούς συναδέλφους 
πού έπεσαν στίς επάλξεις τοϋ καθήκον
τος καί δέν μπόρεσαν νά φθάσουν στό 
τέρμα, όπως έμεϊς, στρέφουμε νοερά

τό βλέμμα καί κλίνουμε εύλαβικά τό 
γόνυ.

Κύριε Αρχηγέ,
Σάς εύχαριστοΰμε θερμά γιά τήν ορ

γάνωση τής σεμνής αύτής τελετής καί 
σάς διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε πάν
τοτε στό πλευρό τοϋ Σώματος.

' Επίσης εύχαριστοΰμε όλους σας καί 
ιδιαίτερα τόν κ. Υπουργό καί τόν κ. 
Γενικό Γραμματέα, πού είχατε τήν εύ- 
γενή καλωσύνη νά μάς τιμήσετε μέ τήν 
παρουσία σας».

Μ ετά  τή ν  τ ε λ ε τή , κατά τή ν  οποία 
α το ύς  ά π οχω ροϋντες  έδ ό θ η ο α ν  ά- 
ναμνηστικά  δώρα ά κολού θησ ε μι
κρά δεξίω ση.

ΑΠ0ΧΉΙΡΕΤΙΣΜ0Σ
Ηρθ€, λοιπόν, ή ώρα τοΰ αποχαιρετισμού.
Τά σφιχτοδεμένα χέρια μας χωρίζουν, 
αλλάζουν τά κοινά ιδανικά μας.
Ας άκολουθήσουμε τώρα τόν εύκολο δρόμο, 
τό δρόμο τής φθοράς.
Ομως, ό καθένας άπό μάς έγραψε τή μικρή του 
ιστορία, κΓ άνέβηκε τό Γολγοθά του.
Στό φως καί στό σκοτάδι, 
στή βροχή καί στόν ήλιο, 
άκολουθήσαμε σαν μάρτυρες 
τά σκληρά πεπρωμένα μας.
Γιά τήν άγάπη μας τή ΜΙΑ 
τήν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!!
Γιά μάς σήμερα, γιά σάς αϋριο,
Τί σημασία, όμως έχει. ’ Εμεϊς προηγούμεθα.
Τό όμορφο λουλούδι πέταξε τά πέταλά του 
έδεσε τούς καρπούς του, γλυκούς καί χυμώδεις 
πού μαζεύτηκαν στίς πλουμιστές ποδιές των άνθρώ- 
πων
πού μάς άγάπησαν.
Σ’ αύτούς δώσαμε τήν άνοιξι
γι’ αύτούς κρατήσαμε τό φθινόπωρο!
Τώρα συνεχίστε χωρίς έμάς. Τό βάρος θάναι μικρό 
καί ή άγάπη μεγάλη.
Τά πουλιά δέν ξαναγυρίζουν.

"Ανοιξη δέν θά ξανάρθη στίς καρδιές μας. 
φως οί δρόμοι σας καί οί καρδιές σας.
Αγάπη άπό μάς, άγάπη γιά σάς, άγάπη γιά όλους.
Ετσι τό τέλος γίνεται πιό άνώδυνο, κι ό πύργος όλο 
μεγαλώνει,
γίνεται κάστρο άπόρθητο.

Έτσι όπως πρέπει νάναι ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣ.
ΣΩΤ. ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ 

ΑΝΘ/Μ ΟΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΛΛΑ ΣΕ 
ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡ- 
ΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ-ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

Μέ εξαιρετική λαμπρότητα έωρτά- 
σθηκε καί έφέτος, στήν Πάτρα ή μνήμη 
τοϋ Προστάτου του Σώματος τής ’ Α
στυνομίας Πόλεων, Μεγαλομάρτυρος 
' Αγίου Μηνά.

Οί έκδηλώοεις, οί όποιες προγραμ- 
ματίσθηκαν μέ επιμέλεια καί φροντίδα 
άπό τό Γραφείο Δημ. Σχέσεων τής 
Αστυνομικής Δ/νσεως Πατρών, άρχι
σαν τήν παραμονή τής έορτής μέ τήν 
τέλεση Μεγάλου ' Εσπερινού μετά άρ- 
τοκλασίας καί συνεχίσθηκαν τήν ήμέρα 
τής έορτής μέ πανηγυρική θεία λει
τουργία, στόν όμώνυμο ιερό ναό τοϋ 
' Αγίου, στήν Λεύκα Πατρών. Καί στις 
δύο αύτές θρησκευτικές τελετές έ- 
χοροστάτησε καί ώμίλησε ό Μητροπο
λίτης Πατρών κ. Νικόδημος. Επίσης ό 
Σεβασμιώτατος προέστη καί κατά τήν 
επίσημον δοξολογίαν, ή όποια έτελέ- 
σθη περί ώραν 11 ην π.μ. στόν Μητρο- 
πολιτικό ναό τής Εύαγγελιστρίας καί 
έξεφώνησε τόν πανηγυρικό τής ήμέ- 
ρας.

Στήν δοξολογία παρέστησαν', ό Νο
μάρχης ' Αχαΐας κ. Ν. Χανός, ό Βουλευ
τής κ. Ν. Πατρώνης, ό Διοικητής Φρου
ράς Πατρών Ταξίαρχος κ. Θ. Τσάκαλος, 
ό Διοικητής τής Άνωτέρας Δ/σεως 
Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος Ταξίαρ
χος κ. Ίωάνν. Σπηλιόπουλος, έκπρό- 
σωποι τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
άρχών τής πόλεως, άντιπροσωπεΐες τών 

Ενόπλων Δυνάμεων, τής Χωροφυλα
κής, τού Λιμενικού καί τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος, έκπρόσωποι τών πα
ραγωγικών τάξεων, διακεκριμένοι Πα- 
τρινοί πολίτες, Αξιωματικοί καί Κατώ
τεροι ' Υπάλληλοι τής ' Αστυν. Δ/νσεως 
Πατρών καί πλήθος κόσμου.

Τις βραδυνές ώρες τής ίδιας ήμέ- 
ρας, ό Διευθυντής τής Αστυνομίας 
Πατρών, Γενικός Άστυν. Δ/ντής κ. 
Κων/νος Κοντογιάννης, έδεξιώθη τούς 
προσκεκλημένους στις αίθουσες τοϋ 
ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ».

Κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως ό 
σολίστ τοϋ Ερασιτεχνικού Μουσικού 
' Ομίλου κ. ' Ιωάννης Χριστόπουλος, ά- 
πέδωσε κλασικά μουσικά κομάτια, συ- 
νοδευόμενος στό πιάνο άπό τόν μουσι
κό κ. Κουρνοΰτο.

'Α ξίζει νά σημειωθεί ότι, όλες οί 
έκδηλώοεις έσημείωσαν έξαιρετική έ- 
πιτυχία καί έπροκάλεσαν τά εύμενή 
σχόλια τοϋ Πατραϊκοΰ τύπου.

' Επί πλέον ή εύρεία συμμετοχή τοϋ 
Πατραϊκοΰ κοινοΰ στις άνωτέρω έκδη- 
λώσεις άπέδειξε έμπράκτως τά αισθή
ματα άγάπης καί έκτιμήσεως τούτου 
πρός τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
’ Αστυφύλαξ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Κύριε Αρχηγέ,

Διά τής παρούσης σάς γνωρίζομεν, 
ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ' Ο
μίλου «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
άπό 1-7-1980 έως 30-11-1980, έχορή- 
γησε τά κάτωθι χρηματικά ποσά, διά 
τακτικά μηνιαία βοηθήματα (ύποτρο- 
φίες, φροντιστήρια, έξώφλησις δανείων 
χηρών άστυνομικών άπροσαρμόστων 
παίδων), οικονομικός ένισχύσεις λόγω 
άσθενειών εις άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους καί δωρεάς εις μνήμην.

Δωρεαί εις μνήμην
1) Εις Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πό
λεων
Εις μνήμην Νάσου Μπότση διά σπουδά- 
ζοντα Αστυφύλακα Δραχ 10.000 
Εις μνήμην Σάκη Μπότση δΓ "Αγιον 
Μηνάν Δρχ. 10.000
2) Εις Αστυν. Διεύθυνσιν Αθηνών
Εις μνήμην ' Ιφιγένειας Θεολόγου διά 
σπουδάζοντα ' Αστυφ. Δρχ. 5.000 
Εις μνήμην Έλεωνόρας Άγγελοπού- 
λου διά σπουδάζοντα Αστ.Δρχ. 5.000 
Εις μνήμην Βασιλικής Λύτρα διά σπου
δάζοντα ' Αστυφ. Δρχ 5.000
Εις μνήμην Νίκη ' Αβέρωφ διά σπουδά
ζοντα Αστυφ. Δρχ. 10.000
3) Μηνιαία τακτικά
βοηθήματα Δρχ. 250.000
4) Οικονομικοί ένισχύσεις
Εις διαφόρους άστυνομικούς διά τήν 
μετάβασίν των εις έξωτερικόν διά λό
γους άσθενείας (έγχειρήσεις-θεραπεία) 
καί δώρα εις άστυνομικούς τραυματίας 
κλπ. Δρχ. 460.000

Σύνολον Δρχ. 750.000

Μετά τιμής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τμήμα Πατρών
Πρός
Τόν Άξιότιμον
Κύριον ΝΩΝ/ΝΟΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΝ 
Γενικόν ' Αστυνομικόν Διευθυντήν

Οί έμφανίσεις τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων Αποτελούν πλέον καλλιτεχνικά 
γεγονότα ποιότητος. Στή φωτογραφία, ή Φιλαρμονική τού Αστυνομικού Σώματος κατά τή 
συναυλία στό θέατρο Πατρών, μέ τήν ευκαιρία τών πρωτοκλητείων. Ή  συναυλία τήν όποια 
παρακολούθησε πολύς κόσμος, οί Αρχηγοί Αστυνομίας, Χωροφυλακής, Λιμενικού καί 
Πυροσβεστικού, ό Νομάρχης Αχαΐας καί άλλοι έπίσημοι έντυπωοίασε μέ τήν άψογη έμφάνιση 
καί τήν άρτιότητα τής έκτελέσεως.
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ύπόσταση. ' Αργότερα, τό 1948, τή 
φροντίδα γιά τά πρόσωπα πού έφευ- 
γαν άπό τά άναμορφωτήρια άνάλαβε ό 
«Κεντρικός Σύνδεσμος Μετα-άναμορ- 
φωτικής φροντίδας» πού μόλις είχε 
συσταθεί, πράγμα πού αποτελούσε τήν 
τελική άναγνώριση πώς ένα καλά ορ
γανωμένο σώμα έπαγγελματιών κοινω
νικών λειτουργών ήταν απαραίτητο γιά 
τό χειρισμό ενός τόσο μεγάλου καί 
σοβαρού έργου.

Παρατηρήσ€ΐς
Τώρα θά άναφερθοΰμε στή συνή

θεια πού επικρατεί στήν άστυνομία νά 
κάμνει παρατηρήσεις στούςπαραβάτες 
αντί νά τούς παρουσιάζει στό δικαστή
ριο, καί στίς διαδικασίες πού είσήχθη- 
καν μέ τή θέσπιση τής νομοθεσίας περί 
Παιδιών καί Νεαρών Προσώπων τό 
1969, γιά νά μή προσάγονται παιδιά 
στά δικαστήρια.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 καί 5 τού 
Νόμου περί Παιδιών καί Νεαρών Προ
σώπων, παιδιά κάτω τών 14 έτών δέν 
πρέπει νά κατηγοροϋνται γιά όποιοδή- 
ποτε αδίκημα καί νεαρά πρόσωπα (ήλι- 
κίας πάνω τών 14 καί κάτω τών 17) τότε 
μόνο θά κατηγοροϋνται όταν οί γονείς, 
ό δάσκαλος ή ή Αστυνομία αδυνα
τούν νά διευθετήσουν τήν ύπόθεση μέ 
παρατηρήσεις καί συμβουλές. Αύτό 
προϋποθέτει στενή συνεργασία ανά
μεσα στήν Αστυνομία, τούς γονείς, τό 
δάσκαλο καί τό Τμήμα παιδιών. Μ' όλο 
πού τά άρθρα 4 καί 5 δέν μπήκαν

άκόμη σ' έφαρμογή, ή Αστυνομία 
υιοθέτησε τή διαδικασία πού διαλαμ
βάνουν αύτά καί τά Γραφεία Α ν η λ ί
κων άναλαμβάνουν τις άναγκαΐες εξε
τάσεις.

' Η φιλοσοφία τής νομοθεσίας αύ- 
τής, όπως έκτίθετο στήν Λευκή Βίβλο 
«Παιδιά μέ Προβλήματα» είναι πώς τά 
περισσότερα παιδιά, κάνουν σφάλμα
τα, ώσπου νά μεγαλώσουν. "Οταν κά
νουν σφάλματα εκείνο πού χρειάζονται 
είναι συμβουλές καί βοήθεια κι όχι 
προσαγωγή στό δικαστήριο μέ τά άνε- 
πιθύμητα έπακόλουθα όπως είναι τό 
στίγμα καί ή ύπαρξη ένός έπίσημου 
έγκληματολογικοΰ προηγούμενου.

Στήν πραγματικότητα πολλοί νεαροί 
παραβάτες συμβουλεύονταν άπό τόν 
άστυνομικό πού έκτελοΰσε περιπολία 
γιά μικροπταίσματα ή άπό ανώτερο 
αξιωματικό γιά σοβαρότερα πταίσματα 
πολύ πρίν άπό τήν έκδοση όποιαδήπο- 
τε Λευκής Βίβλου ή τή θέσπιση οποιοσ
δήποτε σχετικής μέ τά παιδιά καί νεαρά 
πρόσωπα νομοθεσίας. ' Η ' Αστυνομία 
δέν είναι ύποχρεωμένη νά παρουσιάζει 
στά δικαστήρια όλες τίς ύποθέσεις πού 
χειρίζεται ούτε καί μπορούν οί τοπικές 
άρχές νά τής έπιβάλουν κάτι τέτοιο. 
Αύτό βρισκόταν πάντοτε στή διάκρισή 
της, μά τελευταία αύξήθηκε ή τάση νά 
γίνεται μόνο παρατήρηση στούς νεα
ρούς παραβάτες.

Τό Τμήμα Νεαρών παραβατών συνι- 
στά νά γίνεται παρατήρηση: 
α ) " Οταν τό παιδί παραδεχθή τό σφάλ
μα του.

β )" Οταν οί γονείς, τό παιδί καί τό θύμα 
συμφωνούν πώς πρέπει νά γίνει παρα
τήρηση.
γ) "Οταν ένημερώνονται κι οί άλλες 
ένδιαφερόμενες Αρχές καί συμφω
νούν πώς ή παρατήρηση θάναι πρός τό 
συμφέρον τού παιδιού.

' Ο σωστός τρόπος γιά νά γίνει παρα
τήρηση σ' ένα παιδί είναι ό ακόλουθος: 
' Ο πατέρας ή ή μητέρα οδηγεί τό παιδί 
στόν Αστυνομικό Σταθμό όπου 'Ανώ
τερος Αξιωματικός τής Αστυνομίας 
έν στολή μιλά μέ αύστηρό τρόπο στό 
παιδί, στήν παρουσία τού πατέρα ή τής 
μητέρας του καί τό προειδοποιεί γιά τίς 
συνέπειες πού θάχει άν τυχόν κάμει 
κάποιο σφάλμα στό μέλλον. ' Η προ
σωπικότητα τού ' Αξιωματικού πού κά- 
μνει τήν παρατήρηση έχει μεγάλη σχέ- 
σει μέ τήν απήχηση πού θάχει στόν 
νεαρό.

Τό Δικαστήριο γιά τούς 
άνηλίκους

Μόλις τό 1908 νομιμοποιήθηκε ή 
άρχή πώς οί νεαροί έγκληματίες έπρεπε 
νά παρουσιάζονται σέ διαφορετικό δ ι
καστήριο. Αύτό έγινε μέ τή θέσπιση τού 
νόμου περί Παιδιών. Τά δικαστήρια γιά 
τούς ' Ανήλικους έξουσιοδοτήθηκαν νά 
έκδικάζουν συνοπτικά (δηλαδή χωρίς 
νά παραπέμπουν στό Ανώτερο Δικα
στήριο) ύποθέσεις στίς όποιες οί κατη
γορούμενοι ήταν ήλικίας κάτω τών 16 
χρόνων. Τά δικαστήρια αύτά δέν έπέ- 
τρεπαν στό κοινό νά παρακολουθεί τή 
δίκη μά θά διάτασσαν τούς γονείς νά 
παρευρίσκονται σ ' αύτήν ύπογραμμί- 
ζοντας έτσι τή σημασία πού δίνουν 
στήν εύθύνη τών γονιών.

Μέ τήν εισαγωγή τού θεσμού τών 
Δικαστηρίων γιά ' Ανηλίκους δέν γινό-
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ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Γενικέ Διευθυντά,
■ Τό Τμήμα Πατρών τού Ελληνικού 
' Ερυθρού Σταυρού έχει τήν τιμήν νά 
σάς εύχαριστήση θερμότατα διά τήν 
πολύτιμον συνδρομήν σας εις τό έν 
γένει έργον κινήσεως καί ξεναγήσεων 
τής αντιπροσωπείας τού Ερυθρού 
Σταυρού Φρανκφούρτης κατά τό τριή
μερον τής παραμονής της έν τή πόλει 
μας, ώς καί εις τούτο τής έπιτυχοϋς 
όργανώσεως τών δημοσίων έκδηλώ- 
σεων πρός έορτασμόν τής άδελφοποιή- 
σεως τών Ε.Σ. Πατρών -  Φρανκφούρ
της καί ιδία τής έν ύπαίθρω τελετής 
παραδόσεως τών δωρηθέντων ύπό τού 
Ε.Σ. Φρανκφούρτης πρός τόν Ε.Ε.Σ. 
Πατρών ασθενοφόρων αύτοκινήτων καί 
ιατρικών συσκευών.

Η προθυμία μεθ' ής παρέσχον τάς 
ύπηρεσίας των καί διευκόλυνον τό έρ
γον μας οί κ.κ. ' Αξιωματικοί κα ί' Αστυν. 

Υπάλληλοι τών Τμημάτων τάξεως καί 
Ύποδ/νσεων Τροχαίας καί Γεν. Α
σφαλείας, ή εύγενεστάτη συμπεριφο
ρά των ή άψογος έμφάνισίς των έδωσαν 
τό μέτρον τής ύψηλής έπαγγελματικής 
των στάθμης, γενικώτερον, τών ύπηρε- 
τούντων εις τό εύγενές Σώμα σας, οί 
όποιοι, πλέον τού έργου των προλή- 
ψεως καί καταστολής τού έγκλήματος, 
είναι οί πολύτιμοι παράγοντες εις τόν 
κοινωνικόν καί πολιτιστικόν τομέα.

Τάς εύχαριστίας καί συγχαρητήριά 
μας παρακαλοϋμεν όπως διατάξητε καί 
διαβιβασθοϋν καί πρός τούς ύφ' ύμάς 
κ.κ. Αξιωματικούς καί Αστυνομικούς 
ύπαλλήλους τών όποιων τόσον πολύτι
μος ύπήρξε ή συμβολή εις τήν όργάνω- 
σιν τών άνωτέρω έορταστικών έκδηλώ- 
σεων ώς καί τής φιλοξενίας έν τή πόλει 
μας τών διακεκριμένων ξένων.

Εύχαριστοϋντες καί αύθις θερμότα
τα διά τήν συνεχή συμβολήν σας εις τό 
κοινωνικόν έργον τού Ε.Ε.Σ. έν τή πόλει 
μας.

' Αξιότιμον Σύνταξιν 
Περιοδικού « Αστυνομικά Χρονικά» 
Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, 
Αθήνας - ' Ελλάς

Αγαπητή Σύνταξις,

Σάς εύχαριστοϋμεν πάρα πολύ διά 
τήν τιμητικήν άποστολήν τού περιοδι
κού «' Αστυνομικά Χρονικά», διμηνιαίας 
έκδόσως τού Αρχηγείου Αστυνομίας 
Πόλεων πρός τήν βιβλιοθήκην τής ' Ε
θνικής Πατριωτικής ' Ενώσεως Κυπρια
κού Άγώνος (ΕΠΕΚΑ), τού όποιου,

τόσον ή καλλιτεχνική καί άρτιοτάτη έμ
φάνισίς του, όσον καί τό πλούσιον έθνι- 
κόν καί κοινωνικόν του περιεχόμενον, 
τό καθιστούν ένα άπό τά άξιολογότερα 
περιοδικά τού ' Ελληνισμού.

' Η ΕΠΕΚΑ εύχεται πρός τό περιοδι
κόν « Αστυνομικά Χρονικά» άπρόσκο- 
τον συνέχισιν τής έκδόσεώς του, ώς καί 
πάσαν πρόοδον καί έπιτυχίαν εις τούς 
εύγενείς έθνικούς καί κοινωνικούς του 
σκοπούς.

Μέ έξαιρετική έκτίμησιν 
Γεώργιος Εύστρατιάδης 

Πρόεδρος ΕΠΕΚΑ 
ΛΑΡΝΑΞ -  ΚΥΠΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τήν 27-11 -80 έκηδεύθη στό Α" Νε

κροταφείο ' Αθηνών ό έ.σ. 'Αστυνομι
κός Δ /ντής Β ' (5369) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τού Ίωάνου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1910 στά 
Μάρμαρα φθιώτιδος. Στην Α σ τυνο 
μία κατετάγη τό 1933. Προήχθη σέ 
Ύπαστυνόμο Β ' τό 1943, Ύπαστυ- 
νόμο Α ' τό 1946, Αστυνόμο Β ' τό 
1952, Αστυνόμο Α ' τό 1959 καί σέ 
Δ /ντή  Β ' τό 1965. Άπεχώρησε τού 
Σώματος τό 1968 μέ τό όριο ήλικίας.

ΜΑΡΑΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 14-12-80 έκηδεύθη στά νεκρο

ταφείο Ν. φιλαδέλφειας ό έ.σ. Αστυ
νομικός Δ /ντής Β ' (4486) ΜΑΡΑΓΟΥ
ΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τού Κων/νου. Ό  με- 
ταστάς έγεννήθη τό 1907 στό Μικρό

Χωριό Εύρυτανίας. Στήν Αστυνομία 
κατετάγη τό 1930. Προήχθη σέ Ύπα
στυνόμο Β ' τό 1941, Ύπαστυνόμο Α ' 
τό 1943, Αστυνόμο Β ' τό 1952, Α 
στυνόμο Α ' τό 1959 καί σέ Διευθυντή 
Β ' τό 1963, όπότε καί άπεχώρησε τή 
αιτήσει του.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 12-11-80 έκηδεύθη στό Β ' Νε

κροταφείο Αθηνών ό έ.σ. Αστυνόμος 
Β ' (3565) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
τού Γεωργίου. Ό  έκλιπών έγεννήθη εις 
Καλύδωνα Μεσσηνίας τό 1906. Εις τήν 
' Αστυνομίαν κατετάγη τό 1929. Προή
χθη στό βαθμό τού Ύπαστυνόμου Β ' 
τό 1946. Στό βαθμό τού Ύπαστυνό
μου Α τό 1950 καί σέ ’ Αστυνόμο Β ' τό 
1960. Τό έτος 1961 άπεχώρησε διά 
λόγους ύγείας.

9
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τήν 31-10-80 έκηδεύθη στό Νεκρο

ταφείο Καλλιθέας ό έ.σ. Αστυνόμος 
Β ' (3381) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
τού Γεωργίου. Ο μεταστάς έγεννήθη 
τό 1905 στά φιλιατρά Μεσσηνίας. Στήν 
Αστυνομία κατετάγη τό 1928. Προή

χθη σέ Ύπαστυνόμο Β ' τό 1944, Ύ 
παστυνόμο Α ' τό 1947 καί ’ Αστυνόμο 
Β ' τό 1958. Απεχώρησε τό 1960μέ 
τό όριο ήλικίας.

ΖΑφΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 17-9-80 έκηδεύθη έκ τού έν
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Πάτραις ’ Ιερού Ναοϋ Εύαγγελιστρίας, 
ό έν συντάξει 'Αστυνόμος Β ’ ΖΑφΕΙ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ο έκλιπών 
έγεννήθη τό 1905 εις Κουρτέσι 'Η 
λείας. Εις τό ' Αστυνομικόν Σώμα κατε- 
τάγη τό 1929, ώς Άστυφύλαξ. Προή
χθη εις άρχ/κα τό 1933; εις ' Ανθ/μον 
τό 1943; εις ' Υπαστυνόμον Β ' τό 1944 
καί Ύπαστ Α ' τό 1949, άποχωρήσας 
τού Αστυνομικοί) Σώματος τό 1954 
μέ τόν βαθμόν τοΰ Αστυνόμου Β".

ΛΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τήν 23-10-80 έκηδεύθη στό Π  Νε

κροταφείο Νίκαιας ό ’ Υπαστυνόμος Α ' 
Μ /Δ  (7860) ΛΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
τοΰ Γεωργίου.

’ Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1920- εις 
Βανάδα Μεσσηνίας. Στην ' Αστυνομία 
κατετάγη τό 1942. Προήχθη στό Βαθ
μό τοΰ Ύπαστυνόμου Α" τό 1973 καί 
έτέλει σέ μόνιμο διαθεσιμότητα.

ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 15-10-80 έκηδεύθη έκ τοΰ έν 
Πάτραις Ίεροϋ Ναοΰ 'Αγίου Διονυ
σίου καί έτάφη εις τό Α ' Νεκροταφείο 
Πατρών, ό έν συντάξει ’ Υπαστυνόμος 
Β ' ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος. ’ Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1918 εις 
Σκάλα Μεσσηνίας. Κατετάγη εις τήν 
Αστυνομία Πόλεων τό 1940. Προή
χθη ε ις " Αρχ/κα τό 1915 κ α ί' Ανθ/μον 
τό 1964.

' Απεστρατεύθη τό 1970, λόγω ο
ρίου ήλικίας, μέ τόν βαθμόν τοΰ ' Υπα- 
στυνόμου Β '.

b

ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τήν 21-10-80 έκηδεύθη στό Β ' Νε

κροταφείο Αθηνών ό έ.σ. 'Υπαστυ
νόμος Β ' (4502) ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ ΑΡΓΥ-

ΡΙΟΣ τοΰ Γεωργίου. Έγεννήθη τό 1909 
εις Καλάμας Μεσσηνίας. Στήν Αστυ
νομία κατετάγη τό 1930. Τό έτος 1960 
προήχθη στό βαθμό τοΰ Ύπαστυνό- 
μου Β ', όπότε καί άπεχώρησε τοΰ Σώ
ματος.

ΜΠΟΊ ΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τήν 11-11-80 έκηδεύθη στό Νεκρο

ταφείο Καλλιθέας ό ’ Ανθυπαστυνόμος 
(15486) ΜΠΟ Ι ΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
τοΰ Πέτρου.

' Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1931 στόν 
"Αγιο Νικόλαο Κερκύρας. Στήν Α σ τυ 
νομία κατετάγη τό 1955. Τό 1978 
προήχθη στό βαθμό τοΰ ’ Αρχιφύλακος 
καί τό 1980 στό βαθμό τοΰ ' Ανθυπα- 
στυνόμου.

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τήν 29-10-80 έκηδεύθη στό Νεκρο

ταφείο Περιστεριού ό έ.σ. 'Ανθυπα
στυνόμος (13573) ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΣ τοΰ Άνδρέου. Ο μεταστάς 
έγεννήθη τό 1927 εις 1 Αμάρυνθον Χαλ- 
κίδος. Στήν Αστυνομία κατετάγη τό 
1950. Τό 1978 προήχθη στό βαθμό 
τοΰ ' Ανθυπαστυνόμου, όπότε καί άπε
χώρησε τοΰ Σώματος.

ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•Τήν 21-11-80 έκηδεύθη στήν ιδιαι

τέρα του πατρίδα Κερασέα Λεχουρίου 
Καλαβρύτων ό έ.σ. ' Αρχιφύλαξ ΤΣΕΝ- 
ΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου. ’ Ο 
έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1922. Εις τήν

' Αστυνομία κατετάγη τό 1945 καί άπε
χώρησε μέ τό όριο ήλικίας τό 1974.

ΠΑΝΟΥΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ ήν 26-11-80 έκηδεύθη στό Νεκρο

ταφείο Άμφ ιθέας ένας έν ένεργεία 
έκλεκτός συνάδελφος, ό Ύπαρχιφύ- 
λαξ (17964) ΠΑΝΟΥΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ τοΰ Κων/νου.

Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1938 στό 
Νεοχώριον ' Ιθώμης Μεσσηνίας. Στήν 
' Αστυνομία κατετάγη τό 1961. Τόέτος 
1979 προήχθη στό βαθμό τοΰ Ύπαρ- 
χιφύλακος.

ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τήν 15-10-80 εις τό χωριό του Κα- 

ράτουλα - ' Ηλείας, έκηδεύθη, παρου
σία συγγενών καί συγχωριανών του, ό 
έν συντάξει Ύπαρχ/ξ ΛΑΓΙΟΣ ΑΝ
ΔΡΕΑΣ. ' Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1904, 
εις Καράτουλα - ' Ηλείας. ' Υπηρέτησε 
στό Αστυνομικόν Σώμα άπό τό έτος 
1928 μέχρι τό 1955 ότε κατελήφθη 
άπό τό όριο ήλικίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Καί άπό τη στήλη αυτή τοΰ 

εγκρίτου περιοδικού μαςέπι- 
θυμώ νά έκφράσω τίς θερμό
τερες ευχαριστίες, εμού καί 
τής οικογένειας μου, πρός 
όλους τούς άστυνομικούς καί 
διοικητικούς ύπαλλήλους, ό
λων τώγ ύπηρεσιών, γιά τήν 
συμμετοχή των στό βαρύτα
το πένθος μας, λόγω τοΰ 
άπροσδοκήτου καί αιφνίδιου 
θανάτου τής πολυαγαπημέ- 
νης μας καί άξέχαστης συζύ
γου καί μητέρας, ΔΑΝΑΗΣ, 
καθώς καί γιά τήν ολόθερμη 
συμπαράστασή των στό με
γάλο μας πόνο καί τή βαθειά 
μας λύπη.

Παναγιώτης Ραφτόπουλος 
' Αστυνομικός Διευθυντής Α'
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Α.Π.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113) 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: ΓΡΑφ ΙΚΑ Ι ΤΕΧΝΑΙ 
Αφοί Πρωτοπαπα & Σία Ε.Π.Ε.
Τηλ.: 5743410 - 3217725 - 3245393

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ  Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Υ :
Γιάννης Πρωτοπαπάς

Προϊστάμενος τμ. φωτοσύνθεσης:
' Αργύρης Βαβούρης

Οί κ.κ. συνδρομητές τοΰ περιοδικού μας 
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικής δΓ έπιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
' Εσωτερικού.....................................Δρχ. 250
Εξωτερικού.....................................Δολλ. 10
Οργανισμών, Συλλόγων κλπ...........Δρχ.400
Τιμή τεύχους:...................................Δρχ 40

Χειρόγραφα μελετών, δημοαιευομένων ή μή, δόν έπιστρίφον- 
ται. Α1 δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

όργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

Φωτογραφία· όπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΜΑΣ 
Αφιέρωμα γιά τήν ένταξη τής χώρας μας 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
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κ ά π ο ιο  έ γ κ λ η μ α .

ταν πιά διάκριση ανάμεσα σ' εκείνους 
πού διάπραξαν κάποιο έγκλημα κι εκεί
νους πού δέν έγκλημάτισαν μά είχαν 
ανάγκη άπό προστασία.

Τά δικαστήρια αύτά είχαν άρμοδιό- 
τητα νά μεριμνούν γιά τήν παροχή 
προστασίας, άλλά καί γιά τήν επιβολή 
τού νόμου άνάλογα μέ τήν περίπτωση 
πού παρουσιαζόταν. Στήν πράξη ή πο
λιτική πού άκολουθοϋσαν τά δικαστή
ρια αύτά ήταν νά μή επιβάλλουν τιμω
ρίες σέ καμιά περίπτωση.

Τό 1933 μέ τή θέσπιση τού Νόμου 
Περί Παιδιών καί Νεαρών Προσώπων 
εδραιώθηκε ή θέση των Δικαστηρίων 
γιά Ανήλικους κι έγινε καθαρό πώς 
πρώτο μέλημα ήταν ή άναμόρφωση κι 
εύημερία τών νεαρών εγκληματιών καί 
τό πρόβλημα τής έπιβολής ποινής είχε 
δευτερεύουσα σημασία.

Τό 1960, ύστερα άπό εμπειρία πάνω 
άπό μισό αιώνα, τό σύστημα τών Δικα
στηρίων γιά 'Ανηλίκους, άμφισβητή- 
θηκε άπό δύο επιτροπές πού διορίστη
καν άπό τήν Κυβέρνηση, μιά γιά τήν 
' Αγγλία καί τήν Ούαλλία καί άλλη γιά 
τή Σκωτία. ' Η πρώτη πού ήταν γνωστή 
σάν «' Επιτροπή ' Ινγλεπάύ» είχε δίλημ
μα σχετικά μέ τίς άντικρουόμενες δυό 
πλευρές τού προβλήματος δηλαδή τήν 
άντιμετώπιση τού εγκλήματος καί τήν 
φροντίδα γιά τήν εύημερία τών νέων, 
πού κατά τήν άποψη πολλών σχολια
στών, τά δικαστήρια γιά τούς 'Ανήλι
κους δέν μπόρεσαν νά λύσουν.

Οί συστάσεις πού έγιναν πάνω στό 
θέμα αύτό, όπως αύξηση τού ορίου 
ήλικίας γιά ποινικήν εύθύνην σέ 12, καί 
γιά νέες διαδικασίες γιά παιδιά κάτω 
τών 12 πού διέπρατταν εγκλήματα ώ
στε νά τυγχάνουν μεταχείρισης σάν 
πρόσωπα πού χρειάζονται «φροντίδα, 
προστασία, πειθαρχία ή έλεγχο» δε μπο
ρούσαν παρά νά θεωρηθούν σάν συμ
βιβαστικές.

' Εξ άλλου, ή επιτροπή Κιλπράντον 
γιά τή Σκωτία, άκολούθησε καθαρή 
γραμμή κι άπόρριψε, χωρίς καμμιά συ
ζήτηση, τήν ιδέα γιά τή λήψη δικαστι
κών μέτρων εναντίων άνηλίκων. 'Υπο
στήριζε πώς νεαροί παραβάτες κάτω 
τών 16 είτε αύτοί ήταν έγκληματίες είτε 
ήταν πρόσωπα πού είχαν μόνο άνάγκη 
άπό φροντίδα καί άγάπη έπρεπε νά 
παρουσιάζονται μπροστά σέ μιά ειδική 
επιτροπή πού μοναδική της έγνοια θά-

ταν νά βρει τήν κατάλληλη μεταχείριση 
άνάλογα μέ τά γεγονότα, πού θά παρα
δέχονταν τό παιδί καί οί γονείς του. 
"Αν τό παιδί άρνηθή τά γεγονότα, άν 
δηλαδή άρνηθή ένοχή, ή ύπόθεση θά 
πρέπει νά παραπέμπεται στό δικαστή
ριο τό όποιο, άν βρει πώς τό παιδί είναι 
ένοχο, έπιστρέφει τήν ύπόθεση στήν 
ειδική έπιτροπή γιά νά άποφασίσει γιά 
τήν μεταχείριση πού θά τύχει τό παιδί.

Στήν ’ Αγγλία τά Δικαστήρια γιά τούς 
’ Ανηλίκους παράμειναν καί ή ήλικία γιά 
ποινική εύθύνη αύξήθηκε στά δέκα κι 
έξακολουθοΰν νά λειτουργούν μέχρι 
σήμερα, παρά τίς συστάσεις τού έργα- 
τικοΰ Κόμματος καί τής ' Εργατικής Κυ
βέρνησης γιά τήν εισαγωγή τού θεσμού 
τών οικογενειακών δικαστηρίων καί Συμ

βουλίων, βασισμένων πάνω στή φιλο
σοφία τών προτάσεων τής ' Επιτροπής 
Κιλπράντον. ' Η μόνη αντίδραση γιά 
τήν εισαγωγή τού θεσμού τών οικογε
νειακών δικαστηρίων πού προβλήθηκε 
άπό όλες τίς πλευρές βασιζόταν στό 
γεγονός πώς θά δημιουργείτο προη
γούμενο νά στερείται κάποιος τήν έ- 
λευθερία του χωρίς νά ύπάρχει άπό- 
φαση άρμόδιου δικαστηρίου. Εξ αι
τίας αύτών καί άλλων άντιδράσεων οί 
προτάσεις άπορρίφθηκαν καί περισσό
τερο ήπιες άλλαγές ένσωματώθηκαν σ' 
άλλη Λευκή Βίβλο καί στόν περί Παι
διών καί Νεαρών Προσώπων Νόμο τού 
1969. Καί στό νόμο καί στή Βίβλο 
ύπάρχει πρόνοια γιά τή διατήρηση τών 
Δικαστηρίων γιά τούς Ανήλικους, μά

τίθενται περιορισμοί γιά τήν προσαγω
γή παιδιών καί νεαρών προσώπων σέ 
δίκη.

Ειδικά, τόν τελευταίο αιώνα ή πολιτική 
σ' ότι άφορα τήν έπιβολή ποινών άλ
λαξε, έξ αιτίας τών άλλαγών πού έγιναν 
στήν άντίκρυση τής παιδικής έγκλημα- 
τικότητας. ’ Ο ρυθμός τής άλλαγής αυ
τής ήταν άργός μά σταθερός καί πολλές 
φορές ή έπίσημη πλευρά βρισκόταν ν ’ 
άκολουθεϊ τά πειράματα καί τίς έρευνες 
πού έκαμναν ομάδες έθελοντών. Πολ
λές άπό τίς μεθόδους στίς όποιες έγινε 
άναφορά συνυπήρχαν καί παλαιές μέ
θοδοι καί έπιχειρήματα έξακολουθοΰν 
καί σήμερα νά ύπάρχουν σέ έλαφρά 
τροποποιημένη μορφή. Γιά παράδειγ
μα φυλακές καί άλλα κέντρα στά όποια

κρατούνται νέοι, (πού σύντομα θ' άντι- 
κατασταθοΰν μέ άλλου τύπου ιδρύμα
τα) έδημιουργήθηκαν μόλις τό 1948 
καί προορίζονταν γιά έκείνους πού θεω
ρούνταν πώς έχρειάζονταν «ένα σύν
τομο μά δυνατό σιόκ» ή άποστέρηση 
τής καλοπέρασής τους γιά νά βροΰν τό 
σωστό δρόμο.

Μά ή υιοθέτηση καινούργιων μεθό
δων δέν περιορίστηκε μόνο στή μετα
χείριση τών νεαρών έγκληματιών μά 
στήν άντίκρυση γενικά τού όλου προ
βλήματος έπιβολής ποινών. Σύμφωνα 
μέ τίς νέες άντιλήψεις δίδεται περισσό
τερη έμφαση στή έπανακοινωνικοποίη- 
ση παρά στήν τιμωρία.

Συνέχεια στή σελ. 160
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'Ε π ά νω : Ό  Ά θ η ν α ιο γ ρ ά φ ο ς  Δ η μ ή τ ρ ιο ς  

Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ . Σ τ ή ν  α π έ ν α ν τ ι σ ελ ίδ α : « Γ ώ
νιες» τ ή ς  Α θ ή ν α ς  π ο ύ  ά γ α π ο ϋ σ ε  ιδ ια ίτερ α  

ό  Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ .

Τοΰ κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Καμπούρογλου ήταν, όπως εύστοχα σημείωσε ό Ά χιλλέας Κύρου, «ό 
συνδυασμός τής σοφίας καί τής χαρας τής ζωής». Ποτέ δέν τόν είδε κανείς 
μελαγχολικό, σκουντούφλη, άναποφάσιστο. "Οσοι τόν άκουγαν νά μιλάει 
στίς γύρω από τήν ’Αττική εκδρομές τοΰ «'Οδοιπορικού Συνδέσμου», πού 
αυτός είχε ιδρύσει, κρέμονταν από τά χείλη του.

Δ ΕΚΑΠΕΝΤΕ χρόνια προτού νά ί- 
δεϊ τό φώς τό «Ταξίόι» τού Ψυ- 

χάρη, πού τόσο έπέδρασε στήν επικρά
τηση τής δημοτικής, βραβεύτηκε στό 
Βουτσιναϊο διαγωνισμό ή ποιητική συλ
λογή «' Η φωνή τής καρδιάς μου». Α
νήκε στό Δημήτριο Καμπούρογλου, πού 
μόλις είχε συμπληρώσει τά εϊκοσί του 
χρόνια. Αύτή ή βράβευση εξόργισε τούς 
βαρύγδουπους πνευματικούς ήγέτες τής 
εποχής, καί γιατί τά τραγούδια τής 
συλλογής ήτανε γραμμένα στή ζωντα
νή γλώσσα τοΰ λαού καί γιατί άνάμεσά 
τους δέν ύπήρχε ίχνος ρομαντισμού. 
’’ Ηταν όλα άπλά, τρυφερά, χαρούμενα 
καί καθόλου ρητορικά, άντίθετα μ' έ- 
κεϊνα πού γράφανε οί γύρω άπό τόν 
Άχιλλέα Παράσχο όλοφυρόμενοι ο
παδοί τής Πρώτης ' Αθηναϊκής Σχολής. 
Ά λ λ ' άν αύτοί πήραν έχθρική στάση 
απέναντι στό νεαρό ποιητή, μερικά φω
τισμένα πνεύματα δέ διστάσανε νά τόν 
περιβάλλουν μέ άγάπη καί νά έξάρουν 
τήν πρωτοτυπία, τήν ειλικρίνεια καί τό 
θάρρος του. ’ Ο Κωστής Παλαμας ήρθε 
στήν ' Αθήνα άπό τό Μεσολόγγι γιά νά 
γνωρίσει καί νά συγχαρεί τό νεαρό 
έπαναστάτη.

Αίγιο άργότερα, συγκεκριμένα τό 
1874, ό Καμπούρογλου ύπέβαλε στόν 
ίδιο διαγωνισμό μιά συλλογή μέ σατι
ρικά ποιήματα κ' έμμετρες παρωδίες. 
“ Ενα άπό τά πιό δημοφιλή ποιήματα 
τού Παράσχου τό παρωδούσε μέ τέ
τοιους στίχους:
«Θέλω τήν φίλην φθισικήν, άσωμον, 
στάκτην, κόνιν,

άνεμον, έπιθάνατον, φάσμα, άθανα- 
σίαν
αύτήν νά έχω άδελφήν καί άδελφήν 
μου μόνην,
άλλ' όχι καί νυμφίον μου, άλλ' όχι καί 
νυμφίαν..»

' Επί δέκα περίπου χρόνια ό Καμπού- 
ρογλου έγραφε κιόλας έρωτικούς, παι- 
χνιδιάρικους, χιουμοριστικούς καί φυ
σιολατρικούς στίχους, ένώ, κατά τό 
παράδειγμα τής μητέρας του, δέν έ
παυε ν ’ άσχολείται μέ τή λαογραφία 
καί μέ τήν «παλαιότητα», όπως έτόνιζε 
ξεχωρίζοντάς την άπό τήν άρχαιότητα.
" Επειτα άφοσιώθηκε σ' αύτή μέ πάθος.
' Εμελέτησε άπειράριθμα βιβλία, επί
σημα έγγραφα, χειρόγραφα μισοσβη- 
σμένα καί άφιερώματα κτητόρων ναών, 
επιγραφές σέ πέτρινες στήλες, καί μπό
ρεσε ν ' άντλήσει άπ' όλα αύτά στοι
χεία ικανά νά τόν έμπνεύσουν καί νά 
τόν βοηθήσουν νά γράψει τήν ιστορία 
τής τουρκοκρατουμένης Αθήνας, των 
δύο τελευταίων αιώνων ιδίως. 1 Από τό 
πλήθος τών έργων πού έγραψε γύρω 
άπ' αύτά τά θέματα άναφέρουμετά πιό 
άντιπροσωπευτικά: «’ Ιστορία τών Α 
θηνών έπί τουρκοκρατίας» (τρείς τόμοι), 
«Τό Ριζόκαστρο», «Τό Δαφνί», «Οί Χαλ- 
κοκονδύλαι», «'Η Δούκισσα τής Πλα- 
κεντίας», «' Η νεράιδα τοΰ Κάστρου» 
(δράμα πού παίχτηκε τό 1894), «Τό 
παιδομάζωμα» (δράμα βραβευμένο στό 
Ρετσιναϊο διαγωνισμό). «’ Αθηναϊκά διη
γήματα», «'Αττικοί έρωτες», «Ή  κυρά 
Τρισεύγενη καί άλλα διηγήματα», «Το
πωνυμικά παράδοξα», « Ό  άναδρομά-

ρης τής ' Αττικής». ' Αλλά καί άλλης 
λογής βιβλία έγραψε ό χαλκέντερος 
έκεϊνος δημιουργός, πού έπί έβδομήντα 
χρόνια ύπηρέτησε τά ' Ελληνικά Γράμ
ματα.

' Ο Καμπούρογλου ήταν, όπως εύ
στοχα σημείωσε ό ' Αχιλλέας Κύρου, «ό 
συνδυασμός τής σοφίας καί τής χαράς 
τής ζωής». Ποτέ δέν τόν είδε κανείς 
μελαγχολικό, σκουντούφλη, άναποφά- 
σιστο. "Οσοι τόν άκουγαν νά μιλάει 
στίς γύρω άπό τήν Α ττ ική  έκδρομές 
τοΰ «'Οδοιπορικού Συνδέσμου», πού 
αύτός είχε ιδρύσει, κρέμονταν άπό τά 
χείλη του. Κι όχι μόνο γιατί φρόντιζε ν' 
αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές τής ι
στορίας, άλλά καί γιατί κατόρθωνε νά 
διανθίζει τήν ομιλία του μέ χαριτωμένα 
άνέκδοτα καί πνευματώδη άστεϊα. Ό 
ταν γιορτάσαμε τή 200ή εκδρομή τοΰ 
σωματείου, τόν παρακαλέσαμε νά πεϊ 
κάτι. Αύτοσχεδίασε έναν «έπιτραπέζιο» 
λόγο, καθώς είπε, πού κράτησε πολύ, 
γιατί μόλις τελείωνε κάθε φράση ξε- 
σπούσανε χειροκροτήματα. Τόν καιρό 
πού ό Κοτζιός άποκάλυψε τή στημένη 
στήν καρδιά τής Πλάκας προτομή του, 
έκανε τό τραπέζι σέ μιά μικρή συντρο
φιά. Μετά τό γεύμα μέ άνάγκασε νά 
πλέξω έμμετρα τό έγκώμιο τοΰ Ά θ η - 
ναιογράφου. Τί νά κάνω; δέχτηκα. Με
τά ό τιμώμενος μίλησε μέ τρόπο θαυ
μαστό. Κάθε φράση του ήτανε δίδαγμα 
άλλά καί χιούμορ.

Τήν άλλη μέρα ό Καμπούρογλου ήρ
θε νά μέ πάρει γιά νά μέ συστήσει στό 
φίλο του Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο
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Παπαδόπουλο. Στό δρόμο, ανάμεσα σέ 
πολύτιμες πληροφορίες γιά τό εξαίσιο 
εκκλησάκι πού στολίζει τήν πλατεία 
Μητροπόλεως κι άλλες σχετικές μέ τήν 
οικογένεια Μπενιζέλου καί τήν Αγία 
Φιλοθέη, μού άφηγήθη τό έξης άνέκ- 
δοτο: "Ενας μερακλής Πλακιώτης πού 
τά 'πίνε μέ τή συντροφιά του, τό 'χε 
παρακάνει, ή γυναίκα του τόν άπείλησε 
πώς άν πάει στό σπίτι μετά τή μία θά τόν 
δείρει μέ τήν παντόφλα. Τήνϊδια νύχτα 
άργησε πολύ' δέν άναψε τό φώς, καί 
προχώρησε πατώντας στά νύχια. Σκούν
τησε όμως σέ μιά καρέκλα καί ή γυναίκα 
του πετάχτηκε ξεφωνίζοντας. Αύτή τή 
στιγμή τό ρολόι χτύπησε τρεις φορές. 
«Καλά ντε, είπε ό μπεκρής, τό ' πες μιά, 
τό πες δυό, τό ' πες τρεις. Τ ' ακούσαμε, 
μιά είναι ή ώρα».

Πιστεύω πώς αξίζει νά διαβαστεί ένα 
άφήγημα τοΰ Καμπούρογλου πού πε- 
ριέχεται στό βιβλίο του «'Αττικοί έρω
τες» καί τιτλοφορείται « Ό  Σαρής»:

«Λίγα κιτρινισμένα φύλλα άπόμειναν 
πιά στή μεγάλη κληματαριά, πού σκε
πάζει όλο τό παζάρι τής ' Αθήνας. Γύρω 
άπ' τό συντριβάνι είναι τοποθετημένοι 
μεγάλοι πάγκοι καί πρό πάντων φαρδοί 
γιά νά χωρούν τούς Τούρκους, πού 
κάθονται σταυροπόδι. Σ' αύτούςάπά- 
νω κάμποσοι άγάδες, μέ ποικιλία κα-

βουκιών κατά τό σχήμα καί σαρικιών 
κατά τό χρώμα, τραβούν τώρα τό τσιμ
πούκι των ή ρουφούν τό ναργκιλέ των 
μέ μεγάλην ήδονή καί πολύ εύχαριστη- 
μένοι άπ' τήν τύχην των, πού θέλησε 
νά γίνουν κύριοι τέτοιας χώρας. Καί ό 
καφετζής πηγαινόρχεται μέ τά ζάρφια 
καί μέ τό καφόμπρικο, πού αχνίζει. Τό 
τζαμί τούς βαστά τόν άέρα καί σήμερα 
είναι πολύ χειμωνιάτικη λιακάδα.

Αύτούς τώρα έξακολουθεϊ νά περιερ
γάζεται μέ τρόπο ό Βύρων, καί βλέπον
τας τήν σοβαρότητά των προσπαθεί νά 
κρατήσει τά γέλια.

Είδαν οί Τούρκοι τό λόρδο. "Αλλοι 
τόν γνωρίζουν κι άλλοι έχουν γ ι' αύτόν 
άκουστά γιατί ό ερχομός περιηγητών 
πάντοτε έκανε τήν εντύπωση ένός ταξι
διάρικου άστεριοΰ, πού φωτίζει άξα
φνα τόν κατάμαυρο ούρανό. Καί στέλ
νοντας πρός αύτόν τόν νεώτερόν τους 
τόν προσκαλοΰν μέ άνατολικούς τεμε
νάδες καί μέ γλυκόλογα νά πιει μαζί 
τους καφέ. Καί ό Βύρων δέχεται.

"Ησαν όλοι εύθυμοι καί γελαστοί 
καί, σπάνιον πράγμα διά Τούρκους, 
ήσαν καί ομιλητικοί. Κοντά στ' άλλα 
ήρθε καί ό λόγος γιά έναν επίσημο 
"Ελληνα, πού εύρέθη τήν νύχτα σκο
τωμένος, κι έδειχναν τάχα πώς τούς 
μέλλει ν ' άνακαλύψουν τόν ένοχο.

— Μή σκοτίζεστε, είπε τότε δυνατά 
ένας άπ' αύτούς, ό πιό χωρατατζής, θά 
τόν έφαγ' ή Λάμια.

— Αύτό θά είναι, αύτό θά είναι... 
είπαν οί άλλοι όλοι, κι έβαλαν τά γέλια

άλλάζοντας ομιλία.
' Ο Βύρωνέθύμωσεπολύ.' Εσηκώθη 

σέ λίγο κι έφυγε χωρίς νά τούς καλο- 
χαιρετίσει. Είχε πάρει όμως τό μάτι του 
ένα νέον ' Αθηναϊον, ό όποιος κοντο
στεκότανε καί περνώνταςάπό ' κεί είχεν 
άκούσει τήν ομιλία τών Τούρκων..." Η
ταν ώραϊο κι εύρωστο παλικάρι ό νέος 
αύτός. Τοΰ γνέφει νά σταθεί καί τόν 
πλησιάζει.

— Δέ σέ βλέπω, μού φαίνεται, γιά 
πρώτη φορά!

— Ναί, μιλόρδε' είχα άνέβει στήν 
' Ακρόπολη νά σάς πώ ότι είναι ώρα νά 
κατέβετε.

— Είσαι Αθηναίος;
— Μάλιστα.
— Πώς σέ λένε;
— Νικόλα Σαρή.
—"Ακόυσες τί έλεγαν οί άγάδες καί 

γελούσαν;
— Τό άκουσα.
— Καί τραβάς τό δρόμο σου; Στά- 

σου. "Οχι έτσι ταπεινά. Στάσου ίσια!
Ό  Βύρων θυμώνει καί άκράτητος 

τόν τινάζει άπ' τόν ώμο καί τοΰ φωνά- 
ζε'_

Ξύπνησε! Δυστυχισμένοι, πώς καταν
τήσατε! Κανείς δέ σάς γνωρίζει πιά! 
Εϊσθε άνάξιοι νά χετε τοΰ "Ελληνος, 
τοΰ Αθηναίου τό όνομα.

— Μάς έτσάκισε, μιλόρδε, ή σκλα
βιά!

— Κουτός είσαι. ’ Η σκλαβιά αύτή 
θηρίο είναι;

— Μεγάλο καί φοβερό.
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— Τότε σκότωσε το.
—" Εχει ένα σωρό κεφάλια.
— Καί σείς ένα σωρό χέρια.
— Τά χέρια τί μάς ώφελοϋν σάν όέν 

έχουμε άρματα;
— Τά λιοντάρια έχουν άρματα;
Τότε ό Σαρης ήσυχα-ήσυχα, άλλά μέ

κάποια άξιοπρέπεια, τοϋ λέγει:
—” Ακουσέ με, μιλόρδε. "Ανσηκώσει 

κανείς άπό μας τό χέρι άπάνω σέ κά
ποιον Τούρκο, δέν θά χαθεί μονάχα 
αύτός. Θά πάθει όλο του τό σόι. Θά 
πάθουν άθώοι άνθρωποι...

— Λογικά μιλάς, δυστυχισμένε ρα
γιά, μά ή λογική δέν χρησιμεύει πάντα. 
Λογικώτερο πράγμα άπ' τή δειλία δέν 
ύπάρχει στόν κόσμο. Πάντα έχει τό 
δίκιο της. "Οταν σάς έσκλάβωσαν οί 
Τούρκοι, ήσαν λογικοί; Τό άλυσοδεμέ- 
νο χέρι πρέπει νά προσπαθεί νά σπάσει 
τίς άλυσίδες του κι όχι νά ζητάει βοή
θεια άπ' τόν ούρανό. "Ενας άλυσοδε- 
μένος σκλάβος σήκωσε μιά φορά ψηλά 
τό χέρι του καί ζητούσε τήν προστασία 
τού ούρανού' καί ξέρεις τότε όούρανός 
τί έκαμε; '  Ερριξε κεραυνό καί τόν έκα
ψε...

' Ο Σαρης, όσο μιλεϊ ό Βύρων, παθαί
νει άλλοιώσεις στήν έκφραση τής μορ
φής του. Καί τώρα σκεπάζει τό πρόσω
πό του μέ τά χέρια καί κλαίει.

Ό  Βύρων μεταβάλλεται εύθύς, μα
λακώνει καί τόν πλησιάζει.

— Δυστυχισμένο παιδί! Μήν εξατ
μίζεις τή φωτιά τού στήθους σου. Μή 
μεταβάλεις τό αίμα σου σέ δάκρυα!
Απ' τή σκλαβιά ώς τήν έλευθερία καί 

τόν τάφο ή εκλογή είναι εύκολη. Σώνει 
πιά! "Αν είναι ή χώρα σας σκλαβωμένη, 
τά βουνά σας καί τά κύματά σας είν' 
ελεύθερα. ' Η έλευθερία δέ θέλει προ
σευχές καί λιβάνια. Θέλει παιάνες, θέλει 
θύματα! Σήκωσε τό κεφάλι σου κι ύ
στερα σήκωσε καί τήν ψυχή σου!

' Ο Σαρής προχωρεί δύο-τρία βήμα
τα καί γυρίζει πίσω. Είναι άλλος άνθρω
πος.

— Μιλόρδε! Κάθε φορά πού βρί
σκεται σκοτωμένος ένας χριστιανός, τό 
άκούσατε, οί Τούρκοι λένε πώς τόν 
έφαγε ή Λάμια....

— Λοιπόν;
— Σοΰ ορκίζομαι, μιλόρδε, πώς ή 

Λάμια θ' άρχίσει νά τρώει τούς Τούρ
κους!...».

Μιά μέρα τού 1942 ό Καμπούρο- 
γλου μοϋ είπε: «Τό Δεκέμβριο τού 1952 
θά γιορτάσω τήν πρώτη έκατονταετη- 
ρίδα μου. "Εχε ύπ' όψη σου πώς είσαι 
καλεσμένος άπό τώρα». Δυστυχώς πέ- 
θανε σέ λίγο, πρίν κλείσει τά ένενήντα 
του χρόνια.

ΓΡΑΦΕΙ Ο τ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ κ. ΗΛ. ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΟΥΑΛΛΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ Ή  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;

Τραγούδια λυπητερά 
καί μοιρολόγια σάν τραγούδια

Α ΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ στήν προηγούμενη επιφυλ
λίδα μέ ένα άπό τα πλέον δραματικά έγ- 

κλήματα τού μεσοπολέμου πού είχεν άναμο- 
χλευθή άπό τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Ήταν 
ή «άπαγωγή» καί ή «σφαγή» τοϋ μικροϋ Λουκά 
Στάμου οτήν περιοχή Λειβαδιάς από κάποιον 
Σωτήρχαινα, ό όποιος, πέρασε από δίκη, κατεδι- 
κάοθη οτήν ποινή τοϋ θανάτου, καί έξετελέοθη 
χωρίς νά έχη γίνη γνωστό πότε, ποϋ, καί πώς 
έθανατώθη τό άφαντο θύμα. Καί, όπως είπαμε 
αύτή ή ύπόθεση έχει έλθει καί άλλωτε οτό φώς 
τής δημοσιότητος, καί δή, άπό τή οτήλη τοϋ 
χρονικογράφου καί θεατρικού συγγραφέα Αλέ- 
κου Σακελλάριου οτόν όποιον, δώσαμε καί 
κάποιαν άπάντηση πού δημοσιεύτηκε άπό τή 
οτήλη του.

Συνέβη, όμως, ό ίδιος, μετά ένα χρόνο, στις 
17.12.78 άπό τήν ίδια στήλη, στόν «ΕΛ. ΚΟΣΜΟ» 
ν άσχοληθή μέ τραγούδια πού είναι μαζί καί 
μοιρολόγια βγαλμένα άπό τόν άνθρώπινο πόνο, 
ϋστερ άπό ένα έγκλημα ή ένα θανατηφόρο 
δυοτύχημα.

Εδώ, όμως, πρέπει νά οημειώσουμε, μιά 
διαφορά, οέ τούτα τά λυπητερά τραγούδια 
συνθεμένα άπό τή λαϊκή μοΰοα πού άπηχεϊ οέ 
εύρύτερα στρώματα τής κοινωνίας, από τά 
αύτοσχεδιασμένα μοιρολόγια οτό στενό κύκλο 
τοϋ «προκείμενου» νεκρού, μ ' όλο πού ύπάρ- 
χουν καί μοιρολόγια οάν τραγούδια. Λογουχάρη, 
ατή Μάνη, παλιότερα, χαρακτήριζε ύπέρτατη 
ψυχική δόνηοη διά τοϋ «έν χορώ» θρήνου τά 
μοιρολόγια, βγαλμένα άπό τόν άνθρώπινο πόνο,

ϋστερ άπό τά πάθη καί τά παθήματα τών 
άνθρώπων όπως καί τών Ατρειδών.

"Ομως, ύπήρχαν καί μοιρολόγια συνθεμένα 
καί έκτελεομένα τραγουδιστά, πού, οάν τ '  
άκουγε κανείς καθώς τ ' αύτοοχεδίαζε ή γυναί
κα μοιρολογώντας μέ λόγια ήμερα καί άπαλά μέ 
μιά μουσικότητα, οάν άπό ορατόριο τοϋ Μέντελ-
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Α ρ ισ τε ρ ά :  ' Ο  ια τρ ο δ ικ α σ τή ς  Ιω ά ν ν η ς  Γε- 
ω ρ γ ιά δ η ς : Σ τ ή  γ νώ μ η  τ ο ύ  δ ια π ρ ε π ο ύ ς  κ α θ η -  

γ η το ύ  σ τη ρ ίχ θ η κ ε  τό  δ ικ α σ τή ρ ιο  κ α ί ά θ ώ ω α ε  

τή ν  Ο ύ α λ λ ό ν . ’ Επάνω : ' Η  Μ α ρ γ α ρ ίτα  Ο ύ α λ -  

λόν.

σον, κι ϋοτερ από τή «διαπαοών» πού είχαν 
άνεβάσει τό θρήνο τά μοιρολόγια τά σπαρακτικά 
μέ τήν ύπόκρουαη τής καμπάνας τού χωριού 
-πρόσταγμα αγάπης-, έννοιωθε ν άπαλύνουν 
τόν πόνο, όπως τό πάρα κάτω.

-Μαζί μέ τόν αύγερινό 
ξημέρωσε τσή μέρα' 

τσαί μεϊς ξημερωθήκαμε, 
μά ού, δέν ξημερώθητοες 

ψυχή μου...

ΣΤΗΝ έποχή τού μεσοπολέμου ύπήρξαν πολλά 
στυγερά έγκλήματα φονικά καί πολλά μετά τό 
έγκλημα τραγούδια λυπητερά (πού όμως δέν 
είναι πουθενά καταγραμμένα, όπως καί οί δικα
στικές πλάνες καί τά έγκλήματα πού παρουσιά
ζουν έγκληματολογικάν ένδιαφέρον).

"Ενο άπό τά λυπητερά τραγούδια μέ τά όποια 
άοχολήθηκε ή πάρα πάνω οτήλη, ήταν καί τό 
« Αγόρι μου έλα ξύπνα καί γύρε οτήν άγκαλιά

μου...», αυνθεμένο μετά άπό τό φονικό έγκλημα 
πού κατηγορήθη ότι διέπραξε οτήν Αθήνα, πριν 
6 χρόνια άπό τό έγκλημα τής Λειβαδιάς, ή 
άλλοδαπή Μαργαρί τα Ούαλλόν, μέ θύμα νεαρό 
βλαστό τής γνωατής Αθηναϊκής οικογένειας 
Καλομοίρη.

"Ετσι έγινε καί μέ τό άλλο «άγόρι» τής 
Λειβαδιάς, τό μικρό Λουκά Στάμου.

Μετά τό χαμό του, ένα άλλο λυπητερό 
τραγούδι άκούοταν ατούς δρόμους τής Λειβα
διάς πού, όμως, όπως είπαμε, δέν ξέρουμε 
καλά, καλά, άν ήταν γιά τό θύμα ή γιά τόν 
φερόμενο, οάν «άδικοεκτελεσμένο» δράστη. 
Όμως, όπως καί νά έχει τό πράγμα, τά δυό 
έγκλήματα τής Αθήνας καί τής Λειβαδιάς, 
έχουν οά κοινό σημείο τό λυπητερό τραγούδι, τό 
νεαρό τής ήλικίας τών θυμάτων τους πού 
ουγκινεΐ, ενώ, έξάλλου, συμπίπτουν περίπου καί 
χρονικά. Όπως συμβαίνει, μαζύ μέ μικρή χρονι
κή διαφορά, οτό τέλος μιοοϋ αιώνα, νά τά 
ξεκινήσουν καί νά τά φέρουν στή δημοσιότητα 
δύο άκούραοτοι χειριστές τής πέννας ό Αλέ- 
κος Σακελλάριος καί ό άστυνάμος Σαράντης 

Αντωνδκος.
Καί τώρα, προκειμένου νά μιλήσουμε καί γιά 

τό «έγκλημα» τής Αθήνας, άφού άναφερθήκα- 
με καί οτό λυπητερό τραγούδι, δέν έχουμε, 
παρά, νά μεταφέρουμε έδώ, όπως έχει, τήν 
άπάντηοη πού ήδη έχουμε δώοει καί γι αύτό τό 
έγκλημα, καί δημοσιεύτηκε άπό τή στήλη τού κ. 
Σακελλάριου οτόν «ΕΛ. ΚΟΣΜΟ», στις 28-12-78.

«Πραγματικά, είναι πολλές οί περιπτώσεις 
πού ή λαϊκή μοϋαα έθρήνησε μέ μεταθανάτια 
τραγούδια θύματα φονικών έγκλημάτων, δυστυ
χημάτων ή δικαστικών πλανών. Όσο γιά τό 
νεαρό Καλομοίρη περί ου ή άπό 17-12-78 στήλη 
σας, ό τρόπος τής θανατώαεώς του είχεν 
άποτελέοει κλασική περίπτωση «αύτοκτονίας ή 
έγκλήματος;» Καί παρά τό γεγονός ότι, ή 
κατηγορηθεΐοα «έπί άναιρέοει» Μαργαρίτα Ούαλ
λόν ήθωώθη, τό έρώτημα έμεινε χωρίς άπάντη- 
αη. Τούτο δέ, διότι ό ιατροδικαστής Ξάνθης οτήν 
πρώτη γνωμάτευση τού όποιου έστηρίχθη ή 
κατηγορία έξεταζόμενος οτό άκροατήριο, έκα
με στροφή 180 μοιρών, καί άπεδέχθη τή γνώμη 
τού καθηγητοϋ Ίωαν. Γεωργιάδη, ότι ή όπή 
εισόδου τού βλήματος, ήτο έκ τών έμπροσθεν, 
καί «όχι» έκ τών νώτων καθώς ύπεοτήριζε οτήν 
πρώτη έγγραφο γνωμάτευσή του. Δηλαδή, παρε- 
δέχθη, ότι, ή είσοδος τού βλήματος, ήτο εις τό 
«άνω τριτημόριον τής πρόσθιας έπιφανείας τού 
άριοτεροΰ βραχίονες», καί ή έξοδος, εις τήν 
δεξιάν ώμοπλάτην».

"Ετσι, όμως, ή τελική σύμφωνη γνώμη τών 
ιατροδικαστών, έκάλυπτε κάπως τούς ίοχυρι- 
ομούς τής κατηγορουμένης, ότι, τό όπλο έκπυρ- 
σοκρότηοε τή στιγμή πού τό θύμα άπεπειράθη 
ν ' αύτοκτονήοη, καί ή ιδία προοεπάθησε νά 
άποτρέψη τόν κίνδυνο. Όμως, έδώ προέκυψε 
ένα άλλο ζήτημα, άν δηλαδή ήτο δυνατός ό 
θανατηφόρος αύτοτραυματιομός μέ τήν άνωτέ-

ρω φοράν τού βλήματος. Καί ενώ οί ίατροδικα- 
σταί άπέκλεισαν αύτήν τήν δυνατότητα, καί άρα 
δέν απέκλεισαν τό έγκλημα, ό έξεταοθείς 
έπίοης άξιωματικός τού πυροβολικού ώς πραγ- 
ματογνώμων, έγνωμάτευοεν άντιθέτως, καί άρα 
εύθυγραμμίοθη μέ τούς ίοχυριομούς τής κατη
γορουμένης τής όποιας τήν άπαλλαγήν, κατόπιν 
όλων τούτων, έζήτησεν ό «αίρεοιώτης» τής 
Δικαιοσύνης είοαγγελεύς, όπερ καί έγένετο.

» Ετσι, μέ συνεχείς διαφωνίες καί άντεγκλή- 
οεις διεξήχθη ή δίκη έκείνη εις τό Κακουργιοδι- 
κεΐον Αθηνών τήν 24-10-24 ή καί άποκληθεϊοα 
άπό τόν Κ. Αθάνατο «τής ήδονής καί τού 
θανάτου», μετά τήν όποιαν, «αί παρακολουθήσα- 
οαι αύτήν Ατθίδες, έδοκίμαοαν τήν λύπην τήν 
όποιαν δοκιμάζει κανείς όταν κλείνει τήν τελευ
ταία σελίδα ένός ώραίου μυθιστορήματος».

» Καί ένώ έκλεινεν ή τελευταία σελίδα τού 
δράματος, ένας θρηνώδης άπόηχος από τό 
μεταθανάτιο έκεϊνο τραγούδι μαζί καί μοιρολόγι, 
προερχόμενος άπό τά πλήκτρα οργάνων πλανό
διων όργανοπαικτών, κατέθλιβε τις ψυχές τών 
πολιτών οτούς δρόμους, γιά τήν κάτω άπό τις 
συνθήκες αύτές άπώλεια ένός νεαρού βλαστού 
γνωστότατης Αθηναϊκής οικογένειας.

« Αγόρι μου, έλα ξύπνα...
» Καί σείς κ. Σακελλάριε, μαζί μέ τήν έντρύ- 

φηση πού προσφέρετε οτούς άναγνώοτες οας 
άπό τήν παρουσίαση παλαιών άναμνήοεων οας 
καί καθώς θέλετε γεγονότα όπως ή ύπόθεοη 
Σωτήρχαινα - Στάμου, ή Καλομοίρη ή Αθανασό- 
πουλου, ή άπό άλλους τό έγκλημα Ν. Σμύρνης 
(άδελφών Κουρούαη) ή τών «δύο Δράκων» τής 
θ/νίκης κ.λ.π., άοφαλώς, όλοι, είοθε άνύποπτοι 
γιά τό έγκληματολογικό ύλικό πού ανασύρετε 
οτήν έπιφάνεια, άλλως τεθαμμένο, όχι μόνον γιά 
έντρύφηση, άλλά καί γιά προβληματισμό οτούς 
ασχολούμενους μέ τήν δίωξη τού έγκλήματος».

Σέ μιά δίκη, πού ή «έπί άναιρέοει» κατηγορία 
στηρίχτηκε έξ ολοκλήρου οτή γνωμάτευση τού 
ίατροδικαοτοϋ, ώς πρός τήν όπή εισόδου καί 
έξόδου τού βλήματος, καί ή διεξαγωγή τής 
όποιας έγινε μέ συνεχείς διαφωνίες καί άντεγ- 
κλήοεις τών παραγόντων τής δίκης, καί αύτοϋ 
τού ίατροδικαοτοϋ πού διεφώνηοε μέ τόν ίδιο 
τόν έαυτόν του, καί, παρά τό τελικό άποτέλε- 
ομα, είναι δύσκολο ν ' άποκλείει κανείς τήν 
περίπτωση δικαστικής πλάνης. Καί δικαστική 
πλάνη δέν είναι μόνο ή καταδίκη τού άθώου, 
άλλά καί ή άθώωρη τού ένοχου.

Ό ιατροδικαστής Ξάνθης, τήν τόοο έντυπω- 
σιακήν μεταστροφή τής γνώμης αύτοϋ ατό 
άκροατήριο, τήν δικαιολόγησε μέ τόν ισχυρισμό 
ότι ή Αστυνομία δέν διαφύλαξε καί δέν τού 
προοεκόμιοε τά ένδύματα τού θύματος, καθώς 
καί οτήν μυωπία αύτοϋ.

Όπως όμως καί νά έχουν τά πράγματα, τά 
ο φ  ά λ μ α τ α  καί οί π α ρ α λ ε ί ψ ε ι ς  ήταν 
πάντοτε ουνηθέστερες περιπτώσεις.

Αλλά περί αύτών θά άσχοληθοϋμε σέ άλλη 
έπιφυλλίδα.
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Τ Ο Φ ΑΙΝ Ο Μ ΕΝ Ο  δ έ ν  ε ίνα ι μό
νο ελλην ικό . Π αντού  σ χεδόν 

σ τόν κόομο υπάρχει μιά ύποβό- 
σκουσα «διαφωνία» μ ετα ξύ  αστυ 
νομ ίας καί πολιτών, μιά καί ή άστυ- 
νομία θεω ρε ίτα ι σάν εκφ ρα σ τής  τή ς  
κρατικής έξουσ ίας. Κι επ ειδή  ή κρα
τική  εξουσ ία  δλο καί π ερ ισσότερο  
«υπ εισέρχετα ι»  καί ρ υ θ μ ίζε ι τή  ζωή 
μας σάν ατόμων, σάν πολιτών, σάν 
έπ αγγελματιώ ν, σάν κοινωνικών όν- 
των, παράλληλη ε ίνα ι καί ή πρόσμι
ξη  τών άστυνομ ίας.

Από τή ν  άλλη πλευρά υπάρχει 
παντού δ ιάχυτη  μιά προσπάθεια ά- 
ποδυναμώ σεω ς τού  ρόλου τή ς  ά
σ τυνομ ίας. Ε ίτε  άπό λόγους άρχής, 
ε ίτ ε  λόγω τοπικών συνθηκών, ε ίτ ε  
άπό μ ιμητική σνομπαρία. ( Ή  ονο 
μασία τών άστυνομικώ ν οργάνων 
σάν «μπάτσοι», «μπασκίνες» κλπ, 
δ έν  ε ίνα ι παρά έκφ ρα ση  αυτού  τού 
άνόητου  μ ιμητισμού).

Δ έν  πρέπει, τέ λ ο ς , νά παραβλε- 
φ θ ε ΐ ό τ ι σέ χώ ρες όπως ή δ ική μας, 
ή συμπ εριφορά μερ ικώ ν άστυνομ ι
κών οργάνων ά φ ή νε ι περιθώρια γιά 
τή  δημ ιουργία  κακής ε ικό να ς . (Μ ιά 
πρόχειρη σύγκριση μ ετα ξύ  τού  Αγ
γλου P O L IC E M A N  καί τού  "Ε λλη 
να σ υ να δ έλφ ο υ  του  δ ικα ιολογεί, 
μού φ α ίνετα ι, αύτή  τήν άποψη. 'Α λ 
λά μήπως οί ίδ ιες  άπόψεις δέν μπο
ρεί νά ίσχύσ ουν κα ί μέ τή  σύγκρ ιση  
τού  όπο ιουδήπ οτε "Α γγλο υ  ύπαλ- 
λήλου  ή π ολίτη  μέ τό ν  "Ελληνα 
ομόλογό  του ; Μ έ τή δ ια φ ορ ά  ότι 
μεταξύ  τώ ν π ολιτώ ν δέν γ ίνετα ι — ή 
δέν επ ιδ ιώ κετα ι νά γ ίν ε ι—  α ύτή  ή 
έπ ικρ ιτική  σύγκρ ιση). Πάντω ς, ο 
φ ε ίλο υμ ε νά τό π αραδεχθούμε, ότι, 
ή «μεσογειακή (άς τήν  άπ οκαλέσου- 
με έτσ ι) συμπ ερ ιφορά» μερ ικώ ν ά 
σ τυνομ ικώ ν οργάνω ν επ ιτρέπει καί 
δ ικα ιο λο γε ί εύκολα  τό ψόγο.

Τό συμπ έρασμα, πού είνα ι καί 
γεγονός, λέει ό τι έμ φ υ τα  ή έπ ιδιω - 
κόμενα, σ υνε ιδη τά  ή ά συνα ίσ θητα , 
κατά  τρόπο α ύ το φ υ ή  ή κα λλ ιερ 
γούμενο , άπ όλυτα  δ ίκα ια  ή άπόλυ- 
τα  ά δ ικα  ύπάρχει μιά «άσυμφωνία» 
σ τίς  σχέσεις μεταξύ  ά σ τυ νομ ία ς  κα ί 
πολιτών.

Στόν κ. Εύ. Καραμπέτσο, πού έμεινε 
στην ιστορία τού Αστυνομικού Σώμα
τος παράδειγμα γιά τήν καλωσύνη, τή» 
ευπρέπεια, τόν άνθριοπισμό καί τίς άρι 
στες σχέσεις του μέ τούς πολίτες.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τοϋ Δρος Διον. Μαγκλιβέρα

Κι ό ταν λέμε πολιτώ ν δ ένέννο ο ΰ - 
με μόνο εκε ίνους πού έχ ο υ ν  ε ιδ ι
κούς λόγους νά είνα ι κατά τής ά 
σ τυνομ ία ς  ή τής έννομης τάξεω ς 
άλλά  τοϋ  κο ινού γεν ικότερα . Χω
ρίς, βέβα ια , άπ όλυτες γεν ικεύσεις , 
ύποβόσκει ή δ ιαφ ω νία .

' Ο ρόλος τής άστυνομίας σέ 
κρίσιμες στιγμές τοϋ άτόμου

Τό σκηνικό καί τά  συνα ισθήματα 
ε ίνα ι έν τελ ώ ς  δ ια φ ο ρ ετικά  όταν τό  
ά τομο-π ολ ίτης έ λ θ ε ι σ ' ένιαφή μέ 
τή ν  άστυνομ ία , ό ταν ό ίδ ιος χρ ε ια - 
σ θ ε ί τ ίς  υπ ηρεσ ίες  της . Καί ιδ ια ίτε 
ρα όταν χρ ε ια σ θ ε ί τ ίς  ούσ ια σ τικές  
ύπ ηρεσ ίες  πού π α ρέχε ι ή άστυνο 
μία. Ό τ α ν  ό πολίτης, θύμα άτυχή- 
ματος, παραβάσεως, άσυδοσίας συ
μπολίτη του, κλοπής, δ ιαρρήξεω ς,
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πυρκαϊάς, πάντα σέ δ ύ σ κο λες  καί 
σ έ κρ ίσ ιμες τή ς  α τομ ικής  ή τή ς  
ομαδ ικής ζω ής σ τιγμ ές , όταν μό
νος  του  δ έν  μπ ορεί νά τά  βγά λει 
πέρα, όταν όλο ι οί άλλο ι ε ίνα ι άδύ- 
ναμοι ή άνίκανο ι νά τό ν  βοηθήσουν, 
ζη τά  καταφ ύγιο  καί προστασία άπό 
τό  άστυνομ ικό  όργανο ή τήν  άστυ- 
νομική άρχή.

Τ ό τε  σ ταματάνε οί ύπ οτιμητικές  
κρ ίο ε ις  καί σ υγκρ ίσ εις , οί σκωτιτι- 
κ ές  ονομασ ίες , ή - ά ς  μή τό  κρύ
ψ ο υ μ ε - π ερ ιφ ρονητική  τιρός το ύ ς  
άστυνομ ικούς συμπεριφορά. Τ ό τε , 
μ έ άγωνία, ζη τά μ ε  άπό τήν  άστυνο- 
μία τή  στοργή, τήν  προστασία, τή 
βοήθεια  πού οί ίδ ιο ι ε ίτ ε  τή ς  έχ ο υ μ ε  
ά ρ νη θ ε ΐ ε ίτ ε  δ έν  τήν  έχ ο υ μ ε  έκ τ ι-  
μήσ ει όταν έπ ρεπ ε. Τ ό τε  όλα, ώς 
διά μα γείας, άλλάζουν.

Τ ό τε , όμως, ε ίνα ι καί ή ώρα τή ς  
άστυνομ ίας κι όσων ύπ ηρετοΰν σ ' 
αύτή  νά δ ε ίξο υ ν  τή ν  άξια  καί τό  
π ερ ιεχό μ ενο  τή ς  άποστολής τους. 
Τ ό τε  ε ίνα ι ή ώρα τών άπ οδείξεω ν, 
ό ταν ε ίνα ι ή ώρα τή ς  ά λήθε ια ς !

' Η ώρα τής αλήθειας
Τήν ώρα πού ό π ολίτης θά έ λ θ ε ι 

σέ έπ αφή μέ τό  άστυνομ ικό  όργα 
νο, όπ οιουδήπ οτε βαθμού καί μέ 
όποιαδήπ οτε άφορμή, δημ ιουργοΰ- 
ντα ι (ή δ έν  δημ ιουργοΰντα ι) οι κα
λ έ ς  σ χέσ ε ις . Ή  ώρα δηλαδή τή ς  
έ τ ια φ ή ς  ε ίν α ι κρίσιμη.

' Ε μείς  οι π ολ ίτες  δ έ ν  σ υ νε ιδ η το 
πο ιούμε εύ κο λα  τό  εύ ρ ο ς  καί τήν  
ποικιλία τών γνώσεων πού έπ ιβάλ- 
λ ε τα ι νά έχ ο υ ν  (κ ι άπ α ιτοϋμε νά

"Οταν ό πολίτης έλθει σέ έπαφή 
μέ τό Άστυνομικό όργανο ό- 
ποιουόήποτε βαθμού καί μέ ό
ποιαδήποτε άφορμή δημιουρ- 
γοΰνται (ή δέν δημιουργοΰνται) 
οί καλές σχέσεις.

έχο υ ν !) οί άστυνομ ικο ί. Ασφαλώς 
μ ένο υ μ ε  έκσ τα τικο ί ό τα ν  άναλογι- 
σ θοϋμε ό τ ι ένα  άτιλό -κ α τώ τερ ο  
ά κ ό μ η - άστυνομ ικό  όργανο ο φ ε ίλ ε ι 
νά έ χ ε ι γνώ σεις τού  Π ο ιν ικού  Κώδι
κα, τή ς  ά τέλ ε ιω τη ς  σω ρείας τών 
άλληλοσυμπ ληρούμενω ν κι άλλη- 
λοκαταργούμενω ν δ ιο ικητικώ ν δ ια 
τά ξεω ν, τού  Κώδικα ' Ο δ ικής  Κυ
κλοφ ορ ίας, τών άγορανομ ικώ ν δ ια 
τάξεω ν, τών κανόνω ν ύ γ ιε ινή ς  καί 
τόσων άλλων άμέτρητω ν διατάξεω ν. 
Καί πέρα ά τι' αύτά  ο φ ε ίλ ε ι, έπ ίσης, 
νά ε ίνα ι εύπ ροσήγορος, ε ύ γ εν ή ς , 
εύπρεπής, ύπομονετικός, χωρίς ν ε ύ 
ρα καί χωρίς άτομ ικά  προβλήματα 
γιά νά μπ ορεί νά κά νε ι τό  πρόβλημα 
τού  κάθε πολίτη δ ικό  του. ' Επιπλέ
ον χ ρ ε ιά ζε τα ι νά ε ίνα ι καλός ψ υχο
λόγος γιά νά μπ ορεί νά σταθμ ίσει 
ά τομα  καί καταστάσεις .

Σ ' όλα α ύτά  θά πρέπει, άσφαλώς, 
νά π ροστεθούν καί οί ίδ ιά ζου σ ες  
σ υνθήκες  κάτω άπό τ ις  οπ ο ίες ό 
ά οτυνομ ικός ά σ κε ί τό  έρ γο  του . Οί 
σ υνθήκες  α ύ τέ ς  δ έν  δ ιαμορφώ νο
ντα ι ο τό  χώρο έν ό ς  έσ ω τερ ικοϋ  
μόνο γρα φ είου , άλλά ο τό  δρόμο, 
σ τήν ύπαιθρο, μέσα οτό  λιοπύρι ή 
τήν  παγωνιά, σέ σ τ ιγμ ές  έντά σ εω ς 
καί σέ π ερ ιόδους κρ ίοεω ς.

Ίσ ω ς  τά  παραπάνω, σέ πρώτη 
ματιά, φ ανούν ύπερβολικά. Ά ν  ό
μως, ο κ εφ θ ο ϋ μ ε τή ν  πραγματικό
τη τα  θά δ ο ύ μ ε ό τ ι οί π ολ ίτες  άπαι- 
το ϋ μ ε  από τά  άστυνομ ικό  όργανα 
πολλά π ερ ισσότερα  άπό τά  όσα έν - 
δ ε ικ τ ικά  ά να φ έρ α μ ε. Τ ό  π ερ ιεχό 
μ ενο  τή ς  συμβιω τικής, άς τή ν  άπο- 
κα λέσ ουμε έτσ ι, σ χέοεω ς τού  πολί
τη  μέ τή ν  άστυνομ ία  έ ν έ χ ε ι τό  στο ι-
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ΔΗΜ ΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Δ ε ξ ιά :  Σ τ ιγ μ ιό τυ π ο  ά π ό  μ ία  έ μ φ ά ν ιο η  τ ή ς  

Φ ιλ α ρ μ ο ν ικ ή ς  τ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν . 

Σ τ ή ν  ά π έ ν α ν τ ι σ ελ ίδ α : Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ  ξ ε ν α γ ε ί  

π ο λ ίτ ε ς  κ α τά  τή  δ ιά ρ κ ε ια  τ ή ς  έ κ θ έ σ ε ω ς  

τρ ο χ α ία ς  σ τή ν  Κ έ ρ κ υ ρ α . Ο ί έ κ δ η λ ώ σ ε ις  

α ύ τ ο ϋ  τ ο ϋ  ε ίδ ο υ ς  έ ν ισ χ ύ ο υ ν  τ ο ύ ς  δ ε σ μ ο ύ ς  

κ α ί τ ή ν  ά γά π η  τώ ν  π ο λ ιτώ ν  π ρ ό ς  τ ή ν  Α σ τ υ 

νομία .

χ ε ϊο  τή ς  κα ταφ υγής καί τή ς  τιρο- 
ο ταο ίας, τήν  έννο ια  τή ς  απονομής 
δικαιοσύνης, τήν άναζήτηοη κάποιας 
παρηγοριάς καί θαλπωρής. Ο ά- 
σ τυνομ ικός π ρέπει νά μπορεί καί νά 
ξ έ ρ ε ι νά  δ ίν ε ι άπό τό  περ ίσσευμα 
τή ς  καρδιάς του . (Μ ιλάμε πάντα γιά 
τήν άσκηση τών καθεαυτό «άστικών» 
καθηκόντω ν τή ς  άστυνομ ίας, σέ ο
μαλούς κα ιρούς καί σέ δημοκρατικά  
καθεστώ τα).

"Ο λα , λοιπόν, α ύτά  τά έμ φ υ τα  κι 
έπ ίκτητα  προσόντα τού  άστυνομι- 
κοϋ, ό π ολίτης τά  έπ ιζη τά  στήν 
έτιαφή του  μέ τή ν  άστυνομία. Κι 
ά π οτελε ϊ, ά ν εξά ρ τη τα  άπό τό  άπο- 
τέλ εσ μ α  τή ς  σ υ γκεκρ ιμ ένη ς  ε ν έ ρ 
γ ε ια ς  ή τήν  πορεία τή ς  σ υ γκεκρ ιμ έ
νης ύπ οθέσεω ς, μιά εύ  καίρια γιά νά 
δημ ιουργήσ ει ή άστυνομ ία  κα λές  
σ χέσ εις , φ ίλους.

' Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέ
σεων

Σοβαρό κι ά ξιοπ ρόσ εκτο  θέμα  
στήν άνάπτυξη σχέσεω ν ε ίνα ι οί 
προσωπικές κοινω νικές σ χέσ εις  τών 
άστυνομικώ ν καί τών ο ικογενε ιώ ν 
το υ ς  μέ το ύ ς  π ολ ίτες . Σ έ  μ ίαέπ οχή 
«άνο ικτής κοινωνίας» καί σέ μιά 
π ερ ίοδο όπου τό  π νεύμα τή ς  έπ ικοι- 
νωνίας βρ ίσκετα ι σέ κάθε -ά το μ ική  
ή ο μ α δ ική - άνθρώπινη έκδήλω ση, 
οί άστυνομ ικο ί π ρέπει νά «ξανοιχ
τούν» κοινωνικά περισσότερο.

Ό σ ο ι έχ ο υ ν  ζή σ ε ι στήν έπαρχία 
θά θυμ ούντα ι τό  παλιό «κλειστό» 
τών έκπροσώπων τοϋ  δ ικαστικού 
σώματος. Οί δ ικαστικο ί μόνοι τους  
τρώ γανε, μόνοι το υ ς  έκα να ν  βόλτα 
στήν πλατεία, μόνοι το υ ς  δ ια σ κέ
δαζαν. Καί μάλιστα ίεραρχικά: προ
ηγούνταν  οί τών έφ ετώ ν , έτ ιο ν το  οί 
τών πρωτοδικών, άκολουθούσαν οί 
ε ίρ η νο δ ίκ ες  κλτι. Κι α ύ τό ς  ό π ερ ιο
ρ ισμός γ ινόταν  γιά  νά μήν επ ηρ εά 
ζο ντα ι στό έρ γο  το υ ς  άπό φ ιλ ίες  καί 
γνω ρ ιμ ίες. Τώρα, όμως, σιγά-σιγά, 
α ύτή  ή τα κτική  έ χ ε ι έ κ λ ε ίψ ε ι. Οί

δ ικαστικο ί κοινωνικοποιούνται.
"Α ν  α ύτό  συμβα ίνει μέ το ύ ς  έκ - 

πρόσωπους τή ς  δ ικαστικής έξο υ - 
σ ίας, πολύ π ερ ισσότερο  θά πρέπει 
νά ίσχύσει μέ το ύ ς  άστυνομ ικούς. 
Χ ρ ε ιά ζετα ι, α ύτο ί καί οί ο ίκο γέ- 
ν ε ιέ ς  το υ ς , νά δημ ιουργήσουν κοι
νω νικές γνω ριμ ίες, φ ιλ ίες , δεσμούς. 
(Κάπ οτε φ ίλος, ύπ αστυνόμος τό τε , 
μού ε ίχ ε  δ ικα ιολογηθεί: «Δ έν έχ ο υ 
με χρήματα  γιά  νά μπορούμε νά 
κάνουμε παρέα». Τώρα, μέ τήν  έξ ί-  
σωση τών εισοδημάτω ν τών δ ιαφ ό
ρων έπ αγγελμάτω ν. δ έν  νομίζω  ότι 
μπορεί νά ίσχύσει τό  δ ικα ιολογητικό  
αύτό). ' Η σύμμ ιξη μ έ  τά  κοινωνικά 
στρώ ματα θά δημ ιουργήσ ει κλίμα 
άποδοχής, κατανοήσεω ς, συμπά
θ ε ια ς  καί συμπαραστάσεως στό έ ρ 
γο τή ς  άστυνομ ίας καί τών οργάνων 
της.

Π αράλληλα πρός όλα αύτά  χρ ε ιά 
ζ ε τα ι ένα  σ υ ν εχ ές  πρόγραμμα άνα- 
π τύξεω ς σχέσεω ν τή ς  άστυνομ ίας 
(σάν Σώ ματος, σάν σύνολου, άλλά 
καί σάν άτόμω ν) μέ το ύ ς  π ολ ίτες . 
Ε ίναι γ εγ ο ν ό ς  ότι, έχ ο υ ν  γ ίν ε ι, στό 
π ερελθόν, π ολλές ά ξ ιό λ ο γ ες  σ χε
τ ικ έ ς  προσπ άθειες. Τό μάθημα τών 
Δημοσίων Σ χέσ εω ν δ ιδά σ κετα ι μά
λ ιστα  τώρα σέ Α σ τυ νο μ ικές  Σ χο 

λ έ ς  άπό ά ξ ιόλογο  σ υνά δελφ ο , ό
πως ύτιάρχουν κι άνάλογα  Γρα φ εία  
σ τις  Α σ τυ νο μ ικ ές  Δ ιευ θ ύ νσ ε ις .

' Ε κε ίνο  πού λε ίπ ε ι άπό τήν  άστυ 
νομία  ε ίνα ι ή συνέχ ιση  τών σχετικώ ν 
προσπαθειών. Τά προγράμματα Δ η
μοσίων Σ χέσ εω ν φ έρ ο υ ν  πάντα τήν  
προσωπική σφραγίδα  τού  π νεύμα 
το ς  τοϋ  έκ ά σ το τε  Α ρχηγού  ή τοϋ 
τά δ ε  Αστυνομ ικού Δ ιευθυ ντού . ' Η 
δύναμη, ή έμ β έλ ε ια , ή σημασία τών 
Δημοσίων Σχέσεω ν α ύ ξο μ ε ιώ νετα ι 
άνάλογα μέ τό  πνεύμα, τ ις  γνώ σεις, 
τά  π ιστεύω, τή ν  κο ινω νικότητα  κλτι. 
ά ν τ ιλ ή ψ ε ις  τού  έκ ά σ το τε  έπ ικεφ α - 
λής. Τό άστυνομ ικό  σώμα, όμως, 
σάν ιδέα , άποστολή καί συγκρά τη 
ση, δ έν  ε ίνα ι ά τομ ική  ύπόθεση κά
ν ε  νός, ώστε, σύμφωνα μέ τ ις  όποιες 

'δ ικ έ ς  του  ά ν τ ιλή ψ ε ις , νά ρ υ θ μ ίζε 
τα ι τό  έπ ίπ εδο τή ς  έφ α ρ μ ο γή ς  τή ς  
επ ισ τήμης τών Δημοσίων Σχέσεω ν. 
Βέβα ια , ό έκ ά σ το τε  έπ ικεφ α λή ς  έ 
χ ε ι καθήκον καί ύποχρέωση νά δώ
σ ε ι τά  μ έτρ α  καί τόν  τόνο , σύμφωνα 
μέ τή ν  πολιτική πού θ έ λ ε ι νά έφ α ρ - 
μόσει. Τό πλαίσιο, όμως, τών Δ ημο
σίων Σ χέσ εω ν δ έν  μπορεί, σέ καμιά 
περίπτωση, νά π αραβιάζετα ι.

' Η άστυνομ ία  καί ή έφ ο ρ ία  ε ίνα ι 
ίσως οί κα τ ' έξο χ ή  δημ όσ ιες  ύπη-
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ρ εο ίε ς  πού έχο υ ν  απόλυτη ανάγκη 
άναπ τύξεω ς συνεχώ ν σχέσεω ν μέ 
το ύ ς  π ολ ίτες .

"Ε να  πρόγραμμα Δημοσίων Σ χ έ 
σεων γ ι' ένα  τόσο σοβαρό τομέα , 
όσο έκ ε ΐν ο ς  τή ς  αστυνομ ίας, δ έν  
μπορεί νά ε ίνα ι βραχυπρόθεσμο. 
Δ έν  μπορεί νά έ χ ε ι κα ταρτισ θείάπ ό  
έρ α σ ιτέχ ν ες  ή άτιό ένα  άτομο, όσ ες  
γνώ σεις κι άν έχ ε ι. Χ ρ ε ιά ζε τα ι νά 
ε ίνα ι προϊόν μακράς μ ε λ έ τη ς  κι έ -  
π εξεργασ ίας μιάς ομάδας ειδ ικώ ν. 
Νά έ χ ε ι κα ταρτισ θεΐ, ά νεξά ρ τη τα  
άτιό πρόσωπα κι έποχιακή πολιτική, 
μέ μ εγά λες  π ροοπ τικές άλλά μέ 
σταδιακά έξελ ισ σ ό μ ενο υ ς  καί δ ιεκ - 
τ ιερ α ιο ύ μ ενο υ ς  στόχους. Χ ρ ε ιά ζ ε 
τα ι νά ε ίνα ι γ ι' αύρ ιο  άλλά νά στηρ ί
ζ ε τα ι καί νά ά γκα λ ιά ζε ι καί τό  σ ή μ ε
ρα.

' Από τήν άλλη πλευρά, ένα  πα
ρόμοιο πρόγραμμα ο φ ε ίλ ε ι νά ά- 
σ χολειτα ι καί νά ο ρ ιο θ ε τε ί καθήκον
τα  σ ’ όλους όσους έκφ ρ ά ζο υ ν  τό 
άστυνομ ικό  Σώμα: άτιό τόν  ' Α ρχηγό 
μέχρ ι τό  κα τώ τερο  όργανο. Στό

κέντρ ο  καί σ τις  έπ αρχ ίες . Σ ’ ό λ ες  
τ ις  ύπ ηρεσ ίες τή ς  άστυνομ ίας καί 
σ ’ ό λ ες  τ ις  έκφ ρ ά σ ε ις  τού  έρ γου  
της.

’ Επίσης τό  πρόγραμμα α ύτό  ε ίνα ι 
ά τιαρα ίτητο  νά έ χ ε ι ε ιδ ικ ο ύ ς  μ ε λ ε 
τη μ ένο υ ς  στόχους γιά  τ ις  δ ιά φ ο ρ ες  
κο ινω νικές τά ξε ις , γιά τ ις  δ ια φ ο ρ ε
τ ικ έ ς  ή λ ικ ίες  τών πολιτών. "Ενα 
άτιλό διπολικό πρόγραμμα (άστυνο- 
μ ία -π ολίτες), χωρίς ύπ οδ ια ιρέσεις  
καί δ ιαβαθμ ίσεις  τών στόχων, μάλ
λον δ έν  θά μπ ορέσει νά άτιοδώ σει 
ούσ ιαστικά θά ε ίνα ι άτιό τήν άρχή 
του  ά τε λ έ ς . Σ τό  σ ημείο  α ύτό  άκρι- 
βώς, χω λαίνουν πολλά προγράμμα
τα άναπτύξεω ς σχέσεων. ’ Αρχίζουν 
μέ τή  γνωστή έλλην ική  άρχή: « Ας 
κάνουμε κάτι, άτιλό καί πρόχειρο, 
νά δούμε. Αν πάει καλά, έφ α ρμό- 
ζο υ μ ε  ά ργότερα  κάτι πιό μ ε λ ε τη μ έ 
νο καί σ ταθερό». Καί μ ένουν μόνο 
στό «άτιλό καί πρόχειρο» μέ τά 
άνάλογα «άτιλά καί πρόχειρα» άτιο- 
τελέσ μ α τα ...

ΔΗΜ ΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
' Η άστυνομία, όμως, δ έν  μπορεί 

-κ α ί δ έν  π ρ έπ ε ι- νά π α ραμένει στά 
πλαίσια τού  πειραματισμού ή τών 
«καλών προθέσεω ν». ' Η σοβαρό
τη τα  τού  Σώ ματος καί ή άναγκα ιό- 
τη τα  τών άγαθών σχέσεώ ν τη ς  μέ 
το ύ ς  π ολ ίτες , καθ ιστούν τό  πρό
γραμμα Δημοσίων Σ χέσ εω ν τό  ίδιο 
άναγκα ίο  καί σοβαρό.

’ Επιλεγόμενα
Οί παραπάνω σ κ έψ ε ις  πού άφο- 

ρούν τή ν  ’ Α στυνομ ία  σάν σύνολό, 
δηλαδή τόσο τή ν  Ά σ τυ ν ο μ ία  Π ό
λεω ν όσο καί τή  Χ ω ροφυλακή, δ έν  
γ ίνοντα ι μόνο άτιό έν δ ια φ έρ ο ν  γιά 
τή ν  άνάπτυξη τών Δημόσιω ν Σ χ έ 
σεων στά Σώματα Α σφ α λείας. Γ ί
νοντα ι άτιό άγάτιη γιά τόν  πολίτη καί 
γιά τό  δημοκρα τικό  κα θεστώ ς μιά 
καί οί κα λές  σ χέσ ε ις  α ύ το ύ ς  ώ φ ε- 
λοΰν καί π ροστατεύουν.

ΔΙΟΝ. Κ. Μ ΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ... ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΟΠΟΙ

Τ0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Τ0Υ ΝΑΥΠΑΙ0Υ

Γράφει ό συγγραφεας-δημοσιογρ. κ. Νεστορας Μάτσας

’Ά ς μή νομισθή δτι ή ' Αγία Μονή θυμίζει κάποια άλλα μοναστήρια πού επικρατούν ή κατήφεια, 
ή αύστηρότητα καί ό ερμητικός ασκητισμός. Κάθε άλλο. Τούτο τό Άναπλιώτικο μοναστήρι 
είναι δεμένο μέ τήν παράδοσι καί ύπηρετεΐ πιστά τούς ιερούς εκκλησιαστικούς κανόνες άλλά 
παράλληλα είναι γεμάτο φως, χαρά καί δημιουργική εργασία.

Σ '  α υ τ ή  τ ή  σ ε λ ίδ α  ε π ά ν ω , ά π ο ψ η  τ ή ς  Μ ο ν ή ς  ά π ό  Ν ο τ ι ο δ υ τ ι 
κ ά . Κ ά τ ω :  Ό  " Α γ ιο ς  Ι ω ά ν ν η ς ,  ό  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ,  φ ο ρ η τ ή  
ε ικ ό ν α  τ ο υ  κ α θ ο λ ι κ ο ύ  τ ή ς  Μ ο ν ή ς .  Σ τ ή ν  ά π έ ν α ν τ ι  σ ε λ ίδ α :  
Γ ε ν ικ ή  ά π ο ψ η  τ ή ς  Μ ο ν ή ς .

Ω ΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝ Η. Εύλαβ ικό μ ι- 
σ όφ ω το ,.Τ ά  κερ ιά  αναμμένα  

α τά  μα νουά λ ια  σ κορπ ίζουν ένα ά- 
παλό χρ υ σ α φ έν ιο  φώς.

Δ εη τική  ά κού γετα ι ή ψ αλμω δία . 
Κ ύρ ιε  έκέκραξα  πρός Σέ...
"Ο λα , το ύ τη  τή ν  έσπερινή ώρα, 

δε ίχνουν  μα κρυνά  κα ί άπόκοσμα. 
Ή  β ία ιη  εποχή, οί ά νελέη το ι ά ν 
θρω ποι, οί εύ τελ ε ϊς  σκοπ ιμότητες  
μένουν έξω άπό τόν  ύπ οβλητικό  
χώ ρο τής μ ικρής β υ ζα ντινής  εκκλη 
σ ίας το ϋ  12ου α ϊώ νος.

Στεκόμαστε σέ μιά άκρη καί νο ιώ 
θο υμ ε κ ι' έμ ε ΐς τή ν β α θ ε ιά  κατάνυξι 
τής στιγμής, τήν  εύ λάβε ια  τής δεή- 
σεως.

Μ ιά  νέα μοναχή, πού μόλ ις δ ια - 
κρ ίνομε τό  πρόσωπό της, θ υ μ ια τ ί
ζει.

—  Κ ατευθυ νθήτω  ή προσευχή

μου ώς θυμ ία μ α  ενώ π ιον Σου...
"Εξω  άπό τ '  Ά ν ά π λ ι.  Τ ' Ά ν ά -  

πλι τό  π αραδοσ ιακό  καί τό  ισ το ρ ι
κό, πού γρ ά φ τη κα ν  οι πιό όμορφ ες, 
άλλά  κα ί ο ί πιό κρ ίσ ιμες σ ελ ίδες  τής 
’ Ελληνικής ' Ισ τορίας.

Λ ίγα  χ ιλ ιόμ ετρ α , λοιπόν, έξω άπό 
τήν  π ανέμορφ η π ολιτεία  πού δέν 
μπ όρεσαν εύτυχώ ς άκόμη νά τήν 
ά λλοτρ ιώ σ ο υν  οί βάρβαρο ι κα ιρο ί, 
βρ ίσκετα ι ή 'Α γ ία  Μ ονή. Α ιώ νες 
ισ τορ ικής ζωής. Μ εγ ίσ τη  ή π ρο
σ φ ορ ά  της σ τά  κρ ίσ ιμα  χρόνια  τοϋ  
Γένους. ' Εθνική κα ί π νευματική  έ- 
σ τία , έδ ινε άγάπη κα ί παρηγοριά  
σ τούς  κυνηγημένους.

Τό π ολύ τιμ ο  β ιβλ ίο  τής Μ ονής, 
γρα μμένο  άπό τήν  φ ιλέρ ευ νη  ά να - 
ζήτησ ι κα ί προσπάθεια τοϋ  Γ. Α. 
Χάρα, μας δ ίνει τ ίς  ά κόλο υ θ ες  π λη
ροφ ορ ίες:
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« 'Α ν α το λ ικ ά  τής π ερ ιφ ήμου , άπό 
τω ν ά ρχα ιο τάτω ν χρόνω ν πόλεως 
τοϋ  Ν αυπ λίου καί· ε ις άπ όστασ ιν 
πορείας ήμ ίσε ια ς ώ ρας εϋ ρητα ι ή 
περί ής ό λόγος Α γ ία  Μ ονή. Κείμε
νη εις ύψ όμετρον π εντήκοντα  μόλις 
μέτρω ν άπό τής επ ιφ άνειας τής θ α 
λάσσ ης μεταξύ  βραχω δώ ν λ ο φ ί
σκων, π ερ ιβάλλετα ι άπό ύ ψ ηλοτέ- 
ρων λόφ ω ν κα ί βουνώ ν κα θ ' όλα 
τά  σημεία  τοϋ  όρ ίζοντος  πλήν τοϋ  
βορε ιοα να τολ ικοΰ . Δ ιά  τοϋ  φ υ σ ι
κού το ύ το υ  ά νο ίγμ α τος  είνα ι ορατά  
άπό τής Μονής· εις τόν  μακρυνόν 
μεν ορ ίζοντα  τό  "Α ρ γο ς  καί ή ύπερ- 
κειμένη το ύ το υ  άρχα ία  Λ άρ ισ α , ή 
«τειχιόεσσα» Τ ίρυνς, ή κα τά φ υτη  
Ά ρ γ ο λ ικ ή  Π εδιάς, εγγύ τερ ον  δέ ό 
μυχός τοϋ  ' Α ρ γο λ ικο ϋ  Κόλπου, τό  
Ν αύπ λιον κα ί τό  θ ρ υ λ ικό ν  φ ρ ο ύ - 
ρ ιον Π αλαμήδι».

Τά ονόματα τής Μονής
Γιά τά  ονόμα τα  τοϋ  ίσ τορ ικοϋ  

α ύ το ΰ  μονα σ τηρ ιού , πού ή ζωή του  
ξεκ ινά  άπό τό  12ο α ιώ να, ό ίδ ιο ς  
ύπ εύθυνος ερ ευνη τή ς  μάς δ ίνει τά  
ά κόλο υ θ α  σ το ιχε ία :

«’ Η Μ ονή φ έρ ετα ι γνω στή κατά 
τή ν  μακρα ίω να  α ύτή ς  ισ τορ ία  ύπό 
τρ ία  ονόμα τα : Μ ονή Ά ρ ε ία ς ή  Νέα 
Μ ονή ή άπλώς 'Α γ ία  Μ ονή. ' Εκ 
το ύ τω ν  τά  δύ ο  πρώτα άνάγοντα ι εις 
τό ν  IΒ '· α ιώ να, ένώ τό  τρ ίτο  άπαντά 
μεταγενεστέρω ς...

' Η Μ ονή  ά φ ιερώ θη  ύπό τοϋ  κτή - 
τορος «έπ- όνόμ α τι τής  ύπεράγνου 
Δ εσπ οίνης ήμώ ν Θεομήτορος».

Η καρδιάτήςπαραδόσβως
Α ύ τά  γ ιά  τή ν  ισ τορ ία  τοϋ  Ά ν α -  

πλιώ τικου μοναστηρ ιού. 'Α λ λ ά τ ο ύ 

το τό  μοναστήρ ι δέν είνα ι μόνο 
παρελθόν, δέν είναι μόνο ή δόξα των 
περασμένω ν, αλλά  καί ή ζω ντανή 

δ ιάρκεια  τής παραδόσεω ς. ' Η κα ρ 
δ ιά  κα ί ή σ υνέχειά  της.

Κ υψ έλη δη μ ιο υρ γ ική  είνα ι τά  ε ρ 
γα σ τήρ ιά  το υ . Οί μοναχές ά κού - 
ραστες σ υνεχ ίζουν  το ύ ς  δυ ό  πιό 
γνήσ ιου ς  κλά δους τής Λ α ϊκής  μας 
Τέχνης: Τήν κεντητική  κα ί τήν  ύ- 
φ α ντική .

Χαρά τώ ν ματιώ ν τά  άξια  έργα 
τω ν χερ ιώ ν τους. Μ όνες το υ ς  ύ φ α ί- 
νουν  α το ύς  άπλούς ά ρ γα λε ιο ύ ς  τά 
ύ φ α ντά , πού πάνω το υ ς  άπλώ νουν 
έπειτα τά  κεντημένα  το υ ς  π α ραμ ύ 
θια.

Στήν μικρή, άλλά  ούσ ιαστική  σ υ λ 
λογή τώ ν κεντημάτω ν τής Μ ονής 
βλέπει κανείς  τό  ξεκ ίνημα  τή ς  ω 
ρ α ία ς  α ύ τή ς  Τέχνης, άπό τά  τέλη
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τοϋ  περασμένου· α ϊώ νος ώς τ ις  μ έ
ρες μας.

Σπ ουδαία  ύ φ ά ντρ α  κα ί κ εν τή 
σ τρα  ή προηγούμενη ήγουμένη  πού 
ήταν κα ί β α θ ύτα τα  π νευμα τικός ά ν 
θρωπος μέ εύ ρ ύ τα τες  θεολογ ικές  
κα ί φ ιλο λο γ ικές  γνώσεις. Τήν δ η 
μ ιουργ ική  τέχνη τω ν χερ ιώ ν της, 
μαζί μέ τό  π νευματικό  της έργο, τό  
έδω σε — α νεκτίμ η τη  ήθ ική κλη ρ ο 
νο μ ιά —  σ τήν  σημερ ινή  ήγουμένη 
κα ί τ ίς  μοναχές. Καί σ υνεχ ίζουν  ε 
πάξια.

’ Η μάνα γή
"Α ς μ ή ν ο μ ισ θ ή ό τ ιή  Ά γ ια  Μ ονή 

θυμ ίζε ι κάποια άλλα  μ ονα σ τήρ ια  
πού επ ικρ α τούν  ή .κα τή φ ε ια , ή αύ - 
σ τη ρ ό τη τα  κα ί ό έρ μ η τικό ς  α σ κ η τ ι
σμός. Κάθε άλλο. Τ ούτο  τό  Ά ν α -  
πλιώ τικο  μ ονα στήρ ι ε ίνα ι δεμένο  μέ 
τή ν  παράδοσ ι κα ί ύπ ηρετε ϊ π ιστά 
τούς  ιερούς εκκλη σ ια σ τικο ύ ς  κα νό 
νες αλλά  π αράλληλα  είνα ι γεμ άτο  
φως, χαρά  κα ί δη μ ιο υ ρ γ ική  έργα - 
σ ία.

Οί μοναχές εκτός άπό τά  ιερά 
καθήκοντα  π ούτούς επ ιβάλλει τό  
σχήμα τους, έργά ζοντα ι ά κού ρα - 
στα  σ τίς  δ ιά φ ο ρ ες  εκφ ρ ά σ ε ις  τής 
χε ιροτεχν ίας  άκόμη κα ί τής ζω γρα 
φ ικής αλλά παράλληλα καλλιεργούν 
τήν  γή.

—  ’ Η κα λλ ιέρ γε ια  τής Μ ά νας Γής 
είνα ι κα ί α ύ τή  μιά προσευχή, — μάς 
λέει μ ιά  νέα μοναχή καθώ ς π ερ ι
π ο ιείτα ι μ ιά  π ορτοκαλ ιά .

Τά π ορτοκάλ ια  τής 'Α γ ία ς  Μ ο 
νής ε ίνα ι φ ημ ισ μ ένα  σέ όλο τόν 
Μ όρ ιά , όπως ά λλω σ τε κι όλα  τά 
λ ίγα , αλλά  εκλεκτά  π ρο ϊόντα  τού  
μονα σ τηρ ιού . Κι α ύ τά  είνα ι έργα  
τω ν χερ ιώ ν τώ ν νέω ν μοναχώ ν, πού 
εργά ζοντα ι μ έπ ίσ τι κα ί-α ισ ιο δ ο ξ ία , 
γ ια τ ί καθώ ς λένε κα ί ό δ η μ ιο υ ρ γ ι
κός μόχθος είνα ι μ ιά  άκόμη κα τα - 
ξίω σ ι τού  μοναχ ικού  βίου.

Πολύτιμες εμπειρίες
"Ε ζησα  μερ ικές εύλογημένες  ώ 

ρες σέ το ύ το  τό  μ ονα στήρ ι πού 
σ υ νθ έτε ι μιά άπό τ ίς  άγνω στες εύ - 
ρ ύ τερ α  σ ελ ίδ ες  το ύ  τόπ ου μας.
Γ ιατί, όπως ό ,τ ι δ έν  θ ο ρ υ β ε ί κα ί δέν 
κρα υγά ζε ι σ τήν  έποχή μας γιά  νά 
π ροκαλή εύ κολα  έντύπ ω σι, έτσ ι κι

Ε υ α γ γ έ λ ιο  ά π ό  τ ή ν  π ο λ ύ τ ιμ η  β ιβ λ ιο θ ή κ η  τ ή ς  

Α γ ία ς  Μ ο ν ή ς  Ν α υ π λ ίο υ .

α ύ τό  δέν  ε ίνα ι π λατεία  γνω στό. 
Λ ίγο ι τό  ξέρουν κι άκόμη λ ιγώ τερο ι 
ε ίνα ι α ύ το ί πού ο δ η γο ύ ν  ώς α ύ τό  τά  
βήματά  τους. Καί βέβα ια  δέν εννοώ  
τούς π νευμα τικούς  ανθρώ π ους ή 
το ύ ς  ά λλο υ ς  πού αγαπ ούν βαθειά  
τό ν  τόπο μας κα ί α να ζη το ύν  τήν  
βα θύτερη  γνω ρ ιμ ία  του  σέ χώ ρους 
πού εκφ ρ ά ζο υ ν  τή ν  παράδοσ ι, τήν 
κα λλ ιέργε ια , τή ν  π ολ ιτ ισ τ ική  του  
κληρονομ ιά  κα ί τούς  άγώ νες του .
' Εννοώ τό εύ ρ ύ τερ ο  κο ινό  πού δ α 
πανά άσκοπα τό ν  χρόνο  το υ  κα ί 
πού άκόμη κι ό τα ν  έπ ισκέπ τετα ι 
«τουρ ιστικά» μ ιά  περιοχή, τό  μόνο 
πού δείχνει νά  τό  ένδ ια φ έρ η  είνα ι 
πού θά φ ά η  κα λύτερ α  κα ί πού θά 
γλεντήσ η  κα λύτερ α , ά δ ια φ ο ρ ώ ν- 
τα ς γιά  τή ν  π νευματική  της προσέγ- 
γ ισ ι!

Α λλά  όποιος βρεθε ί σ τ ' Ά ν ά -  
πλι πού έξα κο λο υ θ ε ΐ νά παραμένη 
μ ιά  άπό τ ίς  πιό ό μ ο ρ φ ες  π ολ ιτε ίες  
τής χώ ρας μας, γεμ ά τη  ισ τορ ικές  
παρουσ ίες, σ ίγου ρα  θά έχη πολλά 
νά κερδ ίσ η  σέ «περιεχόμενο ζωής» 
άν κάνη ένα σ ταθμ ό  σ τήν  'Α γ ία  
Μ ονή κα ί ζήση γιά  λ ίγο  σ τήν  π νευ

μα τική  της α τμ ό σ φ α ιρ α . Ά ν  μ ά λ ι
στα  βρεθή  σέ ώρα έσπ ερ ινοΰ  ή 
ά λλης  ' Α κο λο υ θ ία ς , τό τε , όσο κι άν 
δέν  π ιστεύη, θά νο ιώ ση μιά βαθειά  
σ υγκ ίνησ ι σάν νά ζή γιά  λ ίγο  «πέραν 
τού  κόσμου τούτου» .

’ Η ήγουμένη , μ ιά  φ ω τισ μ ένη  μ ο 
ναχή πού δ ιακονεΐ περισσότερο άπό 
μ ισόν α ιώ να τό  ιδαν ικό  το ϋ  Χ ρ ι
σ τια ν ισ μ ο ύ , είνα ι γεμ ά τη  καλω σύ- 
νη, φ ιλό ξενη  δ ιά θεσ ι κα ί αγάπη γιά  
το ύ ς  ξένους πού φ θ ά νο υ ν  ώς τήν 

Α γ ία  Μ ονή. Καί σ ίγουρα  ένας δ ιά 
λογος μαζί της είνα ι ένα άκόμη 
ηθ ικό  κέρδος!

' Οσμή, ευωδίας πνευματι
κής

Οί κα ιρο ί δύσκολο ι, οί μέρες δ ύ 
σκολες, οί άνθρω ποι δ ο κ ιμ ά ζο ντα ι 
πολύ.

Β ία παντού.
Μ έσα  μας κα ί γύρω  μας.
Οί ήθ ικές ά ξιες σ άν σ τόχο ι καί 

σκοποί ζωής έχουν πιά πολύ άπο- 
μ α κρυνθή  άπό τό ν  σ ημ ερ ινό  ά ν 
θρωπο. Σέ όλα  ό εύκολος, ό α γ ο 
ρα ίος εύδα ιμον ισμ ός.

Οί άνθρω π οι το ύ  κα ιρού  μας ά- 
γο ρ ά ζο υ ν  τή ν  χαρά  μέ τά  γρ α μ μ ά 
ρ ια  σέ θορυβ ώ δ εις  εξω τερ ικές  έκ- 
δηλώ σεις. ' Η π ολυ τέλε ια  σέ όλες 
τ ίς  έκφ ρ ά σ ε ις  τής ζωής θεω ρε ίτα ι 
ύψ ισ τος  στόχος. Κι ά ν  ύπάρχη σέ 
όλα  α ύ τά  ά να π όφ ευ κτο  κα τα κά θ ι ή 
π ίκρα, ή μοναξιά , ή έσ ω τερ ική  καί 
εξω τερ ική  έρημ ιά .

Π οτέ ά λλο τε  ο ί άνθρω π οι δέν 
ένο ιω θαν τόσ ο  μόνο ι, όσο σ τήν  
έποχή μας, ποτέ ά λλο τε  δ έν  ε ίχαν 
τόσ ο  άποκοπή οί γ έφ υ ρ ες  επ ικο ι
νω νίας. ' Η έρ μ ηνε ία  άπλή: Σ τέρ η 
σαν τή ν  ζωή το υ ς  άπό κάθε π νευ
μ α τικό  ενδ ια φ έρ ο ν , άπό κάθε εσ ω 
τερ ικό  π ερ ιεχόμενο . Κάτι άκόμ η  πιό 
τρ α γ ικό : Γ δύ θηκα ν  άπο πίστεις. 
"Ο μω ς...

Ό μ ω ς  ύπ άρχουν άκόμη  κάποιοι 
χώ ροι πού ά κ τ ινο β ο λο ΰ ν  άπό πνευ
μ α τικό  π ερ ιεχόμενο. ' Ο τόπ ος μας 
π ροσ φ έρε ι π ολλές « εύ κα ιρ ίεςπ νευ 
μα τικής  φυγής», όπως θά έλεγε ό 
Τ.Σ. "Ε λλ ιο τ. "Ενας άπό α ύ το ύ ς  
ε ίνα ι ή Α γ ία  Μ ονή  τ '  Ά ν α π λ ιο ΰ !

’ Ο σμή εύω δ ία ς π νευμα τικής!
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ΕΥΘΥΜΕΣ
ΝΟΤΕΣ

Τό τρίτο ... χέρι

Ο ΚΥΡΙΟΣ Νικόλαος Κ. παρκά- 
ρησε τό αυτοκίνητό του λίγο 

πιό πάνω άπό τό Τσυριστικό περίπτε
ρο στό Δασύλλιο καί άρχισε νά 
επιδίδεται σέ πράξεις άκολάστους 
καί άκατάλληλες γιά άνήλικους μετά 
τής συνοδηγοϋ. "Ισως έφταιγε ή 
"Ανοιξη, ίσως τά πεϋκα, ίσως τό 
μεθυστικό βλέμμα της, ίσως τά 
άκάλυπτα όπτικώς έπίμαχα σημεία 
της, ίσως ... πολλά ίσως. Αρχισε νά 
θερμαίνεται ή άτμόσφαιρα καί γιά νά 
άναπνεύσουν καί καθαρό άεράκι 
άνοιξαν τά τζάμια τοϋ αυτοκινήτου.

' Αντιδροϋσε αυτή στήν άρχή. Προ
σπαθούσε μέ κάτι «άγάπες καί τρα
γούδια» νά τόν σταματήση στά «κε- 
κανονισμένα» όρια. Αυτός είχε έ- 
ξέλθει τών «όρίων» του.

-  Αγάπη, δέν μπορείς νά κατα
λάβεις ότι λυώνω, σβήνω γιά σένα.

Αύτά έλεγε μέ τό στόμα. Γιατί 
μέσα του έλεγε: «Θά κάνεις γιά 
πολλή ώρα τή δύσκολη;» Αλλά κι 
εκείνη άπό μέσα της έλεγε: «"Αν 
δέν ύποσχεθεΐς γάμο μήν περιμέ
νεις πολλά». Μέ τό στόμα έλεγε:

-  Λατρεία μου μόνο γιά σένα ζώ. 
' Η ώρα κυλούσε όπως κυλούσαν καί 
τά ρούχα σιγά - σιγά πρός τό πάτωμα 
τοϋ αύτοκινήτου γιά νά κυλήσει σέ 
λίγο κι έκείνη στό βούρκο τής 
άμαρτίας. Μέχρι έδώ καλά, ώσπου 
σέ μιά στιγμή άκούστηκε ή φωνή 
της.

-  Νίκο μου, μέ συγχωρεΐς, νά σοϋ 
κάνω μιά έρώτηση;

-  Τώρα; "Επειτα έχουμε καιρό.
-  Μά είναι έπείγον.
-  Τί συμβαίνει;
-  Πόσα χέρια έχεις Νίκο μου;
-  Γιατί;
-  Νομίζω ότι έάν δέν έχεις τρία

Τοϋ Άστυφ. κ. Χαρ. Γεωργιάδη

χέρια, κάτι γίνεται.
-  "Ε, όχι καί σάν χέρι, καμάρωσε 

αύτός γιά τό ύπονοούμενο.' Αναση
κώθηκε όμως λίγο καί διαπίστωσε ότι 
περίσσευε ένα χέρι καί τό χέρι αύτό 
άνήκε σέ κάποιον «βοηθό». Πώς 
άκοΰμε βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός 
σερβιτόρου καί τά τοιαϋτα. Αύτός 
βοηθούσε σέ άλλες δουλειές «ά- 
κρως εύχάριστες» γι' αύτόν. ' Ο 
«κύριος» λοιπόν πού είχε παρκάρει 
σέ άντικανονικό σημείο τό χέρι του 
νόμισε ότι έπρεπε νά δώσει ένα χέρι 
κι αύτός μιά καί τά δυό χέρια τού κ. 
Νίκου δέν άρκοΰσαν. Αναψε, κοκ- 
κίνησε ό κ. Νίκος καί πετάχτηκε έξω 
άπό τό αύτοκίνητο ούρλιάζοντας.

-  ' Ανώμαλε θά σέ σκοτώσω. Στα- 
μάτα ρέ γαϊδούρι.

Πού νά σταματήσει όμως έκεΐνος.
Μπροστά ό «ματάκιας», πίσω ό 

Νίκος καί άρχισε τό κυνηγητό. Πλη
σίαζαν τό Τουριστικό όταν ό «ματά
κιας» πρόλαβε καί πήδησε μέσα στά 
πεϋκα ένώ ένα αύτοκίνητο έρριξε 
τούς προβολείς του έπάνω στό 
Νίκο. Τότε μόνο κατάλαβε ότι στε
ρείτο καί τοϋ τελευταίου φύλλου 
συκής. Καί σά νά μήν έφτανε αύτό, 
άπό τό αύτοκίνητο βγήκαν δυό ' Α
στυφύλακες. Γιατί τό αύτοκίνητο 
ήταν τής άμέσου δράσεως. Σάστισε 
αύτός καί πριν πεϊ λέξη βρέθηκε 
τυλιγμένος σέ μιά κουβέρτα γιά νά 
μεταφερθεΐ σέ λίγο στό Τμήμα.

-  Ντροπή σας κύριε, νά τρέχετε 
γυμνός τέτοια ώρα.

-  Καί τί ώρα έπιτρέπετε;
-  Πνεύμα πουλάτε κύριε;
-  "Οχι, άνταλλακτικά.
Προσπαθούσε νά καλύψει τήν

ένέργειά του μέ πρόχειρες άπαντή- 
σειςγΓ αύτό καί δέν ήξερε τί έλεγε.

-  Γιατί κύριε γδυθήκατε καί τρέ
χατε;

-Μά ήθελα νά ... χαρώ τή φύση.
Πού νά πει τί συνέβαινε. Θά 

καλοΰσαν τήν κοπέλλα στό Τμήμα, 
θά τό μαθαίνανε οί δικοί της (2 
άδέρφια οικοδόμοι καί ένας θείος 
χασάπης) καί τότε «τό πεπρωμένον 
φυγεΐν άδύνατον». Μέ μισόλογα 
λοιπόν καί μέ κουτές άπαντήσεις 
προσπαθούσε νά δικαιολογηθεί. Κα
τάλαβε τό όργανο όμως ότι κάτι 
έκρυβε καί τόν πίεσε νά μιλήσει, 
άφοϋ τοϋ ύποσχέθηκε πλήρη έχε- 
μύθεια. "Ετσι, άφοϋ βρέθηκε πρό
χειρα ένα παντελόνι καί μιά μπλού
ζα, πήρε ταξί καί έτρεξε στό Δασύλ- 
λιο, τό όποιο ορκίστηκε νά μή τό 
ξαναεπισκεφθεΐ.
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ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.

ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.

Είναι γνωστό, ότι, άπό την Ιη Ίανουαρίου ή χώρα μας αποτελεί τό δέκατο μέλος τής 'Ενωμένης 
Ευρώπης. Οί συνέπειες τοϋ γεγονότος αύτοΰ, πού χωρίς αμφιβολία θά είναι κοσμογονικές γιά την 
'Ελλάδα θά επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τή ζωή τοΰ Έθνους, σέ όλους τούς τομείς.

Πέρα άπό κάθε αισιόδοξη ή απαισιόδοξη προοπτική είναι βέβαιο, ότι θά σημειωθούν σημαντικές 
άλλαγές καί στόν τομέα τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας. Καί πρώτα - πρώτα οί γνωστές φράσεις - 
«καλούπια» όπως «κοινή πολιτική», «ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων», «τυποποίηση» κ.λ.π. θά 
δημιουργήσουν χωρίς άλλο μιά νέα άστυνομική δεοντολογία, ή όποια θά άπαιτήσει νέες πρωτοβουλίες, 
άνταγωνιστικότητα στόν οργανωτικό τομέα καί βελτίωση στά υφιστάμενα τεχνικά μέσα πού διαθέτουν 
τά Σώματα Άσφαλείας στή χώρα μας. Γιά τήν τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει νά σημειωθεί, ότι, 
παρά τά τεράστια ποσά πού διατέθηκαν άπό τήν πολιτεία γιά τόν τεχνολογικό εξοπλισμό τής 
’Αστυνομίας καί τή Χωροφυλακής, είναι βέβαιο, ότι πάντοτε ύπάρχουν τομείς πού μπορεί νά 
βελτιωθούν. Αύτό ισχύει π.χ. γιά τήν άπό άέρος άστυνόμευση, πού εφαρμόζεται άλλοΰ, γιά τήν εύρύτερη 
χρησιμοποίηση σέ πρακτική άστυνόμευση δΓ ήλεκτρονικών ύπολογιστών, όπως γιά τήν αναζήτηση 
προσώπων, πραγμάτων, κ.ά.

Ό  μηχανολογικός «έξευρωπαϊσμός» τής Ελληνικής ’Αστυνομίας, θά έχει κοντά στ’ άλλα καί τό 
μεγάλο ατού τής έξοικονομήσεως δυνάμεως, αφού σέ πολλά σημεία ό άνθρωπος θά άντικατασταθεϊ άπό 
τή μηχανή.

Έχουμε τήν πεποίθηση, ότι σάν Σώμα, εί'μεθα έτοιμοι νά δεχθούμε τήν Εύρωπαϊκή «κοσμογονία», 
χωρίς νά παραβλέπουμε, ότι αύτό θά απαιτήσει επίμονες προσπάθειες, εύθύνες καί ύποχρεώσεις, 
δυναμισμό καί εκπαίδευση.

Ή  αισιοδοξία αύτή στηρίζεται στήν εργατικότητα, τό «φιλότιμο» τήν άνθρωπιά καί τό ψυχικό 
μεγαλείο τών Ελλήνω ν άστυνομικών.

' Η ’Αστυνομία Πόλεων, πού έχει διακριθεΐ στόν εθνικό καί διεθνή χώρο, θά εξακολουθήσει νά δίνει 
ύπερηφάνεια καί σιγουριά στό λαό μας. Καί στό χώρο τής Ε.Ο.Κ. θά καταλάβει τή θέση πού τής άνήκει, 
άνάμεσα στίς άλλες Εύρωπαϊκές ’Αστυνομίες. Άλλωστε καί αύτό δέν πρέπει νά λησμονεΐται άπό 
κανένα, εμείς είμαστε «Ευρωπαίοι» «τύποις καί ουσία» άπό τό 1921, όταν τό Αστυνομικό Σώμα 
ιδρύθηκε καί λειτούργησε πάνω στά Αγγλικά πρότυπα, πάνω στίς αρχές τής τελειότερης γιά τήν εποχή 
εκείνη Αστυνομίας. Καί όταν όλοι ομολογούσαν, ότι ό Έλληνας Πόλισμαν ξεπέρασε τόν «Boby» τού 
Αονδίνου.



Δεξιά: «Ψηλά τά χέ
ρια» καί εμπρός γιά 
τά κελιά τής Βαστίλ- 
λης. Κάτω άριστερά: 
"Ενας κρατούμενος 
μπροστά στόν Ντέ 
Ρεννεβίλ, ό οποίος 
γευματίζει.

Επάνω: Ο Δούκας Ντέ Ρισελιέ, καθισμένος 
έπάνω στό συμβολικό κρεββάτι άπό άχυρα τής 
φυλακής. Στην άπέναντι σελίδα: Οί κρατούμε
νοι στή Βαστίλλη χωρίς άέρα καί φως σάπιζαν 
κυριολεκτικά στά ύγρά κελιά.
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ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΦΥΛΑΚΗ- ΘΡΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΥ

Π λούσιοι καί φτωχοί, άξιωματοΰχοι καί απλοί άνθρωποι πέρασαν 
τίς πύλες τής Βαστίλλης καί κλείσθηκαν στά σκοτεινά κελλιά  της, 
άλλοι γιά δεκάδες χρόνια καί άλλοι ώς τόν θάνατό τους.

Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ τών φυλακισμένων τής Βα- 
οτίλλης, άλλαζε σημαντικά κατά τήν διάρ

κεια τών δύο τελευταίων αιώνων τής Μοναρ
χίας. 0 κανονισμός τών φυλακών, σχετικά 
ελαστικός καί φιλελεύθερος στήν άρχή τής 
βασιλείας τού Λουδοβίκου ΙΔ' -ίσως επειδή 
προοριζόταν γιά ύψηλά πρόσωπα- έγινε αύατη- 
ρότερος άργότερα, όταν ή Βαστίλλη άρχισε νά 
δέχεται, χωρίς περιορισμούς, άτομα κάθε κοι
νωνικής τάζεως σέ σημείο νά μή διαφέρη άπό 
τίς άλλες φυλακές τής Γαλλίας.

Τό έτος 1750 σημείωσε σταθμό στήν ιστορία 
τής Βαστίλλης. Τότε τό φρούριο άπέκτησε 
πραγματικό κανονισμό, πολύ προοδευτικό γιά 
τήν έποχή του, ό όποιος κατοχύρωνε τίς 
παλαιότερες διατάξεις, μείωνε τίς έλευθερίες 
τών κρατουμένων καί καθόριζε τά δικαιώματα 
καί τά καθήκοντα τών φρουρών τους.

Δέν πρέπει όμως νά ξεχνούμε, ότι μέ τό 
Παλαιό Καθεστώς (όπως ονομάζουν οί Γάλλοι 
τήν μοναρχία πριν άπό τό 1789) οί έξαιρέοεις 
καί τά προνόμια ήοαν πολύ ουνηθιομένα καί αύτή 
ή κατάοταοις δέν έπέτρεπε οαφή διατύπωσι 
τών κανονισμών. Τίποτε δέν μπορούσε νά άλλά- 
ζη ή νά παγιωθή τήν στιγμή πού ύπήρχαν τόσες 
έξαιρέοεις όσοι καί κανονισμοί.

Αύτή ήταν ή άλήθεια σχετικά μέ τό σωφρονι
στικό σύστημα τών φυλακών τής Βαστίλλης. Δέν 
ύπήρχαν δυό φυλακισμένοι, πού νά έχουν τήν 
ίδια μεταχείρισι Φαίνεται παραδοξολογία είναι 
όμως άλήθεια, ότι αύτό τό φρούριο τού Παρι
σιού, ύπήρξε μιά άπό τίς περιοοότερο φιλόξε
νες, καί συγχρόνως μιά άπό τίς φρικιαστικώτε- 
ρες φυλακές, τού βασιλείου τής Γαλλίας.

Σέ όλη σχεδόν τήν διάρκεια τού 17ου αιώνα 
δέν ύπήρχαν καθόλου έπιπλα στήν Βαοτίλλη. 
Έκλειναν τούς φυλακισμένους σέ άδεια δωμά

τια καί αύτοί ήοαν ύποχρεωμένοι νά τά έπιπλώ- 
νουν μέ κρεβάτια, ντουλάπες, τραπέζια, καθί
σματα καί πολυθρόνες. Τόν Ιανουάριο τού

1649, όταν ή Βαστίλλη επεοε οτά χέρια τών 
στασιαστών κατά τήν έξέγεροι τής Σφενδόνης 
έναντίον τού Μαζαρίνου, ό νέος διοικητής τών 
φυλακών, Πιέρ Μπρουοέλ, φρόντισε νά καλέση 
ταπετοιέρη καί νά παραγγείλη μερικά κρεβάτια. 
Αύτό όμως τό πρώτο δειλό μέτρο δέν είχε 
καμμιά συνέχεια.

Ενα τέταρτο τού αιώνα άργότερα, όταν ό 
Διαμαρτυρόμενος, Ζάν Ρού, φυλακίσθηκε στήν 
Βαοτίλλη, τόν Νοέμβριο 1675, βρήκε στό δωμά
τιό του γιά μοναδικό έπιπλο, μιά μικρή ψάθινη

καρέκλα. 0 ύπαοπιστής τού διοικητοϋ, ντέ Λά 
Γκριζόλ, γιά τόν οποίο έλεγαν ότι ήταν ικανός νά 
άπαλλάξη τοΰ;έγκληματίες άπό τήν οδύνη νά 
άνέβουν στό ικρίωμα, άφαιρώντας τους τήν 
ζωή, μόνο μέ τήν ίδια του τήν θέα, τού δήλωοε 
ότι μπορούσε νά γράψη στούς δικούς του νά τού 
στείλουν ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι καί μερικά 
οικιακά οκεύη, «γιατί», όπως πρόοθεοε ό Ζάν 
Ρού, «ό βασιλεύς μοΰ έκανε τήν χάρι νά 
φροντίση γιά τήν διατροφή μου καί τήν οτέγη 
μου, όχι όμως καί γιά τήν έπίπλωοί μου».
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Η ΒΑΣΤΙΛΛΗ
Δ ε ξ ιά :  ' Η  άλω ση τή ς  Β α σ τίλ λ η ς  σ έ  πίνακα  
πού φ υ λ ά σ σ ετα ι α τό  Μ ο υ σ ε ίο  Κ α ρ ν α β α λ έ  
τω ν Π αρισ ίω ν. Σ τ ή ν  ά π έν α ν τι σ ελ ίδ α  κάτω : 
Ό  Σ ά ρ λ  Ν τυ μ ο υ ρ ιέ . Έ μ ε ιν ε  ά ρ κ ε τό  καιρό  
φ υ λ α κ ισ μ έν ο ς  σ τή  Β α σ τίλλ η  πριν ά ν α λ ά β ε ι 
υπ ηρεσ ία  σ τή ν  α υ λή  το ύ  Λ ο υ δ ο β ίκ ο υ . Σ τ ό  
μ έ σ ο ν  τ ή ς  ά π έν α ν τι σ ελ ίδ α ς . Ο Κ α ρ δ ιν ά 
λ ιο ς  Ν τ έ  Ρ οάν. Έ τ υ χ ε  ιδ ια ίτερ α  π εριπ οιή - 
σ εω ς  ό τα ν  φ υ λ α κ ίσ τη κ ε . 'Η τ α ν  άπό το ύ ς  
τυ χ ε ρ ο ύ ς .

Ή ίδια περίπτωσις άναφέρεται στά « Απο
μνημονεύματα» τής μαντάμ ντέ Στάλ - Ντελω- 
ναί. "Οταν έφθασε οτήν Βαστίλλη, τό δωμάτιό 
της δέν είχε κανένα έπιπλο καί χρειάοθηκε νά 
τής φέρουν μιά μικρή ψάθινη καρέκλα γιά νά 
μπορέοη νά καθήση καί δυό πέτρες γιά νά 
οτηρίξουν ένα δεμάτι ξύλα πού άναψαν. Ήταν 
επομένως άνόγκη, ό νεοφερμένος νά ζητήοη 
άπό τούς δικούς του νά τού ατείλουν τά 
κλινοοκεπάσματά του. Τόν Σεπτέμβριο τού 1696, 
κάποιος Νταβάν, πού είχε αυλληφθή ώς μυοτι- 
κιατής, οδηγήθηκε οτήν Βαστίλλη. Τήν ίδια 
ημέρα ό άοτυνόμος Ντεγκρέζ, πήγε στό σπίτι 
του καί πήρε τό κρεβάτι του καί ένα μέρος των 
έπίπλων του. Δύο χρόνια άργότερα ό Ντεγκρέζ, 
έστειλε στήν μαντάμ Γκιγιόν «δύο κάρρα φορ
τωμένα μέ έπιπλα» άπό τό διαμέρισμά της.

Μέ αύτό τόν τρόπο οί φυλακισμένοι μπορού
σαν νά διαμορφώσουν καί νά διακοσμήσουν τό 
δωμάτιό τους σύμφωνα μέ τό προσωπικό τους 
γοϋοτο καί άνάλογα μέ τά οικονομικά τους μέσα. 
Μερικά δωμάτια μάλιοτα είχαν μεταβληθή οέ 
εύχάριστα «μπουντουάρ», μέ πολυθρόνες τα- 
πετοαρισμένες μέ μετάξι, τραπεζάκια, δάδες 
καί χαλιά. Οί τοίχοι ήοαν στολισμένοι μέ παραπε
τάσματα, ταπετσαρίες, άκόμη καί οικογενεια
κούς πίνακες, ή χαλκογραφίες. "Αν δμως ό 
νεοφερμένος ήταν άπένταρος; Στήν περίπτωοι 
αύτή, ό διευθυντής των φυλακών τού έδινε λίγα 
χρήματα γιά νά προμηθευθή τά άπολύτως άπα- 
ραίτητα.

Αύτό όμως τό σύστημα είχε τό οοβαρό 
μειονέκτημα, νά πληροφορούνται οί συγγενείς 
τών κρατουμένων γιά τήν παρουσία των δικών 
τους στήν Βαστίλλη. Τό 1684, ή διοίκηοις τών 
φυλακών άποφάσισε νά έπιπλωθοϋν μερικά 
δωμάτια γιά ορισμένους κρατουμένους, πού ή 
σύλληψίς τους έπρεπε νά παραμένη μυστική.

Νά, τί βρήκε τό 1702, ό Κωνσταντέν ντέ Ρεν- 
νεβίλ, όταν ό φύλακας τόν έκλεισε οτό δωμάτιό 
του. Πρώτα ένα άχυρένιο στρώμα, έπειτα ένα 
κοινό κρεβάτι μέ στρώμα άπό τζίβα καί μιά 
φθαρμένη κουβέρτα. Τό ξύλο τού κρεβατιού 
ήταν σαρακοφαγωμένο. Ακόμη τρεις μεγάλες 
πολυθρόνες άπό καραβόπανο, πού έμοιαζαν 
καλά παραγεμιομένες. Λίγα λεπτά άργότερα, ό 
φύλακας τού έφερε ένα μικρό τραπέζι, ένα 
δοχείο νυκτός άπό πορσελάνη, ένα ποτήρι, δυό 
άσπρα προσόψια, μιά τρύπια καρέκλα, ένα 
κηροπήγιο από πορσελάνη, τέσσερα μεγάλα 
άλλειματοκέρια, δυό άσπρα σεντόνια άπό λεπτό 
ύφασμα, μιά άλατιέρα, ένα πηρούνι κι ένα μικρό

μαχαίρι. Ό διοικητής ήταν ύποχρεωμένος νά 
προμηθεύη ατούς φυλακισμένους αύτά τά είδη 
πληρώνοντας άπό τόν μισθό του.

Προμήθευαν άκόμη σέ κάθε φυλακισμένο, 
σπίρτα, έναν άναπτήρα, πέτρες γιά τόν άναπτή- 
ρα καί ίσκα. Μιά φορά τήν έβδομάδα τού έδιναν 
μιά οκούπα γιά νά σκουπίζη τό δωμάτιό του 
(έκτος άν είχε ύπηρέτη) καί τέσσερα προσόψια. 
Αύτά τά προσόψια έπρεπε νά τά παραδώση γιά 
πλύσιμο τήν έπομένη έβδομάδα. Κάθε δεκαπέν
τε ήμέρες άλλαζαν σεντόνια.

Τάν χειμώνα, ή διεύθυνσις τών φυλακών 
έδινε κάθε μέρα οτούς κρατουμένους έξη 
κούτσουρα κομμένα συμμετρικά, άλλά άντιθέ- 
τως έδινε πολύ σπάνια πυροστάτες, φτυάρια καί 
τσιμπίδες γιά τήν φωτιά. Στήν διάρκεια τού 
18ου αιώνα αύξήθηκε σημαντικά ό άριθμός τών 
έπιπλωμένων κελλιών. "Οταν έφθανε ένας 
νεοφερμένος τού έδιναν άπλώς ο,τι έπιπλο 
υπήρχε διαθέσιμο.

Τά έπιπλα προέρχονταν άπό τά άποθέματα 
τού φρουρίου. Σέ ορισμένες όμως έποχές, δταν 
ύπήρχε πλήθος φυλακισμένων, ή διεύθυνοις δέν 
είχε νά διαθέση άρκετά έπιπλα. Στήν περίπτωση 
αύτή ό διευθυντής τών φυλακών άναλάμβανε νά 
τά προμηθευθή άπό τήν πόλι.

Κατά τήν διάρκεια τής βασιλείας τού Λουδο
βίκου ΙΔ' , πρέπει νά ομολογήσουμε, ότι έδιναν 
ατούς φυλακισμένους μόνο τά άπολύτως άπα- 
ραίτητα. Ό  Κωνσταντέν ντέ Ρεννεβίλ παραπο- 
νέθηκε άτι φορούσε πολλά χρόνια τά ίδια ρούχα, 
πού ή συνεχής χρήσις καί ή υγρασία είχαν 
μεταβάλει σέ ρυπαρά κουρέλια. Ανέφερε επί
σης τήν περίπτωοι φυλακισμένων πού ήσαν 
ντυμένοι μέ κουρέλια καί γεμάτοι ζωύφια. Από 
τήν ύπουργική άλληλογραφία άποδεικνύεται άτι 
ό βασιλεύς, σέ αύτόν τόν τομέα, δέν επιθυμού
σε νά γίνωνται μεγάλες δαπάνες.

Επί Λουδοβίκου ΙΕ' τά πράγματα καλυτέ- 
ρευσαν γιά τήν πλειοψηφία τουλάχιστον αύτών

πού είχαν τις μεγαλύτερες άνάγκες. Οργανώ
θηκε ένα κατάστημα γιά νά προμηθεύωνται 
ρουχισμό τό ταχύτερο αύτοι, πού ή αστυνομία 
είχε ουλλάβει, πριν προλάβουν νά σηκωθούν άπό 
τό κρεβάτι τους.

Στις 24 Απριλίου 1761, στρατιώτες τής 
φρουράς έφεραν στήν Βαστίλλη τόν Φιλίπ 
Σεσεπίν, άνώτερο ύπάλληλο τής Οικονομικής 
Διαχειρίοεως, πού είχε κατηγορηθή γιά ύπεξαί- 
ρεσι. Δέν είχε προλάβει νά πάρη τόν ρουχισμό 
του μαζί του. Αμέσως ό ταγματάρχης Σεβαλιέ, 
ρώτησε τόν ντέ Σαρτιέ, άν μπορούσε νά τού 
προμηθεύση τά άπαραίτητα ρούχα.

«Αυτός ό φυλακισμένος», παρατήρησε, «δέν 
έχει τίποτε γιά ν ' άλλάξη, ούτε σκούφο γιά τήν 
νύκτα, ούτε κανένα ρούχο».

Από αύτά τά παραδείγματα μπορούμε νά 
συμπεράνωμε, άτι τήν περίοδο τής οικονομικής 
στενότητος καί τής στερήσεως, πού ύπήρχε έπί 
Λουδοβίκου ΙΔ', άκολούθησε μιά περίοδος α
φθονίας. "Ολοι άνεξαιρέτως συμφωνούσαν, άτι 
έτρωγαν πολύ καλά οτήν Βαστίλλη, ίσως γιά νά 
παρηγορηθοϋν οί φυλακισμένοι, πού είχαν χάσει 
τήν ελευθερία τους. Στήν περίοδο τής Βασι
λείας τού Λουδοβίκου ΙΔ ', ήταν τής μόδας 
τάπλούσια γεύματα, πού τά αποτελούσαν πολλά 
είδη φαγητών μέ σάλτοα. ’ 0 «φιλοξενούμενος» 
τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος, είχε τήν ευχαρίστησι 
νά βρίσκη στήν φυλακή τήν ίδια άφθονία 
τροφής, άκριβώς άπως στήν πόλι. 0 Κωνσταν
τέν ντέ Ρεννεβίλ, πού δέν μπορεί νά κατηγορη
θή γιά επιείκεια άπέναντι στό καθεστώς τής 
φυλακής, άφού τό παρέβαλλε μέ αύτό τής 

Ιερός Έξετάσεως, άναγνώριζε, ότι οί τρόφι
μοι της έτρωγαν περίφημα. Τήν πρώτη μέρα τό 
φαγητό του ήταν τό έξής: «Μιά σούπα μέ άρακά 
καί λάχανο, πολύ περιποιημένη καί ένα τέταρτο 
κοτόπουλο. Σέ ένα πιάτο ύπήρχε μιά φέτα 
νόστιμου ψητού βοδινού μέ οάλτσα καί μαϊντανό 
καί σέ άλλο μιά μερίδα μοσχαράκι μέ ρύζι,
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διάφορα χόρτα, σπαράγγια, μανιτάρια κλπ... καί 
άκόμη οέ άλλο πιάτο γλώοσα άρνίαια. Όλα αύτά 
ήσαν καλομαγειρεμένα. Γιά επιδόρπιο ύπήρχαν 
μπιοκότα καί δυό μήλα».

Ό φύλακας τού πράαφερε μετά ένα καλό 
κρααί Βουργουνδίας καί τού έδωσε ένα «θαυμά
σιο» ψωμί. «Πρέπει νά πληρώσω τό φαγητό 
μου», ρώτησε τότε ό κρατούμενος, «ή τό 
οφείλω στόν βασιλέα;»

«Όχι, ή Αύτοϋ Μεγαλειότης τό πληρώνει 
άλα. Δέν έχετε παρά νά ζητήσετε, ό,τι θέλετε, 
θά προσπαθήσωμε νά σάς εύχαριστήοωμε».

Τό βράδυ, τό δείπνο των φυλακισμένων ήταν 
τό ίδιο πλούσιο καί άφθονο: μιά μερίδα κρέας μέ 
οάλτσα, μισό κοτόπουλο, «ραγού» σαλάτα λά
χανο καί γιά επιδόρπιο φράουλες μέ κρασί καί 
ζάχαρι. Ασφαλώς ό μάγειρας τής Βαστίλλης 
ήταν εξαιρετικός. "Εφθαναν ατό σημείο νά 
σερβίρουν καί τις καθημερινές μεγάλη ποικιλία 
φαγητών, ώστε νά διακόπτεται ή μονοτονία τής 
ζωής τών οίκοτρόφων τού βαοιλέως.

0 Ρεννεβίλ, δέν ήταν μεταξύ αύτών, πού 
τύχαιναν ιδιαιτέρας περιποιήοεως. ' Ο βασιλεύς 
πλήρωνε μιά πιοτόλα τήν ήμέρα γιά διατροφή 
του. Αργότερα, όταν περιέκοψαν ένα μέρος 
άπό τά καθημερινά έξοδά του, είχε δικαίωμα νά 
τρώη μιά καλή οοϋπα, μιά μερίδα κρέας βοδινό, 
μιά γλώσσα καί ’ δυό κομμάτια γλύκισμα γιά 
έπιδόρπιο. Καμμιά φορά πρόσθετον, μιά φτε- 
ροϋγα ή ένα πόοι άπό πουλερικό, ή άκόμη δυό 
μικρές ζεστές πίττες. Τό βράδυ τού έδιναν 
μοσχάρι ή αρνί ψητό, λίγο «ραγού», καμμιά φορά 
περιστέρι, σπανιώτερα μιοή κόττα καί άπό καιρό 
οέ καιρά καμμιά σαλάτα.

Μέ λιγώτερη άκόμη καλή μεταχείριση ένας 
άλλος φυλακισμένος ό Ανρύ Λύντς, είχε δι
καίωμα νά τρώη γιά τό δείπνο, μιά μερίδα άρνί 
ψητό κρύο καί μισό κιλό άσπρο ψωμί. Τού έδιναν 
όμως καί ένα μπουκάλι κρασί μιοοΰ λίτρου καί 
ένα κανάτι νερό. Όσο γιά τόν μικρό άρχοντα ντέ 
Φαλουρντέ γιά τόν όποιο ό Λουδοβίκος ΙΔ', 
πλήρωνε έκατό οολδία τήν ήμέρα, τοϋ έδιναν 
μιά έλεεινή αούπα άπό βρασμένο νερό, όπου 
έπλεε ένα κομμάτι άπαχο βοδινό. Εδικαιούτο 
όμως ένα μπουκάλι κρασί τήν ήμέρα.

Τό χειρότερο διαιτολόγιο προοριζόταν γιά 
τούς ταπεινής προελεύαεως, πού ήοαν ένοχοι

έγκλημάτων, ή είχαν διαπράξει βαρια σφάλματα. 
"Οπως ένας βοσκός λεγόμενος Νταβού, πού 
είχε κατηγορηθή γιά μαγεία καί τόν άπομόνωοαν 
στό πρώτο δωμάτιο τοϋ πύργου τού θησαυρο
φυλακίου, μέ έντολή νά τοϋ δίνουν μόνον 
ψωμί, οοϋπα καί νερό.

Υπήρχε λοιπόν τήν έποχή τοϋ βαοιλέως 
Ηλιου, μεγάλη διαφορά στήν ποιότητα τής 

διατροφής τών φυλακισμένων. Στό σύνολο 
όμως, τό φαγητό ήταν άφθονο. Τόν έπόμενο 
αιώνα παρατηρούμε τήν ίδια άφθονία καί τήν 
ίδια σπατάλη.

Ό μετέπειτα στραγητός Ντυμουριέ, πού 
φυλακίοθηκε ατήν Βαοτίλλη τόν Σεπτέμβρη τοϋ 
1773, έπαινοϋοε χωρίς έπιφυλάξεις τήν κουζί
να τη ς .« Μάς έτρεφαν πολύ καλά ατήν Βαοτίλλη. 
Ύπήρχαν πάντοτε πέντε φαγητά γιά τό γεύμα 
καί τρία γιά τό δείπνο, χωρίς τό έπιδόρπιο, πού 
τό βρίσκαμε πάντοτε περίφημο».

Τήν ήμέρα πού έφθααε στή Βαοτίλλη ήταν 
Παρασκευή καί τοϋ έφεραν νηατήσιμο φαγητό. 

Αμέσως ό μέλλων νικητής τοϋ Βαλμύ ζήτηοε 
νά καλέοουν τάν διοικητή τής φυλακής:

«Νά μοϋ φέρουν ένα κοτόπουλο άπό τό 
έστιατόριο».

«Κοτόπουλο! Δέν ξέρετε λοιπόν ότι οήμερα 
είναι Παρασκευή», παρατήρησε σκανδαλισμένος

ά συνομιλητής του.
«Δέν μέ ένδιαφέρει. "Εχετε άναλάβει τήν 

φύλαξί μου καί όχι τήν συνείδηαί μου. "Επειτα 
είμαι άρρωστος, γιατί ή Βαοτίλλη είναι μιά 
άρρώοτια».

Ό Διοικητής ύποχώρηοε καί έδωσε έντολή 
νά άγορασθή τό κοτόπουλο.

Όταν έπίσης δυνατή ή άποοτολή δεμάτων, 
γιά νά καλυτερεύη τά καθημερινό διαιτολόγιο.

Ενας φυλακισμένος λάβαινε ένα κουτί γλυκά, 
άλλος ένα καλάθι ξηρά δαμάσκηνα άπό τήν Τούρ, 
ή ένα - δυό μπουκάλια γλυκό κραοί. ' Η προνοη
τική γυναίκα κάποιου Πεάν, έστελνε τακτικά 
ατήν Βαοτίλλη καλάθια μέ τρόφιμα «ένα είδος 
χυλοπίττες άπό ζύμη καί αύγά», δώδεκα μπου
κάλια κρασί κ.ά. Ή κυρία Βαρέν ένα καλάθι 
σταφύλια καί μιά άλλη ένα καλάθι άχλάδια.

"Αν καί αύτά δέν συνηθιζόταν, οί κρατούμε
νοι μπορούσαν νά παραγγείλουν φαγητό οέ 
έστιατόριο.

Εκτός άπό τούς πολιτικούς κρατουμένους, 
πού ήααν κάτω άπό αϋατηρή έπίβλεψι, οί άλλοι 
κρατούμενοι τής Βαστίλλης είχαν κάποια σχετι
κή ελευθερία. Τό πρώτο πράγμα, πού παραχω
ρούσαν γενικά οτόν φυλακισμένο, ήταν ή άδεια 
νά γράψη ή νά διαβάζη. Όταν κάτι κι αύτό.

Υπήρχε μιά δανειστική βιβλιοθήκη, πού είχε 
ίδρυθή ατό τέλος τοϋ 17ου αιώνα, άπό έναγ 
πλούσιο Ναπολιτάνο κρατούμενο. Στό τέλος τοϋ 
έπόμενου αιώνα άριθμοϋσε περίπου έξακόοιους 
τόμους. 'Υπεύθυνος γιά τήν βιβλιοθήκη αύτή 
ήταν ό ίερεύς τής Βαστίλλης, πού είχε ατήν 
διάθεοί του μηνιαία έπιχορήγησι πενήντα λιρών 
γιά τάν έμπλουτιομό της.

Ό κατάλογος περιλάμβανε μεγάλη ποικιλία 
έργων. Τούς έβδομήντα έξη τόμους τοϋ έργου 
«ιστορία τών ταξιδιών» τοϋ άββά Πρεβότ, τις 
« Επιστολές», τοϋ Ερρίκου Δ ', τούς έννέα 
τόμους τής «Γαλλικής Βιβλιοθήκης» τοϋ άββά 
Γκουζέ, τις «Μελέτες» τοϋ Ρολλέν, τήν «ιστορία 
τής Γαλλίας» τοϋ πατρός Δανιήλ. Επίσης πολλά 
έργα θρησκευτικά, όπως ή αξιόλογη « 'Εκκλη
σιαστική Ιστορία» τοϋ Φλερύ. Υπήρχαν έπί
σης οί «Σκέψεις» τοϋ Πασκάλ, όλα τά έργα τοϋ 
Μπουαλώ, τοϋ Μολιέρου, τοϋ Τιμπύλ καί τής 
μαντάμ Ντεσουλιέρ.

Ό κανονιομός τής βιβλιοθήκης άπαγόρευε 
ατούς κρατουμένους νά γράψουν ό,τιδήποτε 
ατά δανεισμένα βιβλία. Μετά άπό τήν άνάγνωοι 
κάθε βιβλίου, οί φύλακες είχαν ύποχρέωσι νά 
έζετάζουν προσεκτικά τις σελίδες μία - μία. ' Ο 
παραβάτης μπορούσε καί νά οτερηθή τό δικαίω
μα νά διαβάζη βιβλία.

Οί κρατούμενοι άποκτοϋσαν εύκολα τήν άδεια 
νά γράφουν. Αναλόγως μέ τήν νοοτροπία τους 
έπωφελοϋντο άπό αύτή τήν άδεια ή γιά νά 
γράφουν τά παράπονά τους σχετικά μέ τήν 
φυλάκιοί τους οτό ύπουργεΐο, ή νά ουντάξουν 

Απομνημονεύματα ή φιλολοφικά έργα.
Στήν Βαοτίλλη, ό Λεμαίτρ ντέ Σαού, ίερεύς 

καί θεολόγος τοϋ Πόρτ - Ρουαγιάλ, ουνέταξε τό 
μεγαλύτερο μέρος τής ερμηνείας τής Παλαιός 
Διαθήκης. Επίσης ό στρατάρχης ντέ Μπαοομ- 
πιέρ επωφελούμενος άπό τήν κάθειρξί του, 
έγραψε τά Απομνημονεύματά του. Ό  μαντάμ 
ντέ Στάλ - Ντελωναί, έγραψε μία μελέτη μέ 
στοχασμούς άπό άποσπάοματά τοϋ «Εκκλη
σιαστή» καί ό Ζάν Μπατίοτ ντέ Μονικάρ, ουνέτα
ξε τούς δυό τόμους τοϋ έργου, «Αθάνατες 
Βερσαλλίες» οέ έλεύθερους οτίχους.

"Εδιναν οτόν κρατούμενο ένα κουτί μέ 
γραφική ϋλη, πέννα καί χαρτί. ' Η χρήαις αύτοϋ 
τοϋ χαρτιού ήταν αύστηρά καθοριομένη. Τά 
φύλλα ήσαν μετρημένα καί άριθμημένα. "Επρε
πε νά έπιοτρέφωνται τόαα φύλλα γραμμένα, 
όσα λευκά είχαν παραληφθή. Μέ αύτά τόν τρόπο 
ήταν βέβαιο, ότι δέν θά μπορούσαν νά χρησιμο
ποιηθούν γιά κρυφή έπικοινωνία. Ό διοικητής 
τών φυλακών ήταν ύποχρεωμένος νά διαβάζη 
όλα τά γραπτά, έπιστολές, άπομνημονεύματα, 
ποιήματα.

Μιά μέρα ό βαρώνος ντέ Παλλύ - Τολεντάλ, 
παρέλειψε νά έπιοτρέψη μία κόλλα χαρτί, όπου 
είχε χυθή άπό απροσεξία ένα φλυτζάνι σοκολά
τα. Αύτό δημιούργησε ολόκληρο δράμα οτό 
ύπουργεΐο, πού πρόβαλε τήν άξίωσι νά έπιοτρα- 
φή ή κόλλα, οέ όποια κατάοταοι καί άν ήταν. Δέν
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τόλμηοαν όμως νά απαιτήσουν τά ίδια από τόν 
κύριο Μπλόντ, πού είχε μεταχειρισθή μιά κόλλα 
χαρτί γιά ιδιαίτερη ατομική του χρήοι. «Τί 
θέλετε φίλε μου», είπε οτόν φύλακα, «τί 
σημαοία έχει, άν είναι γραμμένη ή όχι, αρκεί νά 
ύπάρχη. Είναι οτήν ιματιοθήκη. "Αν δέν μέ 
πιοτεύετε, πηγαίνετε νά τήν βρήτε».

Οί πολιτικοί κρατούμενοι δέν είχαν τό προνό
μιο νά μπορούν νά γράφουν. Πολλοί όμως άπό 
αύτούς, οί περιοσότερο έφευρετικοί, κατα
σκεύαζαν πέννες άπό κόκκαλα, ή άπό άχυρο καί 
μελάνι άπό πίσσα, ή κάπνα.

Νά, τί άναφέρει ό Λαπάρτ, πού φυλακίσθηκε 
οτήν Βαστίλλη έπί καρδιναλίου Ρισελιέ: «"Ετρι
ψα κάρβουνο, λίγη οτάκτη άπό κομμένα άχυρα, 
μέοα σέ λίγο λάδι άπό τό περίσσευμα τής 
σαλάτας τοϋ δείπνου πού έφτιαξα ένα είδος 
μελανιού. "Επειτα μέ ένα κομμάτι άχυρο, πού 
είχα κάνει μυτερό οτήν άκρη, έγραψα έπάνω οέ 
ένα γράμμα, πού μοϋ είχαν άφήοει μέσα οέ μιά 
τσέπη».

Ό Ελβετός ουγγραφεύς Συμπούρ, έρμή- 
νευοε μία φράσι λατινική, χαραγμένη έπάνω ατό 
τζάκι τοϋ δωματίου του άπό ένα προκάτοχό του. 
Ή φράοις αύτή σήμαινε: « Ερεύνησε καλά καί 
θά βρής» Γιά ποιό πράγμα έπρόκειτο άραγε;

Επί έξη μήνες έρευνοϋαε παντού, ατούς 
τοίχους, οτό τζάκι, ξήλωοε τά πλακάκια τοϋ 
πατώματος ένα - ένα, χωρίς άποτέλεσμα όμως. 
“ Ενα βράδυ έπί τέλους, οκέφτηκε νά έξετάοη 
τόν «ουρανό» τού κρεβατιού καί τότε βρήκε 
γραφική ύλη οέ πολύ καλή κατάστασι: παλιά, 
άλλά καλά χαρτιά καί δέκα θαυμάσιες πέννες, 
καταοκευαομένες άπό άχυρο. Ένας παλιός 
τρόφιμος τής Βαστίλλης, ό σοφός άββάς Βά
γιάν, είχε τήν καλωούνη νά άφήση αύτόν τόν 
θησαυρό οτήν διάθεσι τοϋ διαδόχου του οτό 
κελλί του, πριν άφεθή έλεύθερος. Ενθουσια
σμένος άπό τέτοια εύκαιρία ό Συμπούρ, «έτέθη 
άμέοως έπί τώ έργω». "Εγραψε δύο χαριτωμέ
νες κωμωδίες, πού ό φύλακάς του άνακάλυψε 
τελικά καί τις κατάσχεσε. Ό  διοικητής των 
φυλακών, τοϋ έπέστρεψε αύτές τις κωμωδίες 
όταν άφέθηκε έλεύθερος, άπορώντας μάλιστα,

πώς οέ ένα τέτοιο μέρος, ένας κρατούμενος 
είχε διάθεσι νά άοχοληθή μέ τόσο επιπόλαια 
θέματα.

Οί φυλακισμένοι έκτος άπό τήν ελευθερία, 
πού είχαν νά γράφουν καί νά διαβάζουν, είχαν 
καί τό δικαίωμα νά κάνουν ένα περίπατο μέσα 
οτό φρούριο. Σέ ορισμένες ώρες τής ήμέρας 
τούς έπιτρεπόταν νά κατεβαίνουν οτήν αύλή.

Τόν 17ο αιώνα, πολλοί ήσαν οί τρόφιμοι τής 
Βαστίλλης, οί λεγόμενοι «έλεύθεροι κρατούμε
νοι» Μπορούσαν άνετα νά βγαίνουν άπό τό κελλί 
τους, πού ήταν άνοικτό όλη τήν ήμέρα, νά 
έπιακέπτωνται τούς άλλους κρατουμένους, νά 
περιφέρωνται σέ όλη τήν φυλακή νά συζητούν 
έλεύθερα μεταξύ τους, νά παίζουν μπάλλα ή 
πικέτο.

Οί πρώτοι περιορισμοί χρονολογούνται μέ τήν 
άφιξι στή Βαστίλλη Διαμαρτυρομένων κρατου
μένων. Αύτούς, δέν τούς άφηναν νά κατεβαί
νουν παρά μόνο ένας - ένας καί ύπό τόν όρο «νά 
μή συζητήσουν δογματικά θέματα μέ τούς 
άλλους κρατουμένους».

Τό 1750, έποχή πού οτή Βαστίλλη συντάχθηκε 
όριοτικά ό κανονιομός τών φυλακών, οί περίπα
τοι οτήν αύλή περιορίαθηκαν. Μόνο δυό ή τρεις 
φορές τήν έβδομάδα, ό κρατούμενος μπορούσε 
νά (ιάνη ένα περίπατο, κάτω άπό τήν έπίβλεψι 
τοϋ φύλακά του. Αύτό τό διάλειμμα, δέν κρα
τούσε ποτέ περισσότερο άπό δυό ώρες καί ήταν 
αύοτηρά άπαγορευμένο ατόν κρατούμενο νά 
μιλήοη ή νά δώση χαρτιά οέ άλλους.

' 0 περίπατος οτήν αυλή, πού δέν είχε ποτέ 
ήλιο τό μεγαλύτερο διάστημα τοϋ χρόνου, δέν 
άρεσε ατούς κρατουμένους. Προτιμούσαν νά 
ανεβαίνουν οτό δώμα τών πύργων, όπου, όπως 
έλεγαν, ό άέρας ήταν καθαρώτερος. Φυσικά 
πήγαιναν έκεί μόνο μέ συνοδεία. Τελικά όμως 
καταργήθηκε αύτό τό είδος τής ψυχαγωγίας, 
γιατί ή έμφάνιοις τών κρατουμένων ατά δώματα 
τών πύργων, τραβούσε τήν προσοχή τών πολι
τών ατούς γειτονικούς δρόμους.

"Οσο γιά τήν άδεια νά πηγαίνουν οί κρατού
μενοι έλεύθερα οτούς κήπους τών προμαχώ
νων, ήταν μία άπό τις μεγαλύτερες χάρες πού

Α ρ ισ τερ ά : Ή  Β α σ τίλ λ η  σ έ  γκ ρ α β ο ύ ρ α  τή ς  
έπ ο χ ή ς , τή ν  ή μ έ ρ α  π ού π ο λ ιο ρ κ ή θ η κ ε άπό  
τ ο ύ ς  έ π α ν α σ τ ά τε ς . Κ άτω : Ο  Λ ά λ λ υ  Τολ- 
λ ε ν τά λ . Π έ ρ α σ ε  π ολλά χ ρ όνια  σ τό  τρ ο μ ε ρ ό  
φ ρ ο ύ ρ ιο  κ α ί τελ ικ ά  ύ δ η γ ή θ η κ ε  κι α ύ τό ς  σ τό  
ικρίω μα γιά  εκτέλεση. Σ τ ή ν ά π έ ν α ν τ ι σ ελ ίδ α :  
' Η  κ α τά λ η ψ η  τή ς  Β α σ τίλ λ η ς , όπ ω ς ε ίκ ο ν ίζ ε -  
τα ι σ έ  π ίνακα τ ή ς  έπ ο χ ή ς .

μπορούσε νά παραχωρηθή. Προκαλοϋσε όμως 
τήν δυσαρέσκεια τών κρατουμένων, πού δέν 
είχαν αύτό τό προνόμιο καί πού τά κελλιά τους 
είχαν θέα οτούς προμαχώνες. Γιά τόν λόγο 
αύτό, ό δεύτερος διοικητής τής Βαστίλλης, ό 
ντέ Λωναί, προτίμησε νά άπαγορεύοη οτούς 
κρατουμένους τήν είσοδο οτούς προμαχώνες 
καί νά διαμορφώση τόν χώρο γιά δική του χρήοι, 
οέ λαχανόκηπο.

Τόν 17ο πλέον αιώνα παραχωρούσαν εύκολα 
οτούς κρατουμένους τήν άδεια νά δέχωνται 
έπισκέψεις. 0 ποιητής Πελιασόν είχε τήν 
άδεια νά καλή στό δωμάτιό του «χίλιους δυό 
έκλεκτούς έπισκέπτες».

Τόν 18ο αιώνα ή άδεια τών έπισκέψεων 
περιορίαθηκε σημαντικά. 0 ύπουργός τοϋ 
Βασιλικού Οίκου, έξέταζε τήν περίπτωοι τών 
κρατουμένων πού έδινε τήν συγκατάθεσί του 
γιά τόν καθένα.

Οί έπισκέψεις περιορίσθηκαν σέ μιά ή δυό 
φορές τήν έβδομάδα, ώστε νά μή ένοχλοϋνται 
οί ύπηρεοίες τού φρουρίου. Τώρα, δέν γίνονταν 
ατά κελλιά τών κρατουμένων, άλλά στήν αίθουσα 
τοϋ Συμβουλίου, παρουσία ένός άξιωματικοϋ, 
πού είχε έντολή νά παρακολουθή τις συζητή
σεις. Ο έπισκέπτης δέν είχε δικαίωμα νά 
φιλήαη τόν κρατούμενο ούτε νά τοϋ δώση τό 
χέρι. Μερικά θέματα συζητήσεως -τά σχετικά 
μέ τήν Βαστίλλη καί τούς λόγους τής φυλακί- 
σεως- ήσαν αύστηρά άπαγορευμένο.

Αύτό όμως τό αυστηρό μέτρο καταργήθηκε 
τό 1785, πρός χάριν τοϋ καρδιναλίου ντέ Ροάν, 
πού είχε άδεια νά δέχεται κάθε μέρα καί όλες
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τις ώρες τούς συγγενείς καί τούς φίλους του 
καί νά κάνη ελεύθερα τόν περίπατό του οτόν 
κήπο τού διοικητοϋ. Συνέβη πολλές φορές νά 
δεχθή περιοοότερο άπό τριάντα υψηλούς έπι- 
οκέπτες οτό διαμέριομά του. Στήν είσοδο τής 
Βαοτίλλης υπήρχε τόοο μεγάλη ουρροή κόομου, 
πού ή μεγάλη κινητή γέφυρα χρειάσθηκε νά 
μείνη κατεβαομένη όλη τήν ήμέρα, πράγμα, πού, 
αύμφωνα μέ τούς φύλακες, δέν είχε ποτέ 
ζαναουμβή οτά χρονικά τού φρουρίου.

"Αν όμως έξετάοωμε τά πράγματα μόνο από 
αύτή τήν πλευρά θά πρέπει, ούμφωνα μάλιοτα 
μέ τις περιγραφές των μοναρχικών ιστορικών, 
όπως ό Φούνκ-Μπρεντάνο, νά θεωρήοωμε τήν 
βααιλική αύτή κατοικία τού προαστίου Σαίντ- 

Αντουάν, οάν ένα τόπο ειδυλλιακό, όπου γιά νά 
ιρθάοη κανείς οτήν άπόλυτη εύτυχία, έλειπε 
μόνο ή έλευθερία.

’ Η Βαοτίλλη όμως, πρέπει νά τό παραδεχθού
με, ήταν καί ένας τόπος δυστυχίας όπου 
ολόκληρους μήνες καί χρόνια άκόμη άνδρες καί 
γυναίκες είχαν πολύ υποφέρει. Οί πολλοί δέν 
είχαν τήν ίδια τύχη μέ τούς προνομιούχους.

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τί νόημα είχε ή 
φράοις τού αγύρτη Καλλιόστρο, πού δοκίμασε 
τήν αύοτηρότητα τής βασιλικής φυλακής τήν 
έποχή τής ύποθέσεως τού περιδέραιου τής 
βασιλίοσης.

«"Αν μοΰ ζητούσαν νά διαλέξω άνάμεοα αέ 
μήνες παραμονής στήν Βαοτίλλη καί τόν θάνατο, 
θά έλεγο χωρίς δισταγμό, οδηγήστε με οτό 
ικρίωμα».

Μέοω τού άρχαίκοϋ ουοτήματος των φυλα
κών τής Βαοτίλλης ζητούσαν νά θίξουν γενικά 
τήν μοναρχία. Δέν μπορούμε όμως καί νά 
απορρίιμωμε συστηματικά αύτές τις άφηγήοεις, 
όταν πιστοποιούνται άπό μαρτυρίες. Τά βασανι
στήρια τού τραπεζίτη "Ας, πού φυλακίσθηκε 
οτήν Βαοτίλλη, έπειδή δέν ύπήρξε συνεπής 
οτήν έξάφλησι μερικών συναλλαγματικών, άπο- 
τελοϋν συντριπτική άπόδειξι. Κυνηγημένος άπό 
τό μϊοος τών πιστωτών του, τόν κύριο Πικόν, 
θησαυροφύλακα τού καρδιναλίου Μαζαρίνου

καί κάποιον Ντυοανέν είοπράκτορα φόρων τής 
Λά Ρασέλ, ό "Ας κλείσθηκε οτήν Βαοτίλλη, οέ 
ένα σκοτεινό κελλί «όπου δέν έβλεπε σχεδόν 
καθόλου».

Δέν ύπήρχε ούτε κρεβάτι, ούτε καρέκλα, ού
τε φώς. Γιά νά κοιμηθή άναγκάοθηκε νά όγορόοη 
άπό τόν φύλακα του ένα δεμάτι άχυρο οέ 
ύπέρογκη τιμή. Τόν χειμώνα δέν είχε ούτε ξύλα, 
ούτε κάρβουνα γιά νά ζεοταθή. Δέν έβγαινε άπό 
τό κελλί του, παρά μόνο μέ τήν συνοδεία δύο 
φυλάκων γιά νά παρακολουθήοη τήν «λειτουργία 
τών έν απομονώσει κρατουμένων» οτό παρεκ- 
κλήσιο.

Γιά τροφή τού έδιναν ψωμί καί νερό. Δυό - 
τρεις φορές έμεινε εϊκοοι τέοοεριε ώρες 
νηστικός γιατί οί φύλακές του είχαν ξεχύσει νά 
άσχοληθοϋν μαζί του. Μετά άπό λίγες ήμέρες τό 
σκοτεινό κελλί του είχε γίνει ένας βρωμερός 
βόθρος, όπου δέν τολμούσε κανείς νά πλησιόοη 
άπό τήν δυσωδία, γιατί οί φύλακες έκριναν 
περιττό νά αδειάζουν κάθε μέρα τά περιττώμα
τα του.

Ό  "Ας έμεινε έπτό βδομάδες νά οαπίζη σέ 
αύτή τήν κόλααι. "Οταν όρρώοτηοε βαριά 
αποφάσισαν νά τόν μεταφέρουν αέ ένα καθαρώ- 
τερο κελλί, πού είχε θέα οτό προάστιο Σαίντ - 
' Αντουάν.

Οί πιοτωταί του όμως δέν ουγκινήθηκαν. Τού 
ζήτησαν νά αναγνώριση μια οφειλή προχρονολο
γημένη κατά δεκαοκτώ μήνες καί τού ύποοχέθη- 
καν, ότι άν ύπέγραφε θά τόν έλευθέρωναν 
όμέοως. Αύτός όμως όρνήθηκε μέ παρρησία.

Αμέσως τόν κατέβασαν πάλι οτό οκοτεινό 
ύπόγειο κελλί του, όπου αύτή τή φορά έμεινε 
δεκαοκτώ μήνες.

Τήν έπομένη τών Χριστουγέννων τού 1660, 
τό νερό τού Σηκουάνα πλημμύρισαν τίς τάφρους 
τής Βαοτίλλης. Τό ύπόγειο κελλί τού "Ας γέμισε 
άπό μιά παγωμένη μαύρη λάοπη, πού τού 
έφθανε ως τήν μέοη. Χρειόοθηκαν έξη άνδρες

γιά νά τόν βγάλουν όπό κεϊ. "Αν όργοΰοον μιοή 
ώρα ό δυοτυχιομένος θά είχε πνιγή.

"Εναν αιώνα αργότερα, τόν Δεκέμβριο τού 
1753, ή ίδια περίπτωσις συνέβη σέ τρεις 
φυλακισμένους, πού οί φύλακές τους είχαν 
ξεχόοει οτό ύπόγειο, χειμώνα καιρό.

Τό βασανιστήρια, πού ανθούσαν τήν έποχή 
τού Λουδοβίκου ΙΔ , ύπήρχαν ακόμη τόν 17ο 
αιώνα. Τό 1637, ό Λαπόρτ, ό θαλαμηπόλος τής 
"Αννας τής Αύοτριακής έγραψε οτά Απομνη
μονεύματά του, ότι τόν πήραν γιά νά τόν 
άνακρίνη ένας ύπαοτυνόμος. 0 τελευταίος τόν 
κατέβασε οτήν αίθουσα τών βασανιστηρίων γιά 
όνόκριοι καί τού έδειξε τό φρικτά όργανα τού 
μαρτυρίου. Τού έξήγηοε «τόν ρόλο, πού έπαιζαν 
οί σανίδες, οί οφήνες καί τά σχοινιά, ύπερβάλ- 
λοντας τούς πόνους, πού προκαλοΰααν καί 
πρόσθεοε, πώς αύτή ή ύπόθεοις λύγιζε τά 
γόνατα».

Τό βασανιστήριο, πού συνήθιζαν νά εφαρμό
ζουν ατούς έγκληματίες ήταν τό λεγόμενο 
«ξυλοπάπουτσο». "Εσφιγγαν τό πόδια τού κρα
τουμένου άνάμεοα αέ δυό δρύινες σανίδες μέ 
σιδερένια στεφάνη. "Επειτα βύθιζαν άνάμεοα 
οτό γόνατα ξύλινες οφήνες, πού τίς κτυποϋοαν 
συνέχεια μέ σφυρί. Μέ αύτό τόν τρόπο σχίζον
ταν οί σάρκες καί έσπαζαν τό κόκκαλα. Χρησιμο
ποιούσαν τέσσερις οφήνες γιά τίς «συνηθισμέ
νες ανακρίσεις» καί άλλες τέοοερις γιά τίς 
«έκτακτες». Οί πόνοι ήοαν τόσο τρομεροί, ώοτε 
πολλές φορές, οτήν έβδομη ή όγδοη οφήνα, ό 
κρατούμενος νά ύποκύπτη οπωσδήποτε.

Επί Λουδοβίκου ΙΔ , έφήρμοζαν τό είδος 
αύτό τού βασανιστηρίου οτούς αλχημιστός καί 
οτούς μάγους, πού είχαν όναμιχθή οτήν Ύπό- 
θεοι τών Δηλητηρίων. Πρόκειται όμως γιά τήν 
τελευταία γνωστή περίπτωοι. Είναι βέβαιο ότι 
τό 1789, αντίθετα από τίς φήμες τής έποχής, ή 
απάνθρωπη καί βάρβαρη αύτή μέθοδος είχε 
καταργηθή.
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Εισαγωγή

Τό έγκλημα αποτελεί φαινόμενο αν
τικοινωνικής συμπεριφοράς, πού απαν
τάται στις άνθρώπινες κοινωνίες άπό τήν 
πρώτη εμφάνιση καί οργάνωσή τους καί 
πού διαρκώς σημειώνεται μέσα ο' αυ
τές, ανεξάρτητα άπό τόν χρόνο, τόν τό
πο έγκαταστάσεως καί τό κοινωνικοοι
κονομικό τους καθεστώς.

Τό έγκλημα άπαοχόλησε αρχικά τούς 
νομοθέτες καί κυβερνήτες γιατί ή τέ
λεσή του διαταράσσει τήν αρμονία πού 
επιδιώκουν θέτοντας, προληπτικά, κα
νόνες ούσιαστικοϋ Ποινικού Δικαίου. 
Κάτω άπό τό πρίσμα αύτό άντιμετωπί- 
σθηκε τό έγκλημα, κατά διάφορους τρό
πους, μέ σκοπό τήν έξαοφάλιση τού κύ
ρους καί τής ύποστάσεως τού κράτους 
καί τής νόμιμης τάξεως στήν Κοινωνία.

Ή  έγκληματικότης, όμως, σάν «τό 
σύνολο τών έγκλημάτων πού τελούνται 
κατά τή διάρκεια μιάς ορισμένης χρονι
κής περιόδου μέσα σέ μιά κοινωνική ο
μάδα πού είναι έγκαταστημένη σέ ένα 
όρισμένο τόπο», άρχισε νά έρευνάται 
τά πρώτα χρόνια τού 19ου αιώνα καί πο
λύ γρήγορα συγκέντρωσε τό ένδιαφέ- 
ρον πλειάδος έπιστημόνων διαφόρων 
ειδικοτήτων. Χάρις στις προσπάθειες 
αύτές δημιουργήθηκε ένας νέος πολύ
πλευρος έπιστημονικός κλάδος, ή ' Εγ
κληματολογία. Μεταγενέστερα, τό κοι
νωνικό φαινόμενο τής έγκληματικότη- 
τας έγινε άντικείμενο ιδιαίτερης μελέ
της άπό πλείστους έπιστημονικούς κλά
δους, όπως π.χ. άπό τήν Κοινωνιολογία, 
τήν Κοινωνική Ψυχολογία, τήν Κοινωνι
κή ' Ανθρωπολογία κ.ά.

’ Εκτός όμως άπό τις έπιστήμες, τό 
φαινόμενο αύτό άρχισε ολοένα καί πε
ρισσότερο νά άπασχολεϊ τόσο τούς αρ
μόδιους φορείς, όσο καί τήν Κοινή Γνώ
μη τών σύγχρονων κοινωνιών πού χαρα
κτηρίζονται άπό τόν ύπερβολικό ρυθμό 
έξαστισμοΰ τους. Είναι δέ άπόλυτα βε
βαιωμένο ότι μιά άπό τις συνέπειες πού 
προκαλεΐ ή συσσώρευση μεγάλων πλη
θυσμών μέσα στις πόλεις είναι καί ή αύ
ξηση τής έγκληματικότητας. Γιά τό θέ
μα αύτό έχουν δημόσιε υθεΐ πολλές με
λέτες, σχετικές μέ τά αίτια πού συντε
λούν ώστε νά γίνεται τό περιβάλλον τών 
πόλεων ιδιαίτερα ήθικά νοσογόνο καί νά 
εύνοεΐ τήν άνάπτυξη τής έγκληματικό- 
τητος. Πρέπει δέ νά σημειωθεί ότι ή έγ
κληματικότης έχει άρχίσει νά γίνεται 
φαινόμενο ιδιαίτερα πιεστικό άκόμη καί

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

Κοινωνικογεωγραφική προσέγγιση 
στό φαινόμενο τής έγκληματικότητας

ΤοΓι κ. Α.Κ. Μ ιχαλέα 

Δ ημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Ε» Πολιτισμός

στή χώρα μας. Αύτό φαίνεται στήν κα
θημερινή ζωή καί είδησεογραφία καί έ- 
πικυρώνεται άδιαμφισβήτητα άπό τις έ- 
πίσημες ' Εκθέσεις Πεπραγμένων 1978 
1979 τής ' Ελληνικής Χωροφυλακής καί 
τής Αστυνομίας Πόλεων, πού δημο- 
σιεύθηκαν πρόσφατα (Σεπτέμβριος 19 
80), καί κατά τις όποιες οί δείκτες έγ- 
κληματικότητος στά μεγάλα άστικά κέν
τρα έμφανίζουν άλματώδη αύξηση.

Οί πρώτες προσπάθειες προσεγγί- 
σεως τής Γεωγραφικής ' Επιστήμης στό 
κοινωνικό φαινόμενο τής έγκληματικό- 
τητος έμφανίσθηκαν άπό τά μέσα τού 
19ου αιώνα. ' Από τήν έποχή έκείνη καί 
μέχρι σήμερα έγιναν πολλές μελέτες 
καί έρευνες γιά τήν έγκληματικότητα 
άπό Γεωγράφους. Ό λες  αύτές οί προ
σπάθειες θά μπορούσαν νά χωρισθοϋν 
σέ δύο περιόδους, στήν περίοδο τών ά- 
ναζητήσεων καί στή σύγχρονη περίοδο.

' Η πρώτη περίοδος τών άναζητή- 
σεων άρχίζει άπό τό 1833 έποχή πού 
έμφανίσθηκε ή πρώτη σχετική μελέτη 
καί τελειώνει μέ τήν έναρξη τού Β' Πα
γκοσμίου Πολέμου. ' Η έκρηξή του ή
ταν ή άφετηρία τής σύγχρονης περιόδου.

Κατά τήν πρώτη περίοδο ή Γεωγρα
φική ' Επιστήμη άρχισε νά μελετά, περι
θωριακά, τήν έγκληματικότητα μέ τις

σειρές τών Χαρτογραφικών μελετών 
τών πρωτοπόρων A.M. Guerry καί κυρίως 
τών J. Fletcher καί Η. Mayhew. Πολύ 
άργότερα περιέλαβε τό φαινόμενο αύ
τό μέσα στά κύρια άντικείμενα τών έν- 
διαφερόντων της. Αύτή ή ένσωμάτωση 
άρχισε βαθμιαία άπό τις άρχές τού αιώ
να μας καί τελικά έπετεύχθη χάρη στή
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Επάνω: Μιά «γωνιά» τής Νέας Ύόρκης. 
Είναι ή πόλις μέ τήν μεγαλύτερη έγκληματι- 
κότητα. Στήν όπέναντι σελίδα: Τό σπίτι τού 
άτυχου μηχανολόγου Βλαχόπουλου στήν 
Καλλιθέα, ό όποιος υπήρξε προοφάτως 
θύμα στυγερού έγκλήματος.

διάσπαση τών στενών πλαισίων, πού 
παραδοσιακά ήταν περιχαρακωμένη ή 
Γεωγραφική ” Ερευνα μέχρι τόν Β ' Πα
γκόσμιο Πόλεμο. ' Η έποχή έκείνη άπο- 
τέλεσε τό ορόσημο καί τήν άφετηρία 
μιας νέας έπιστημονικής έποχής γιά 
τήν δλη Γεωγραφική ' Επιστήμη, τής ό
ποιας τό αντικείμενο ύπέστη μιά σημαν
τικότατη μεγέθυνση καί ουσιώδη διαφο
ροποίηση. "Αμεσο άποτέλεσμα τής διευ- 
ρύνσεως τών όρίων τού άντικειμένου 
τής Γεωγραφικής Επιστήμης, ύπήρξε 
ή πρωτοφανής άνάπτυξη τών ιδιαιτέ
ρων κλάδων της καί είδικώτερα τής Κοι
νωνικής καί Οικονομικής Γεωγραφίας. 
" Ετσι τό νέο περιεχόμενο τής Κοινωνι
κής Γεωγραφίας είναι ή έρευνα, ή περι
γραφή καί ή έξήγηση τής Κοινωνίας καί 
τών διαφόρων Κοινωνικών σχηματισμών 
καί φαινομένων καί ή κατανομή τους 
στήν ύφήλιο, σάν συσχετίσεων πού προ
έρχονται άπό τις άλληλεπιδράσεις τών 
φυσικοβιολογικών δυνάμεων τοϋ χώ
ρου, άπό τήν μιά καί τών κοινωνικών άλ- 
λά καί λοιπών πολιτιστικών καί ιστορικών 
δυνάμεων άπό τήν άλλη πλευρά. ' Η 
σπουδή τής έγκληματικότητος περιλή- 
φθηκε μέσα στά όρια τοϋ άντικειμένου 
τής Κοινωνικής Γ εωγραφίας καί έτσι άρ
χισε νά άναδιπλοϋται ένα ευρύτατο πε

δίο μελετών καί έρευνών γύρω άπ' αύ- 
τήν, άπό τήν ιδιαίτερη σκοπιά καί θεώ
ρηση τής Κοινωνικής Γεωγραφίας.

Σκοπός καί στόχος τής σύντομης αύ- 
τής έργασίας είναι ή γενική παρουσίαση 
τών τρόπων μέ τούς όποιους ή Κοινωνι
κή Γεωγραφία προσεγγίζει καί μελετά 
τό κοινωνικό φαινόμενο τής έγκληματι
κότητος στό Χώρο καί ιδιαίτερα στό Χώ
ρο τών μεγάλων άστικών συγκεντρώ
σεων. Παράλληλα καταβάλλεται ή προ
σπάθεια παρουσιάσεως τής ιδιαίτερης 
συνεισφοράς τής μελέτης τής Κοινωνι
κής Γεωγραφίας στή διερεύνηση τοϋ 
κοινωνικοϋ φαινομένου τής έγκληματι
κότητος.

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι μετα
ξύ τών στόχων τής έργασίας αύτής δέν 
περιλαμβάνεται ή διάθεση έξαντλή- 
σεως τής σχετικής ξενόγλωσσης βι
βλιογραφίας, ή όποια κυρίως χρησιμο
ποιήθηκε, γιατί άνάλογη γιά τό θέμα 
' Ελληνική βιβλιογραφία είναι ούσιαστι- 
κά άνύπαρκτη. Αντίθετα μάλιστα οί 
παραπομπές περιορίσθηκαν στις βασι- 
κώτερες, κατά τή γνώμη τοϋ γράφον- 
τος έργασίες, έγιναν κατά τρόπο γενικό 
καί μόνο στά σημεία, πού κρίθηκαν 
ιδιαίτερα άναγκαίες.

1. Ή  περίοδος τών αναζητή
σεων

' Η έγκληματικότης είναι ένα άπό τά 
πολλά κοινωνικά φαινόμενα πού άρχι
σαν νά γίνονται εύδιάκριτα άπό τις 
άρχές τοϋ 19ου αιώνα, μέσα στις νέες 
άστικές κοινωνίες πού προήλθαν άπό 
τή Βιομηχανική Επανάσταση. Τό φαι
νόμενο αύτό προσέλκυσε τό ένδιαφέ- 
ρον πολλών έπιστημονικών ειδικοτή
των, οί όποιες έθεσαν τά θεμέλια τής 
μελέτης του.

' Η Γ εωγραφική ' Επιστήμη άρχισε νά 
μελετά, άρχικά, τήν έγκληματικότητα 
στό περιθώριο τών έρευνών της. Οί 
βασικώτερες έρευνες πάνω στό θέμα 
αύτό έμφανίσθηκαν μετά τό 1830 καί 
έγιναν άπό Στατιστικογράφους καί Χαρ
τογράφους οί όποιοι προσπάθησαν νά 
έντοπίσουν τήν έγκληματικότητα στό 
Χώρο.

Ή  άρχική προσπάθεια τών σκαπα
νέων τής Γεωγραφικής προσεγγίσεως 
AM. Guerry, J. Fletcher, Η. Mayhew καί 
άλλων, άπέβλεπε στήν Χαρτογράφηση 
τής έγκληματικότητος. Μέ τήν κατα
γραφή όμως καί τοποθέτηση τών δεδο

μένων καί στατιστικών στοιχείων, γιά 
τήν έγκληματικότητα, στό Χώρο, έμφα
νίσθηκαν οί διαφοροποιήσεις καί πα
ραλλαγές της. Δηλαδή, έκτός άπό τις 
άλλες λεπτομέρειες, παρουσιάσθηκε 
καθαρά ή ποσοστιαία διαφορά έγκλημα
τικότητος μεταξύ τοϋ Χώρου τής ύπαί- 
θρου καί τοϋ Χώρου τών πόλεων. Ή  
μεταγενέστερη συγκριτική μελέτη καί 
έπεξεργασία τοϋ συνόλου τών στοι
χείων, όδήγησε τόν Η. Mayhew στό 
συμπέρασμα ότι τά περισσότερα έγκλή- 
ματα γίνονται στά γεωγραφικά τμήματα 
μιάς χώρας, όπου σημειοϋται ή μεγαλύ
τερη βιομηχανική καί άστική άνάπτυξη.

Στή συνέχεια ή ένδελεχέστερη κα
ταγραφή τών στοιχείων τής έγκληματι
κότητος σέ χάρτες μεγάλης κλίμακος 
τοϋ Λονδίνου, άπέδειξε τόν ποιοτικό 
καί ποσοτικό διαφορισμό τών έγκλημά- 
των στις κατ' ίδιαν περιοχές τοϋ άστι- 
κοϋ αύτοϋ Χώρου. Στό συμπέρασμα 
αύτό κατέληξε ή έρευνα μετά τή χάρα
ξη πάνω στούς χάρτες τών όρίων τών 
έπτά άστυνομικών ζωνών εύθύνης, πού 
ύπήρχαν τότε στό Λονδίνο. ' Από τήν 
άθροιση καί τή σύγκριση τών άριθμητι- 
κών καί λοιπών στοιχείων, άποδείχθηκε 
ότι δύο άπό τις έπτά αύτές περιοχές 
συγκέντρωναν δυσανάλογα μεγάλα πο
σοστά έγκληματικότητος, ένώ ή μία 
τουλάχιστον άπό τις ύπόλοιπες έμφάνι- 
ζε έλαχιστότατο ποσοστό.

Ή  περαιτέρω Γεωγραφική έρευνα 
τών πρωτοπόρων προσανατολίσθηκε στήν 
προσπάθεια γιά τήν άνεύρεση τών αί
τιων πού συντελούν στό σχηματισμό 
διαφορετικών ποσοστών έγκληματικό
τητος σέ γειτονικές περιοχές μέσα 
στήν ίδια πόλη. "Ετσι γιά μία άκόμη 
φορά ή Γεωγραφική έρευνα τέθηκε 
άντιμέτωπη μέ τό βασικό γεωγραφικό 
πρόβλημα τής άνισοκατανομής στό Χώ
ρο τών διαφόρων φαινομένων καί δρα
στηριοτήτων. Μέ τήν προβληματική αύ- 
τή τό όλο θέμα τής έγκληματικότητος 
μεταφέρθηκε σέ ένα άπό τούς πιό 
γνωστούς καί φίλιους χώρους τής Κοι
νωνικής καί Οικονομικής Γεωγραφίας. 
Δηλαδή συνέπεσε στό πεδίο έρεύνης 
περιγραφής καί έξηγήσεως τής κοινω
νίας καί τής κατανομής τών διαφόρων 
κοινωνικών σχηματισμών καί φαινομέ
νων στό Χώρο. Κάτω άπό τό πρίσμα 
αύτό ή έγκληματικότης άντιμετωπίσθη- 
κε, πολύ σωστά, σάν φαινόμενο - άπο
τέλεσμα συσχετίσεων προερχομένων
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άπό τις αλληλοεπιδράσεις πού ανα
πτύσσονται μεταξύ φυσικών καί βιολο
γικών δυνάμεων τού χώρου καί τού 
άνθρώπου, πού ζεΐ καί δρά μέσα σ' 
αύτόν τόν συγκεκριμένο Χώρο.

"Αμεσο άποτέλεσμα τής έρευνητι- 
κής διαδικασίας πού άναδιπλώθηκε άπό 
τή σκοπιά καί θεώρηση τής Κοινωνικής 
καί Οικονομικής Γεωγραφίας, ήταν ή 
άναγνώριση τών «Ποιοτήτων τού Χώ
ρου».

Οί «Ποιότητες τού Χώρου» ή «Χωρο- 
λογικές Ποιότητες» άποτελοϋν πολυ
σύνθετο άθροισμα διαφόρων παραγόν
των πού πηγάζουν άπό τις ιδιοτυπίες 
τού Χώρου τών κατ' ιδίαν περιοχών τών 
πόλεων. Οί παράγοντες αύτοί άσκοϋν 
πλεγματική έπίδραση, σχεδόν καθορι
στική, τόσο στήν ιδιοσυστασία όσο καί 
στήν έξωτερική συμπεριφορά τών με
λών τών κοινωνικών ομάδων, πού σχη
ματίζουν τούς άστικούς πληθυσμούς 
καί οί όποιοι συνδέονται μέ τούς ξεχω
ριστούς Χώρους τών πόλεων. Στή δια
μόρφωση τών Χωρολογικών Ποιοτήτων 
συμβάλλουν άποφασιστικά ή φυσική μο
ρφολογία τού δομημένου άστικοϋ Χώ
ρου, οί τρόποι χρησιμοποιήσεως αύτοϋ 
καί τών γειτονικών Χώρων, ή οικονομική 
καί κοινωνική κατάσταση τών περίοικων 
κ.λ.π..

Στά χρόνια πού επακολούθησαν, μέ
χρι τις παραμονές τού Β' Παγκόσμιου 
Πολέμου, είδαν τό φώς τής δημοσιότη- 
τος πολλές καί σημαντικές έρευνες 
Κοινωνικογεωγράφων γιά τήν έγκλημα- 
τικότητα σέ διάφορες πόλεις τής Υ
δρογείου. Οί έρευνες αύτές άκολού- 
θησαν, μέ μικρές παραλλαγές, τά πλαί
σια πού χάραξαν οί μελέτες τών πρω
τοπόρων τοϋ β' μισού τού 19ου αιώνα. 
Μέ τις μεταγενέστερες αύτές έρευ
νες δοκιμάσθηκαν καί έπαληθεύθηκαν 
οί βασικές άπόψεις τών σκαπανέων, ά- 
φοϋ άποδείχθηκε πειραματικά ή μεγά
λη έπίδραση τών Χωρολογικών ποιοτή
των στήν συμπεριφορά τού άτόμου καί 
τής κοινωνικής όμάδος.

Στις κυριώτερες άπό τις σχετικές με
λέτες τής περιόδου αύτής καταβλήθη
κε άπό τούς έρευνητές ή προσπάθεια 
νά παρουσιασθοϋν οί μεγάλες ποσο
στιαίες διαφορές έγκληματικότητος πού 
σημειώθηκαν στις κατ' ίδιαν περιοχές 
διαφόρων κρατών, καθώς καί οί άνάλο- 
γες διαφορές στις ιδιαίτερες περιοχές 
τών πόλεων. Παράλληλα μελετήθηκε ι
διαίτερα ή κατανομή στό χώρο τών πό
λεων τής έγκληματικότητος τών ιδιαι
τέρων κατηγοριών τών κοινωνικών ομά
δων, όπως π.χ. τής έγκληματικότητος

τών νέων, τής έγκληματικότητος τών ι
διαιτέρων εισοδηματικών καί έπαγγελ- 
ματικών τάξεων κ.λ.π. Στό σημείο αύ- 
τό πρέπει νά τονισθεΐ τό ότι οί τελευ
ταίες μελέτες τής περιόδου αύτής, ό
πως π.χ. τών C.R. Shaw, H.D. Mckay, ά
ρχισαν νά άποδίδουν μεγάλη σημασία 
στις ποιότητες τοϋ χώρου καί ιδιαίτερα 
στις οικολογικές ποιότητες, καθώς καί 
στήν κοινωνική δομή τών πολεακών κοι
νωνιών.

2. ' Η π ε ρ ίο δ ο ς  τώ ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  
π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ν

Οί σύγχρονες προσεγγίσεις τής Κοι
νωνικής Γεωγραφίας στήν έγκληματι- 
κότητα, άρχισαν νά θεμελιοΰνται άπό τά 
πρώτα μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
χρόνια. " Εχει σημειωθεί ότι άπό τή με
γάλη αύτή καταστροφική περιπέτεια 
προήλθαν οί νέες ιδέες καί τό νέο εύρύ 
πεδίο έρευνας τής Κοινωνικής Γεω
γραφίας.

Στις άπαρχές τής νέας περιόδου, 
πού ή μακρόχρονη παράδοση ήταν πολύ 
ισχυρή, ή σύγχρονη Κοινωνική Γεωγρα
φία χρησιμοποίησε σάν όργανα τούς ά- 
κόλουθους δύο τρόπους προσεγγίσεως 
στό κοινωνικό φαινόμενο τής έγκλημα
τικότητος:

1. Τήν κατανομή στό Χώρο τών ιδιαι
τέρων χαρακτηριστικών τής έγκληματι
κότητος, καί

2. Τις Ποιότητες τού Χώρου, μέσα 
στόν όποιο παρουσιαζόταν ή έγκληματι- 
κότης.

’ Α ρ ισ τερ ά : «Σ τ ιγ μ ιό τυ π ο » άπ ό το ύ ς  π ρο
σ φ ά το υ ς  έ μ π ρ η α μ ο ύ ς  τώ ν  δ ύο  π ο λ υ κ α τα 
σ τη μ ά τω ν  σ τή ν  'Α θ ή ν α . Κ άτω  κ α ί δ εξ ιά :  
Χ ρ η σ τό ς  Π α ν α γ ιω τίδ η ς  κ α ί Γ. Μ ά ρ γ α ζη ς . 
Δ ύ ο  άπό το ύ ς  τ ρ ε ις  έ γ κ λ η μ α τ ίε ς  π ού δ ο λ ο 
φ ό ν η σ α ν  τό ν  Β λαχόπ ουλο.

' Η χρήση τών δύο αύτών τρόπων 
προσεγγίσεως στήν έγκληματικότητα 
οδήγησε τις σχετικές έρευνες στάάκό- 
λουθα δύο βασικά σημπεράσματα:

Τό πρώτο συμπέρασμα, πού προήλθε 
άπό τή χαρτογραφική έργασία, άναφέ- 
ρεται στήν ιδιότυπη ροπή γιά συγκέν
τρωση τών έγκλημάτων σέ μερικές προ
βληματικές περιοχές τών άστικών κέν
τρων. ' Η συγκριτική μελέτη τών στοι
χείων άπό περισσότερες πόλεις άπέ- 
δειξε τήν ύπαρξη παραλληλισμού καί ά- 
ναλογίας τόσο μεταξύ τών περιοχών 
τών διαφόρων πόλεων, όσο καί μεταξύ 
τοϋ ποσοστού καί τοϋ είδους τών έγ
κλημάτων πού σημειώνεται σ' αύτές.

Τό δεύτερο συμπέρασμα, πού προ
ήλθε άπό τή μελέτη τών ποιοτήτων τοϋ 
Χώρου, άναφέρεται στήν ιδιαίτερη σύν
δεση πού έχει τό έγκλημα μέ τό Χώρο.
' Η άναλυτική μελέτη άπέδειξε ότι ύφί- 
σταται ένας άπόλυτα άρρηκτος σύνδε
σμος μεταξύ έγκληματικότητος καί Χώ
ρου.

Τά δύο αύτά γενικά συμπεράσματα έ 
στρεψαν τήν προσοχή τών έρευνητών
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τής Κοινωνικής Γεωγραφίας στήνένδε- 
λεχέστερη καί κατά τό δυνατό βαθύτε
ρη μελέτη τοϋ περιβάλλοντος τών πό
λεων. ” Ετοι άναγνώριοαν καί άπέδωοαν 
νέες οημααίες στις δύο βαοικές μορ
φές τοϋ περιβάλλοντος τών πόλεων, 
δηλαδή:

1. Στή μορφή τοϋ άψυχου οίκοδομη- 
μένου άοτικοϋ χώρου, καί

2. Στή μορφή τοϋ ζωντανού καί δυνα
μικού κοινωνικού Χώρου.

' Ο Οίκοδομημένος ' Αστικός Χώρος 
είναι τό περιβάλλον πού ζοϋν καί δροϋν 
οί κάτοικοι τών πόλεων. Τό περιβάλλον 
αύτό άποτελεΐται άπό κτιριακά συγκρο
τήματα, πού δομήθηκαν μέ ποικίλλη 
δομή καί γιά άνάλογους σκοπούς, άπό 
δρόμους καί άλλες σχετικές κατασκευ
ές γιά τή διευκόλυνση τής κινήσεως καί 
έπικοινωνίας καί άπό χώρους άκτιστους, 
γιά διάφορες χρήσεις. Αύτός ό Αστι
κός Χώρος άναγνωρίσθηκε ότι άποτε- 
λεΐ τό ύπόβαθρο τής συμπεριφοράς τοϋ 
άνθρώπου καί θά μπορούσε νά παρο- 
μοιασθεΐ μέ τό θαλασσινό νερό μέσα 
στό όποιο ζεϊ ή θαλάσσια χλωρίδα καί 
πανίδα. Ό ταν τό περιβάλλον αύτό μο- 
λυνθεϊ, άλλοιωθεϊ ή καταστραφεϊ, τότε 
μολύνεται, άλλοιοϋται ή πεθαίνει, άντί- 
στοιχα, ή ζωή.

' Ο Κοινωνικός Χώρος, είναι ό ζωντα
νός περίγυρος τών άνθρώπων, πού ζοϋν 
καί δροϋν στόν Οίκοδομημένο Χώρο. 
' Ο Κοινωνικός Χώρος άναγνωρίσθηκε 
ότι είναι τό πολυσύνθετο καί πολυμε
ρές παράγωγο τών έπιδράσεων έσωγε- 
νών καί έξωγενών διαρθρωτικών δυνά-
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μεων πού άσκοϋν καί δέχονται οί κοινω
νικές ομάδες πού συμβιοϋν στό δεδο
μένο γεωγραφικό Χώρο.

Ξεκινώντας άπό τις γενικές αύτές 
διαπιστώσεις, ή Κοινωνικογεωγραφική 
έρευνα άναγνώρισε τήν ύπαρξη τριών 
βασικών παραγόντων γιά τή μελέτη τής 
έγκληματικότητας.

Οί παράγοντες αύτοί είναι οί άκόλου- 
θοι:

1. Τά κύρια χαρακτηριστικά τής κατα
νομής τών έγκλημάτων στό Χώρο.

2. Τά ιδιαίτερα στοιχεία τοϋοίκολογι- 
κοϋ περιβάλλοντος, καί

3. Τά θεμελιώδη γνωρίσματα τών 
Ποιοτήτων τοϋ Χώρου.

' Η άναγνώριση αύτών τών παραγόν
των βοήθησε στήν έξήγηση καί κατα
νόηση τοϋ προβλήματος τής ύπάρξεως, 
μέσα στις πόλεις, περιοχών, όπου ση
μειώνεται ό μεγαλύτερος άριθμός έγ
κλημάτων καί οί όποιες χαρακτηρίζον
ται σάν «έγκληματικές περιοχές» ή «έγ- 
κληματικές ζώνες».

' Η νέα θεώρηση τών έγκληματικών 
περιοχών ή ζωνών, μέσα στις πόλεις 
είχε σάν άποτέλεσμα τή μεγιστοποίηση 
τής σημαντικότητος, πού άποδιδόταν 
μέχρι τότε στις Ποιότητες τοϋ Χώρου, 
πράγμα πού συγκέντρωσε τήν προσοχή 
τών Κοινωνικογεωγράφων στήν μελέτη 
τους.

Στό στάδιο αύτό ή Κοινωνική Γεωγρα- 
φία χρησιμοποίησε μεθόδους καί εύρή- 
ματα τής Κοινωνιολογίας καί κυρίως 
τής Οικονομικής Γεωγραφίας καί είδι- 
κώτερα τής ' Αστικής Οικονομικής Γ εω
γραφίας. ' Επί πλέον δέ άρχισε νά μελε
τά, έπισταμένα, τήν πόλη μέ βάση τούς 
διαχωρισμούς τοϋ χώρου της, πού έκα
νε ή Σχολή τών Οικολογικών Γεωγρά
φων καί τις μελέτες γιά τό Χώρο αύτό, 
πού έγιναν άπό τούς ' Αστικούς Κοινω
νιολόγους.

Κάτω άπό τό έξελιγμένο καί πολυσχι
δές αύτό πρίσμα έρευνας ή μελέτη τών 
Χωρολογικών Ποιοτήτων άπόκτησε νέ
ες έννοιες καί διαστάσεις. Ιδιαίτερα 
κατανοήθηκε ή κοινωνική σύνθεση τών 
ομάδων πού συνδέονται μέ τις οικιστι
κές περιοχές καί ζώνες τών πόλεων, 
πού χαρακτηρίζονται σάν «έγκληματι
κές», καθώς καί τό είδος τών δραστη
ριοτήτων πού είναι έγκαταστημένες στις 
περιοχές αύτές. Σχετικές έρευνες κα
τέληξαν στό συμπέρασμα ότι οί περιο
χές αύτές παρέχουν πρόσφορο έδα
φος γιά δύο κυρίως χρήσεις. ' Η πρώτη 
είναι σχετική μέ τή χρησιμοποίηση τοϋ 
Χώρου αύτοϋ γιά κατοικία καί ή δεύτερη 
γιά έγκατάσταση οικονομικών δραστη

ριοτήτων. Στήν πρώτη περίπτωση οί 
περιοχές αύτές κατοικοϋνται καί «κα
ταλαμβάνονται άπό τούς ήττημένους 
τής μάχης γιά ένα καλύτερο οικιστικό 
περιβάλλον». Στή δεύτερη περίπτωση 
χρησιμοποιούνται σάν τόποι έγκαταστά- 
σεως μεγάλων έπιχειρήσεων καί δρα
στηριοτήτων τοϋ τριτογενοΰς τομέως.

' Η άποδοχή τοϋ συμπεράσματος ότι 
ό Χώρος τών δυσμενεστέρων οικιστι
κών περιοχών, πού κατοικοϋνται άπό 
τούς «ήττημένους τής μάχης γιά καλύ
τερη κατοικία», ταυτίζεται μέ τις έγκλη
ματικές περιοχές, οδήγησε στήν περαι
τέρω μελέτη τών οικιστικών περιοχών. 
" Ετσι θεμελιώθηκαν οί παλαιότερες ά- 
πόψεις γιά τήν ιδιαίτερη κοινωνική συ
μπεριφορά, πού διακρίνει τις κοινωνι
κές ομάδες κάθε οικιστικής ζώνης. Δη
λαδή, κάτω άπό τήν έπίδραση τών Χω- 
ρολογικών Ποιοτήτων κάθε οικιστικής 
περιοχής, διαμορφώνεται μία ιδιαίτερη 
«Οικιστική Τάξη». Αλλά ή «Οικιστική 
Τάξη» δέν πρέπει γενικά νά συγχέεται 
μέ τήν κοινωνική τάξη, έστω καί άν 
μερικά στοιχεία τής πρώτης άπαντώνται 
καί προσαρμόζονται μέ τόν χαρακτήρα 
τής δεύτερης. ' Η «Οικιστική Τάξη» 
άποτελεΐται άπό άνομοιογενεΐς κοινω
νικές ένότητες (μέ διαφορετικό πολιτι
στικό, φυλετικό, θρησκευτικό, έθνικό, 
πολιτικό, έπαγγελματικό καί πολλές φο
ρές καί διαφορετικό οικονομικό ύπόβα
θρο), πού διαμορφώνουν μία σχεδόν 
ταυτόσημη συμπεριφορά κάτω άπό τις 
έπιδράσεις τών χωρολογικών ποιοτή
των.

Οί προηγούμενες άπόψεις δοκιμά- 
σθησαν μέ μεγάλη έπιτυχία σέ Κοινωνι- 
κογεωγραφικές πειραματικές μελέτες 
γιά τήν έγκληματικότητα στις πόλεις 
τής Αγγλίας τών Η.Π.Α. καί άλλων 
χωρών.

' Η ένδελεχέστερη μελέτη, πού άκο- 
λούθησε κατέληξε στό γενικό συμπέ
ρασμα ότι «οί χωρολογικοί τύποι είναι ή 
βάση άπό τήν όποια πρέπει νά ξεκινούν 
όλες οί άναλύσεις γιά τά κοινωνικά 
προβλήματα».

Μεταγενέστερη έρευνα συνόψισε τις 
προσεγγίσεις τής Κοινωνικής Γεωγρα
φίας στήν έγκληματικότητα παραθέ
τοντας ένδεικτικά μερικούς τρόπους 
μέ τούς όποιους οί Χωρολογικοί Τύποι, 
σάν ποιότητες τοϋ Χώρου, κρίνονται 
άπαραίτητοι γιά τή μελέτη τής έγκλημα
τικότητας. Αύτοί οι Χωρολογικοί Τύποι, 
είναι πολυσύνθετο άποτέλεσμα τών 
πλεγματικών έπιδράσεων τών έξής πα
ραγόντων:

1. Περιοχικών (πού είναι άθροισμα πα
ραγόντων πού προέρχονται άπό τά ση-

45



ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τοϋ κ. Κώστα Μιχ. Σταμάτη

... Ί λ ιά δ α  κ α ί Ο δ ύ σ σ β ια  ε ίν α ι 
σ ά ν  ν ’ α ν ή κ ο υ ν  σ τ ή ν  π ρ ω τ ό γ ο 
ν η  π ρ ο φ ο ρ ικ ή  λ ο γ ο τ ε χ ν ία  κ ι '  
α ύ τ ό  ε ίν α ι ά λ ή θ ε ια  γ ιά  τ ή ν  κ α 
θ ό λ ο υ  ε λ λ η ν ικ ή  λ ο γ ο τε χ ν ία , πού 
π ρ ο ο ρ ίζ ε τ α ι κ υ ρ ίω ς  γ ιά  ν ' ά - 
κ ο ύ γ ε τ α ι κ ι ό χ ι νά  δ ια β ά ζ ε τ α ι .  
"Ε χ ε ι έ ν α  τ ό ν ο  τ ρ α γ ο υ δ ισ τ ικ ό  
κ α ί ρ υ θ μ ικ ό ,  π ο ύ  σ κ ό π ε υ ε  νά  
β ο η θ ή σ ε ι τ ό  ρ α ψ ω δ ό  σ τ ή ν  ε ύ 
κ ο λ η  ά π ο μ ν η μ ό ν ε υ σ η .

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ καί ό μελετητής τής 
αρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας 

είναι υποχρεωμένος νά σταματήσει καί 
νά σπουδάσει τό λεγόμενο ομηρικό 
ζήτημα, πού έδώ καί τρεις αιώνες περί
που άπασχολεΤ έντονα τούς φιλόλο
γους καί τούς λογοτεχνικούς μελετη
τές όλου τού κόσμου. Πρόκειται, καθώς 
είναι γνωστό, γιά ένα πρόβλημα, τό 
όποιο έχει τις ρίζες του στις μυθολογι
κές άφετηρίες τής έλληνικής ιστορίας, 
πού συνδέονται άμεσα μέ τήν λογοτε
χνική παρουσία καί παραγωγή τών χρό
νων έκείνων. Τό φιλολογικό αύτό πρό
βλημα δέν είναι φυσικά τό μοναδικό. 
Αρκεί νά μνημονεύσουμε τό ζήτημα 

τής «Πεντατεύχου» τού Μωϋσή, τών 
σαιξπηρικών έργων, τών έργων τού Λα- 
μαρτίνου κ ά. Τά ζητήματα αύτά άπό τή 
φύση τους καί τόν τρόπο διαμόρφωσής 
τους φαίνεται πώς θά παραμείνουν ά
λυτα, έάν στήν πραγματικότητα ύπάρ- 
χουν, όπως θά έχουμε τήν εύκαιρία νά 
διαπιστώσουμε στή συνέχεια μέ τό ο
μηρικό ζήτημα.

" Αν άφήσουμε στήν άκρη τούς άλε- 
ξανδρινούς «χωρίζοντες» άπό τούς άρ- 
χαίους Έλληνες συγγραφείς, στούς 
όποιους θά έπανέλθουμε πιό κάτω στό

Σ τ ις  φ ω το γ ρ α φ ίε ς  μ α ς  «σ τιγ μ ιό τυ π α »  άπό  
τό ν  'Ο μ η ρ ικ ό  κύκλο. Επάνω: «  Η  κ α τα 
σ τρ ο φ ή  τ ή ς  Τρ ο ία ς» . Δ ε ξ ιά : ' Η  ά ρ χ α ιό τερ η  
άπ έικόν ισ η  το ύ  'Ο μ ή ρ ο υ  σ έ  τε τρ ά δ ρ α χ μ ο  
τή ς  Χ ίο υ  το ϋ  4 ο υ  π .Χ  αιώ να. Σ τ ή ν  ά π έν α ν τι 
σ ελ ίδ α : « '  Η  ά π ο θέω σ η  το ύ  ' Ο μ ή ρ ο υ » .

κατάλληλο σημείο, τό όμηρικό ζήτημα 
ιστορικά ξεκίνη'σε άπό τό 1715 όταν ό 
παππάς τού ' Ομπινιάκ Φραγκίσκος ' Εν- 
τελέν έδημοσίευσε διατριβή, μέ τίτλο 
« Ακαδημαϊκοί στοχασμοί» ή «Πραγμα
τεία στήν Ίλιάδα», στήν όποια ύποστή- 
ριξε ότι τά ομηρικά έπη άποτελοϋν τό 
«άπάνθισμα» πολλών παλαιοτέρων ποιη
μάτων, πού είχαν ξεχωριστά πλαστεί. 
Τό ζήτημα πήρε διαστάσεις τό 1795 μέ 
τά «Προλεγόμενα στόν Όμηρο» τού 
καθηγητή Φ. Βόλφ, γιά νά φτάσουμε 
σήμερα ύστερα άπό άμέτρητες σχετι
κές μελέτες, στό τελευταίο βιβλίο, πού 
θίγει καίρια καί διεξοδικά τό πρόβλημα, 
τού ' Ιταλού ' Ιωσήφ Μπρότσια μέ τίτλο 
«Τό όμηρικό ζήτημα», πού κυκλοφόρη
σε στά τέλη τοϋ 1979 στά ιταλικά καί 
σχολιάστηκε πλατιά μέσα στό 1980.

Πριν όμως κοιτάξουμε συνοπτικά τις 
κυριότερες γνώμες τών διαφόρων ξέ
νων μελετητών είναι άνάγκη νά οριοθε
τήσουμε τήν βαθύτερη ούσία καί τό 
άκριβές περιεχόμενο τοϋ ζητήματος. 
Έτσι σήμερα τά ούσιαστικότερα ση
μεία, στά οποία σέ γενικές γραμμές
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μεϊα διαμονής, τις πρόσκαιρες μεταβο
λές τού Χώρου, τήντμηματοποίηση τού 
Χώρου, τούς Χωρολογικούς δεσμούς 
κλπ.)

2. Συμπεριφορικών (πού είναι άποτέ- 
λεσμα άπό τήν γειτονεία, τις χωρολογι- 
κές συμπεριφορές καί απεικονίσεις κλπ
)·

3. Οικολογικών (πού είναι άθροισμα 
συγγενών παραγόντων τού περιβάλ
λοντος όπως π.χ. ή ροπή πρός τήν 
έγκληματικότητα, ή παραγωγή έγκλη- 
μάτων κλπ.) καί

4. Κοινωνικών (όπως, κοινωνικο-νομι- 
κό σύστημα, διαδικασίες κοινωνικής άλ- 
λατριώσεως κλπ.).

' Εξ άλλου ή έντόπιση τού έγκληματι- 
κοϋ περιστατικού, καί κατά συνέπεια ή 
κατανόηση τών λόγων γιά τούς όποιους 
σέ μιά περιοχή γίνονται συχνά έγκλήμα- 
τα, όδήγησε στην άποκάλυψη τών πα
ραγόντων έκείνων άπό τούς όποιους 
έξαρτάται αύτή ή έντόπιση. Οί παρά
γοντες αύτοί είναι.

1. Οί γειτονικές χρήσεις γής.
2. ' Η χρήση πού γίνεται στην ίδια πε

ριοχή.
3. Οί άπόψεις τής κοινής γνώμης 

κλπ. γιά τή χρήση τής περιοχής.
4. Οι ποιότητες τής σχεδιάσεως τής 

περιοχής.
5. ' Η τοπική διοίκηση.
6. Οί εύκαιριακοί στόχοι πού παρέχει 

ή περιοχή.
7. Οί δυνατότητες έπιβλέψεως καί 

έπιτηρήσεως τής περιοχής άπό τήν 
άποψη τής μορφολογίας της.

8. Τό έπίπεδο τής δράστηριότητος 
καί τό ποσοστό τών έπιτυχιών καί τής 
άποτελεσματικότητος τής άστυνΰμικής 
άρχής τής περιοχής καί

9. Οί τρόποι καί μέθοδοι κοινωνικής 
άναγνωρίσεως καί * καθιερώσεως τού 
προσώπου μέσα στό χώρο του.

Θά πρέπει νά σημειωθεί ότι σέ πολ
λές σύγχρονες μελέτες άμερικανών, 
κυρίως, Κοινωνικογεωγράφων καίΟίκο- 
νομικογεωγράφων χρησιμοποιούνται, έ- 
πιπρόσθετα, καί άλλοι κοινωνικοί παρά
γοντες γιά τή μελέτη τής έντοπισεως 
τής έγκληματικότητος. Τέτοιοι παρά
γοντες είναι αύτοί πού άνάγονται.

α. Στό άπρόσωπο κοινωνικό περιβάλ
λον (π.χ. τό εισοδηματικό έπίπεδο τών 
κατοίκων, οί εύχέρειες εύρέσεως έρ- 
γασίας, οί δυνατότητες άποκτήσεως 
δωρεάν ή μέ εύκολίες στέγης κλπ), καί

β. Στό προσωπικό κοινωνικό περιβάλ
λον (όπως π.χ. οί ηθικές άξιες, οί κανό
νες συμπεριφοράς, ή ύγεία κλπ.).

Οί παράγοντες πού προαναφέρθη-

καν σχηματοποιούν ένα κοινωνικοχω- 
ρολογικό σύστημα, πού βασίζεται στήν 
άναγνώριση τής θεμελιώδους σημασίας 
τών έπιδράσεων πού ασκούν οί χωρολο- 
γικές ποιότητες καί ό αστικός κοινωνι
κός χώρος στήν ανθρώπινη συμπεριφο
ρά.

’ Ανακεφαλαίωση

Στή σύντομη αύτή μελέτη καταβλή
θηκε προσπάθεια νά παρουσιασθεΤ ή 
έξελικτική πορεία τών Γεωγραφικών 
προσεγγίσεων στό φαινόμενο τής έγ
κληματικότητος. Γιά τό θέμα αύτό, δυ
στυχώς, δέν έχει δημοσιευθεϊ άλλη 
γεωγραφική έργασία στή γλώσσα μας. 
"Ετσι ή μελέτη αύτή, πού έχει τό άτυ- 
χές προνόμιο νά είναι ή πρώτη σχετική 
προσπάθεια στήν ' Ελληνική γλώσσα, 
αναγκάσθηκε νά στραφεί σέ περιοριστι
κά έπιλεγμένες ξένες πηγές.

"Οπως άναφέρθηκε οί άπαρχές τών 
Γεωγραφικών προσεγγίσεων στήν έγ
κληματικότητα βρίσκονται στά τέλη τής 
πρώτης πεντηκονταετίας τού περελ- 
θόντος αίώνος. Οί πρωτοπόροι ήσαν 
Στατιστικογεωγράφοι καί Χαρτογράφοι.

' Η έπέκταση όμως τών έρευνών καί 
ή διεύρυνση τού άντικειμένου τής Κοι
νωνικής καί Οικονομικής Γεωγραφίας 
συνέβαλαν στή βαθύτερη μελέτη τού 
θέματος καί στήν άποκάλυψη τών ποιο
τήτων τού Χώρου, τών Οικιστικών Τά
ξεων, τών Χωρολογικών Τύπων, τών 
' Εγκληματικών Ζωνών κ.λ.π.

Στή συνέχεια ή νέα Γεωγραφική θεώ
ρηση συνέβαλε στήν άνεύρεση τών 
παραγόντων τής έντοπισεως τών έγ- 
κληματικών περιστατικών καί στή θεμε- 
λίωση τής δικαιολογητικής τους βά- 
σεως.

Οί σύγχρονες προσεγγίσεις τής Κοι
νωνικής Γεωγραφίας στήν έγκληματι
κότητα παρουσιάζουν ένα τεράστιο εύ
ρος καί χαρακτηρίζονται άπό τήν ποικίλ- 
λη μεθοδολογία, τις διάφορες σκοπιές 
θεωρήσεως τού θέματος καί τήν πλη
θώρα τών κατευθύνσεών τους. "Ολες 
όμως αύτές οί ροπές, πού παρουσιάζο
νται στις έρευνες πού προαναφέρθη- 
καν, έπιδιώκουν τήν άποσαφήνιση καί 
ένδελεχή μελέτη τού τόσο καίριου κοι
νωνικού φαινομένου τής έγκληματικό
τητος. "Εχουν δέ σάν κύριο σκοπό τήν 
άποκάλυψη τών δυσμενών χωρολογι- 
κών έπιδράσεων, τήν θεραπεία ή του
λάχιστον τήν άπάβλυνσή τους καί άπο- 
βλέπουν στή βαθύτερη κατανόηση τών 
κοινωνικών προβλημάτων, κατανόηση 
πού άποτελεϊ προανάκρουσμα μελλον
τικής έπιλύσεώς τους.

Γ  Ί
Η Ε Θ Ν ΙΚ Η  Μ Α Σ  
Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
ΚΑΙ

0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τοΰ διάσημου 
Ρουμάνου Θεολόγου 

Ρ.Δ. Στανιλοάε

Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΟ ΥΝ  πολλοί τήν  'Ο 
ρθοδοξ ία , ό τ ι όπως ό δ υ τ ικό ς  

Χρ ισ τιαν ισμός π ροσαρμόστηκε στή 
νοοτροπ ία  τοΰ  Μ εσα ίω να  κα ί τής 

Α ναγεννήσεω ς, τό  ίδ ιο  κι α ύτή  
προσαρμόστηκε στή νοοτροπ ία τοΰ 
Β υζαντίου . Καί π ερ ιτύ λ ιξε  τό  ζω ν
τα νό  πυρήνα το ΰ  χ ρ ισ τ ια ν ικο ύ  μ υ 
σ τηρ ίου  μέ μ ιά  τυπ ική  κα ί α ρ ισ το 
κρα τική  μεγαλοπρέπεια , πού δέν 
άνταπ οκρ ίνετα ι πιά σ τήν  εποχή μας.

Δ έν  ά ρ νο ύ μ α σ τε πώς ή ' Ο ρ θ ο 
δοξ ία  δέχτηκε μ ιά  β υ ζα ντινή  έπ ί- 
δρα σ ι, πού δέν ά γγ ιξε όμω ς τήν 
ούσ ία  τοΰ  χρ ισ τ ια ν ικο ύ  μυ σ τηρ ίου . 
'Α ν τ ίθ ε τ α , ή β ίω σί το υ  π αρέμεινε 
τό  ίδ ιο  ζω ντανή κα ί κατά  τή  β υ ζα ν 
τ ινή  περίοδο. Μ ά λ ισ τα , μπ ορεί κα 
νε ίς  νά πή, πώς δέν  ε ίνα ι ή β υ ζα ν τ ι
νή σκέψ ι πού γέννησ ε τή  χ ρ ισ τ ια ν ι
κή π νευμ α τικό τη τα  α ύ τή ς  τής έπο- 
χής, ά λλά  ή πρότυπη χρ ισ τ ια ν ική  
ζωή πού γέννησ ε τή  β υ ζα ντινή  σκέ- 
ψι κα ί τέχνη. Δ έν  ε ίνα ι ή βυζα ντινή  
θεώ ρησ ι τής ύπάρξεω ς πού παρή- 
γα γε τή  λα τρ ε ία  τής ’ Εκκλησίας
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μας, αλλά  μά λλον ή λα τρε ία  τής 
α ρχα ίας ’ Εκκλησίας πού παρήγαγε 
τή  βυζαντινή  θεώ ρησ ι τού  κόσμου, 
έστω  κα ί άν ή π ερ ίοδος α ύ τή  δ η 
μ ιούργησ ε μιά έξέλ ιξ ι, πού δέν είνα ι 
όμω ς ο ύσ ια σ τική  γ ιά  τή  λα τρεία  
τοϋ  άρχέγονου  Χ ρ ισ τια ν ισ μ ού .

' Εκείνο πού θεω ρούν συνήθω ς 
βυζα ντινή  κληρονομ ιά  στή ζωή τής 
' Ο ρθόδοξης ' Εκκλησίας, είναι ιδ ια ί
τερα  τό  π λήθος τω ν συμβόλω ν, μέ 
τά  όποια εκφ ρ ά ζετα ι κα ί β ιώ νετα ι ή 
χρ ισ τ ια ν ική  π ίστι, σ τή  λα τρ ε ία  δ η 
λαδή , τήν  τέχνη καί τή  ζωή. ' Η 
β υζα ντινή  όμως έπ ίδρασ ι δέν είνα ι 
τίπ οτε άλλο  παρά ή έξέλ ιξ ι ένός 
συμβολισμού, πού άναφ έρετα ι σ τήν 
έκφ ρ α σ ι μόνο τού  χρ ισ τ ια ν ικο ύ  μ υ 
σ τηρ ίου .

Οί λογ ικο ί ορ ισμο ί κα ί οί δ ο γμ α 
τικές  δ ιατυπ ώ σεις, μέ τά  όποια ή 
Δ ύσ ι ζήτησε κα ί ζητά  άκόμη ν ' 
ά ν τ ικα τα σ τή σ η  τή σ υμβολ ική  πα- 
ρά στα σ ι τού  μυσ τηρ ίου  τής ' Εκ
κλησ ίας, ο φ ε ίλο υ ν  τήν  π ροέλευσ ί 
το υ ς  σ τήν  πεποίθησι, ό τι τό  μ υ σ τή 
ρ ιο  είνα ι δ υ να τό  νά έκφ ρ α σ θ ή  κατά 
τρόπ ο άκρ ιβή μέ τό ν  άνθρώ π ινο 
λόγο . Σ τήν π ρα γμα τικό τη τα  όμως 
τό  μ υ σ τήρ ιο  με ιώ νετα ι ή α ίρ ετα ι

Μ ιά  σπ άνιας τέ χ ν η ς  β υ ζα ν τιν ή  ε ικ ό ν α  τή ς  
Π α ν α γ ία ς .

' Η  θ ε ο δ ώ ρ α  καί ή ά κο λ ο υ θ ία  τη ς . Β υ ζα ντινό  
ψ η φ ιδ ω τό  τ ή ς  Ρ α β έν ν α ς .

κάθε φ ορά  πού π ερ ιορ ίζετα ι στά 
π λα ίσ ια  τω ν λέξεω ν κα ί τώ ν λ ο γ ι
κών ορισμώ ν.

Τό π αραδοξιακό  κα ί άπ οφ ατικό  
πλήρω μα τού  μ υ σ τη ρ ίο υ  τής σω 
τη ρ ία ς  έκφ ρ ά ζετα ι π ραγματικώ τε- 
ρα μέ τά  σύμβολα .

Μ ιλώ ντα ς  κανείς γ ιά  τό  Σ ταυρό  
κα ί τή ν  ' Α νά σ τα σ ι κατά  τρόπο γ ε 
ν ικό , θεω ρώ ντας τα  σ τίς  εικόνες, 
έκφ ρ ά ζο ντά ς  τα  μέ σ υμβολ ικές  καί 
λ ε ιτο υ ρ γ ικ ές  πράξεις, π αρουσ ιάζει 
μέ τρόπο πολύ πιό π ραγματικό  καί 
ύπ αρξιακό τό  μ υ σ τή ρ ιο  τής σ ω τη 
ρίας, παρά ή θεω ρ ία  τού  Ά ν σ έ λ -  
μου περί ίκανοποιήσεω ς, ή ή περί 
τ ιμω ρ ία ς θεω ρία  τώ ν Π ρ ο τεν σ ια ν - 
τών, πο.ύ δ έν  εκφ ρ ά ζο υ ν  παρά μιά 
όψ ι τού  άκατά ληπ του  μ υ σ τηρ ίου  
τής ' Εκκλησίας. Οί θεω ρ ίες α ύτές  
τό τε  μόνο είνα ι δ υ να τό  νά γ ίνο υν  
άποδεκτές, ό τα ν  δέν  δ ιεκδ ικο ΰ ν  νά 
ύπ οκατασ τήσ ουν τό  ίδ ιο  τό  μ υ σ τή 
ριο, σ τό  πλήρω μα τής άκα τα ληψ ία ς  
του , ά λλά  δ ιερ ευ νο ύ ν  ένα μόνο 
σ τό ιχ ε ϊο  του  κα ί μά λ ισ τα  κατά  τρ ό 
πο σ χετικό  καί προσω ρινό. ' Η β υ 
ζαντινή  έπ ίδρασ ι σ υ ν ίσ τα τα ι έδώ 
στή  δ ιά θεσ ι νά δ ια τά ξη  όλες τίς  
λεπ τομέρειες τής λα τρ ε ία ς , τής τέ 

χνης, τώ ν σω ματικώ ν κ ινήσεω ν τής 
θρησκευτικής ζωής κατά τέτο ιο  τρ ό 
πο, ώ στε νά έκφ ρ ά ζω ντα ι, μέ α ύτά , 
τά  έπ ιμέρους σ το ιχε ία  τού  μ υ σ τη 
ρ ίου  τής σω τηρ ίας. 'Α π ' έδώ π ροέ- 
κυψ ε ένα ε ίδος σ υμ β ολ ικής  έπ ιβα- 
ρύνσεω ς τής λα τρεία ς , ένας τυπ ικ ι- 
σμός. Τά έπ ιμέρους α ύ τά  σ το ιχε ία  
άπέπνιξαν ώς ένα σ ημείο  τά  μεγάλα 
σ ύμβολα  τοϋ  χρ ισ τ ια ν ικο ύ  μ υ σ τη 
ρ ίου. Μ ιά  ά ρ χ ιερ α τική  λε ιτο υ ρ γ ία  
μ ' όλη  τή ν  λαμπρή της μεγαλοπ ρέ
πεια, ένώ θά είχε σά σκοπό νά 
π αραστήση τό  εκθα μβω τικό  φώς 
τής ' Αναστάσεω ς τού Χριστού, συμ
βα ίνει νά  σ τρ έφ η  πολλές φ ο ρ ές  τήν  
προσοχή τώ ν π ιστώ ν άπό τά  ο ύ - 
σ ια σ τικά  σ το ιχε ία  της σέ κάθε ε ί
δου ς  θ εα μ α τική  λεπ τομέρεια . 'Α ν 
τ ίθ ετα  μ ιά  λ ε ιτο υ ρ γ ία  σ τόν  ένορ ια - 
κό ναό ένός χω ρ ιού , μέσα στή βα- 
θειά  άνθρώ π ινη άπ λότητα  της, ε κ 
φ ρ ά ζε ι μ ' ένα τρόπ ο πιό καθαρό 
κα ί δ ιαπ ερασ τικό  τά  βασ ικά  χ α ρ α 
κ τη ρ ισ τικά  το ύ  μ υ σ τηρ ίου  τή ς  σω 
τηρ ίας.

' Οπωσδήποτε α ύτή  ή μεγάλη καί 
κα θάρ ια  γλώ σσα τώ ν συμβόλω ν 
μ ιλά  π ερ ισσότερο  κα ί ε ίνα ι πιό προ
σ ιτή  σ τό  λαό, παρά ή δογμα τική  
γλώ σσα. "Α ν  ή 'Ο ρ θ ο δ ο ξ ία  σ ή μ ε
ρα χρε ιά ζετα ι μιά π ροσαρμογή σ τίς  
άνάγκες τού  σύγχρονου  άνθρώ - 
που, α ύ τό  δ έν  μπορεί νά ε ίνα ι μιά 
πλήρης έγκα τά λε ιψ ι τώ ν σ υ μ β ό 
λων. Μ π ορεί όμως νά γίνη μιά άπλο- 
ποιησ ί τω ν, ώ στε νά μπορή κανείς 
νά βλέπη άμεσα  τά  μεγάλα σ ύ μ β ο 
λα τού  χρ ιστιαν ικού  μυστηρ ίου , πού 
α να λογούν  στά  μεγάλα, τά  άπλά 
καί πάντα π ρόδηλα  α ιτή μ α τα  κα ί τίς  
π νευματικές άνάγκες τού  άνθρώ - 
που. Πρέπει νά ξέρουμε: Ό  Θεός 
μάς π λησ ιάζει μέ άνθρώ π ινο πρό- 
σωπο,.ή 'Α ν ά σ τα σ ι μ έ τό Σ τα υ ρ ό ,ή  
δόξα  μέ τή ν  ταπείνω ση, ή δύναμη  
μέ τή ν  α ύτο σ υγρ ά τη σ η  κα ί τή ν  ύ- 
πομονή, ή ελευθερ ία  μέ τή  χάρ ι, ή 
άξια α ύτής  τής ζωής μέ τή ν  π ίστη 
σ τή  ζωή τού  επέκεινα, ή προσωπι
κό τη τα  μέ τή ν  κο ινω νία , ή άνάπ τυ- 
ξη τής προσω π ικότητάς μας μέ τή  
θυσ ία  τού  ίδ ιο υ  τού  έα υτοΰ  μας 
κλπ.
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Π ΩΣ «ΦΑΓΩΘΗΚΕ» ό Στρατάρχης 
Τουχατσέβσκι άπό τόν Στάλιν; 

Οί Ρώσοι αποφεύγουν ακόμη καί σή
μερα νά μιλήσουν γιά τήν δυσάρεστη 
αύτή ύπόθεσι πού στοίχισε τήν ζωή
35.000 αξιωματικών τοΰ «' Ερυθροϋ 
Στρατοΰ». Άπ ό τήν άλλη πλευρά οί 
Δυτικοί όέν έχουν διαλευκάνει όλα τά 
σκοτεινά σημεία -της. "Αλλωστε καί στή 
δίκη τής Νυρεμβέργης δέν μνημονεύ- 
θηκε, κατόπιν αίτήματος τών Ρώσων, 
Κι όμως ήταν μία άπό τίς συγκλονιστι
κότερες πτυχές τής σταλινικής περιό
δου καί μιά άπό τίς φοβερώτερες επι
χειρήσεις άφενημερώσεως. ' Η συστη- 
ρατοποίησι τών «συνταγών» τών δια
φόρων επιχειρήσεων «άφενημερώσεως» 
καί ή ένίσχυσί τους άπό τελειοποιημένα 
έπιστημονικά καί τεχνολογικά μέσα, δη
μιούργησαν τήν σύγχρονη τεχνική τής 
«δηλητηριάσεως» πού άποβλέπει στή 
σύγχυσι τής κρίσεως τών πολιτών καί 
στρατιωτικών έπιτελείων. Χωρίς άμφι- 
βολία, ή ύπόθεσι τοΰ Στρατάρχη Του- 
χατσέβσκι, πού καταστρώθηκε τό 1937 
άπό τούς Ναζί, άποτελεϊ ένα άπό τά 
«άριστουργήματα». τών έπιχειρήσεων 
«δηλητηριάσεως».

τ Ηταν άντίτταλος τοΰ Στάλιν
Σύμφωνα μέ στοιχεία πού διαθέτουν 

σήμερα οί άρμόδιες δυτικές ύπηρεσίες.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΠΤΑ ΑΚΟΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ

Η
ΕΞΟΝΤίϊΣΒ

ΤΟΥ
ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΙ

Τό 1956 ό Τουχατσέβσκι άναφέρθηκε άπό τόν Χρουστσώφ σάν ένα 
άπό τά μεγαλύτερα θύματα τής «προσωπολατρείας».τ Ηταν ένα άπό 
τά μεγαλύτερα θύματα τών έπιχειρήσεων «άφενημερώσεως».
ή ύπόθεσι τής έκκαθαρίσως τού στρα
τάρχη Τουχατσέβκσι εξελίχθηκε σέ δύο 
φάσεις:

Στή δηλητηρίασι πού έπιχείρησε νά 
κάνη ή ρωσική NKVD στούς ιθύνοντες 
τού Βερολίνου. Οί πράκτορες τής ρω
σικής μυστικής ύπηρεσίας διεβίβασαν 
πληροφορίες ότι οί στρατιωτικοί άρχη- 
γοί τών δύο χωρών συνωμοτούσαν γιά 
νά άνατρέψουν τά ύφιστάμενα τότε 
καθεστώτα.

Στήν «έπιδηλητηρίασι» πού έκαναν 
άριστοτεχνικά οί μυστικές ύπηρεσίες 
τού Βερολίνου. Κατασκεύασαν πλαστά 
έγγραφα, μέ τά οποία «άποδείκνυαν» 
δτι ή ήγεσία τοΰ «' Ερυθρού Στρατοΰ» 
είχε «προσβληθή» άπό τήν «γάγγραινα 
τοΰ άντισταλινισμοΰ».

Αγνωστα στοιχ€Ϊα
'Αλλά άς δούμε άπό τήν άρχή τήν 

συγκλονιστική αύτή ύπόθεσι μέ βάσι 
στοιχεία πού έρχονται γιά πρώτη φορά 
ατό φώς τής δημοσιότητος.

Τό 1936, ούτε ό Γερμανικός Στρατός 
ούτε ό Σοβιετικός, ήταν σέ κατάστασι 
πού έπέτρεπε νά έμπλακοΰν σέ 
έχθροπραξίες. ' Ωστόσο ύπήρχαν στήν 
Ρω σία ο π α δ ο ί τή ς  ιδ έα ς  ένός 
«προληπτικού πολέμου» κατά τής 
Γερμανίας. Τό φάσμα τοΰ συνεχώς 
εξοπλισμένου Ναζισμού άπασχολοΰσε

πολλούς αξιωματικούς τοΰ «' Ερυθρού 
Στρατοΰ». Ά π ό  παντού έρχονταν 
πληροφορίες ότι οί χιτλερικοί προ
ετοιμάζουν μέ γοργό ρυθμό τήν Γερ
μανία γιά πόλεμο...

'Ε π ικεφαλής τών οπαδών τοΰ 
«προληπτικού πολέμου» ήταν στήν 
Ρωσία ό άρχηγός τοΰ «' Ερυθροϋ 
Στρατοΰ», ό Στρατάρχης Μ ιχαήλ 
Τουχατσέβσκι. ' Η άντίθεσί του μέ τόν 
Στάλιν ήταν πλήρης. Ο τελευταίος
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έβλεπε στό πρόσωπό του ένα μεγάλο 
α ν τ ίπ α λ ο , φ ο β ό τ α ν  π ολύ τό ν  
Τουχατσέβσκι.

Τούς φόβους τοϋ Στάλιν γιά τόν 
Τουχατσέβσκι συμμεριζόταν καί τό 
Βερολίνο. Οί Ναζί φοβόνταν μήπως οι 
στρατιωτικές άντιλήψεις τοϋ αρχηγού 
τοΰ «' Ερυθρού Στρατού», όώσουν 
ύπόστασι στό σύστημα τής «συλλογι
κής άσφαλείας» πού ύποστηριζόταν 
στήν Μόσχα άπό τόν Λιτβίνωφ, στην 
Πράγα άπό τόν Μπένες καί στό Παρίσι 
άπό τόν Λέον Μπλούμ.

Μπορούσε, λοιπόν, νά προκύψη 
ένας κυκλωτικός πόλεμος κατά τοΰ 
Ράιχ πρίν αύτό προλάβη νά όλοκληρώ- 
ση τούς εξοπλισμούς του. Τά συμ
φέροντα τοΰ Στάλιν καί τοϋ Χίτλερ 
συνέπιπταν στήν έξουόετέρωσι τοΰ 
άρχηγοΰ τοϋ «'Ερυθρού Στρατού». 
"Ετσι μπήκαν μπροστά τά σχέδια 
έκκαθαρίσεώς του...

Ή  NKVD γνώριζε ότι ό Στάλιν 
χρειαζόταν καί περίμενε άποδείξεις 
εναντίον τοϋ Στρατάρχη. Τέλος τοϋ 
1936 επιχείρησε νά «δηλητηριάση» 
τούς ιθ ύ ν ο ν τες  τοΰ  Β ερ ολ ίνο υ . 
"Αρχισε νά διαβιβάζη πληροφορίες 
διανθισμένες μέ άντιαλήθειες καί 
ψ υχολογικές μ ισ οαλήθειες  ότι οί 
στρατιωτικοί άρχηγοί των δύο χωρών 
συνωμοτούσαν γιά νά άνατρέψουν τά 
καθεστώτα τοΰ Βερολίνου καί τής 
Μόσχας. Καί στήν συνέχεια νά τά 
ά ν τ ικ α τα σ τή σ ο υ ν  μέ καθεσ τώ τα  
«μοναρχομιλιταριστικοΰ» τύπου.

'Εγκαίρω ς, όμως, οί μυστικές 
υπηρεσίες τοΰ Βερολίνου κατάλαβαν 
τό παιχνίδι πού παιζόταν... ' Ο Χάϊντριχ 
(ύπαρχηγός τοϋ Χίτλερ) έπωφελήθηκε 
τής ευκαιρίας καί πρότεινε στόν Χίτλερ 
μιά άσυνήθη επιχείρηση «έπιδηλητη- 
ριάσεως». ' Ο τελευταίος δέν άρνήθηκε 
καί έδωσε εντολή νά πραγματοποιηθή. 
Κ α τα σ κευ ά σ τη κα ν  έγγρα φ α  πού 
έφεραν τέλεια πλαστογραφημένη τήν 
ύπογραφή τοΰ Τουχατσέβσκι. Μ ' αύτά 
προσπάθησαν νά «άποδείξουν» ότι 
ολόκληρο τό σώμα τών άξιωματικών 
τοΰ  « 'Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τρ α το ύ »  ε ίχ ε  
προσβληθή άπό τήν γάγγραινα τοϋ 
όντισταλινισμοϋ.

Συγχρόνως ό Χάϊντριχ «δηλητηρίαζε» 
συνεχώς μέ πλάγιες μεθόδους καί 
«πληροφορίες» τήν τσεχική κυβέρνησι. 
Σέ τ έ το ιο  σ ημ ε ίο , μ ά λ ισ τα , τήν 
επηρέασε, ώστε ό Μπένες, άνυποψία- 
στος γιά τό παιχνίδι πού παιζόταν στά 
παρασκήνια, έσπευσε νά-είδοποιήση 
τόν Σ τά λ ιν  ό τι «μιά εκ τε τα μ ένη  
στρατιωτική συνωμοσία έξυφαινόταν 
εναντίον του».

Τόν Μάρτιο τοΰ 1937 ό Στρατάρχης 
Μιχαήλ Τουχατσέβσκι έπελέγη γιά νά 
άντιπ ροσω π εύση τήν Σ ο β ιετ ική  
Κυβέρνησι στήν κηδεία τοΰ Βασιλέως 
τής 'Αγγλίας Γεωργίου τοΰ 5ου. Κατά 
τήν διάρκεια τής παραμονής του στό 
Λ ονδ ίνο  βρήκε τήν εύκα ιρ ία  νά 
συζητήση σέ βάθος τό θέμα τοϋ 
προληπτικού πολέμου. ' Η θέσι, οί 
ά ντ ιλή ψ ε ις  καί οί προτάσεις τοϋ 
Τουχατσέβσκι πάνω στό θέμα τοϋ 
προληπτικού πολέμου κατά τών Ναζί, 
δημιούργησαν ζωηρό ενδιαφέρον...' Ο 
άπόηχος, όμως, αύτών τών συζητή
σεων έφθασε στό Κρεμλϊνο καί ό 
Στάλιν άποφάσισε νά ένεργήση.

’ Η έκτέλεσι τοϋ 
Τσουχατσεβσκι

Δύο μήνες μετά τήν επιστροφή του 
στήν Ρωσία, στςί 21 ΜαΤου 1937, ό 
Τουχατσέβσκι συνελήφθη. Δικάστηκε 
στίς 10 Ιουνίου άπό μιά «ειδική 
έπιτροπή» καί τήν έπομένη έξετελέσθη 
μαζί μέ επτά άλλους στρατηγούς. Μέ 
αύτό τόν τρόπο ό Στάλιν ένίσχυε τήν 
προσωπική του εξουσία.

Στόν διπλωματικό τομέα, επίσης, 
κέρδιζε πολύτιμο χρόνο, άφοϋ ή 
Γερμανία ήσυχη πλέον άπό τήν έ- 
ξουδετέρωσι τοϋ σκληρού θεωρητι
κού τοϋ προληπτικού πολέμου, θά

Στήν ά π έν α ν τι σ ελ ίδ α  έπ άνω : Ο  Τσουχα- 
τσ έφ σ κ ι, θύ μ α  κι α υ τό ς  το ϋ  Σ τά λ ιν , ό όπ οιος  
ε ίκ ο ν ίζ ε τα ι κάτω . Σ τ ή ν  έπ άνω  φ ω το γ ρ α φ ία :
' Ο  σ τρ α τά ρ χ η ς  Μ ιχα ή λ  Τουχα τσ έφ σ κι, (πρώ
τ ο ς  άπό ά ρ ισ τερ ά ) μ α ζ ί μ έ  το ύ ς  σ τρ α τη γ ο ύ ς  
το ϋ  Ε ρ υ θρ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ  Έ γ κόρ ω φ , Β οροσ ί- 
λω φ καί Μ π ο υ ν τιέν υ .

έδινε προτεραιότητα στήν ύπόθεσι 
«Δύσης».

Ά π ό  τήν άλλη μεριά ό Χ ίτλερ 
«έπ ιδηλητηριάζοντας» τόν Στάλιν 
κατώρθωσε νά θέση σέ άμεση κίνησι 
μιά γιγαντιαία κάθαρσι στούς κόλπους 
τοΰ σοβιετικού στρατού. Μέσα σέ 
λίγους μήνες 35.000 άξιωματικοί τοΰ 
«'Ερυθρού Στρατού» —οί μισοί καί 
πλέον έν ένεργεία  ά ξ ιω μ α τικο ί— 
έχασαν τήν ζωή τους στά πλαίσια τών 
εκκαθαρίσεων πού διέταξε ό Στάλιν... 
Στό Βερολίνο οί Ναζί πίστεψαν ότι αύτή 
ή έκκαθάρισι είχε προκαλέσει τήν 
άπ οφασ ιστική  άποδυνάμωσι τών 
Σοβιετικών Δυνάμεων καί ότι δέν ήταν 
σέ θέσι νά προβάλουν μιά σοβαρή 
άντίσταση όταν θά άρχιζε ή έπίθεσι στό 
’ Ανατολικό Μέτωπο.

Τό 1956 ό Τουχατσέβσκι άναφέρθη- 
κε άπό τόν Χρουστώφ σάν ένα άπό τά 
μεγαλύτερα θύματα τής «προσωπολα
τρείας». " Ηταν ένα άπό τά μεγαλύτερα 
θύματα τών έπιχειρήσεων «άφενημε- 
ρώσεως»...
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Π Ε Ν ΤΑ ΚΟ ΣΙΑ  χρόνια  π ρ ίν ά π ’ 
τή  γέννησι τού  Χριστού, σέ μιά 

πάλι μ ικρή, σ τίς  ά κρα ϊες  π αρυφ ές 
τού  τό τε  π ολ ιτ ισμ ένου  κα ί κα τα - 
σ τα λα γμ ένου  κόσμου, μιά κα ινού ρ 
γ ια , παράξενη όύνα μ ι άρχ ισ ε νά 
έρχετα ι σ τό  φω ς. Κάτι είχε ξυπνήσει 
μέσα σ τό  Ν οϋ τώ ν ανθρώπω ν πού 
ζοΰσ αν έκε ϊ κι α ύ τό  τό  κάτι θά 
' μενε πιά γρα μμένο  σ τήν  μορφ ή 
τού  κόσμου ολόκληρου , κι ού τε  οί 
α ιώ νες ο ύ τε  οί α λλαγές  πού φ έρνει 
ή ’ Ισ τορ ία  θά είχαν τή  όύνα μ ι νά 
σβήσ ουν τά  βαθιά  του  σημάδ ια .

"Α ν  ε ίμα σ τε σήμερα  δ ια φ ο ρ ε τ ι
κοί, κι άν ν ιώ θουμε δ ια φ ο ρ ετ ικά , τό  
χρω στάμε σ ' ό ,τ ι δημ ιουρ γού σ ε 
έπί ένα — δ υ ό  α ιώ νες έκείνη ή μ ικρή 
π ολ ιτε ία ,—  πάνε δυ ό  χ ιλ ιά δες  τ ε 
τρ α κόσ ια  χρόνια  τώ ρα.

"Η τα ν ε  κρ ίσ ιμη  ή στιγμή . Π ο λ ι
τ ισ μ ο ί π αλιο ί, ισχυρο ί, ε ίχανε έκλε ί- 
ψει κα ί χαθή, κι ή σκιά  τής άγνο ιας 
π λαν ιότανε πάνω άπ ' τή  γη. Ό  
κόσμος π ορευότανε ξανά πρός μιά 
έποχή άγρ ια , κα ί σκοτεινή , κα ί β ά ρ 
βαρη... Κι όμω ς σ τό  κέντρο  α ύτής  
τής σκοτειν ιά ς , μιά μ ικρή έσ τία  
π νευματική  φ ούντω νε σ ιγά  σ ιγά  καί 
σπ ίθ ιζε: σ τήν  πόλι τώ ν 'Α θ η ν ώ ν

ένας κα ινού ρ γ ιος  π ολ ιτ ισμ ός γεν 
ν ιό τα νε , πού ή ά νθρω π ότητα  ώς 
τό τε  δέν είχε ξαναδεϊ.

Πώς έγ ινε α ύ τό ; "Εχει σημασ ία  
γ ιά  μάς νά τό  γνω ρ ίσ ουμε.

Α ύ τό  πού ά να κά λυ ψ α ν  οί "Ε λλη 
νες, κι ό τρόπ ος μέ τό ν  όποιον τό  
ά να κά λυψ α ν , κι ό τρόπ ος μέ τόν 
όποιο έφ ερ α ν  σ τό  φ ώ ς ένα κα ι
νο ύρ γ ιο  κόσμο μέσα άπό τά  χα λά 
σματα  ένός π αλιού  πού μόλ ις  είχε 
γκρεμ ισ θή , μπ ορεί νά ε ίνα ι χρήσ ιμο  
κα ί σέ μάς πού ε ίδαμ ε χτές  έναν 
ο λόκληρ ο  κόσμο νά κα ταρρέη  μέ
σα σέ δ ύ ο  δεκαετίες .

"Α λ λ ες  είνα ι βέβα ια  ο ί σ υνθήκες  
πού τό τε  άντιμετώ π ιζα ν , μά πρέπει

Σ τ ίς  φ ω το γ ρ α φ ίε ς  καί- τώ ν  δ ύ ο  σ ελίδω ν, 
« δ ε ίγ μ α τα »  άπό τά  ά ρ ισ το υ ρ γ ή μ α τα  τή ς  
ά ρχ α ία ς  Ε λλ η ν ική ς  τέ χ ν η ς . Επάνω : Ο
’Α ν τίν ο ο ς , ά γα λμ α  τώ ν  Δ ελ φ ώ ν . Κ άτω : Ό  
α υ λ η τή ς  άπό τή ν  Κ έρ ο . Θ α υ μ ά σ ιο  Κ υ κ λ α δ ίτι- 
κ ο  ειδώ λιο . Δ ε ξ ιά : Τ μ ήμ α  άπ ό τή  ζω φ όρ ο  το υ  
Π α ρ θ εν ώ ν α .
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πάντα νά έχουμε α τό  νοϋ  πώς όσο 
κι άν ά λλάζη  τό  φ λο ύ δ ι τής ζωής ή 
ούσ ία  της μένει ϊδ ια  κα ί πώς ένα 
είνα ι τό  β ιβλ ίο  πού πρέπει νά  δ ια 
βάζουμε ά ν  θ έλο υ μ ε σω στά ν ' ά- 
π οφ ο ιτήσ ουμ ε άπ ' τό  σ χολείο  τής 
άνθρώ π ινης εμπειρ ίας: ό “ Α νθ ρ ω 
πος.

Τά μεγάλα  β ιβλ ία , παλιά κα ί σ η 
μερ ινά , δ έν  είνα ι παρά τό  άπ όσταγ- 
μα τής γνώσης τής άνθρώπινης κα ρ 
δ ιάς, κα ί τά  μεγάλα  έργα δέν είνα ι 
παρά ή έπ ίτευξι μ ιας ισορροπ ίας 
στή σ ύγκρουσ ι άνάμεσα  σ τίς  επ ι
ταγές τού  εξω τερ ικού  κα ί τού  εσω 
τερ ικού  μας κόσμου.

Κρ ίμα ! ' Α π '  όσα έφ τ ια ξα ν  οί 
" Ελληνες λ ίγα  έχουν φ τά σ ε ι ώς ε 
μάς κα ί δ έν  έχουμε τρόπο νά εξα 
κρ ιβώ σουμε άν ε ίνα ι κ ιόλας ό ,τι 
καλύτερο είχαν δημιουργήσει. Στούς 
μεγάλους σπασμούς τής ισ τορ ίας ό 
που έπ ικρα τε ϊ μονάχα ό νόμος τού  
Δ υ να το ύ  δέν  ύπάρχει κι ά λλος ένας 
νόμος πού νά δ ια σ φ α λ ίζη  τή ν  έπι- 
βίωσι τού  ώ ραίου.

Μ ά όσα λίγα  δ ια τή ρ η σ α ν  γιά  χά- 
ρι μας οί ιδ ιο τροπ ίες  τω ν κα ιρώ ν καί 
ο ί συντυχ ίες τω ν περιστάσεω ν μο ιά 
ζει νά δ ίνουν  τό  μέτρο  τής ύψ ηλό - 
τερης στάθμης, σ τήν  όποια είναι 
δ υ να τό ν  ποτέ νά άναχθή τό  κάθε τι 
πού άγγ ιξε ό ελλην ικός πολιτισμός.

Τήν γλυπ τική  τους, τίπ οτα  δέν 
τή ν  σ υνα γω νίζετα ι. Τήν α ρ χ ιτεκ το 
νική τους, κανένας δέν  τήν  ξεπέρα- 
σε. Τήν γρ α μ μ α τε ία  τους, ποιος θά 
τήν  φ τάσ η ;

Τ ί έχει άπ ομείνει άπ ' όλον  το ύ το  
τόν  τερ ά σ τιο  α ισ θ η τικό  πλούτο; 
Γκρεμ ίσ τηκα ν τά  κτ ίρ ια , π α ραμ ορ 
φ ώ θηκα ν  τά  ά γά λμ α τα , έσβησαν οί 
ζω γρα φ ιές  κι ά π ’ τά  γρ α φ τά  λίγα 
έχουν σωθή. Κι όμως. Πάνω σ ' 
α ύτά  τά  σ υντρ ίμμ ια  τω ν όσων προϋ- 
πήρξαν, ό κόσμος έμ αθε νά κτίζη , 
γ ια τ ί επί δυ ό  χ ιλ ιά δ ες  χρόνια  δέν 
είχε τίπ οτα  κα λύτερο . Τ ούτα  τά 
λ ιγο σ τά  κατάλο ιπ α  τής πανώ ριας 
' Ελληνικής · ο ικοδομής σ τάθηκα ν 
έμπ νευσ ι κα ί π ρόκλησ ι σ τόν  ά ν 
θρω πο κι ε ίνα ι άκόμα  ό ,τ ι πιό π ολύ
τ ιμ ο  κατέχει ό Δ υ τ ικ ό ς  π ολιτισμός.

"Ο ,τ ι έφ τ ια ξα ν  οί "Ε λληνες τό  
έχει υ ιοθετήσ ε ι πιά ολόκληρη  ή άν- 
θρω π ότης κα ί δέν  ύπάρχει σήμερα

κανένας πού ν ' ά ρνήτα ι σ τό  ’ Ελλη
ν ικό  πνεύμα τή ν  πλήρη δ ικα ίω σ ί 
του .

Σήμερα όλο ι σ υμ φ ω νού μ ε πώς ή 
' Ελλάδα άνήκει σ τόν  κόσμο τω ν
Α ρχα ίω ν. Κάθε φ ορά  πού ό ισ το 

ρ ικός πάει νά τραβήξη  μ ιά  γραμμή 
ά νάμεσα  σ τόν  κόσμο τό ν  παλιό καί 
τό ν  κόσμο τό ν  κα ινούργ ιο , τοπ οθε
τε ί το ύ ς  "Ε λληνες σ τόν  κόσμο τόν  
παλιό, γ ια τ ί έκεϊ, λέε ι, άνήκουν.

Κι έκε ϊ βέβα ια  άνήκουν χρονικά , 
άλλά, μονάχα άπό πλευράς άρ ιθμή- 
σεως τω ν·α ιώ νω ν. "Α ν  κο ιτάξουμ ε 
β α θύτερ α  μέσα σ τόν  κα θρ έφ τη  τού  
κα ιρού  θά δ ο ύ μ ε εύ θ ύ ς  τή δ ια φ ο 
ρά.

Α ύ τό ς  ό «άρχαϊος κόσμος» α λ ή 
θεια , — ώς τό  σημείο , φ υσ ικά , πού 
μπ ορούμε νά τό ν  άναπ λά σ ουμε,—  
έχει παντού τά  ίδ ια  χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ι
κά. Στήν Α ίγυπ το, σ τήν Κρήτη, σ τήν 
Μ εσοπ οταμ ία , όσο μπ ορούμε νά 
μ α ντέψ ο υ μ ε α π ’ τά  θρ ύ ψ α λα , ίδ ιες  
ή τα ν  ο ί συνθήκες τής ζωής.

" Ενας μονάρχης, δεσπ οτικός, πού 
κυβερνούσ ε τό  λα ό  του  σ ύμφ ω να  
μέ τά  κέφ ια  το υ  κα ί τά  κρυφ ά  του  
πάθη. "Ενας λα ός κα τατρεγμένος, 
ύποταγμένος, εξαθλιω μένος. Καί μιά 
μεγάλη ιερατική  ομάδα  π ρονομ ιού 
χων πού χε ιρ ίζετα ι άπ οκλεισ τικά  
κάθε τ ι μέ τό  πνεύμα κα ί τή σκέψ ι.

Α ύ τό ς  είνα ι ό τύπος ένός κρά 
το υ ς  πού άκόμα  κα ί σήμερα  ονο μ ά 
ζουμε Α σ ια τ ικό . Δ ια τη ρ ή θ η κε  μέ
σα σ τούς α ιώ νες χω ρίς νά χάση 
κανένα  άπό τά  χα ρ α κτη ρ ισ τικά  του , 
κα ί μονάχα στά  τελ ευ τα ία  χρόνια  
π αρουσ ιάζει, το υ λά χ ισ το ν  έξω τε- 
ρ ικά, δε ίγμ α τα  προσπ άθειας . νά 
σ υμμ ορφ ω θή  πρός τ ις  επ ιταγές τού  
σ ύγχρονου  π ολ ιτισμού.

Μ ά κατά  βάθος ή ’ Α να το λή  ποτέ 
της δέν  ά λλά ζε ι. Ά π ό  τ ’ άρχα ΐα  
χρόν ια  ώς σήμερα  σ τά θηκε πάντα 
φ οβ ισ μένη  κα ί δ ια τα κ τ ικ ή  σέ κάθε 
έξέλ ιξ ι κα ί σέ κάθε μόνιμη  αλλαγή . 
Πώς νά σ υνδέσης λο ιπ όν το ύ ς  " Ελ
ληνες  μέ μ ιά  τέ το ια  νοοτροπ ία ; Οί 
■ Ελληνες φ τιάξανε κάτι εντελώ ς νέο 
κα ί πρω τότυπο. "Η τ α ν  ο ί πρώτοι 
Δ υ τ ικ ο ί, ο ί δ η μ ιο υ ρ γο ί μ ιάς νο ο 
τροπ ίας πού σήμερα  είνα ι πιά δ ική  
μας.

Α ύ τή  ή τα ν  ή βασ ική ’ Ελληνική 
σ υ νε ισ φ ο ρ ά  κι α ύ τή  ε ίνα ι κα ί σ ή μ ε
ρα ή θέσ ι τής ’ Ελλάδας σ τόν  σ ύγ- 
χονο κόσμος μας.

Δ έν  μπ ορούμε νά πούμε τό  ίδ ιο  
κα ί γ ιά  τή ν  Ρώμη. Δ έν  ή τα ν  βέβαια 
ύπ οταγμένη, ή Ρώμη σ τό  π νεύμ α τά  
ά να το λ ικό  κι ή τα ν  φ ορές  πού ά ν 
θρωποι ύπ εύθυνο ι επ α να σ τα το ύ 
σαν κα ί θ εω ρούσ α ν ά ν ό η το υ ς το ύ ς  
δ ια λο γ ισ μ ο ύ ς  τώ ν σ οφ ώ ν τής ’ Α 
να τολής. «Τί έσ τ ίν  άλήθεια ;»  ρώ τη 
σε μέ π ερ ιφ ρόνησ ι ό Π ιλάτος.

’ Α λλά  εξ ίσου  ά π ομακρυσ μένη  ή
τα ν  ή Ρώμη' κι άπό τό  πνεύμα τό 
’ Ελληνικό. Οί έπ ιστήμες, τά  μ α θ η 
μα τικά , ή φ ιλο σ ο φ ία , — ή άέναη 
έρευνα  τώ ν μυ σ τικώ ν  το ύ  κόσμου 
κα ί τώ ν τρόπ ω ν μέ το ύ ς  όποιους 
π ο ρ εύετα ι,—  σ τα μ ά τη σ α ν  έπ ί·α ιώ 
νες ό τα ν  ή ήγεσ ία  πέρασε άπό τούς 
"Ε λληνες σ τούς  Ρω μαίους.

’ Η δ ήθεν  ’ Ε λληνορω μαϊκή  «κλασ
σ ική παράδοσι» σ τήν  όποια συχνά 
ά να φ ερ ό μ α σ τε  κα ί σ τήν  όποια ά- 
π οδ ίδουμε τά  ίδ ια  χ α ρ α κτη ρ ισ τικά  
ε ίνα ι μ ιά  ψ ευ δ α ίσ θ η σ ι. Ή  ’ Α θήνα  
κα ί ή Ρώμη ε ίχαν ελά χ ισ τα  κοινά 
σ ημεία  μεταξύ  τους.

' Εκείνο πού δ ια κρ ίνε ι τό ν  σ ύ γ 
χρονο  κόσμο μας, ά π ’ τό  π αλιό  καί 
πού χω ρ ίζει τή  Δ ύ σ ι άπό τή ν  ’ Α ν α 
τολή  είνα ι ή ύπεροχή τού  Νοΰ στίς 
σχέσεις  τώ ν άνθρώπω ν, κι α ύτό  
σ τήν  ' Ελλάδα μόνο γεννήθηκε καί 
άνάμεσα σ τούς " Ελληνες μόνον δ ια 
τηρήθηκε, ά π - ό λους  το ύ ς  λαούς 
τού  ά ρχα ίου  κόσμου. Σέ μ ιά ν  άν- 
θρω π ότητα  όπου επ ικρα τούσ ε ό 
π αραλογ ισμός, α ύ το ί ε ίνα ι οί πρω
τοπ όροι τού  λόγου , ο ί πρώ τοι α 
ληθ ινά  π νευμ α τικο ί άνθρω π οι πού 
φ ά νη κα ν  στή γή.
(Α π ό σ π α σ μ α )

Μ ετά φ ρ . ΒΑΣ. Λ. Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Η Σ
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Η «ΚΙΝΗΣΗ» 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΧΑΠΙ 
ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ
Έ κ  τοΰ Π ερ ιο δ . R e a d e r 's  D ig e s t
Μ ετα φ ρ . ύπό τή ς  Δ ίδας Ε. Κ ολπ ετίνου

Σ ΤΗ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ ένας 25χρονος 
φοιτητής πιστεύοντας ότι έβλε

πε μπροστά του κάτι πολύ φοβερό, 
πού δέν μπορούσε νά άντέξει στή θέα 
του, έβγαλε τά μάτια του μέ τά ίδια του 
τά χέρια. Μετά όταν συνήλθε, δέν 
μπορούσε νά θυμηθεί γιατί τά έκανε.

Στή Καλλιφόρνια ένας 1 δχρονος προ
βληματισμένος άπό τρομερά δράματα, 
ζητάει βοήθεια σέ φαρμακευτικό κέν
τρο. Δυό μέρες άργότερα, στό σπίτι 
του, στερεώνει ένα γερό σχοινί στή 
πόρτα τού γκαράζ καί αύτοκτονεϊ.

Στή Νέα ' Υόρκη ένας 26χρονος σκο
τώνει μέ μαχαίρι τή μητέρα του, κατά τή 
διάρκεια συνομιλίας τους στήν κουζί
να καί μετά γράφει στό τοίχο: «Τήν 
άγαπώ καί δέν ήθελα νά τή σκοτώσω.» 
"Επαθε άμνησία σχετικά μέ τόν φόνο 
πού διέπραξε.

Καί οί τρεις αύτοί νέοι ένήργησαν 
κάτω άπό τήν έπίδραση ένός θανατη
φόρου ναρκωτικού πού είναι γνωστό 
σάν P.C.P ή άγγελική σκόνη ή χάπι τής 
ειρήνης.

Τό P.C.P. λαμβάνεται άπό τό στόμα 
σάν χαπάκι, άπό τήν μύτη σάν σκόνη, 
ύπό μορφή ένέσεως ή τσιγάρου. Μπο
ρεί νά προκαλέσει άπό άπλές ζαλάδες 
(άνάλογα μέ τή δόσι), μέχρι σοβαρές 
παραισθήσεις (σχιζοφρένεια, άνακοπές, 
κώμα καί θάνατο).

Τό Ρ .Ο .Ρ .έ π ιδ ρ ά  στό κ εν τρ ικ ό  ν ευ ρ ικ ό  σύ
στημ α , π ροκα λει δ ιέγ ερ σ η  ή κατάπ τω ση, 
άνά λογα  μ έ  τή  δόση.

Σύμφωνα μέ στατιστικές,'περίπου έ- 
πτά έκατομμύρια άνθρωποι στις Ήν. 
Πολιτείες έχουν πάρει P.C.P. ' Ο άριθ- 
μός αύτός είναι τριπλάσιος άπ' αύτούς 
πού κάνουν χρήσι ήρωίνης (2,3 έκατομ.) 
καί όχι πολύ πίσω άπό τόν άριθμό έκεί- 
νων πού κάνουν χρήσι τής κοκαΐνης (9,8 
έκατομ.).

Έτσι φτηνό καί προσιτό πού είναι 
έχει έξαπλωθεΤ σέ όλες τις πολιτείες 
τής Αμερικής, καθώς καί σέ πολλά 
άλλα κράτη τής ϋδρογείου. Τό P.C.P. 
ξεκίνησε σάν νόμιμο ναρκωτικό τό 1950 
καί έχρησιμοποιείτο γιά άναισθητικό σέ 
χειρουργικές έπεμβάσεις. "Οταν δια
πιστώθηκαν τά έπικίνδυνα συμπτώματά 
του, έπαψε νά χρησιμοποιείται σέ άν- 
θρώπους τό 1965. Τό 1967 έπανήλθε 
στό Σάν Φραντζίσκο μέ τό όνομα «Χάπι 
τής Ειρήνης» (PEACE PILL). Σύντομα, 
όμως, άπέκτησε άσχημη φήμη καί έ 
χασε πολλούς όπαδούς τους. "Υστερα, 
πριν άπό τρία χρόνια περίπου, τό P.C.P. 
ξαφνικά έμφανίστηκε πάλι καί κέρδισε 
δημοτικότητα. Όσοι τό χρησιμοποιού
σαν άνεκάλυψαν ότι ή δόσι σέ μορφή 
σκόνης (άγγελική σκόνη) ήταν πιό εύ
χρηστη. Ράπιζαν μ' αύτή φύλλα δυό
σμου, μαϊντανού, συνηθισμένου καπνού 
ή ειδικά μαριχουάνας καί τήν κάπνι
ζαν.

Τό P.C.P. έπιδρά στό κεντρικό νευρι
κό σύστημα. Προκαλεί διέγερση ή κα
τάπτωση άνάλογα μέ τή δόσι.' Η πρώτη 
έμπειρία είναι μάλλον εύχάριστη. Αι
σθάνεσαι τά άποτελέσματα μέσα σέ 5 
λεπτά. Παραμένεις «ψιλά» γιά 4-6 ώρες 
καί χρειάζεσαι 24-48 ώρες γιά νά «έπι- 
στρέψης στή γή»!

Χαμηλές δόσεις προκαλοΰν διαστρο

φές στήν άντίληψη, μυϊκή παράλυσι, 
άδυναμία στήν ομιλία, δυσκολία στή 
συγκέντρωση, αισθήματα άπάθειας καί 
παϋσι σωστής λειτουργίας των αισθή
σεων. Τά συμπτώματα ποικίλουν τό Ίδιο 
όπως ή άντοχή τού άνθρώπου. Υ
πάρχουν περιπτώσεις παιδιών πού πέ- 
θαναν μέ πολλή μικρή δόσι ή άντίθετα. 
Όσοι παίρνουν τό ναρκωτικό τρεις φο
ρές τήν έβδομάδα καί γιά τρεις μήνες, 
παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης καί 
όμιλίας, τούς χαρακτηρίζει ψυχική κα- 
τάπτωσις, βίαια συμπεριφορά, ένώ συ
χνά πιστεύουν ότι άμύνονται σέ φαντα
στικούς έχθρούς καί γίνονται έπικίνδυ- 
νοι καθώς άποκτοϋν ύπερφυσική σωμα
τική δύναμη.

Τό ναρκωτικό αύτό διαστρέφει τις 
αισθήσεις τοΰ διαστήματος καί τής κι- 
νήσεως. Έτσι όσοι τό χρησιμοποιούν 
δέν ξέρουν πού βρίσκονται: Πάνω, κά
τω, δεξιά ή άριστερά. Σέ μιά περίπτωση 
μιά γυναίκα κινδύνεψε νά πνιγή σέ 
έλάχιστα έκατοστά νερού. "Αλλοι πη
δούν άπό βράχους ή κτήρια ή περπα
τούν στή μέση λεωφόρων χωρίς νά τό 
συνειδητοποιούν.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότιτό 
P.C.P. είναι πολύ άνετα διαθέσιμο. Λέ
γεται ότι άν άκολουθήσης τή συνταγή 
ένός οδηγού μαγειρικής μπορείς νά 
φτιάξης P.C.P. Παρασκευάζονται έτσι 
πολύ μεγάλες ποσότητες καί σέ χαμη
λές τιμές πού τά περισσότερα παιδιά 
μπορούν νά διαθέσουν γι' αύτό.

' Η ' Ομοσπονδιακή Διοίκηση έκανε 
καί κάνει προσπάθειες γιά νά κλείση 
παράνομα έργαστήρια πού έφτιαχναν 
P.CP. 64 έκλεισαν πριν δυό χρόνια στις 
' Ην. Πολιτείες, ένώ τά διπλάσια άνοι
ξαν άμέσως μετά. Γιά νά είναι πιό 
άποτελεσματικά τά μέτρα πρέπει οί 
ποινές νά γίνουν πιό σκληρές.

' Η ποινή γιά κατοχή P.C.P. καθώς καί 
ό σκοπός γιά διανομή είναι πέντε χρό
νια φυλακή, ένώ οί ποινές γιά ήρωίνη 
είναι πιό σκληρές (15 χρόνια).

Τό P.CP. άναταξινομήθηκε άπό τήν 
όμοσπονδιακή διοίκηση σάν έπικίνδυνο 
ναρκωτικό καί, κρίθηκε δεύτερο σέ 
σπουδαιότητα μετά τήν ήρωίνη. Τό 1978 
έγιναν σέ έκτεταμένη κλίμακα μαθήμα
τα στά σχολεία, άνακοινώσεις άπό ' Ιν
στιτούτα, προγράμματα στήν Τηλεόρα- 
σι. Ό λα αϋτά έγιναν γιά νά συνειδο- 
ποιήσουν: Τό P.C.P. είναι όχιά, θά σάς 
σκοτώσει, τραβηχτήτε μακρυά του....
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Κ ΛΕΙΣΜΕΝΟ ανάμεσα σέ θεόρα
τα κι άγρια βουνά, πού ήμερεύ- 

ουν λίγο άπό τήν καταπράσινη ελάτινη 
παρουσία, βρίσκεται τό ομορφότερο 
καί γραφικώτερο άπ' τά βουνίσια 
χωριά μας, τό Μέτσοβο. Λεβεντογέννα 
π α τρ ίδα  τής ά τέλ ε ιω τη ς  σειράς 
μεγάλων άνδρών κι εθνικών εύεργε- 
τών, νο ιώ θει π ερήφ ανο, καθώς 
κρέμεται, σέ μιά βουνοπλαγιά τής 
θρυλικής Πίνδου.

"Αν άποφασίσεις ποτέ νά έπισκε- 
φ τείς τό Μέτσοβο θά γοητευτείς 
βαθειά, άπ' τή φυσιολατρική έξαρσι 
πού σοϋ ύποβάλλει τό τοπίο. Βουνά 
πελώρια διασταυρώνοται μπροστά 
σου σέ άτελεύτητες σειρές. Διάσελα καί 
χα ρά δρ ες  μέ τά θ έλγη τρ α  τών 
π αρθεν ικώ ν δρυμώ ν καί μέ τό 
σκυθρωπό μεγαλείο τών βουνοκορφών 
πού στεφανώνουν τόν ένάγυρο χώρο. 
Μέσα σ' αύτά τά φράγματα, πού 
εύχεσαι νά μήν τελειώσουν ποτέ, 
βρίσκεται τό ξακουσμένο Μέτσοβο. 
" Ονειρο μαζί καί προσμονή τό φτάσιμό 
του.

Οί χιονισμένες κορφές τής Πίνδου, 
τό Περιστέρι, ό Ζυγός κι ή Κατάρα πού 
τό περιβάλλουν, ξαπλώνουν τή δροσιά 
τους πάνω στό θρυθλ ικό  χωριό,
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ΜΕΤΣΟΒΟ
Π α τ ρ ί δ α  μ ε γ ά λ ω ν

εύ ερ γε τώ ν
κάνοντας τό καλοκαίρι τή παραμονή- 
σου, ο ν ε ιρ ικ ό  ξεκούρ α σ μ α . ' Η 
κατάφυτη άπ' τις όξυές, έλατα καί 
πεύκα περιοχή, άναζω ογονεϊ τόν 
κουρασμένο άνθρωπο, πού θά φτάσει 
εκεί ψηλά, γιά νά πάρει μιά σταγόνα 
ζωής άπ’ τή παρθένα φύση. Τό 
Μετσοβίτικο τοπίο μέ τούς βρόχινους 
όγκους, τ' άτέλειωτα δάση καί τίς 
βαθειές χαράδρες,· είναι δεμένο μέ μιά 
παράδοση λεβεντιάς πού πήγασε μέσα 
άπ' τήν ίδια του τήν ύπαρξη. Τά 
χρώματα τού ορίζοντα πού άκουμπάει 
στά βουνίσια ύψώματα, άντανακλών- 
τας τή πολυμορφία τής γής, καλύπτουν 
όλους τούς τόνους τής χρωματικής 
βαθμίδας, καί γίνονται βάλσαμο ψυχής. 
Νά στέκεσαι άτέλειωτες ώρες σέ μιά 
μετσοβίτικη βίγλα καί νά ρουφάς άχόρ- 
ταγα τή βουνίσια αύρα, άγναντεύοντας 
τό ήδονικό άντάμωμα τής γής καί τ' 
ούρανοϋ, είναι μιά άπόλαυση μοναδική 
γιά τή ζωή σου. Ν ’ άκοϋς άκόμα τό 
κουδούνισμα τού κοπαδιού πού 
κατεβαίνει γιά τή στάνη κι άναταράζει 
τόν άνθό τού θυμαριού, εύωδιάζοντας 
τήν άτμόσφαιρα μέ τό άγνότερο άρωμα 
τής φύσης. Κι ύστερα άφουγκράζοντας 
τή βουκολική συμφω νία άπ' τή 
γλυκόλαλη φλογέρα τού διπλανού



βοσκού, νά γύρεις τό κεφάλι σου καί νά 
ονειρευτείς...

"Ομορφο μέρος γιά άνάπαυση καί 
ψ υ χ ικ ή  α ύ τ ο σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  τό  
Μέτσοβο. Τόπος πού θά σοΰ ιστορήσει 
τή ζωή του, χαμένη στά βάθη των 
αιώνων. Απ' τά ρωμαϊκά ακόμα 
χρόνια ήταν σημείο έπίκαιρο κι οί 
τοποθεσίες του άπό τίς πιό κατάλληλες 
γιά τή διασφάλιση των ρωμαϊκών 
διαβάσεων. Σ' ένα γήινο πλάτωμα, πού 
καί σήμερα τό λένε «' Ιμπερατόρε», μάς 
πληροφορεί ή ντόπια παράδοση πώς 
ήταν χτισμένο τό θερινό άνάκτορο τής 
αύτοκράτειρας ' Οκταβίας, γυναίκας 
τού Μάρκου 'Αντώνιου. 'Αργότερα, 
στά χρόνια πού ή ' Ελλάδα στέναζε στά 
χέρια ξένων κατακτητών, οί Μετσοβϊ- 
τες δέν έχασαν τήν έθνική τους 
συνείδηση, άλλά φύλαξαν μέ θρη
σκευτικότητα τήν πνοή καί τίς πα
ρακαταθήκες τών προγόνων τους. 
Τά μεγάλα σουλτανικά προνόμια πού 
δόθηκα ν στό Μ έτσοβο  γιά τήν 
έξασφάλιση τών διαβάσεω ν τού 
Ζυγού, στάθηκαν ή αιτία  γιά τήν 
άναγνώριση άπό τήν Πύλη τού πρώτου 
Α ρ μ α το λ ικ ιο ύ  τής 'Η πείρου. Τά 
προνόμια αύτά έγιναν άφορμή ν' 
αύξηθεΐ ό πληθυσμός τού Μετσόβου

κα ί ή κωμόπολη  νά γ ί νε ι  ένα 
σπουδαιότατο έμπορικό, πνευματικό κι 
εθνικό κέντρο. Δραστήριοι έμποροι, 
διαπρεπείς καί φλογεροί ρασοφόροι, 
Δασκάλοι τού Γένους κι άρματολοί, 
φιλικοί κι έπαναατάτες, μεγάλοι έθνικοί 
εύεργέτες κι ένα πλήθος άλλων πού 
διέπρεψαν σ' όλους τούς τομείς τής 
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς ,  
ξεπήγασαν απ' τή γραφική πολίχνη τού 
Μετσόβου.

' Η ακμή τής πολιτείας είναι σήμερα 
μετουσιωμένη σ' όλη τήν έκτασή του. 
’ Η ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή  π α ρ α δ ο σ ι α κ ή  
αρχιτεκτονική, πού ομορφαίνει τά 
μεγάλα αρχοντ ι κά ,  δί νε ι  καί  τό 
ξεχωριστό της χρώμα. Κι ανάμεσα σ ’ 
αύ τ ά ,  τά κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  χ τ ί σμ α τ α  
καμωμένα πάνω στόν ίδιο ρυθμό, 
χωρίς ν' άλλοιώνουν αισθητικά τό 
άντίκρυσμα τού χώρου, στεγάζουν τό 
Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ,  τό Γ υ μ ν ά σ ι ο ,  τό 
Δ η μ α ρ χ ε ί ο ,  τό Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο ,  τό 
' Ο ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ί ο ,  τό πρότυπο  
Τυροκομείο. Κι είν' όλα φτιαγμένα άπ' 
τά μεγάλα τέκνα τού Μετσόβου, τούς 
εθνικούς μας εύεργέτες. Χάρη στά 
κληροδοτήματά τους τό Μέτσοβο έχει 
νά επίδειξη τόσες εκφάνσεις στή 
πνευματική ζωή καί τόσες εκδηλώ

σεις θαυμάσιες στόν τομέα τής κοι
νωνικής πρόνοιας, ώστε εκείνος πού 
θά πρωτομπεΐ στά σύνορά του, θά μεί
νει έκθαμβος.

’ Ο πιό τρανός όμως άπ1 τούς μετσο- 
βίτες εύεργέτες, είναι ό κάπως σύγχρο
νός μας, Βαρώνος Μιχαήλ Τοσίτσας. 
Στήν εποχή μας, πού κάθε πηγή εύερ- 
γεσίας έχει πιά στερέψει, τό Μέτσοβο 
ξαναγεννήθηκε πάλι άπ' τή μεγάλη 
δωρεά τού Βαρώνου. Μέ ισόβιο εκτε
λεστή τόν Εύάγγελο Άβέρωφ-Τοσί- 
τσα, πού χάρη στίς επίμονες προσπά- 
θειές του, μπόρεσε νά ξυπνήση στήν 
ψυχή τού Βαρώνου, τήν αγάπη γιά τήν 
πατρική γή, ή δωρεά άναμόρφωσε τό 
σύγχρονο Μέτσοβο. Στή δύση τότε τής 
ζωής τού δωρητή, παρουσιάστηκε ό 
Εύάγγελος Άβέρωφ, πού συνδεόταν 
συγγενικά μέ τήν γενιά τού Τοσίτσα, καί 
τού μίλησε γιά τούς προγόνους του, 
έπιφανεΐς άρχοντες τού τόπου, γιά τό 
άρχοντικό τής οικογένειας πού άφρόν- 
τιστο, καθώς ήταν, κατέρρεε, γιά τούς 
μεγάλους πλούσιους ξενητεμένους πού 
άφησαν τή περιουσία στή γενέθλια γή, 
γιά τήν άκμή καί τήν ιστορία τής Με- 
τσοβίτικης πολιτείας, καί γιά όλα όσα 
μπορούσαν νά ξυπνήσουν στή ψυχή 
τού Βαρώνου, αγάπη γιά τή προγονική
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σκευή αυτών των φρουρίων; Αμέσως 
μέτά τόν πόλεμο του 1897, προβλέπον- 
τας ότι θά είχαν όπωσόήποτε κι άλλο 
πόλεμο μέ τήν Ελλάδα, φρόντισαν γιά 
τήν όχάρωσι τής ήπειρωτικής πρω- 
τευούσης κατά τά σχέδια Γερμανών 
άξιωματικών. Τό παράξενο, σημειώνει 
"Ελληνας ιστοριογράφος τής εποχής, 
καί έντελώς άπίστευτο είναι, ότι οί "Ελ
ληνες όχι μόνο δέν είχαν δώσει καμμιά 
προσοχή στήν κατασκευή τών φρου
ρίων αυτών, άλλά καί έπέτρεπαν νά 
στέλνουν μυστηριωόώς έμποροι μεγά
λα φορτία τσιμέντου άπό τόν Πειραιά 
στήν Πρέβεζα, πού προορίζονταν γιά τά 
όχυρωματικά έργα τού Μπιζανίου.

Άπό όλη, λοιπόν, αυτή τήν σειρά 
τών οχυρωματικών έργων τό πιό όνο
μαστό είναι τό Μπιζάνι. Δώδεκα χιλιό

μετρα άπόστασι άπό τά Γιάννενα καί 
νοτιοανατολικά άπό τήν λίμνη.

Τό συνθέτουν τρία διαδοχικά υψώ
ματα. Νά πώς είχε γίνει ή όχύρωσις. Τό 
πρώτο ύψωμα, πρός τά Γιάννενα, οχυ
ρώθηκε μέ δυό πυροβολεία πού τό 
καθένα τους διέθετε τέσσερα πεδινά 
κανόνια Κρούπ. Τά κανόνια αύτά, πού 
δέσποζαν έπάνω στόν δρόμο τής Πρέ
βεζας πρός τά Γιάννενα, ταυτόχρονα 
ύποστήριζαν καί τό λεγόμενο άχυρό 
φρούριο του Άγ. Νικολάου, νοτιοδυ
τικά.

Τό δεύτερο τώρα ύψωμα, τό κυρίως 
Μπιζάνι, διέθετε πέντε πυροβολεία, μέ 
τριάντα έξη κανόνια βαριά καί πεδινά 
"εκστρατείας. Αύτά άκριβώς δέσποζαν 
έπάνω σέ όλόκληρο τόν γιαννιώτικο 
κάμπο, άκόμη καί έπάνω στήν Άετορ-
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ΜΕΤΣΟΒΟ
γη. Κι είχαν δλα τόση βαθειά άπήχηση 
στήν ψυχή τοϋ κοσμοπολίτη μετσοβί- 
τη, πού σύνταξε τή διαθήκη του αφή
νοντας τά πάντα ατό Μέτσοβο, άφοϋ 
πρώτα διερεύνησε μέ άκαταμάχητη Ι
κανότητα τίς άγαθές προθέσεις τοϋ 
συνομιλητή του. Τέτοια ήταν ή ξυπνη- 
μένη, άπ’ τό λήθαργο, άγάπη τοϋ Βα- 
ρώνου γιά τή γη των πατέρων του, πού 
κατόρθωσε νάρθει σ' έπαφή μέ τήν 
' Ελβετική Κυβέρνηση ώστε, χτίζοντας 
στή Γενεύη ένα τεράστιο Νοσοκομεια
κό συγκρότημα, νά μπορούν σ' άντάλ- 
λαγμα τά κέρδη τώνέπιχειρήσεώντου, 
νά έξέρχωνται άφορολόγητα άπό τό 
ελβετικό έδαφος. Τήν τεράστια αύτή 
περιουσία τοϋ Μιχαήλ Τοσίτσα, τήν 
διαχειρίζεται σήμερα τό ίδρυμα, πού 
φέρνει τ ' όνομά του καί συντηρεί συ
νάμα ένα πλήθος ιδρυμάτων τοϋ Με
τσόβου καί τής περιοχής.

Στό ίδρυμα τοϋ Βαρώνου Τοσίτσα τό 
σπουδαιότερο Μουσείο Λαϊκής ' Ηπει
ρωτικής Τέχνης πού στεγάζεται στό 
πατρογονικό άρχοντικό του, ένα τριώ
ροφο όγκώδες παλάτι, χτισμένο πάνω 
στά ερείπια τοϋ παλιού, μέ τόν ίδιο 
ήπειρώτικο παραδοσιακό ρυθμό. Τό 
εσωτερικό του περιλαμβάνει επτά με
γάλες αίθουσες γιά τό Μουσείο, άκο- 
λουθεϊ ή Βιβλιοθήκη πλουτισμένη μέ 
σπάνια ελληνικά καί ξενόγλωσσα βι
βλία καί ό ξενώνας, γιά τή φιλοξενία 
πνευματικών άνθρώπων καί καλλιτε
χνών. Μιά ολόκληρη περιουσία χρειά
στηκε γιά τήν άνέγερσι τοϋ ’ Αρχοντι
κού, τόν εμπλουτισμό του μέ τά αύθεν- 
τικά έργα τής ήπειρώτικης λαϊκής τέ
χνης καί τή συντήρησί του. Στίς πενήν
τα χιλιάδες χρυσές λίρες άνεβάζουν, μέ 
τούς πιό μέτριους ύπολογισμούς, τόν 
πολύτιμο θησαυρό λαογραφικοϋ πλού
του πού περικλείει τό Μουσείο.

Τό ’ Αρχοντικό - Μουσείο τοϋ Με
τσόβου δεσπόζει στό κέντρο τοϋ χω
ριού. ' Η εσωτερική του διαρρύθμισι 
άνταποκρίνεται στό εξωτερικό του πα
ραδοσιακό χρώμα. Μιά μεγάλη κι επι
βλητική ξύλινη πόρτα, πού άμπαρώνει 
άπό μέσα γερά, ανοίγει τά φύλλα της 
γιά νά σέ ύποδεχτή.' Η έπίσκεψι γίνεται 
σέ μικρές όμάδες, ώστε ό φύλακας - 
ξεναγός ν ' άκούγεται καί ή διαφύλαξι 
τών κειμηλίων τοϋ ’ Αρχοντικού νά πραγ- 
ματοποιηθή. Μέ τήν είσοδό σου στό 
Μουσείο, αφήνεις στό κατώφλι του τό 
σήμερα καί γυρίζεις διακόσια χρόνια 
πίσω. "Ολα εκεί μέσα ζοϋν στήν εποχή 
πού τό Μέτσοβο βρισκόταν στήν ακμή 
του. Κι αυτός είναι ό σκοπός πού χτί
στηκε τό Μουσείο. Νά παρουσιάζει 
εσωτερικά ένα άρχοντόσπιτο όπως ή-
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ταν στήν εποχή του, μέ τήν παραμικρή 
λεπτομέρεια, άπό τούς στάβλους καί τίς 
άποθήκες μέχρι τίς αίθουσες ύποδο- 
χής τοϋ άρχοντα.

Στό ' Ισόγειο τοϋ Άρχοντικοΰ, μερι
κά μικρά παράθυρα φωτίζουν τό εσω
τερικό του, πού χρησίμευαν τότε γιά 
πολεμίστρες. Οί κίνδυνοι γιά τ ' άρχον- 
τόσπιτα ήταν μεγάλοι κι οί προφυλάξεις 
πού έπαιρναν, σοφά μελετημένες. Στά 
διαμερίσματα τού ισόγειου βρίσκονταν 
οί άποθήκες μέ τίς ζωοτροφές καί τήν 
ξυλεία, πού εξασφάλιζαν τό άρχοντικό 
τό λιγότερο γιά έξι μήνες βαρυχειμω
νιάς. Δίπλα άπ' τή βαρειά πόρτα τής 
είσόδου, βρίσκεται ό σταϋλος τών άλο
γων. Τέτοια είναι εκεί μέσα ή τοποθέτη- 
σι τών εργαλείων καί τών σκευών, πού 
λές καί περιμένουν τ ' άλογα νά τά 
φιλοξενήσουν.

φεύγοντας άπό κεϊ κι άνεβαίνοντας 
γιά τούς επάνω ορόφους, θά συναντή- 
σης ένα πλατύσκαλο, σάν εξώστη, πού 
εποπτεύει άπό κεϊ όλόκληρο τό χώρο 
τοϋ ισογείου. Σέ ειδικές ύποδοχές τοϋ 
τοίχου ύπάρχουν κρεμασμένα καριο- 
φύλια καί πιστόλες, γιαταγάνια κι άση- 
μοχάτζαρα, δλα μ' άσημένια κεντητή 
έπένδυσι. Αυτή ήταν ή πιό κατάλληλη 
θέσι γιά τόν οπλισμό τοϋ άρχοντικοΰ. 
Στίς δύσκολες ώρες τοϋ άφέντη, άπό 
κεϊ περνούσαν οί ύποκτακτικοί καί παίρ
νοντας τόν οπλισμό τους, προάσπιζαν 
στίς κατάλληλες θέσεις τή τιμή τοϋ

σπιτιοϋ.
Καθώς ή πέτρινη σκάλα σέ οδηγεί 

πρός τά πάνω, θαυμάζεις ατούς τοί
χους τίς άσημένιες σκαλιστές θήκες 
πού τοποθετούσαν τά φωτιστικά σώ
ματα κι έλαμπε τό εσωτερικό τοϋ άρ- 
χοντικοΰ. Κι είν' όλες καμωμένες μέ 
μεγάλη καλλιτεχνική εύαισθησία.

Ο πρώτος όροφος, πού φωτίζεται 
άπό μιά σειρά μεγάλα παράθυρα, χωρί
ζεται σέ τρία κύρια δωμάτια καί δύο 
βοηθητικά. Τό βορεινό δωμάτιο χρησί
μευε γιά τή διαμονή τής οικογένειας τίς 
καθημερινές μέρες. Τό μεγάλο τζάκι 
πού σκορπούσε ένάγυρα τή θαλπωρή, 
πλαισίωναν δυό μεγάλα χαμηλά ντιβά- 
νια, σκεπασμένα μέ ήπειρώτικες φλο
κάτες, δουλεμένες άπό χέρια καλλιτε
χνικά. ' Ο σοφράς, άνάμεσα στά δυό 
ντιβάνια καί μπροστά στό τζάκι, χρησί
μευε, γιά τό βραδυνό φαγητό. Τά ύπό- 
λοιπα μέρη τοϋ τοίχου καλύπτονταν 
άπό ξυλόγλυπτες ντουλάπες γεμάτες 
άσημικά καί είδη οικογενειακής άνάγ- 
κης, πού προορίζονταν γιά καθημερινή 
χρήσι. Στόν άπέναντι όντά βρισκόταν 
τό εργατικό, μέ τούς άργαλειούς καί τίς 
ρόκες. Στό κέντρο άκριβώς τοϋ σπιτιοϋ, 
ήταν τό δωμάτιο πού φιλοξενούσε τήν 
οικογένεια τούς βαρείς χειμωνιάτικους 
μήνες, όταν τό χιόνι σκέπαζε τά πάντα 
καί τό κρύο γινόταν άνυπόφορο. Χωρίς 
κανένα παράθυρο τό δωμάτιο αύτό, μέ 
βαρειά έπίπλωσι καί χοντρά στρωσίδια 
καί φλοκάτες, άκτινοβολεϊ τήν παρήγο- 
ρη θαλπωρή του. "Ενα καλοφτιαγμένο 
τζάκι καί μιά μεγάλη λάμπα λαδιοϋ, πού 
ή άξια της φτάνει σέ ύψη μεγάλα, 
συμπληρώνουν τή ζεστασιά του. "Οση 
παγωνιά κι άν είχε έξω, ό χειμωνιάτικος 
όντάς προστάτευε τή φαμελιά τοϋ ά
φέντη. Δεξιά άπ' τό δωμάτιο αύτό 
ύπάρχει ή κουζίνα τοϋ σπιτιοϋ. "Ολες 
οί σύγχρονες εξυπηρετήσεις, άφοϋ ά- 
ναχθοΰν στά μηχανικά μέσα τής τότε 
έποχής, βοηθούσαν τήν άρχόντισσα



στή δουλειά της. Μιά μοναδική από
λαυση είναι τό άντίκρυσμα αύτοϋ τοΰ 
παλιοΰ πλούτου. Είναι τοποθετημένα 
δλα στή θέση άπ' όπου τά χρησιμο
ποιούσε ή οικοδέσποινα. Δέν λείπει 
τίποτα πού θά ξεκούραζε τή ζωή της. Τό 
εσωτερικό νερό, ζεστό καί κρύο, ό 
φούρνος τά χαλκώματα, ό θερμοθάλα
μος γιά τά φαγητά, τό ψυγείο μέ τήν 
τοτινή του έννοια, βρίσκονται τόσο ό
μορφα τακτοποιημένα, πού λές καί πε
ριμένουν τήν άρχόντισσα νά τά μετα
χειριστεί. Λίγο πιό πέρα βρίσκεται τό 
κελλάρι τοΰ σπιτιού, πού συγκέντρω
ναν τίς πραμάτειες γιά τόν χειμώνα. Θά 
δεις έκεϊ τό σιτάρι, τό άλεΰρι, τά κεφα
λοτύρια, τή ρίγανι, τά μπαχαρικά όλα, 
τό τσάι, τό λάδι, τά κρεμμύδια, κι ό,τι 
άλλο φαγώσιμο χρειάζονταν τό σπίτι 
γιά τόν χειμώνα. Τό κελλάρι τοΰ άρχον
τα, έπρεπε νάχει κομπάνια γιά πολλούς 
μήνες. ’ Η έξοδος άπ' τ ' άρχοντικό 
τούς χειμωνιάτικους μήνες ήταν καί 
επικίνδυνη καί πολλές φορές άδύνατη, 
όταν τό χιόνι τό σκέπαζε στά μισά.

' Ο δεύτερος όροφος, πού είναι καί ό 
πολυτελέστερος, περιλαμβάνει τίς αί
θουσες ύποδοχής καί τά ιδιαίτερα δω
μάτια τοΰ άρχοντα. "Ενας άμύθητος 
πλούτος στολίζει τίς αίθουσες αύτές. 
' Η κεντρική αίθουσα τών επισήμων 
δεξιώσεων καί γιορτών, λάμπει άπό 
πλούτο κι άρχοντιά. Τά ύφαντά στρω
σίδια άνήκουν στήν έποχή εκείνη πού

διατηρούν ανέπαφα τά χρώματα καί 
τήν ϋφανσί τους. Ένα τεράστιο μαγ- 
γάλι στή μέση τής αίθουσας, ζέσταινε 
τούς καλεσμένους τοΰ άρχοντα. ' Η 
θέσι του ήταν στήν επάνω πλευρά, πού 
νά μπορεί νά βλέπει όλους τούς καλε
σμένους καί στή συνέχεια οί θέσεις τών 
λοιπών άρχόντων, κατά σειρά εύγε- 
νείας. Πανάκριβα καί σπάνιας τέχνης 
άσημικά στολίζουν τήν αίθουσα. Τά 
ξυλόγλυπτα ταβάνια καί οι επενδύσεις 
τών τοίχων, καμωμένα άπό επιδέξιους 
τεχνίτες, μαρτυρούν τήν ιδιαίτερη ση
μασία πού άπέδιδαν στή διακόσμησι 
τοΰ γιορταστικού δωματίου. Τό ίδιο καί 
τά παράθυρα πού φώτιζαν τήν αίθου
σα μέ άπλετο φώς. Κι' όταν άνοίξεις τά 
ξύλινα ντουλάπια τών τοίχων, θ ' στα
θείς εκστατικός άπ' τά άσημένια σκα
λιστά μαχαιροπήρουνα, τούς δίσκους 
καί τά σερβίτσια, τίς πορσελάνες κού
πες καί τά φλυντζάνια. Μπορείς νά 
τριγυρίζεις ώρες μέσα σ' αύτή τήν 
αίθουσα καί νά βρίσκεις πάντα κάτι 
καινούργιο πού νά σέ συγκινεϊ. Κι άπό 
τήν άκρη άκόμα τών παραθύρων σάν 
κοιτάξεις, άπολαμβάνεις ολόκληρη τή 
θέα τοΰ Μετσόβου, μέ τά άντικρυνά 
άγρια φαράγγια καί τίς απάτητες βου
νοκορφές, λές καί βρίσκεσαι σέ ούρά- 
νιο θεωρείο.

'Αριστερά άπ' τή μεγάλη αίθουσα, 
μιά πόρτα θά σέ οδηγήσει στό ιδιαίτερο 
δωμάτιο τοΰ άρχοντα. Τό σκαλιστό

σεντούκι του, τό άπό έβενο καί σμάλτο 
φορητό γραφείο τοΰ ' Αβέρωφ, οί χάλ
κινες θερμοφόρες πού ζέσταιναν τό 
κρεββάτι του τίς κρύες νύχτες, κι όλα τά 
ενθυμήματα τών μεγάλων άρχόντων 
βρίσκονται στή φυσική τους θέσ ι.' Από 
κεϊ, μιά άλλη μεγάλη πόρτα σέ μπάζει 
στό δωμάτιο τών ιδιαίτερων άκροά- 
σεων καί συμβουλίων τοΰ άφέντη. Εί
ναι τό πιό βαρύ καί πανάκριβα έπιπλω- 
μένο δωμάτιο τοΰ άρχοντικοΰ. Κάθε 
άντικείμενο έκεϊ μέσα στοιχίζει περιου
σία ολάκερη. Οί σπάνιες βυζαντινές 
εικόνες πού στολίζουν τούς τοίχους 
αποτελούσαν καί τότε, όπως καί σήμε
ρα, άντικείμενα συλλογής τών πλου
σίων. Τά χρυσά κι άσημένια καντηλέρια 
είναι δουλεμένα μέ τή πιό λεπτή τέχνη 
καί τό τζάκι περιβάλλεται άπό μιά πα
νέμορφη γύψινη διακόσμησι. ' Η ξυλό
γλυπτη σκαλιστή έπένδυσι τοΰ τοίχου 
καί τής οροφής, ζεσταίνει τό χώρο. Στό 
δωμάτιο αύτό ό άρχοντας συζητούσε 
μέ τούς συμβούλους του, τά πιό σοβα
ρά-οικονομικά καί κοινωνικά θέματα κι 
άποτελοΰσε ιδιαίτερη τιμή γιά τόν κα
θένα νά παρακαθήσει στό δωμάτιο αύ
τό

’ Απέναντι άκριβώς άπό κεϊ βρίσκεται 
τό δωμάτιο όπου φυλάγονταν οί στο
λές τών άρχόνων καί τών άρχοντισσών. 
Σέ- ειδικές πάλι ξύλινες ντουλάπες θά
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0 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Η ψυχολογία του καί ό κοινωνικός

του ρόλος

Θέμα μας, οί συνταξιούχοι. "Ενας 
κόσμος ολόκληρος πού αποσυνδέθηκε 
άπό τήν ένεργό επαγγελματική δράση 
καί συνδέθηκε μέ τόν παροπλισμό. ” Ο
μως ένας κόσμος, πού αποτελεί τερά
στιο κομμάτι μέσα στό κοινωνικό σύ
νολο.

Ποιά, άραγε, ή σκέψη καί ή νοοτρο
πία τοϋ συνταξιούχου; Ποιά ή άρχική 
του κατάσταση; Καί ποιέςοί δυνατότη
τες άξιοποιήσεώς του;

Καυτά έρωτήματα πάνω σέ σοβαρό 
πρόβλημα, μέ τό όποιο, όπως διαπί
στωσα ψάχνοντας τήν ' Ελληνική καί 
ξένη βιβλιογραφία, δέν έτυχε ν' άσχο- 
ληθή κανείς. Δέν έσκυψε κάποιος άρ- 
μόδιος μελετητής νά τό δη άπό κοντά, 
νά τό ερευνήσει σέ βάθος καί νά βγάλει 
χρήσιμα συμπεράσματα.

Μοναδική έξαίρεση άποτελεϊ μιά ά- 
ξιέπαινη σχετική έργασία τοϋ "Αστυ
νόμου κ. Ζιανίκα, πού δημοσιεύθηκε 
τελευταία στά «" Αστυνομικά Χρονικά». 
Συγχαίρω διπλά τόν κ. Ζιανίκα. Καί γιά 
τήν έπιστημονικά τεκμηριωμένη διατρι
βή του, άλλά καί γιατί, έν ένεργεία 
αύτός, άσχολήθηκε μέ προβλήματα τών 
άπομάχων.

Ό  συνταξιούχος πρέπει νά ατεν ίζε ι 
τό μέλλον μέ αυτοπεποίθηση καί 
αισ ιοδοξία. ’ Ας μην ξεχνά, ότι κάθε 
ή λ ικ ία  έχει τ ίς  χάρες της κα ί τίς  
χαρές της. Τά χρόνια βαραίνουν, 
ενδεχομένως, τήν ράχη. Ποτέ, όμως, 
τήν ψυχή. Αυτή παραμένει πάντα 
νέα. Τόσο νέα, ώστε νά καθορίζει 
άποφασιστικά αύτή καί μόνη, τή 
φυσιογνωμία τοΰ συνταξιούχου, τήν 
ψυχολογία του, τόν κοινω νικό του 
ρόλο.

Προχωρώντας, λοιπόν, ο" ένα χώρο 
τόσο εύρύ όσο κι άδιερεύνητο, χωρίς 
έπιστημονικά βοηθήματα καί χωρίς 
στατιστικά στοιχεία, μέ μόνα δεδομένα 
μιά μακρά γνωριμία μέ τούς άπόστρα- 
τους συναδέλφους καί μιά βραχύχρονη 
προσωπική συνταξιούχικη έμπειρία, 
φυσικό είναι νά μήν έχω τήν άξίωση νά 
θεωρηθή τούτη ή έργασία πλήρης. Ού
τε οί διατυπούμενες άπόψεις μου άνε- 
πίδεκτες κριτικής. ' Απεναντίας, θά εί
μαι εύτυχής άν άποτελέσει έρέθισμα 
γιά μιά πιό έπιμελημένη συλλογή σχετι
κού ύλικοΰ καί μιά εύρύτερη έρευνα 
άπό ειδικούς έπιστήμονες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δέν είναι λίγες οί φορές, πού άκούει 
κανείς νά προφέρεται άπό χείλη ύπαλ-

ληλικά, μ" ένα τόνο βαθειαςέπιθυμίας, 
ή φράση: «Πότε θά ρθή ή εύλογημένη 
ώρα νά βγώ στήν σύνταξη ν' άποχτή- 
σω τήν ήσυχία μου, τήν άνεξαρτησία 
μου».

Ας δούμε, όμως, όταν έρχεται ή 
μεγάλη αύτή στιγμή τής άλλαγής, πού 
είναι κι ένας άπό τούς πιό σημαντικούς 
σταθμούς στήν ζωή μας, έρχεται καί ή 
πολυπόθητη άνεξαρτησία; Αισθάνεται, 
πράγματι, ό συνταξιοδοτούμενος εύ
τυχής πού απελευθερώνεται άπό τό 
βαρύ φορτίο ύποχρεώσεων καί εύθυ- 
νών; "Απολαμβάνει, όπως ονειρευό
ταν, τήν συνταξιούχικη άνεμελιά;

Νομίζω ότι ή ψυχολογική κατάσταση 
καί ή έν γένει ψυχική συμπεριφορά τοΰ 
συνταξιούχου, καθώς καί ή ικανότητα 
προσαρμογής του στήν νέα πραγματι
κότητα έπηρεάζονται άπό μιά πληθώρα 
έσωγενών καί έξωγενών παραγόντων. 
Τήν άνάλυση τών παραγόντων αύτών, 
όπως καί μιά γενικώτερη θεώρηση τής 
θέσεως πού κατέχει ό συνταξιούχος 
στήν Κοινωνία καί τοΰ ρόλου πού κα
λείται νά παίξει σ' αύτήν θά Επιχειρή
σω, έν έπιγνώσει, όπως προεϊπα καί τής 
έλλειπτικότητας καί τοΰ μή άλάθητου.
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Καί πρώτα-πρώτα άς δούμε ποια εί
ναι ή γενικώτερη ψυχολογική κατάστα
ση ενός ανθρώπου, άπό τήν ώρα πού 
είδε νά κλείνει ή αύλαία μιας ολάκερης 
ζωής ύπαλληλικοϋ μόχθου, άπό τήν 
ώρα πού πέρασε τό κατώφλι καί έντά- 
χθηκε στήν κοινωνία τών άπομάχων.

φυσικά, δέν ήμποροΰννά ύπαχθοΰν 
όλες οί περιπτώσεις σέ ένα ώρισμένο 
καλοϋπι. ' Η καθεμιά έχει καί τήν ιδιο
μορφία της, τόν προσωπικό της χαρα
κτήρα.

' Οπωσδήποτε ό κάθε συνταξιούχος 
βρίσκεται τότε μπροστά σέ μιά ριζική 
άλλαγή τού τρόπου ζωής. Οί κανόνες 
πού πρωτίτερα ρύθμιζαν τό «ΜΟΝ- 
TUS VIVENTI» διαταράχθηκαν αισθη
τά καί καλείται τώρα ν' αναζητήσει 
μόνος του ένα καινούργιο, ένα διαφο
ρετικό τρόπο ύπάρξεως, ατά πλαίσια, 
πάντοτε, τού εφικτού. Είναι άπό τά 
πράγματα ύποχρεωμένος νά έκτιμήσει 
τίς δυνατότητές του, νά σχεδιάσει τό 
μέλλον του, νά καθορίσει τούς και
νούργιους στόχους του καί νά χαράξει 
τήν νέα γραμμή πλεύσεως.

Αναγκάζεται, έτσι, νά άναμετρηθή 
μέ τόν έαυτό του. Νά ψάξει καί νά βρή 
τούς καλλίτερους τρόπους, μέ τούς 
οποίους θά καταφέρει νά άντιμετωπίσει 
άποτελεσματικά ένα πλήθος άπό δυ
σκολίες καί πιεστικά προβλήματα. Προ
βλήματα, πού γίνονται περισσότερο σύ
νθετα άπό τό ότι, σέ τέτοιες στιγμές, ό 
συναισθηματισμός κερδίζει, φανερά ή 
ύποσυνείδητα, έδαφος σέ βάρος τής 
πραγματικότητος καί, κάποτε, τής λογι
κής.

’ Η μετάπτωση άπό τήν ενέργεια στήν 
σύνταξη δημιουργεί, άναντιρρήτως, κά
ποια κατάσταση ψυχικής δοκιμασίας. 
Τό φαινόμενο αύτό θά ήμπορούσαμε 
νά τό ονομάσουμε «σύνδρομο συντά
ξεως». Είναι μιά αδυναμία συνυφασμέ- 
νη μέ τήν ανθρώπινη φύση καί, έπομέ- 
νως, φυσιολογική καί απόλυτα δικαιο
λογημένη.

Οί διαστάσεις τού συνδρόμου αύτοΰ 
καθορίζονται ή μάλλον βρίσκονται σέ 
άμεση συνάρτηση μέ ώρισμένους πα
ράγοντες, οί οποίοι καί επηρεάζουν τήν 
όλη συμπεριφορά τού συνταξιούχου 
στήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
πού είπαμε.

Οί παράγοντες αύτοί, κατά τήν γνώ
μη μας, είναι:
α. ' Η άτομική ψυχοσύνθεση τού συν

ταξιούχου.

Χω ρίς αμφ ιβολία  
ή μ€τάτττωση άπό τήν  
ενέργεια  στή  
σ ύνταξη δημ ιουργεί, 
άναντιρρήτω ς, κάποια  
κατάστασ η  
ψυχικής δοκιμασ ίας

β. Ο τρόπος λύσεως τής ύπαλληλικής 
σχέσεως.
γ. Ή  οικογενειακή του συγκρότηση.
δ. ’ Η κατάσταση τής ύγείας του.
ε. ’ Η ήλικία, μέ τήν όποια έξέρχεται 

άπό τήν ύπηρεσία. 
στ. " Η οικονομική του έπιφάνεια.
η. ’ Η απασχόλησή του. Καί, τέλος,
θ. ' Ο βαθμός προπαρασκευκής, γιά 

νά δεχθή τήν άλλαγή.

Θά άναλύσουμε ένα-ένα τούς παρά
γοντες αύτούς καί, παράλληλα, θά δια
τυπώσουμε τίς προσωπικές απόψεις 
μας γιά τόν προσφορότερο τρόπο άν- 
τιμετωπίσεως τών συναφών προβλη
μάτων.

' Η άτομική ψυχοσύνθεση

"Οπως είναι επόμενο, ή ψυχολογία 
τού συνταξιούχου έπηρεάζεται άμεσώ- 
τατα καί κατά κύριο λόγο άπό τήν όλη 
ψυχική δομή, τήν όποια ώς άτομο δια
θέτει.

" Ετσι, πρόσωπα μέ εύθραυστη ψυχι
κή ιδιοσυστασία άντιπαρέρχονται δύ
σκολα τήν δοκιμασία τής άλλαγής, ένώ, 
άντίθετα, άτομα μέ ισχυρή ψυχοσύν
θεση εμφανίζουν άρκετή ικανότητα 
προσαρμογής.

Μέ βάση τό κριτήριο αύτό, θά μπο
ρούσαμε νά διακρίνουμε τούς συντα
ξιούχους σέ τρεϊς κατηγορίες, ήτοι: 
Πρώτον σέ έκείνους πού διακατέχονται 
άπό ένθουσιασμό γιατί βγήκαν στήν 
σύνταξη, δεύτερον σ' έκείνους πού 
άντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα άπό 
τήν έλλειψη άπασχολήσεως καί τρίτον 
στήν κατηγορία τών άπογοητευμένων.

Κατηγορία ενθουσιασμένων

Αίνθουσιασμένοι-αισθάνονται οί συν
ταξιούχοι εκείνοι, πού άπό καιρό καί μέ 
λαχτάρα περίμεναν τήν λήξη τής ύπη- 
ρεσιακής θητείας τους. "Αλλοι γιατί 
κουράστηκαν ύπερβολικά άπό τήν δου
λειά τους κι άλλοι γιατί είχαν προβλέψει 
νά ντύσουν μέ ενδιαφέροντα τήν και
νούργια ζωή τους.

Οί άνθρωποι αυτοί, πού άποτελοΰν 
ένα μεγάλο μέρος τών συνταξιούχων.

ίσως τό μεγαλύτερο, είναι έτοιμοι γιά 
τήν άλλαγή. Προσαρμόζονται, πιό εύ
κολα. Συνήθως δέν άντιμετωπίζουν σο
βαρά ψυχολογικά προβλήματα καί περ
νούν εύχάριστα τίς ώρες τους. Νοιώ
θουν σάν άποστολή τού συνταξιούχου 
τήν άπόλαυση τών όσων άπόχτησαν 
καί τών όσων στερήθηκαν. Κατά κανό
να είναι έκ χαρακτήρος άτομα αισιόδο
ξα.

Στήν κατηγορία αύτή θά μπορούσε 
κανείς νά ύπαγάγει καί τούς ελάχιστους 
έκείνους, πού άνήκουν στήν άκραία 
θέση τών ένθουσιασμένων συνταξιού
χων. ' Εκείνους, πού τούς θέλγει ή τε
λείως ξέγνοιαστη καί ή τελείως γυμνή 
άπό ιδιαίτερα ένδιαφέροντα ζωή. Αύτοί 
ούτε κατά διάνοια άντιμετωπίζουν θέ
μα όποιασδήποτε παραγωγικής άπα
σχολήσεως. Κάτι τέτοιο τό έπικρίνουν, 
μάλιστα, μέ δριμύτητα σάν άσυμβίβα- 
στο μέ τήν συνταξιουχική ιδιότητα. Συ
νήθως περνούν τίς περισσότερες ώρες 
τους στό καφενείο τής γειτονιάς. Τό 
«ροκάνισμα» τής συντάξεως άποτελεϊ 
γ ι’ αύτούς αύτοσκοπό.

Κατηγορία προβληματισμένων

' Εδώ άνήκουν οί συνταξιούχοι, οί 
όποιοι είναι μέν εύχαριστημένοι πού 
άποδεσμεύθησαν άπό τίς ύπηρεσιακές 
φροντίδες καί τό βάρος τών ύπαλληλι- 
κών καθηκόντων, νοιώθουν, όμως, κά
ποιο κενό. "Ενα κενό πού άθελά τους 
τούς άπασχολεϊ καί τούς ενοχλεί.

Νιώθουν νά διατηρούν άκόμη άρκε- 
τά άποθέματα ικμάδας καί προβλημα
τίζονται γιά τόν τρόπο πού θά τά άξιο- 
ποιήσουν. Θέλουν νά άνακαλύψουν κά
ποια καινούργια έπαλξη δημιουργίας, 
νά εξασφαλίσουν κάποια ύποκατάστα- 
τα άπασχολήσεως.

Τούς είναι δύσκολο νά συμβιβα- 
σθοΰν μέ τήνάπραξία. Θά μπορούσε νά 
πή κανείς ότι διακρίνει έδώ μιά κάποια 
μορφή «ψυχολογίας άνέργου».

Στήν κατηγορία τούτη άνήκει ένα 
σεβαστό ποσοστό συνταξιούχων. Είναι 
άνθρωποι πού σ ’ όλη τήν ζωή τους 
συνήθισαν νά έργάζονται καί νά δη
μιουργούν. Καί ή συνήθεια αύτή τούς 
έγινε πλέον βίωμα. Δέν φρόντισαν ό
μως νά εξασφαλίσουν τό ύποκατάστα- 
το. Γι’ αύτό καί θά τούς δούμε, ώς 
συνταξιούχους νά ένδιαφέρονται (έφ' 
όσον, βέβαια, συντρέχουν οί άπαραί- 
τητες δυνατότητες) νά έξεύρουν κάποιο 
τρόπο, πού παραγωγικά γιά τά δικά 
τους καί τών συνανθρώπων τους τά
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συμφέροντα θά διαθέτουν τις ώρες 
τους.

Κατηγορία απογοητευμένων

Οί συνταξιούχοι τής κατηγορίας αύ- 
τής, έλάχιστοι εύτυχώς, είναι άτομα, τά 
όποϊα έξ ιδιοσυγκρασίας ρέπουν στήν 
άπομόνωση. 'Ακόμη κι όταν ήταν στήν 
ένεργό υπηρεσία είναι βέβαιο ότι κι
νούνταν σέ κάποιο στενό κοινωνικό 
χώρο καί τά ένδιαφέροντά τους ήταν 
περιωρισμένα στό ύπηρεσιακό καί μό
νο περιβάλλον. Ώ ς  συνταξιούχοι, τώ
ρα, περιορίζουν πιό πολύ τίς άνθρώπι- 
νες σχέσεις τους κι ένα τοίχο χτίζουν 
ανάμεσα στόν έαυτό τους καί στους 
άλλους.

Ή  συνταξιοδότηση ίσοδυναμεϊ γι' 
αύτούς μέ καταδίκη. ' Η μετάπτωση 
άπό τήν ένέργεια στήν σύνταξη επιδρά 
καταλυτικά στόν ψυχισμό τους. Τήν 
δέχονται σάν άνθρώπινη κατάργηση, 
σάν κοινωνική άπόρριψη.

Α λλά  καί μόνη ή ιδιότητα τού συν
ταξιούχου πιέζει άφόρητα τήν ψυχή 
τους. Τούς δημιουργεί τήν έντύπωση 
ότι στενεύουν τά περιθώρια τής ζωής. 
Γι' αύτό καί δέν καταστρώνουν σχέδια, 
ούτε καί· αισθάνονται νά έχουν ιδιαίτε
ρα ένδιαφέροντα. Βασικά δέν έχουν 
πίστη στό μέλλον τους. Περιορίζονται 
στήν μοναξιά, τυλίγονται στήν πλήξη, 
οδηγούνται στήν αύτοεγκατάλειψη. 'Α 
κολουθούν ένα ρυθμό χωρίς νόημα καί 
συνήθως άντιμετωπίζουν προβλήματα 
άγχωδών διαταραχών.

"Ενα είδος άπογοητεύσεως, έξ αιτίας 
τής συνταξιοδοτήσεως αισθάνονται κι 
έκεϊνοι (είναι, εύτυχώς, πιό λίγοι αύτοί) 
πού ώς ύπάλληλοι ύπήρξαν άπρόσιτοι, 
φόβητρα. Κι άκόμα αύτοί, πού είχαν 
ταυτίσει τά υπηρεσιακό αξίωμα μέ τόν 
έαυτό τους. Πού είχαν σχηματίσει ύ
περτροφική άντίληψη γιά τήν άξια τους, 
γιά τίς ίκανότητές τους καί είχαν αύτο- 
βαθμολογηθή μέ άριστα.

Μέ τήν άποχώρησή τους άπό τήν 
ένέργεια τά άτομα α,ύτά γίνονται οί 
τραγικοί θρηνωδοί τού χαμένου· ειδώ
λου τους. Βλέπουν νά γκρεμίζεται ό 
«θρόνος» τους καί νά άπογυμνώνονται 
άπό δ,τι άποτελοΰσε τό «είναι» τους. ’ Η 
άμετρη άξιολόγηση τής προσωπικότη
τάς τους, ή άνεπίτρεπτη ταύτιση τού 
«έγώ» μέ τήν «θέση», τούς έδημιούργη- 
σε άπροσμέτρητο κακό καί τότε πού 
ήταν στήν δουλειά τους, άλλά καί τώρα 
πού είναι στήν σύνταξη. ' Η προσγείω
ση στήν νέα πραγματικότητα είναι γι' 
αύτούς τρομερά δυσχερής.

'Αναδρομή στό παρελθόν

Ξέχωρα άπό τήν διάκριση στίς τρεις 
αύτές κατηγορίες, άς δούμε μιά άλλη 
πλευρά τής ψυχολογίας τού συνταξιού
χου. Άναφέρεται, κυρίως, στήν πρώτη 
φάση τής νέας ζωής του, στό στάδιο, 
δηλαδή, τής προσαρμογής του.

' Εμφανίζει τότε ό συνταξιούχος μιά 
κάποια ιδιαίτερη συναισθηματική εύαι- 
σθησία, μετουσιωμένη, βασικά, σέ μιά 
άξιολογική ενατένιση τού παρελθόν
τος.

Διακατέχεται άπό μιά άκατανίκητη 
διάθεση νά θυμάται. "Ολο νά θυμάται. 
Νά φέρνει στό νοΰ του περιστατικά 
άλλοτε χαρούμενα κι άλλοτε δυσάρε
στα, άπό τά περασμένα χρόνια τής 
ύπαλληλικής ζωής.

"Ενα άμάλγαμα άπό συγκινήσεις καί 
εμπειρίες.

Σάν κινηματογραφική ταινία περνούν 
νοερά άπό έμπρόςτου χαρακτηριστικές 
στιγμές άπό τό ύπηρεσιακό διάβα του. 
Άπ ό τότε πού, παιδόπουλο άκόμη, 
άρχιζε δειλά-δειλά τήν καρριέρα του 
μέχρι τήν ώρα πού, άσπρομάλλης πιά, 
άποχαιρετοΰσε μέ βουρκωμένα μάτια 
τούς συναδέλφους του.

Στιγμές συγκλονιστικές, πού δέν λη- 
σμονοΰνται εύκολα. 'Αναμνήσεις μιας 
ολάκερης ζωής, ζυμωμένης μέ έντονα 
αισθήματα καί ισχυρές άντινομίες. Γε
γονότα πού σημάδεψαν τήν προσωπι
κή καί τήν ύπηρεσιακή του πορεία.

Απαλλαγμένος τώρα άπό έπηρεα- 
σμούς καί άλλες μορφές ψυχολογικών 
πιέσεων έχει περισσότερη εύχέρεια νά 
έλέγχει πιό πολύ καί ίσως, πιό σωστά 
τήν περασμένη συμπεριφορά, τήν δική 
του καί τών άλλων. Νά διαστέλει τό 
«έγώ» του άπό τά γεγονότα. Νά ξεκα

θαρίζει τήν ποιότητα κινήτρων καί έπι- 
διώξεων.

Καί πρώτα-πρώτα, έχει τήν δυνατό
τητα γιά μιά πιό άμερόληπτη αύτοκριτι- 
κή. Μπορεί τώρα καί στέκεται μέ περισ
σότερη ειλικρίνεια άπέναντι στήν δική 
του ύπηρεσιακή ιστορία καί μέ μυστική 
περισυλλογή έπιχειρεϊ αύτοέλεγχο.

φέρνει στόν νοΰ του ώραϊες πράξεις 
του, πολύτιμες προσφορές. Χαρακτη
ριστικές έπιτυχίες πού σημάδεψαν τήν 
σταδιοδρομία του καί τόν καταξίωσαν 
στόν ύπηρεσιακό καί στόν εύρύτερο 
κοινωνικό χώρο. Καί αισθάνεται τώρα 
πιό τρανό τό αίσθημα τής ίκανοποιή- 
σεως. ' Αλλά θυμάται καί κάποιες λα
θεμένες ένέργειες ή παραλείψεις του. 
Βλέπει τώρα πιό ξεκάθαρα τά σφάλμα
τά του. Αισθάνεται τώρα πιό βαθειά τήν 
λύπη του γι' αύτό καί, κατά τά μέτρα 
τής ύποταγής στά κελεύσματα τής συ- 
νειδήσεως του, τά ομολογεί δημοσία.

"Επειτα, έχει τήν ικανότητα νά κρίνει 
πιό σωστά, τώρα, καί πιό άντικειμενικά 
κι αμερόληπτα τήν συμπεριφορά τών 
άλλων απέναντι του. "Εχει τό προνόμιο 
νά μπορεί νά γνωρίσει καί νά σπουδά
σει πιό βαθειά, μέ περισσότερη σιγου
ριά τούς άνθρώπινους χαρακτήρες. Νά 
τούς δεϊ γυμνούς, χωρίς τά φτιασίδια 
πού σκαρώνει ό κάθε ύπολογισμός.

" Ετσι δέν μπορεί παρά νά θυμάται μέ 
συγκίνηση τούς καλούς συνεργάτας 
του, πού επί τόσα χρόνια μοιράστηκαν 
μαζί του χαρές καί λύπες. Τούςείλικρι- 
νεϊς συναδέλφους, πού μέ άφοσίωση 
στάθηκαν κοντά του.

Καί ιδιαίτερα ξεχωρίζει άπό τούς έν 
ένεργεία εκείνους, πού τόν θυμούνται 
τώρα, τώρα πού ό σεβασμός καί ή 
έκτίμηση δέν κινδυνεύουν νά συσχετι- 
θοϋν μέ τήν όποια ύπαλληλική καί ιδίως 
ίεραρχική σκοπιμότητα.

Δέν λείπουν, βέβαια, καί οί δυσάρε
στες έμπειρίες. Περιστατικά μεμπτής 
συμπεριφοράς συνεργατών, είτε αύτά 
άναφέρονται στόν χρόνο τής συνυπη- 
ρεσίας, είτε έκδηλώθηκαν μετά τήν λή
ξη της. ' Ενοχλητικές κολακείες πού ά- 
πότομα μετατράπηκαν σέ σκόπιμες έ- 
πικρίσεις... Σφετερισμοίιδανικών... 'Α 
μφισβητήσεις τής αξίας θυσιών καί προ
σφορών... Χαρακτηριστικές περιπτώ
σεις άγνωμοσύνης... Καί τόσες άλλες 
άνθρώπινες άδυναμίες πού έχουν εύ
κολη τήν έξήγησή τους. Περιστατικά, 
όμως, πού ό συνταξιούχος, λόγω καί 
τής γενικώτερης ψυχολογικής καταστά- 
σεώς του, άντιπαρέρχεται, συνήθως, 
μέ μεγαθυμία καί συγχωρεϊ. Γνωρίζει,
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έξ' άλλου, ότι καθολική αναγνώριση 
δέν μπορεί ποτέ νά ύπάρξ€ΐ. ' Επειδή 
άκριβώς παρεμβαίνουν οί αδυναμίες 
των ανθρώπων. ' Ο Ξενοφών έλεγε: 
«Ού ρόδιον εύρεϊν έργον, έφ' ό ούκ άν 
τις αιτίαν έχοι. Χαλεπόν οϋτω τι ποιεϊν 
ώστε μηδέν άμαρτεϊν. Χαλεπόν δέ καί 
άναμαρτήτως τι ποιήσαντα μή άγνώ- 
μονι κριτή περιτυχείν» Μέ άλλα λόγια: 
«Δέν είναι εύκολο νά βρης έργο άσχο- 
λίαστο. Είναι δύσκολο νά φτιάξει κανείς 
ένα έργο, χωρίς νά κάνει λάθος. Ά λλα  
είναι καί δύσκολο νά φτιάξει κανείς κάτι 
αλάθητο χωρίς νά πέσει σέ άδικο κρι
τή».

Ά ς  είναι ικανοποίηση γιά τόν συντα
ξιούχο νά μήν άμφισβητεϊται τό έργο 
του άπό τούς πολλούς, αύτούς πού 
έχουν τήν δύναμη καί τήν άρετή νά 
άναγνωρίζουν τήν κάθε καλή προσφο
ρά. "Ας είναι ευτυχής άν εξασφάλισε 
τήν ύστεροφημία, πού είναι ή τελική 
δικαίωση. Ά ς  μήν ξεχνά ότι τό κάθε 
έργο χαρακτηρίζεται άπό τό ήθικό άνά- 
στημα τού δημιουργού του. Δέν έπη- 
ρεάζεται ούτε άπό ψεύτικους καί παρο
δικούς έπαίνους, ούτε άπό μεταγενέ
στερες παθιασμένες κριτικές.

Τρόπος εξόδου άπό τήν ' Υπηρεσία

' Η αιτία εξόδου άπό τήν 'Υπηρεσία 
επηρεάζει σοβαρά τήν μετέπειτα ψυχο
λογική συμπεριφορά τού άτόμου. Καί 
έξηγεϊται αύτό άπόλυτα. ' Ο καθένας, 
άρχίζοντας τήν έπαγγελματική του στα
διοδρομία κάνει ώρισμένα όνειρα γιά 
τήν εξέλιξή του, ή όποια, γιά νά όλο- 
κληρωθή, χρειάζεται, κοντά στά άλλα, 
νά κινηθή σ' όλα τά προβλεπόμενα 
χρονικά περιθώρια. Νά έξαντληθή ή 
ύπαλληλική θητεία.

' Οποιαδήποτε συντόμευση τού τέρ
ματος, όποιαδήποτε, δηλαδή, πρόωρη 
έξοδος άπό τήν ένεργό δράση (έξαιρέ- 
σει των περιπτώσεων τής παραιτήσεως 
καί τής πειθαρχικής άποπομπής) έξι-

σοϋται μέ περιορισμό τού χρόνου έξε- 
λίξεως καί μάλιστα τού πιό κρίσιμου. 
' Ισοδυναμεϊ μέ άδικη μεταχείριση τού 
ύπαλλήλου καί, όπως είναι φυσικό, 
είναι ικανή νά τού δημιουργήσει όχι 
μόνο οικονομικά καί κοινωνικά προ
βλήματα, άλλά καί ψυχικά τραύματα.

Αντίθετα, ό ομαλός τερματισμός 
τού ύπηρεσιακοϋ βίου (καί σάν τέτοιος 
λογίζεται ή συμπλήρωση τού ορίου 
ήλικίας ή τήςένεργοΰ 35ετίας) βοηθάει 
τόν ύπάλληλο στήν ψυχολογική προε
τοιμασία του. Συνειδητοποιεί άπό ένω-

ρίς σάν άναγκαία, σάν μοιραία τήν 
άλλαγή. Γι' αύτό καί τήν άποδέχεται μέ 
κάθε δυνατή ψυχραιμία καί καρτερικό
τητα, χωρίς τήν άφόρητη πικρία τής 
άδικίας.

Γιά τόν θεσμό, βέβαια τής 35ετίας, 
πού καθιερώθηκε τά τελτευταϊα χρό
νια, διατυπώθηκε τό βάσιμο παράπονο 
άτι ύποχρεώνει τόν ύπάλληλο σέ άπο- 
μάκρυνση, τήν στιγμή πού αύτός δια
θέτει άκόμη καί περιθώρια ήλικίας καί 
άποθέματα δραστηριότητος. ' Εν τού- 
τοις, άν λάβει κανείς ύπόψη του τά 
εύρύτερα κοινωνικά συμφέροντα, κα
θώς καί τήν οργανικά άναγκαία άνα- 
νέωση τού άνθρώπινου δυναμικού στίς 
διάφορες ύπηρεσίες, θά οδηγηθεί στό 
συμπέρασμα άτι ή 35ετία είναι μέτρο 
μάλλον ώφέλιμο καί εύεργετικό.

Οικογενειακή συγκρότηση

Είναι γνωστή σ' όλους ή σοβαρή, 
θεμελιώδης θά έλεγα έπίδραση τής

Ή  απομόνωση είνα ι 
ό χειρ ό τερ ο ς εχθρός τοϋ 

συνταξιούχου.
Αποτελεσματικώ τερος 

τρόπος γιά 
νά τή ν αντιμετω πίσει 

είνα ι ή συναναστροφή 
μέ τούς άνθρώπους

οικογένειας στήν καθόλου ύπαρξη καί 
εξέλιξη τού άνθρώπου. Μά γιά τόν 
άπόμαχο παίρνει μιά τελείως ξεχωριστή 
άξια.

Τό κάποιο αίσθημα μοναξιάς, πού 
φυσικό είναι νά τοϋ δημιουργεί ή τερά
στια άντίθεση άνάμεσα στήν τωρινή καί 
στήν συνήθως πολυτάραχη, προηγού
μενη ζωή, γεννά στήν ψυχή του πιό 
έντονη τήν άνάγκη μιας συντροφια- 
σμένης ήρεμης διαβιώσεως. ' Η συζυ
γική συνανθρωπιά καί, γενικώτερα, ή 
οικογενειακή θαλπωρή τοϋ χαρίζει τήν 
άπαιτούμενη γαλήνη γιά περισυλλογή. 
Γιά νά πλάσει τήν καινούργια του ζωή.

Μέ άλλα λόγια, άν γιά τόν έν ένεργεία 
τό σπίτι είναι τό ορμητήριο, γιά τόν 
συνταξιούχο είναι τό καταφύγιό του. 
' Εκεί περνά τις περισσότερες ώρες του. 
Οί οικογενειακές ένασχολήσεις παίρ
νουν τήν θέση των ύπηρεσιακών. Σ’ 
αύτές, βασικά, διοχετεύει τήν όση δια
θέτει ικμάδα: ' Επιμέλεια των παιδιών, 
διεκπεραίωση διαφόρων οικογενειακών 
ύποθέσεων κ.λ.π.

Γενικά, μιά-οικογένεια μέ καλή συγ
κρότηση καί ένα εύχάριστο σπιτικό πε
ριβάλλον όπου επικρατεί ή συνεννόη
ση, ή κατανόηση καί ή άγάπη, είναι 
ικανή, καί μόνη αύτή, νά εξασφαλίσει 
στόν συνταξιούχο τήν άνώδυνη προ
σαρμογή.
Κατάσταση όγείας

Οί μακροχρόνιες ύπηρεσιακές κα
κουχίες, σωματικές καί ψυχικές, φθεί
ρουν οπωσδήποτε τήν υγεία λίγο ή 
πολύ, άνάλογα μέ τό είδος τής έργα- 
σίας. Γι' αύτό, δέν είναι άσύνηθες τό 
φαινόμενο νά φέρουν μαζί τους οί 
συνταξιοδοτούμενοι ένα φορτίο άπό 
συναφή προβλήματα. Καί όσο περισ
σότερα είναι αύτό, τόσο περισσότερο 
βαραίνουν τήν ψυχή του καί δυσχεραί
νουν τήν άλλαγή.

' Ηλικία

Ά λλά  καί ή ήλικία είναι ένας παρά
γων πού επηρεάζει σοβαρά τήν ικανό
τητα προσαρμογής τοϋ συνταξιούχου.

' Ο ήλικιωμένος έχει λόγους νά άνα- 
δέχεται μέ περισσότερη ευχαρίστηση 
τήν έξοδο στήν σύνταξη.

' Ο νεώτεροςδυσκολεύεται, κατά κα
νόνα, νά συμφιλιωθή μέ τήν ιδιότητα 
τοϋ συνταξιούχου. ' Ο τίτλος τού άπό- 
μαχου δέν είναι στά μέτρα του καί τόν 
ένοχλεΐ. Βλέποντας τούς συνομηλίκους 
του νά είναι στήν ενέργεια νοιώθει, 
κατά κάποιον τρόπο, μειωμένος. Γι' 
αύτό καί προβληματίζεται περισσότε
ρο.

"Ενα συνηθισμένο ψυχολογικό γνώ
ρισμα τών συνταξιούχων; ιδίως τών 
μεγαλύτερων στά χρόνια, είναι τό λε
γόμενο «άγχος ήλικίας». Ταυτίζουν τήν 
έξοδο στήν σύνταξη μέ τά γηρατειά. 
Αύτό, όμως, είναι τόσο επιζήμιο όσο καί 
άβάσιμο. Γιατί ή όριοθέτηση τής ήλι
κίας σέ νεότητα, ώριμότητα καί γηρα
τειά δέν είναι ύπόθεση τοϋ Μητρώου 
Γεννήσεως. Δέν είναι κατορθωτή μέ 
νούμερα, έτσι, μάλιστα, όπως έχουν 
βελτιωθεί σήμερα τά όρια τής ζωής.

Τά βιολογικά ώρολόγια δέν ρυθμί
ζονται μέ τόν άριθμό τών χρόνων, πού 
ό καθένας κουβαλάει στήν πλάτη του. 
Ρυθμίζονται, βασικά, μέ τήν ικανότητα 
αισιόδοξης άντικρύσεως τής ζωής. "Ο
πως, πολύ σοφά, είπε σέ πρόσφατη 
συνέντευξή του ό ' Ακαδημαϊκός κ. Λού
ρος «κανένας δέν γερνάει, μόνο καί 
μόνο επειδή ζή μερικά χρόνια. Οί άν
θρωποι γερνούν όταν λιποτακτοΰν άπό 
τά ιδανικά τους. Είναι κανείς τόσο νέος,
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Στις άνεβασμένες πολιτιστικά κοινωνίες θεωρούνται σύγχρονοι καί σωστοί άνθρωποι μόνο 
έκεϊνοι, πού έκτός, άπό τήν κύρια, τήν έπαγγελματική τους έργασία, διαθέτουν καί κάποιο 
χόμπυ. Ή  άντίρρηση ότι τά χόμπυς προϋποθέτουν σφρίγος δέν είναι άπόλυτα όρθή. Εξ 
άλλου τό σφρίγος δέν άποτελεί μόνο προνόμιο των νέων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

όση «Ιναι ή πίστη του στήν ζωή. Τόσο 
γέρος, όση είναι ή άμφιβολία του γι' 
αύτή».

Οικονομική επιφάνεια

" Οσοι άπό τούς συνταξιούχους δέν 
έτυχε νά έχουν έξασφαλίσει πρόσθετα 
είσοόήματα, αποκτημένα μέ όποιοδή- 
ποτε νόμιμο τρόπο, έκεϊνοι, δηλαδή, 
πού καλούνται νά καλύψουν όλες τίς 
δαπάνες τους μόνο μέ τήν σύνταξη καί 
τά μερίσματα, άντιμετωπίζουν, κατά 
κανόνα, ώρισμένες δυσχέρειες, μικρές 
ή μεγάλες ανάλογα μέ τό ύψος τής 
συντάξεως καί τά μεγέθη των οικογε
νειακών ύποχρεώσεων.

Οί συντάξεις, όπως εϊναι γνωστό, 
ήταν καί εϊναι χαμηλές σέ σύγκριση μέ 
τό κόστος τής ζωής. Βέβαια, παρόμοια 
προβλήματα άντιμετωπίζουν, συνήθως, 
καί οί έν ένεργεία. ' Η σύνταξη, όμωςτά 
επιδεινώνει.

Πρέπει νά παραδεχθή κανείς ότι με
ρικές βασικές βελτιώσεις τού τελευ
ταίου καιρού, όπως εϊναι ή αύτόματη 
τιμαριθμική προσαρμογή τής συντά
ξεως, καθώς καί ό ύπολογισμός της σέ 
τριακοστά πέμπτα, δημιουργούν ένα 
αίσθημα ίκανοποιήσεως. Μέλημα, πάν
τως, τής Πολιτείας πρέπει νά εϊναι ή άπό 
μονίμου βάσεως παράλληλη αντιμετώ
πιση τών οίκονομικών προβλημάτων 
ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, άρχή ή 
όποια συνήθως νοθεύεται μέ τήν τακτι

κή τών ποικιλώνυμων ύπαλληλικών ε
πιδομάτων.

' Απασχόληση

"Ενας παράγων, πού παίζει άποφα- 
σιστικό ρόλο στήν ψυχολογία τού συν
ταξιούχου εϊναι ό τρόπος μέ τόν όποιο 
διαθέτει τόν πλεονάζοντα χρόνο του.
' Ερχόμαστε, δηλαδή, έδώ νά άπαντή- 
σουμε στό αρχικό ερώτημά μας: «αι
σθάνεται ό συνταξιούχος ευτυχής πού 
απελευθερώνεται άπό τήν δουλειά του;»

Χωρίς δισταγμό ή απάντηση εϊναι 
άρνητική, στήν περίπτωση πού ή,συν- 
ταξιούχικη άνεμελιά εϊναι άπόλυτη, ό
ταν ταυτίζεται μέ τήν άπραξία. "Οταν 
άποτελεί τό Α καί τό Ω τής άνθρώπινης 
αποστολής. «Ούκ έν τψ πολλώ τό εϋ» 
έλεγαν οί πρόγονοί μας. Καί κατά τόν 
' Ιπποκράτη «παν τό πολύ, πολέμιον τή 
φύσει έστί».

' Η ζωή, σέ όποιαδήποτε ήλικία της, 
όταν εϊναι γυμνή άπό ενεργά ενδιαφέ
ροντα θά μπορούσε νά παραβληθή μέ 
τήν άχαλίνωτη έλευθερία, πού όδηγεϊ, 
μοιραία, σέ ψυχική άνελευθερία. Κατά 
σοφή ρήση τού Πλάτωνα «ή γάρ άγαν 
έλευθερία έοικεν ούκ- εις άλλο τι ή· εις 
άγαν δουλείαν φέρειν». Καί ή άπληστία 
τής συνταξιούχικης άνεξαρτησίας οδη
γεί, μέ μαθηματική άκρίβεια, στό ύπαρ- 
ξικό κενό. Δηλαδή στήν ανία, στήν 
πλήξη καί, μοιραία, στήν διατάραξη τής 
ψυχικής άρμονίας.

“ Επειτα, ό κάθε συνταξιούχος θέλει 
νά αισθάνεται ότι προσφέρει κάποιο 
κοινωνικό έργο. "Οτι κάνει κάτι πού 
δίνει νόημα στήν ζωή του. "Οτι εϊναι 
χρήσιμος.'  Οτι τόν άναγνωρίζουν." Οτι 
εϊναι κάποιος.

' Αλλά άς δούμε, ποιοι εϊναι οί τομείς, 
στούς όποιους έχει τήν δυνατότητα ό 
συνταξιούχος νά διοχετεύσει τήν όποια 
δραστηριότητα του;

' Εργασιακή άπασχόληση

Μερικοί συνταξιούχοι έχουν τήν εύ- 
χέρεια νά έργασθοΰν σέ ιδιωτικές επι
χειρηματικές μονάδες, πού συνήθως 
διατηρούν άτομα τού οικογενειακού ή 
φιλικού τους περιβάλλοντος. Κανένας 
ψόγος. Πολύ σφαλερή ή άντίληψη, ότι 
τάχα εϊναι άσυμβίβαστη ή ιδιότητα τού

συνταξιούχου μέ τήν έργασία. 'Απε
ναντίας, τιμή ανήκει στόνάπόμαχο εκεί
νον, πού καταφέρνει νά διατηρεί μέσα 
του τόν μαχητικό δημιουργικό άνθρω
πο καί νά προσφέρει έργο ώφέλιμο 
στόν έαυτό του καί στό κοινωνικό σύ
νολο. 'Από άλλης πλευράς, όλοι μας 
γνωρίζουμε πόσο ή έργασία έχει εύερ- 
γετικές επιδράσεις στήν βιολογική καί 
κοινωνική ζωή τού ανθρώπου, οποιοσ
δήποτε ήλικίας.

Διευκρινίζεται, όμως, ότι τά άνωτέρω 
άναφέρονται σέ προσφορά έργασίας 
σέ ιδιωτικές έπιχειρήσεις. Γιατί δέν έ
χουμε τήν ίδια γνώμη προκειμένου γιά 
έπαναπρόσληψη, ϋπό όποιαδήποτε μορ
φή, σέ κλάδο τής Δημοσίας Διοικήσεως 
ή συγγενών ' Οργανισμών, έκτός άν 
ειδικά προβλέπεται άπό τήν Νομοθε
σία.

' Η μεταμόσχευση τής συνταξιούχι
κης προσφοράς στήν ένεργό ύπηρεσία 
εϊναι διπλά άρνητική. ' Εμποδίζει, πρώ
τα, τήν φυσική έξέλιξη τών νέων καί 
μειώνει, έπειτα, τήν προσωπική ύπό- 
ληψη τού συνταξιούχου. ' Η Κοινωνία 
θέλει καί θαυμάζει τόν συνταξιούχο 
δραστηριοποιούμενο στόν ιδιωτικό καί 
τόν κοινωφελή τομέα, άλλά δέν τού 
συγχωρεϊ επάνοδο στήν ένεργό ύπη
ρεσία.

Διαφορετικά, βέβαια, έχει τό θέμα, 
τής συμμετοχής σέ Συμβούλια καί άλλα 
Συλλογικά "Οργανα τής Διοικήσεως ή
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
των ' Οργανισμών, έφόσον ή επάν
δρωσή τους δέν προβλέπεται αμιγής 
άπό έν ένεργεία ύπαλλήλους. Στις πε
ριπτώσεις αύτές ή Πολιτεία, άντί νά 
προσλαμβάνει, όπως συνήθως γίνεται, 
πρόσωπα άσχετα, συμφέρον έχει ν' 
απευθύνεται στό χώρο τών άπομάχων, 
όπου μπορεί νά άνακαλύπτει άξιόλογα 
προσόντα καί χρήσιμες ιδέες. Νά εκμε
ταλλεύεται εμπειρίες. Είναι μιά σημαν
τική δυνατότητα, πού δέν έχει άξιο- 
ποιηθή, αλλά καί πού δέν πρέπει νά 
ύποτιμάται.

Κοινωνική απασχόληση

' Αλλά, άν ή απασχόληση τοϋ συντα
ξιούχου σέ έργασία συνδέεται μέ ώρι- 
σμένες δυσκολίες, όφειλόμενες άλλοτε 
σέ δυσχέρεια έξευρέσεως καί άλλοτε σέ 
άδυναμία άποδόσεως, ύπάρχει ένας πιό 
σημαντικός χώρος, ό κοινωνικός, πού 
προσφέρει εύρύτατο πεδίο εύχάριστης 
καί δημιουργικής δραστηριότητος.

Είναι τά πάμπολλα κοινωφελή καί 
φιλανθρωπικά ' Ιδρύματα, Σωματεία, 
κ.λ.π. στά όποια καλλιεργούνται, μέ 
σύστημα καί ύπομονή, οί κοινωνικές 
άρετές τής άγάπης, τής φιλλαλληλίας, 
τήςάνθρωπιάς. Βρίσκει κανείς εκεί συν
τροφιές εκλεκτών καί φωτισμένων α
τόμων, πού σάν επιδίωξή τουςέχουννά 
πλαισιώνουν μέ στοργή τούς άναξιο- 
παθεϊς συνανθρώπους καί νά τούς προ
σφέρουν στήριγμα κι ελπίδα. Συντρο- 
ριές, στίς οποίες είναι εύπρόσδεκτος 
καθένας πού πιστεύει στήν θεόπεμπτη 
τής άγάπης εντολή τού Χριστού. Καθέ
νας πού επιθυμεί νά συνδράμει στό 
στέριωμα τών άνθρώπινων δεσμών.

Οί συνταξιούχοι, έχοντας τόν χρόνο 
ελεύθερο καί τήν ψυχή τους γεμάτη 
αισθήματα, δέν πρέπει νά λείπουν άπό 
τέτοια Χριστιανικά προσκλητήρια. Μ' 
αύτό τόν τρόπο καί τίς ώρες τους γεμί
ζουν μέ ενδιαφέρουσα άπασχόληση 
καί τήν ψυχή τους όμορφοντύνουν μέ 
τήν ικανοποίηση μιας προσφοράς, πού 
άποπνέει όλο τό άρωμα τής στοργής καί 
τής τρυφερότητος.

Παράλληλα, πλησιάζοντας τόν άν- 
θρώπινο πόνο καί τήν δυστυχία, έχουν 
τήν εύκαιρία νά πιστοποιήσουν αύτό 
πού ή μακρόχρονη ύπηρεσιακή θητεία 
τούς δίδαξε καί πού, όμως, όλοι μας 
τόσο εύκολα ξεχνάμε. Τό πόσο, δηλα
δή, έχουμε τήν άνάγκη ό ένας τοϋ 
άλλου. Πόση άγνωστη είναι ή κατάληξη 
τού κεθενός. Τό πόσο οί άνθρωποι 
μοιάζουμε μεταξύ μας, κι ότι εκείνο πού 
μάς εμποδίζει νά τό άντιλαμβανόμαστε

είναι ή άπληστία, ή ματαιοδοξία, ή μι
κρότητα.

Είναι, επίσης, τόσες άλλες " Ενώσεις 
προσώπων, πού έχουν τήν δυνατότητα 
νά χαρίσουν εύχάριστη άπασχόληση 
ατούς συνταξιούχους καί πού, συνάμα, 
ύπηρετοϋν εύρύτερους κοινωνικούς 
σκοπούς, όπως οί πολιτιστικοί σύλλο
γοι, οί Σύλλογοι Γονέων καί Κηδεμό
νων, οί Χριστιανικές ’ Οργανώσεις, οί 
φυσιολατρικοί "Ομιλοι, οί ' Εθνοτοπι- 
κές ' Ενώσεις κ.λ.π.

' Απασχόληση σέ Κλαδικές ' Οργα
νώσεις

Μά πιό πολύ προσιδιάζει στήν ιδιό
τητα τού συνταξιούχου ή συμμετοχή 
του στίς συναδελφικές Κλαδικές ' Ορ
γανώσεις. Είναι Σύλλογος μέ σπουδαία 
άποστολή. Γιά παράδειγμα άς μοΰ έπι- ' 
τροπή νά άναφέρω τήν «" Ενωση ' Απο- 
στράτων ' Αξιωματικών τής ' Αστυνο
μίας» στήν όποια έχω τήν τιμή νά συμ
μετέχω.

Οί οργανώσεις αύτές έχουν χαρα
κτήρα καθαρά συναδελφικό. Είναι με
γάλη ή προσφορά τους στήν προάσπι
ση τών συμφερόντων τών έν συντάξει 
καί πολλές φορές τών έν ένεργεία συ
ναδέλφων. Πάνω, όμως, άπ' όλα είναι 
άνεκτίμητη ή συμβολή τους στήν δια
τήρηση κλίματοςάμοιβαίας άγάπης. Στήν 
διατήρηση άρρηκτου τού κρίκου, άδια- 
τάτρακτης τής συνέχειας, άνάμεσα σ' 
αύτούς πού αποχώρησαν καί σ' έκεί-

νους πού συνεχίζουν νά ύπηρετοϋν.
Πιστεύω ότι ό δεσμός αύτός είναι καί 

ώφέλιμος καί άναγκαϊος. "Οπως καί νά 
τό κάνουμε, δέν ύπάρχουν συνταξιού
χοι πού νά άφίνουν τήν ύπηρεσία τους, 
χωρίς νά τήν θυμούνται γιά πάντα. 
Αισθάνονται, άλλος πολύ κι άλλος λίγο, 
νά βρίσκονται κοντά ατούς έν ένεργεία 
συναδέλφους τους. ’ Εξ' άλλου καί οί 
δυό πλευρές έχουν τίς ίδιες εύαισθη- 
σίες. Διαφέρουν μόνο ώς πρός τήν 
ύπηρεσιακή έξάρτηση. ' Η ψυχική πα
ραμένει αμετάβλητη.

' Εκμεταλλεύομαι έδώ τήν εύκαιρία 
νά ύπογραμμίσω τό πόσο έχουν ύπο- 
χρέωση οί συνταξιούχοι νά βοηθούν 
στό έργο τους τούς διαδόχους τους. Νά 
τούς προσφέρουν πρόθυμα τήν πολύ
τιμη πείρα τους καί νά τούς συμπαρα
στέκονται. Νά τούς συμβουλεύουν καί 
νά τούς ένθαρρύνουν, χωρίς, όμως καί 
νά τούς κουράζουν μέ άνιαρές παραι
νέσεις ή μέ παρατεταμένες έπισκέψεις.

'Αλλά νά ύπενθυμίσω καί τό πόσο 
έχουν χρέος οί έν ένεργεία νά έκδηλώ- 
νουν μέ σεβασμό καί πρό παντός μέ 
ειλικρίνεια τήν άγάπη τους ατούς άπο- 
μάχους. "Οχι συγκαταβατικά, όχι κατά 
παραχώρηση. ’ Αλλά γιατί τούς άξίζει ό 
σεβασμός αύτός καί γιατί τόν δικαιούν
ται.

’ Υπάλληλοι πού αγνοούν καί άντι- 
παρέρχονται τούς προγενέστερους, πού 
συμβαίνει, τίς περισσότερες φορές, νά 
ύπήρξαν καί διδάσκαλοί τους, θυμί-
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' Ο Κωνσταντίνος (όρθιος), έξω άπό τά Γιάν- 
νενα μέ τόν έπίδοξο Διάδοχο Γεώργιο, τόν 
μετέπειτα βασιλέα (στό μέσον) καί τόν 
πρίγκιπα Χριστόφορο (άριστερά). Απέναντι: 
ύ ίδιος στό στρατηγείο ' Ηπείρου, έξω άπό τό 
χάνι του ' Εμίν Αγά. Δεξιά του ό τότε 
λοχαγός ’ Ιωάννης Μεταξάς, άριστερά του ό 
άντισυνταγματάρχης Βίκτωρ Δούσμανης καί 
(στό μέσον) ό άρχηγός του έπιτελείου Π. 
Δαγκλής. Κάτω: ό Δαγκλής «κάπου» στό 
μέτωπο τού Μπιζανίου.

ράχη, όπου, καθώς είδαμε, ό ελληνικός 
στρατός είχε βάλει πόδι. Τά πυροβολεία 
αυτά ήσαν στήν κορυφή των υψωμά
των σε βάθος πέντε ως έξη μέτρα, στοάς 
σκαμμένους βράχους, καί μόνο οί ά- 
στραπές των κανονιών τους φαίνονταν, 
όταν πυροβολούσαν. Επάνω άπό τά 
πυροβολεία υπήρχαν έπιχωματώσεις 
άπό δυό ως τρία μέτρα, κατάφυτες άπό 
άγριους θάμνους, άφημένους σκόπιμα 
άπό καιρό γιά νά βλαστήσουν, πράγμα 
πού έδινε τήν έντύπωσι ότι τό φρούριο 
ήταν έργο φυσικό. Στό μεσημβρινό μ έ
ρος του ύπήρχε δρόμος σέ σχήμα τρι
γώνου,'πού τελείωνε δηλαδή σέ τρία 
διαφορετικά σημεία. Άπό τό βόρειο 
σημείο άρχιζε ύπόγειος δρόμος, πού 
κατέληγε στήν λίμνη, στό χωριό Κατσι
κά.

Καί άπό τίς άλλες δυό γωνιές άρχιζαν 
άλλοι δυό ύπόγειοι δρόμοι, πού χρησί
μευαν ώς είσοδος τών έργαζομένων 
ατά πυροβολεία. Μ έ αύτό τόν τρόπο 
έξασφαλιζόταν ή άπόλυτη μυστικότης 
τής εισόδου στό φρούριο.

Στό όλο φρουριακό συγκρότημα τε
λευταίο έρχόταν ένα τρίτο, πού δέσποζε 
έπάνω στό ύψωμα τής Άετορράχης 
καί τών Γίεστών. Μέ άλλα λόγια, σέ 
όλόκληρο τό Μπιζάνι καί τούς γύρω 
λόφους, τής Σαντοβίτσας, τού Γαρόι- 
κιοϋ, τού Μοναστηριού τής Καστρί- 
τσας, τού νησιού τής λίμνης, τού Περά
ματος ήσαν στημένα συνολικά έκατόν 
έννιά κανόνια. Τό στρατηγείο τού ' Εσάτ
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πασά βρισκόταν στόν Άι-Γιάννη, μισή 
ώρα έξω άπό τά Γιάννενα.

Ή  γενική έπίθεσις κατά τού Μπιζα- 
νίου είχε ένα ήρωικό πρόλογο, τήν 
έπίθεσι κατά τού φρουρίου τής Μάν
τρας πού βρίσκεται σέ άπόστασι 500- 
600 μέτρων. Νά τί έγινε:

Στις 3 Δεκεμβρίου, ένα τάγμα τού 
συντάγματος τών Κρητικών μέ τόν ταγ
ματάρχη Ρήγα, πού πληγώθηκε καί τόν 
λοχαγό Σαλμπάση. κατόρθωσε νά κα- 
ταλάβη τό ύψωμα τής Μάντρας, περι- 
ζωσμένο μέ τείχος ψηλό, ένάμισυ μέ
τρο. Τό κρητικό αύτό ήρωικό τάγμα, 
πού τό άποτελοϋσαν φοιτηταί τού νη
σιού. πήρε τό ύψωμα μέ τήν λόγχη. 
Επτά μερόνυχτα όμως δεχόταν τίς φο

βερές ομοβροντίες άπό τό Μπιζάνι καί 
τίς άντεπιθέσεις τού τουρκικού πεζικού. 

Έτσι, άπό τούς χιλίους τριακοσίους 
έβδομήντα άνδρες του, έμειναν στό 
τέλος μονάχα τετρακόσιοι πενήντα έπτάί 
Καί άφησαν τό ύψωμα μόνο, όταν όλοι 
τους οί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί 
έπεσαν μέχρις ένός καί έμειναν όεκατι- 
σμένοι καί ακυβέρνητοι. ' Ετσι έγράφη 
ό πρόλογος τής έποποιίας τού Μπιζα- 
νίου.

'Ακολούθησε στις 7 Ιανουάριου ή 
γενική έπίθεσις γιά τήν άπελευθέρωσι 
τών Ίωαννίνων. μέ διαταγή τού Σα- 
πουντζάκη, οπότε καί έγράφη μιά άλλη 
ήρωική σελίδα στήν μάχη τής Άετορ
ράχης. «Τόν βράχον αύτόν, τόν τρομε- 
ρώτερον έξ όσων έπεσαν άπό τά χέρια

τού Τιτάνος εις τήν Γήν, πού έγνωρίαα- 
μεν όλοι τής ήπςιρωτικής Στρατιάς, τόν 
ά\/ερευνήσαμε, τόν έμετρήσαμε μέ τίς 
πλάτες μας τόν έκάμαμεν οίκεϊον, τού 
έσημειώσαμε μέρη ιερά, όπου άφήσα- 
με συντρόφους, πού δέν θά έπιστρέ- 
ψουν πλέον εις τήν πατρίδα», γράφει ό 
Διονύσιος Κόκκινος.

Αύτή είναι ή Άετορράχη «πού διά 
κάθε χαράδραν της έγινε καί έπίθεσις», 
συνεχίζει ό ίδιος συγγραφεύς. «διά νά 
φθάσωμεν εις τό Μπιζάνι. Πολλά παλ- 
ληκάρια χάθηκαν στήν μάχη αύτή τής 
7ης Ιανουάριου τού 19 ί3  καί παρ' 
ολίγο τότε οί Έλληνες νά πάρουν, μέ τό 
θρυλλικό ένατο σύνταγμα μόνο, τό Μπι
ζάνι. Αλλά οί σωματάρχες μας μή 
έχοντας πρωτοβουλία καί ταμπουρω
μέ νοι γερά πίσω άπό τήν έλλειψι διατα
γών, καρφώθηκαν σ τ' άντικρυνά τού 
Μπιζανιοϋ καί τού Βοίδολίβαόου τά 
ύψώματα».



ζουν παιδιά πού περιφρονοΰν τούς 
γονείς τους καί τούς παιδαγωγούς τους.
' Ενώ εκείνοι πού τρέφουν άγνά άπέ- 
ναντί τους αισθήματα, τιμούν πρωτί- 
στως τόν εαυτό τους.

' Απασχόληση άγροτική
' Ερχόμαστε, τώρα, νά θίξουμε μιά 

άλλη μορφή άπασχολήσεως, πού γιά 
τόν συνταξιούχο συνδυάζει τό τερπνό 
μέ τό ωφέλιμο. Είναι ή έπιστροφή στίς 
ρίζες, στήν γενέτειρα.

Κι άν, άκόμη,· οικογενειακές δεσμεύ
σεις ή άλλοι παράγοντες δέν επιτρέ
πουν τήν μόνιμη εγκατάσταση στό χω
ριό, είναι αρκετή καί ικανοποιεί τόν 
σκοπό ή κατά διαστήματα παραμονή 
εκεί, ή εξασφάλιση μιας στέγης, ή δια
τήρηση μιας, έστω καί στοιχειώδους, 
άγροκαλλιέργειας ή δενδροκαλλιέργειας.

Οι περισσότεροι άπό μάς, γιά νά μήν 
πώ όλοι μας, έχουμε, εύτυχώς, κάποια 
σχέση, άμεση ή έμμεση, κοντινή ή μα
κρινή, μέ τήν άγροτική ζωή. Καί είμαστε 
σέ θέση νά γνωρίζουμε τό πόσο ή 
άπασχόληση μέ τό χωράφι, μέ τόν 
κήπο, μέ τά δένδρα είναι ένας έξοχος 
τρόπος ζωής, πού δέν μπορεί νά συγ- 
κριθή μέ έκεϊνον τών Πόλεων.

Στίς μεγαλουπόλεις καί ή πιό άπλή 
καθημερινότητα καταντάει έξουθενω- 
τική. Κυρίως σήμερα, πού ή φύση έχα
σε τά παλιά εύεργετικά της στοιχεία καί 
ό άνθρωπος πλήττεται ανηλεώς άπό 
τούς παθογόνους όρους τού περιβάλ
λοντος. Θόρυβοι, συνωστισμός, άγχος, 
ρυπαρή άτμόσφαιρα καί τόσα άλλα 
καρκινώματα τής καθημερινής ζωής.

"Επειτα, ή κοινωνική κατάταξη τής 
άγροτικής ζωής, έπηρεασμένη κατά τό 
παρελθόν άπό καθυστερημένες άντι- 
λήψεις καί κοινωνικοοικονομικές συγ
κυρίες, έχουν σήμερα μεταβληθή ριζι
κά. Παρατηρούμε όλοι, μέ μεγάλη ικα
νοποίηση τήν τάση τού σημερινού άν- 
θρώπου νά θέλει νά ζεϊ πιό κοντά στή 
φύση. Τόν βλέπουμε νά παίρνει μέ 
χαρά τόν δρόμο τής έπανόδου στήν 
άρχική άφετηρία. Νά έπιστρέφει στίς 
εύλογημένες καταβολές τής ζωής του, 
στό χωριό του. Στήν άστείρευτη αύτή 
πηγή οικογενειακών, εθνικών καί χρι- 
στινιακών παραδόσεων.

Ό  συνταξιούχος, λοιπόν, άφοϋ έπί 
τόσα καί τόσα χρόνια άγωνίστηκε μέ 
όλες τις συναφείς άντιξοότητες, καιρός 
είναι νά άπαλλαγεϊ καί άπό τις θλιβερές 
επιδράσεις τού κοσμοπολίτικου κέν
τρου, πού τού κατατρώνε τήν ύγεία, 
σωματική καί ψυχική. Νά άναβαπτισθή 
στήν κολυμβήθρα τής φύσεως, πού τού 
προσφέρει τό χωριό του, τό λίκνο τής 
ύπάρξεώς του.

Προπαρασκευή γιά την άλλαγή
"Ας έρθουμε τώρα στόν τελευταίο 

παράγοντα πού σοβαρώτατα έπηρεά- 
ζει τήν συνταξιούχικη προσγείωση. Εί
ναι ή προπαρασκευή. ' Η κατάλληλη, 
δηλαδή, προετοιμασία τού άτόμου, ά
πό τόν καιρό τής ενεργού ύπηρεσίας. 
Μιά ύποχρέωση έναντι τού έαυτοΰ του, 
πού, όσο περισσότερο τήν φροντίσει, 
τόσο πιό άνώδυνα δέχεται τήν έξοδο 
καί τόσο πιό πολλά εφόδια εξασφαλίζει 
γιά νά άναμετρηθή μέ τά προβλήματα 
τής καινούργιας ζωής.

Ψυχολογική προετοιμασία

Καί πρώτα-πρώτα ή ψυχολογική προ
παρασκευή. "Εχει ύποχρέωση ό κάθε 
ύπάλληλος νά συνειδητοποιήσει ότι θά 
έρθη κάποια στιγμή πού οπωσδήποτε 
θά περάσει στόν χώρο τών άπομάχων. 
Κάποια στιγμή, πού πρέπει νά παρα- 
δώσει τήν σκυτάλη στούς νεώτερους 
του καί ό ίδιος ν ' άσχοληθή μέ τήν 
ιδιωτική του ζωή.

Είναι φυσιολογική καί άναπότρεπτη 
κατάληξη, πού δέν είναι σωστό νά πε
ριβάλλεται ούτε μέ δυσαρέσκειες ούτε 
μέ άπογοητεύσεις.

Άκόμη καί γιά τήν άντιμετώπιση 
κάποιας άδικης καί αντικανονικής δια
κοπής τής ύπαλληλικής σχέσεως είναι 
απαραίτητη ή άνάλογη προετοιμασία 
ώστε ή πικρία νά μήν παραχωρήσει τήν 
θέση της στήν άπώλεια τής ψυχραιμίας 
καί τήν βλάβη τής ύγείας. Μέ αυτοσυγ
κράτηση μπορεί κανείς νά κάνει χρήση 
τών δικαιωμάτων πού τού δίνουν οί 
Νόμοι καί τό Σύνταγμα.

Γενικά, ό κάθε εργαζόμενος έχει βα
σικά έναντι τού έαυτοΰ του χρέος νά 
συμφιλιωθή έγκαιρα μέ τήν ιδέα τής 
συντάξιμης ζωής, ιδίως όταν διανύει 
προχωρημένο χρονικό στάδιο τής στα
διοδρομίας του. Ή  έξοικείωσηαύτήθά 
τού έξασφαλίσει τήν άπαιτούμενη ψυ
χολογική ικανότητα γιά νά καταστή, μέ 
ήρεμία καί φιλοσοφική διάθεση, ρυθ
μιστής τής νέας πραγματικότητας. ' Αλ- 
λοιώς θά γίνει σκλάβος της.

' Εξασφάλιση ενδιαφερόντων.

' Εκτός άπό τήν ψυχολογική προε
τοιμασία, πιστεύω ότι ό κάθε ύπάλλη
λος έχει ύποχρέωση καί άπέναντι στόν 
έαυτό του καί άπέναντι στήν Κοινωνία 
νά έχει προβλέψει καί νά έχει εξασφα
λίσει κάποιο τρόπο, μέ τόν όποιο, όπως 
είπαμε, εύχάριστα καί παραγωγικά θά 
καλύπτει τίς ελεύθερες ώρες του όταν 
θά άποχωρήσει άπό τήν εργασία του, 
όταν θά γίνει συνταξιούχος.

' Η κάλυψη αύτή δέν περιορίζεται 
άποκλειστικά στίς δραστηριότητες, γιά

τίς όποιες μιλήσαμε. Άναφέρεται καί 
σέ τόσες άλλες απασχολήσεις, τά λεγά
μενα «χόμπυς», πού γεμίζουν τήν ψυχή 
τού άνθρώπου μέ άγαλλίαση καί δη
μιουργικά ενδιαφέροντα.

Προσωπικά ύποστηρίζω ότι ό κάθε 
άνθρωπος, άπό τήν έποχή άκόμη τής 
νειότης του, πρέπει νά φροντίσει νά 
άνακαλύψει τίς ιδιαίτερες κλίσεις του 
καί νά τίς καλλιεργήσει. "Οχι μόνο άπό 
προνοητικότητα γιά τήν συντάξιμη πε
ρίοδο τής ζωής του, άλλά καί γιά νά 
γεμίζει εύχάριστα καί ώφέλιμα τίς ελεύ
θερες ώρες του κατά τήν διάρκεια τής 
σταδιοδρομίας του.

Καί έχουν ύποχρέωση καί συμφέρον 
οί 'Υπηρεσίες νά ένθαρρύνουν τούς 
ύπαλλήλους τους, πρός τήν κατεύθυν
ση αύτή. Νά τούς τονώνουν τό ένδια- 
φέρον γιά τήν καλλιέργεια κάποιου «χόμ- 
πυ». Γιατί είναι τραγικό σφάλμα νά 
αποτελεί τό ύπηρεσιακό περιβάλλον 
μοναδικό χώρο ενδιαφερόντων. Α 
σφαλώς είναι λογικό καί έπιβεβλημένο 
χρέος, τό νά διαθέτει ό ύπάλληλος στήν 
ύπηρεσία του τό κύριο καί βασικό μέ
γεθος τών δραστηριοτήτων του. Ποτέ 
όμως τό σύνολο. ' Η μέ πάθος άφοσίω- 
ση στό επαγγελματικό καθήκον άποτε- 
λεϊ άρετή. ' Η άποκλειστική όμως συγ- 
κέντρωσις σ' αύτό όλων άνεξαιρέτως 
τών ενδιαφερόντων, είναι λάθος. " Ενα 
λάθος, πού τίς οδυνηρές συνέπειές του 
ύφίσταται ό υπάλληλος αύτός σέ μέρες 
αργίας κ.λ.π., οπότε είναι δύσκολο ν' 
άποφύγεις τήν αιχμαλωσία τής άνίας ή 
τό γλύστρημα σέ άνώφελες ένασχολή- 
σεις. Καί βέβαια, τό κακό παίρνει εύρύ- 
τερες διαστάσεις στόν καιρό τής συν
τάξεως.

Νομίζω ότι τά συμφέροντα τής Πολι
τείας ύπηρετοΰνται σωστότερα όταν οί 
ύπάλληλοί του κατά μέν τήν διάρκεια 
τής ύπηρεσιακής θητείας τους προ
σφέρουν μέ εύσυνειδησία τό κατά δύ
ναμη. Μετά δέ τήν λήξη της συνεχίζουν 
νά είναι χρήσιμοι στήν Κοινωνία καί 
ικανοί νά διαβιοΰν μέ γεμάτη τήν ζωή 
τους άπό ενδιαφέροντα.

Προκύπτει τό ερώτημα: Ποιά είναι 
αύτά τά τόσο χρήσιμα έξωϋπηρεσιακά 
ενδιαφέροντα;

' Υπάρχουν φωλιασμένες στούς άν- 
θρώπους ταλαντούχες δυνάμεις. ' Αρ
κεί νά φροντίσει ό καθένας νά βρή 
εκείνη πού τού ταιριάζει περισσότερο 
καί νά ένδιαφερθή γιά τήν καλλιέογειά 
της. Πνευματικές, λόγου χάριν, ενα
σχολήσεις, πού έχουν τό χάρισμα νά 
καλύπτουν εύχάριστα τίς ελεύθερες ώ
ρες τού έργαζόμενου ή τού συνταξιού
χου καί νά προσφέρουν άξιόλογα δη
μιουργήματα. Κι άκόμη άνάγνωση, μου-
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σική, σπόρ, φωτογραφία, ζωγραφική, 
φυσιολατρεία, κηποκαλλιέργεια, τέχνες 
καί τόσες άλλες ελκυστικές απασχολή
σεις.

"Ας μή μάς φανεί παράδοξο: Στις 
άνεβασμένες πολιτιστικά κοινωνίες, 
θεωρούνται σύγχρονοι καί σωστοί άν
θρωποι μόνο έκεΐνοι πού, εκτόςάπότήν 
κύρια, τήν επαγγελματική τους έργα- 
σία, διαθέτουν καί μία τουλάχιστον 
δευτερεύουσα, καθαρώς ψυχαγωγική. 
Γι' αύτό τόν λόγο συνήθης ερώτηση 
πού διατυπώνεται στίς διάφορες συνα
ναστροφές είναι: «πιό είναι τό χόμπυ 
σας;» Καί νομίζω άτι ή αντίληψη αύτή 
είναι απόλυτα ορθή.

Θά μάς ποΰν, ίσως, άτι τά «χόμπυς» 
προϋποθέτουν σφρίγος. Αύτό δέν είναι 
απόλυτα όρθό. ' Εξ άλλου τό σφρίγος 
δέν άποτελεϊ προνόμιο των νέων. "Ας 
μήν ύποτιμάμε καί τό... ώριμο σφρίγος.

ΣΥ Μ Π ΕΡ Α Σ Μ Α Τ Α

'Αναπτύξαμε τούς βασικούς παρά
γοντες, οί οποίοι επηρεάζουν, άλλοτε 
άμυδρά κι άλλοτε καθοριστικά, τήν ζωή 
τού συνταξιούχου καί τήν καθιστούν, 
κατά περίπτωση, εύκολη ή δύσκολη, 
εύχάριστη ή όχι.

Παράλληλα είπαμε γιά τούς τρό
πους, μέ τούς οποίους έχει τήν δυνατό
τητα ό συνταξιούχος νά ρυθμίζει τήν 
ζωή του, έτσι ώστε ν' άντιμετωπίζει 
εύκολώτερα τά συναφή προβλήματα. 
Αύτή τήν ακολουθητέα τακτική θά μπο
ρούσαμε, συνοψίζοντες, νά διαλάβου- 
με στά έξης:

' Απασχόληση, κοινωνικότητα, αισιο
δοξία.

Γιά τήν άπασχόληση μιλήσαμε άνα- 
λυτικά. Ο κάθε συνταξιούχος, έφ' 
όσον διατηρεί τό χάρισμα τής ύγείας, 
πρέπει νά θεωρεί τόν εαυτό του επι
στρατευμένο γιά νέα δράση. Μιά δρά
ση έξ’ ίσου ένδιαφέρουσα μέ τήν πρώ
τη, τήν ύπαλληλική, όμως εθελοντική 
καί κυρίως ψυχαγωγική αύτή τήν φορά.

Πρέπει καί αύτό τό στάδιο τής ζωής 
του νά μήν τό άπογυμνώσει άπό τά 
στοιχεία τής ύπευθυνότητος. Μέ τήν 
κοινωνική του δράση θά καταφέρει νά 
μεταμορφώσει τήν κοινότοπη καθημε
ρινότητα σέ ώφέλιμη δημιουργία.

Πρέπει νά διαπλάττει τήν άτομική 
του ζωή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά 
καθίσταται δημιουργικό μέλος τής Κοι
νωνίας καί πολίτης χρήσιμος.

' Οφείλει νά συνειδητοποιήσει άτι καί 
αύτής τής μορφής ή άπασχόληση, ή 
συνταξιουχική, άποτελεϊ βιοτική λει
τουργία, πού άμεση έχει συγγένεια, γιά 
νά μήν πώ ταύτιση, μέ τήν άνθρώπινη 
φύση.

Πρέπει, άκόμη, νά πιστέψει ό ίδιος 
καί ν' άποδείξει ατούς συνανθρώπους 
του άτι δέν είναι μόνο ένας δημιουργός 
τού παρελθόντος, πού μέ τόν μακρο
χρόνιο μόχθο του πρόσφερε δ,τι μπο
ρούσε στόν έαυτό του καί στό σύνολο, 
άλλά κι ένας παράγοντας πού έχει τήν 
θέληση καί τήν δύναμη νά διατηρεί 
ζωντανή τήν παρουσία του στήν κοι
νωνική κονίστρα.

' Ως πρός τήν κοινωνικότητα πιστεύω 
ότι άν γιά τίς άνθρώπινες, γενικότερα, 
σχέσεις αύτή άποτελεϊ θεμέλιο καί ού- 
σία, γιά τήν ζωή τού συνταξιούχου είναι 
κάτι πιό σημαντικό, λόγω, άκριβώς, τής 
ϊδιάζουσας ψυχολογίας του.

Είναι άπαραίτητο, έξερχόμενος ό άν
θρωπος άπό τήν ενεργό ύπηρεσία, νά 
διατηρήσει, όσο είναι δυνατό, τό κοι
νωνικό άνοιγμα πού είχε δημιουργήσει 
ή, άκόμα, καί νά τό διευρύνει. Νά μήν 
άποξενωθεΐ άπό τούς ύπηρεσιακούς 
καί έξωϋπηρεσιακούς φίλους του. Νά 
συνεχίσει τίς προσωπικές καί οικογε
νειακές σχέσεις μαζί τους. Νά μήν σκε- 
φθή ποτέ νά κλεισθή στόν έαυτό του. 
Νά μήν βρεθεί ριγμένος στήν άνθρώπι
νη έρημο.

' Η απομόνωση είναι ό χειρότερος

Τό ψάρεμα, γιά τούς "Ελληνες τουλάχιστον 
συνταξιούχους, άποτελεϊ ένα άπό τά συνηθι
σμένα καί πιό ευχάριστα χόμπυ, στά όποια 
μπορούν νά έπιδοθοϋν οί συνταξιούχοι.

εχθρός τού συνταξιούχου. Καί ό άπο- 
τελεσματικότερος τρόπος νά τόν άντι- 
μετωπίσει είναι ή συναναστροφή μέ 
τούς ανθρώπους, μέ τούς οποίους τόν 
συνδέουν κοινά ενδιαφέροντα καί ή 
ενεργός συμμετοχή του σέ κοινωνικές 
δραστηριότητες.

Τήν αισιόδοξη, τέλος, ενατένιση τής 
ζωής δέν πρέπει ούτε γιά μιά στιγμή νά 
έγκαταλείψει ό συνταξιούχος.

Μέ τήν συνταξιοδότηση χάνει τήν 
ύπαλληλική του ιδιότητα, δέν χάνει, 
όμως, τίποτε άπό τήν προσωπική του 
άκτινοβολία.

Κι αύτό, γιατί τήν προσωπικότητα 
δέν συνθέτουν τά άξιώματα καί οί 
έπωμίδες, ούτε οί θέσεις καί οί προβο
λές.

Συνθέτει, αποκλειστικά, ή σχέση 
τού άτόμου μέ τό σύνολο τών άνθρω- 
πίνων άξιων.

Ο Νίτσε έλεγε: «Εύκολο νά κάνει 
κάποιος κάτι. 'Αλλά δύσκολο νά είναι 
κάποιος κάτι».

' Ως συνταξιούχος, λοιπόν, ό άν
θρωπος, φέρει μαζί του αύτό τό κάτι

— Αύτό πού ήταν.
— Αύτό πού μέ κόπο καί θυσίες 

δημιούργησε.
— πού τού άνήκει.
— καί πού θά άποτελεϊ κτήμα του σ ’ 

όλη τήν μετέπειτα ζωή του.
Κι όσο πιό άληθινή κι άνθρώπινη 

ήταν ή ύπηρεσιακή του προσφορά,
— όσο πιό σωστή προσωπικότητα 

δημιούργησε,
Τόσο πιό πολύ δικαιούται καί αι

σθάνεται
— ύπερηφάνεια γιά τό παρελθόν.
— άλλά καί αύτοπεποίθηση γιά τό 

μέλλον.
Γεμάτος, λοιπόν,·αισιοδοξία ό άπό- 

μαχος, μέ άκλόνητη πίστη στό άξιώμα, 
ότι άποχώρησε άπό τήν ύπηρεσία δέν 
σημαίνει άποχώρηση άπό τήν ζωή,

— ούτε λήξη τής άνθρώπινης άπο- 
στολής,

άς βαδίζει θαρρετά τόν δρόμο τής 
ζωής του, άδιαφορώντας, τελείως καί 
γιά τό έτος γεννήσεως.

Κάθε ήλικία έχει τίς χάρες της, καί τίς 
χαρές της.

Τά χρόνια βαραίνουν, ένδεχομένως, 
τήν ράχη.

— Ποτέ, όμως, τήν ψυχή.
Αύτή παραμένει, πάντα, νέα.
Τόσο νέα, ώστε νά προσδιορίζει,

αύτή καί μόνο
— τήν φυσιογνωμία τού συνταξιού

χου,
— τήν ψυχολογία του
— καί τόν κοινωνικό του ρόλο.
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01 ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ 
«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

τ  Ο ΕΤΟΣ 1545, ο ί κάτοικοι του
I  χωριού Σαίν-Ζυλιέν, ατό δουκάτο 

τής Σαβοΐας, εξαγριωμένοι άπό τήν εισ
βολή εντόμων πού έρήμαζαν τά αμπέ
λια τους, στέλνουν τό κοινοτικό τους 
συμβούλιο ατό Σαίν-Ζάν ντέ Μωριέν, 
στόν γραμματέα τής έπισκοπής, γιά νά 
ζητήσουν προστασία έναντίον των ά- 
δηφάγων έπιόρομέων.

Αφού έλαβε γνώσι τής άγωγής, ό 
γραμματεύς φρανσουά Μποννιβάρ, άρ
χιζει μιό δίκη μέ όλους τούς τύπους. 
Έγινε μιό πρώτη συνεόρίασις, μέ σκο
πό συμφιλιωτικό, όπου ό οικονόμος τής 
έπισκοπής Πιέρ φαλκόν άντιπροσώ- 
πευε τά έντομα καί ό δικηγόρος Πιέρ 
Ντυκόλ τού μηνυτάς. Οί έμπειρογνώ- 
μονες έπισκέπτονται τούς άμπελώνες, 
διαπιστώνουν τις ζημιές, άλλά οί κάτοι
κοι τού Σαίν-Ζυλιέν δέν κερδίζουν τήν 
ύπόθεσι. Στις 8 Μαΐου 1546, ή έπισκο- 
πή έκδίδει άπόφασι μέ τήν όποια παρα
κάμπτει προσωρινά τό ζήτημα τού άφο- 
ρισμοϋ των έντόμων, τόν όποιο είχαν 
ζητήσει ο ί κοινοτικοί άρχοντες, καί πε
ριορίζεται νά όρίση τήν τέλεσι λιτανειών. 
Ιδού  τό ρκεπτικό τής άποφάσεως:

«' Ο Θεός, ύψιστος δημιουργός όλων 
των δντων. έπέτρεψε ή γή νά παράγη 
καρπούς καί χορταρικά όχι μόνον γιά 
τήν συντήρησι τών άνθρώπων, λογι
κών πλασμάτων, άλλά έ π ίσης γιά τήν 
συντήρησι τών έντόμων, πού πετοϋν 
στήν έπιφάνεια τής γής. Δέν θά ήταν 
καθόλου δίκαιο νά ένεργήσωμε έσπευ- 
σμένως κατά τών ύπό κατηγορίαν τε- 
λούντων ζώων. Τό καλύτερο είναι νά 
προσφύγωμε στήν ούράνια εύσπλα- 
χνία καί νά ζητήσωμε άφεσι τών άμαρ
πών μας...».

Οί κάτοικοι τού Σαίν-Ζυλιέν αποδέ
χονται καρτερικά αύτή τήν λύσι. Οί 
λιτανείες γίνονται σύμφωνα μέ τούς 
κανονισμούς, τά τέλη πού άξίωσε ή 
έπισκοπή καταβάλλονται ατό άκέραιο 
καί τά καταστροφικά έντομα έξαφανί- 
ζονται.

Άλλά ύστερα άπό σαράντα χρόνια 
ξαναγυρίζουν πολύ περισσότερα καί μέ 
διπλάσια καταστροφική μανία. Οί κά
τοικοι τού Σαίν-Ζυλιέν στέλνουν καί 
πάλι αϊτησι άφορισμοϋ στήν έπισκοπή. 
Ή  αίτησις αύτή, μέ τήν ύπογραφή 
κάποιου Φραγκίσκου φαέτι, παραδίδε- 
ται στόν γραμματέα τής έπισκοπής στις 
13 'Απριλίου 1587. Ο γραμματεύς 
άποφαίνεται ότι πρόκειται γιά ύπόθεσι 
πού έχει ήδη έκόικασθή καί ζητά άπό 
τόν έφημέριο τού Σαίν-Ζυλιέν νά θέση

ΤΑ ΖΩΑ 
2ΤΟ

ΕΔΩΛΙΟ!
Συνεδριάσεις δικαστηρίων γιά  άδικήμοττα, 

που διέπραξαν ζώα έναντίον 
άνθρώπων. ’Απίστευτα σκεπτικά 

αποφάσεων. Συνήγοροι υπερασπίζονται 
άρουραίους καί μυρμήγκια. 

Άφορισμοί, έξορκισμοί καί απαγχονισμοί. 
Ένας βασιλεύς άπαγορεύει τήν... 
κυκλοφορία τών χοίρων. Επιβολή 

δικαστικών έξόδων στους διαδίκους...

καί πάλι σέ έφαρμογή τούς όρους τής 
άποφάσεως τής 8 Μαΐου 1546, ώς 
έξής:

1) Νά κληθή ό λαός νά άπευθυνθή 
στόν Θεό, μέ όλη του τήν καρδιά καί μέ 
ειλικρινή μετάνοια πού θά συνοδεύεται 
άπό τήν άπόφασι νά ζήση άπό έδώ καί 
έμπρός σύμφωνα μέ τό δίκαιο.

2) Νά κληθή ό λαός νά καταβάλη τά 
νόμιμα τέλη.

3) Νά δ/εξαχθούν. έπί τρεις ήμέρες, 
τρεις λιτανείες γύρω άπό τούς πληγέν- 
τες άμπελώνες. Μετά θά τελεσθή "επί
σημη λειτουργία καί θά ψάλλουν τό 
veni creator spiritus καί οί έπτά ψαλ- 
μοί τής μετάνοιας.

Άφοϋ πιστοποιήθηκε, μέ ένα πρα
κτικό ύπογεγραμμένο άπό τόν έφημέ
ριο Ρομανέ, ότι όλοι οί όροι τής άποφά
σεως είχαν έκτελεσθή δεόντως, ότι τά 
μοχθηρά έντομα έξακολουθοϋσαν τήν 
έγκληματική τους δράσι καί ότι αύτή 
τήν φορά έπρόκειτο γιά ένα είδος πιό 
έπικίνδυνο άπό 'εκείνο του 1545, ή δίκη 
άνεβλήθη.

Ο γραμματεύς τής έπισκοπής, κρί
νοντας ότι τά έντομα δέν έπρεπε νά 
μείνουν άνυπεράσπιστα, άνέθεσε στόν

Άντουάν φιλλιόλ τό καθήκον τού πλη
ρεξουσίου τών έντόμων έναντι μέτριας 
αμοιβής καί στόν έντιμότατο Πιέρ Ρα- 
μπώ τά καθήκοντα του συνηγόρου τους. 
Στις 6 Ιουνίου 1587, ό Άντουάν φ/λ- 
λιόλ παρουσιάζει στόν γραμματέα τής 
έπισκοπής τήν συνηγορία του, πού φέ
ρει καί τήν ύπογραφή τού Ραμπώ. καί 
ζητά τήν άπόρριψι τής μηνύσεως τών 
άντιδίκων.

Ιδού τά κυριώτερα σημεία τής συνη- 
γορίας:

« Ή  κοινή λογική μαρτυρεί ότι τά 
άγρια ζώα, όπως τά έν λόγω έντομα, 
δέν πρέπει κανονικά νά παραπέμπωνται 
στήν δικαιοσύνη, δέν πρέπει νά όικά- 
ζωνται έρήμην καί ότι κανένας άφορι- 
σμός, καμμία έπίκρισις δέν μπορεί νά τά 
έπηρεάση. Άλλωστε, ή Γένεσις. αύτό 
τό ιερό βιβλίο, δέν μάς λέγει ότι τά ζώα 
δήμιουργήθηκαν πριν άπό τόν άνθρω
πο; Δέν λέγει ότι ό Θεός τά εύλόγησε; 
«Αύξάνεσθε καί πληθύνεστε;...» Ασφα
λώς ό ”Υψιστος Δημιουργός τού σύ- 
μπαντος δέν θά τό έλεγε έάν δέν έπιθυ- 
μοϋσε νά δώση ατά ζώα τά μέσα συν- 
τηρήσεώς των. Επίσης ο ί Άγιες Γρα
φές άποόεικνύουν ότι τά λαχανικά είναι
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τροφή τόσο των ανθρώπων όσο καί 
των ζώων: «Καί elnev ό Θεός· ιδού 
όέόωκα ύμίν πάντα χόρτον σπόρψον 
καί παν ξύλον, ό έχει εν έαυτιρ καρπόν 
σπέρματος σπορίμου, ύμίν έσται εις 
βρώσιν καί πασι τοϊς θηρίοις τής γης 
καί πασι τοϊς πετεινοϊς τοϋ ουρανού καί 
παντί έρπετώ έρποντι επί τής γής, καί 
πάντα χλωρόν χόρτον ε'κ βρώσιν».

» 'Από αυτό προκύπτει ότι τά υπό 
κατηγορίαν έντομα δέν έκαμαν τίποτε 
περισσότερο άπό τοϋ νά άσκήσουν τό 
φυσικό τους δικαίωμα εγκαθιστάμενα 
ατούς άμπελώνες τών έναγόντων.

»Εϊναι παράλογο νά έπικαλούμεθα 
εναντίον τών πτωχών ζωϋφίων τούς 
άστικούς νόμους, τούς κανονικούς νό
μους, τό θείο δίκαιο καί τό δικαίωμα 
τών άνθρώπων: σάν νά μπορούσαν 
πλάσματα πού στερούνται κρίσεως καί 
καθοδηγούνται άπό τό ένστικτο, νά ύ- 
ποστούν άλλο ζυγό εκτός άπό τόν ζυγό 
τού φυσικού νόμου! Είναι, λοιπόν, φα
νερό, ότι ό άφορισμός καί ή εκκλησια
στική έπιτίμησις δέν θά μπορούσαν νά 
βρούν έδώ καμμιά έφαρμογή... Τά έν
τομα, πού ο ί άντίόικοί μας ζητούν 
νά ύποβάλουν ατούς κεραυνούς τής

Εκκλησίας καί νά ύποχρεώσουν διά 
δικαστικής άποφάσεως νά έκκενώσουν 
τούς τόπους ατούς όποιους έχουν έγκα- 
τασταθή, δέν έκαναν τίποτε άλλο παρά 
χρήσιν τού όικαιώματός τους - συμμορ
φώθηκαν πρός τό φυσικό δίκαιο. Α ν τ ί 
νά ζητούν τήν διεξαγωγή μιας άδικης 
δίκης, ο ί ένάγοντες θά έπρεπε μάλλον 
νά άπευθυνθούν στήν ούράνια εύσπλα- 
χνία καί άκολουθήσουν τό παράδειγμα 
τών κατοίκων τής ΝινευΤ, ο ί όποιοι, 
ύπακούοντες στήν φωνήν τού προφή
τη Ιωνά, φόρεσαν τρίχινα ράσα καί 
έπανήλθαν στόν δρόμο τού Θεού».

Ή  συνηγορ/α αύτή έκαμε μεγάλη 
αϊσθησι. ' Ο πληρεξούσιος τών έναγόν
των δέν μπόρεσε νά κάνη τίποτε περισ
σότερο άπό τό νά ζητήση νά λάβη 
γνώσι τού περιεχομένου της. Ή  αϊτησίς 
του έγινε δεκτή. ’Η  δίκη τραβά σέ 
μάκρος. ' Ο πληρεξούσιος τών έντόμων 
ζητά νά άπαγορευθή ατούς κατοίκους 
τού Σαίν-Ζυλιέν νά λάβουν τό παραμι
κρό μέτρο κατά τών... πελατών του, 
μέχρι τής κανονικής διεξαγωγής τής 
δίκης.

Ή  κοινοτική άρχή φοβούμενη ότι ή 
ύπόθεσίς της δέν έχει πάρει καλό δρό-

Οί κάτοικοι τοϋ γαλλικού χωριού Φοντενά-ώ- 
Ρόζ, κοντά ατό Παρίσι, παρακολουθούν τόν 
άπαγχονισμό ένός χοίρου, πού είχε καταδι
καστεί σέ θάνατο άπό ένα δικαστήριο τής 
περιοχής. (Παλαιό χαλκογραφία).

μο, συμβουλεύεται τόν δικηγόρο της, ό 
όποιος τής συνιστά νά υίοθετήση στάσι 
διαλλακτική. Έτσι συγκαλεϊ γενική συ- 
νέλευσι τών κατοίκων τού Σαίν-Ζυλιέν 
καί τούς άναπτύσσει ότι στήν δίκη, πού 
οί ίδιοι έζήτησαν έναντίον τών έπιβλα- 
βών ζωυφίων, θ ' άποφσσισθή ότι είναι 
άπαραίτητο νά παραχωρηθή ατά ζώα 
αύτά άρκετός χώρος καί βοσκότοποι 
έξω άπό τά άμπέλια τού Σαίν-Ζυλιέν, 
ώστε νά μπορούν νά ζήσουν δίχως νά 
καταστρέφουν τά άμπέλια.

Οί κάτοικοι δέχονται όμοφώνως τήν 
πρότασι τού κοινοτάρχη τους καί προ
σφέρουν μιά έκτασι έξω άπό τό χωριό 
Κλαρέ, μέ άρκετό πράσινο, όπως κυπα
ρίσσια, δρύς καί άλλα δένδρα καί θάμ
νους. έκτός άπό τήν χλόη καί τήν βο- 
σκή, πού ύπάρχουν έκεϊ σέ άρκετά καλή 
ποιότητα.

Ήπρότασις αύτή τής κοινότητος τοϋ 
Σαίν-Ζυλιέν άνακοινώθηκε στόν γραμ
ματέα τής έπισκοπής στις 24 Ιουλίου. 
Μέ αύτή τήν εύκαίρια, ό Μπερτράν 
Πετρεμάν. πληρεξούσιος τής κοινότη- 
τος, ζητά άπό τόν «σεβαστό δικαστή νά 
άπαρνηθή τάς άντιλήψεις του ότι τά 
βλαβερά ζωύφια είχαν τό δικαίωμα νά 
καταστρέφουν τούς άμπελώνες τού Σαίν 
-Ζυλιέν, καί νά τούς άπογορεύση νά 
μπαίνουν έκεϊ ατό μέλλον, έπί ποινή τής 
έφαρμογής τού νόμου έναντίον των...».

Στόν Μεσαίωνα οί άνθρωποι έθεω- 
ρούσαν καί μεταχειρίζονταν τά ζώα σάν 
όντα προικισμένα μέ συνε/δησι καί ύ- 
πεύθυνα. Ή  άντίληψις αύτή βασιζόταν 
ατό κύρος τών ' ιερών Κειμένων, καθώς 
καί στις άρχαϊες δοξασίες, πού τά ίχνη 
τους δέν είχαν άκόμη έξαφανισθή.

Ξέρομε ότι μερικοί λαοί τιμούσαν 
ορισμένα ζώα όχι μόνο ώς ίσάξιά τους, 
άλλά ώς θεούς. Καί σήμερα άκόμη 
έκατομμύρια Ινδο ί πιστεύουν στήν με- 
τεμψύχωσι τού ανθρώπου μέσα ατό 
σώμα ζώων. 'Υπάρχουν άφρικανικές 
φυλές πού πιστεύουν ότι οί άρχηγοί 
τους μεταμορφώνονται σέ λέοντες μετά 
τόν θάνατό τους. Οί πρώτοι χριστιανι
κοί θρύλοι μιλούσαν γιά ζώα πού ήσαν 
σύντροφοι τών άγιων. Μιλούν 'επίσης 
γιά τιμωρίες πού ο ί άγιοι 'επέβαλλαν σ ' 
αύτά τά ζώα. Ό  άγιος Τεγκοννέκ ζεύει 
ατό κάρρο του τόν λύκο πού έφαγε τό
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άλογό του. Από τό σημείο αυτό ώς τήν 
διεξαγωγή δίκης μέ όλους τούς τύπους 
ή άπόστασις είναι ελάχιστη. Αρκεί νά 
θυμηθούμε ότι ή σταύρωσις των ζώων 
ήταν συνηθισμένη στήν Καρχηδόνα καί 
ότι ή "Εξοδος ατό κεφάλαιο ΚΑ ' έξηγεί 
λεπτομερώς τις ποινές πού έπρεπε νά 
έπιβάλλωνται ατά βόδια πού έτυχε νά 
σκοτώσουν άνθρωπο.

’Εκατοντάδες άποφάσεις τής έκκλη- 
σιαστικής καί τής πολιτικής δικαιοσύνης 
έναντίον των ζώων έχουν διασωθή. Ή  
αρχαιότερη άνάγεται στόν 12ο αιώνα. 
Είναι μιά άπόφασις πού έβγαλε τ ό ΐ 120 
ό 'επίσκοπος τού Αάν σχετικά μέ τις 
κάμπιες καί τούς άρουραίους. "Εναχρό
νο άργότερα, τό 1121. ό άγιος Βενάρ- 
δος, έπίσκοπος κι αύτός τού Λάν, αφό
ρισε τις μύγες πού είχαν εισβάλει ατό 
άββαείο τού φουανύ.

Αλλά ή περιφημότερη δίκη είναι, 
δίχως άλλο, έκείνη πού διεξήχθη ατά 
μέσα τού 16ου αίώνος ένώπιον τού 
γραμματέως τής έπισκοπής τού Ώτάν, 
κατά των άρουραίων καί των ποντικών. 
Τήν δίκη αύτή περιγράφετό περίφημος 
ιστορικός Ιάκωβος - Αύγουστος ντέ 
Τού. Σ ' αυτήν μάλιστα αποδίδει τήν 
λαμπρή σταδιοδρομία τού νομοδιδα
σκάλου Μπαρτελεμύ Σασσανέ, πού εί
χε όρισθή αύτεπαγγέλτως συνήγορος 
των άρουραίων. Τά ζώα αύτά έκλητεύ- 
θησαν μιά φορά μέ όλους τούς τύπους, 
καί κατόπιν ό Σασσανέ έπέτυχε νά κλη- 
τευθοϋν ο ί πελάτες του γιά δεύτερη 
φορά άπό τούς έφημερίους κάθε ενο
ρίας, μέ τό δικαιολογητικό ότι ή ύπόθε- 
σις άφορούσε όλους τούς άρουραίους 
καί έπομένως όλοι έπρεπε νά κλητευ- 
θοϋν. 'Εν συνεχεία έπρόβαλε καί άλλα 
δικολαβικά έπιχειρήματα. Επειδή οί 
πελάτες του δέν έμφανίσθηκαν τήν κα
θορισμένη ήμέρα γιά τήν διαδικασία, 
κατόρθωσε νά άποδείξη ότι ή προθε
σμία πού είχε παραχωρηθή ήταν άνε- 
παρκής. Δέν είχαν ληφθή ύπ ' όψι οί 
άποστάσεις, ή κακή κατάστασις τών 
δρόμων, ή δυσκολία τού ταξιδιού, δυ
σχέρειες πού τις έπέτεινε πολύ τό γεγο
νός. ότι οί γάτοι είχαν 9τήσει ένέδρα σέ 
όλες τις διαβάσεις!

’ Ακόμη καί τό 1710 μιά παρόμοια δί
κη διεξήχθη ένώπιον τού γραμματέως 
τής Ιδιας έπισκοπής έναντίον τών άρου
ραίων. Στό «Δελτίο τής Ιστορικής 'Ε
ταιρίας τής Κομπιένης», ό 'Αλέξανδρος 
Σορέλ έδημοσίευσε τό πλήρες κείμενο 
μιας παράξενης αίτήσεως πού αναδη
μοσιεύουμε έδώ:

«Πρός τόν Κύριο ΝτυφεΟ, πρωθιερέα
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τού καδεόρικού ναού τού Ώτάν, μέγα 
τοποτηρητή καί γραμματέα τήςέπισκο- 
πής τής ίδιας πόλεως.

Τά κοινοτικά συμβούλια καί οί κάτοι
κοι τών κοινοτήτων τού Γκρινιόν καί 
τού Γκράνζ, ύποβάλλουν τά ταπεινά 
τους σέβη καί αναφέρουν ότι πριν άπό 
τρεις ή τέσσερις μήνες ένέσκηψε σ ’ 
αύτά τά μέρη τόσο μεγάλος άριθμός 
άρουραίων. ποντικών καί άλλων έντό- 
μων(ί). τά όποια έπέφεραν σημαντικές 
καταστροφές στήν τελευταία έσοδεία 
καί τούς καρπούς τών δένδρων. Καί 
επειδή τά έν λόγω έντομα απειλούν μέ 
μεγαλύτερες ακόμη καταστροφές τις 
προσεχείς έσοδείες. οί ύπογράφοντες 
προσέφυγον στόν έφημέριό τους Καμύ 
μέ τήν παράκλησι νά άφορίση τά έν 
λόγω έντομα. 'Αλλά έπειδή ό έφημέ- 
ριος δέν μπορεί νά τό κάνη αύτό χωρίς 
τήν δική σας άδεια προσφεύγομε σέ 
Σάς μέ τήν παράκλησι νά έπσρέψετε 
στόν κ. Καμύ ή σέ άλλο ιερέα τής δικής 
σας έκλογής νά άφορίση τούς έν λόγω 
άρουραίους καί ποντικούς καί άλλα 
έντομα στήν προαναφερθείσα περιοχή 
τού Γκρινιόν καί Γκράνζ. "Ετσι θά άπο- 
νεμηθή δικαιοσύνη».

Στό περιθώριο αύτού τού ’εγγράφου 
διαβάζομε τήν έγκρισι τού μεγάλου 
βικαρίου: «’Επιτρέπομε τήν ίκανοποίη- 
σι τής παρούσης αίτήσεως διά προσευ
χών καί έξορκισμών. Ώ τάν 16 Σεπτεμ
βρίου 1710 Ά . ΝτυφεΟ».

Καί πιό κάτω: «Παραχωρούμε τήν 
ίδια άδεια ατούς κυρίους έφημερίους 
τών κοντινών περιοχών, πού θά αντιμε
τώπιζαν τυχόν παρόμοια κατάστασι.
' Α. ΝτυφεΟ».

'Εκείνη τήν 'εποχή ή 'Εκκλησία έγκα- 
τέλειψε τήν συνήθεια τής διεξαγωγής 
τέτοιων δικών. Στό έργο του «Πραγμα

τεία περί Αφορισμών» δημοσιευμένο 
τό 1651, ό θεολόγος Έβεγιόν διακη
ρύττει: «Τό μόνο βέβαιο είναι ότι στήν 
θεολογία μόνο ό βαπτισμένος άνθρω
πος μπορεί νά άφορισθή. Τά ζώα μπο
ρούν μόνο νά ύποστοϋν έξορκισμό».

"Ηδη στόν 15ο αιώνα βλέπομε θεο
λόγους πού ύψώνουν τήν φωνή τους 
έναντίον τού άφορισμοϋ τών ζώων. Ό  
Λεονάρδος Βαίρ. Ισπανός Βενεδικτί
νος μοναχός, είχε τήν έξής άποψι γιά τό 
ζήτημα αύτό: « Ή  τακτική αύτή τού 
άφορισμού τών ζώων είναι γεμάτη δει
σιδαιμονίες καί άσέβεια. άφ ' ένός γιατί 
δέν μπορεί νά διεξαχθή δίκη κατά τών 
ζώων, τά όποια στερούνται λογικής, καί 
άφ ’ έτέροσ γιατί τό νά θέλωμε νά 
ύποβάλωμε τά ζώα στόν άφορισμό εί
ναι αάν νά ήθελε κανείς νά βαπτίση ένα 
σκύλο ή μιά πέτρα».

Ωστόσο, άκόμη καί στά μέσα τού 
18ου αίώνος. ή μέθοδος αύτή δέν φαί
νεται νά έχη έγκαταλειφθή έντελώς. 
Στά αρχεία τού δήμου τού Τονόν διαβά
ζομε τήν άκόλουθη σημείωσι μέ ήμερο- 
μηνία 15 Νοεμβρίου 1731: «Επίσης 
άποφασίσθηκε ότι ή πόλις θά συν εν ω- 
θή μέ τις ένορίες τής έπαρχίας αυτής, οί 
όποιες 'επιθυμούν νά λάβουν άπό τήν 
Ρώμη τήν άδεια νά αφορίσουν τά έντο
μα καί νά συμβάλη στήν κάλυψι τών 
δαπανών κα τ ’ άναλογίαν».

’ Η  μέθοδος τής παραπομπής σέ δίκη 
καί τού άφορισμού τών ζώων ήταν 
συχνή όχι μόνο στήν Γαλλία. άλλά καί 
στήν Γερμανία, Ελβετία καί Ισπανία. 
Μιά πολύκροτη ύπόθεσις ξέσπασε στήν 
Βραζιλία στις άρχές τού 18ου αί. Ή  
δίκη αύτή διεξήχθη άπό τούς ’Ελάχι
στους Αδελφούς τής έπαρχίας ντέ Πιε- 
δάδε κατά τών μυρμηγκιών πού είχαν 
ύποσκάψει τις άποθήκες τών 'Αδελ
φών καί είχαν κλέψει τό άλεύρι πού 
διατηρούσαν έκεϊ γιά τις καθημερινές 
άνάγκες τής κοινότητος.

Ή  αϊτησις τού πληρεξουσίου τών 
μοναχών έπέμενε στό γεγονός ότι οί 
ένάγοντες. συμμορφούμενοι πρός τό 
καταστατικό τού τάγματός τους, ζοΰ- 
σαν άπό έλεημοσύνες. καί τά μυργμή- 
γκια, ζώα πού τό πνεύμα τους είναι 
άντίθετο πρός τό Εύαγγέλιο καί γι ’ αύτό 
τόν λόγο τά άποστρεφόταν καί ό Ιδιος ό 
"Αγιος Φραγκίσκος, ό πατέρας τους, όχι 
μόνο έκλεβαν συστηματικά τά τρόφιμα 
τών μοναχών, άλλά καί προέβαιναν σέ 
πράξεις βίας, μέ σκοπό νά τούς διώξουν 
άπό τό σπίτι τους καί νά τό καταστρέ
φουν...

Στήν άπάντησί του, ό συνήγορος τών



μυρμηγκιών έπρόβαλε τά ακόλουθα ε
πιχειρήματα στηριγμένα σέ χωρία των 
Άγιων Γραφών καί τών Πατέρων τής 
'Εκκλησίας:

«Τά μυρμήγκια, έχοντας πάρει άπό 
τόν Δημιουργό τό ευεργέτημα τής ζω
ής, είχαν τό δικαίωμα νά τήν διατηρή
σουν μέ τά μέσα πού ό ίδιος ό Κύριος 
τούς είχε διδάξει. Τά μυρμήγκια, εφαρ
μόζοντας τά μέσα αύτά, ύπηρετοϋν τόν 
Δημιουργό καί δίνουν στοάς άνθρώ- 
πους τό παράδειγμα τών άρετών, τις 
όποιες τούς έχει καθορίσει, δηλαδή τήν 
φρόνησι, τήν μέριμνα γιά τό μέλλον καί 
τήν άποταμίευσι γιά τούς δύσκολους 
καιρούς. Επίσης, ό μόχθος πού συνε
πάγονται ο ί έργασίες τών μυρμηγκιών 
ήταν πολύ σκληρότερος άπό τόν μόχθο 
τών έναγόντων γιά τήν συγκομιδή, γιατί 
τό φορτίο ήταν συχνά πολύ μεγαλύτερο 
άπό τό σώμα τους καί τό θάρρος τους 
μεγαλύτερο άπό τις δυνάμεις τους. Α
κόμη, καί άν δεχθούμε ότι ο ί ένάγοντες 
είναι εύγενεϊς καί άξιοι 'Αδελφοί, μπρο
στά στόν Θεό, ύστεροϋν άπέναντι ατά 
μυρμήγκια. Επί πλέον, οί έναγόμενοι 
ήσαν κάτοχοι τών τόπων προτού έγκα- 
τασταθούν έκεϊ οί ένάγοντες καί, κατά 
συνέπεια, δέν ήταν νόμιμο νά έκδιωχ- 
θούν άπό έκεϊ. Τέλος, δίκαιο είναι οί 
ένάγοντες νά ύπερασπίζωνται τά σπίτια 
καί τό άλεύρι τους μέ τά άνθρώπινα 
μέσα, άλλά έξ ίσου δίκαιο είναι νά 
συνεχίσουν οί έναγόμενοι τόν τρόπο 
τής ζωής τους, γιατί ή γή καί όλα όσα 
παράγει άνήκουν στόν Δημιουργό καί 
όχι ατούς ένάγοντες...».

Στήν όπόφασί του, ό δικαστής ύπο- 
χρέωσε τούς 'Αδελφούς νά παραχω
ρήσουν έναν κατάλληλο κάμπο ατά 
μυρμήγκια, όπου αύτά όφειλαν νά έ- 
γκατασταθοϋν αμέσως, άλλοιώς θά ύ- 
φίσταντο μεγαλύτερο άφορισμό, δεδο
μένου ότι τά δύο μέρη μπορούσαν νά 
συμφιλιωθούν δίχως τήν παραμικρή 
ζημία γιά τό ένα ή τό άλλο, άφού 
μάλιστα ο ί μοναχοί αύτοί είχαν έλθει 
στήν χώρα άπό πνεύμα ύπακοής γιά νά 
φυτέψουν τόν εύαγγελικό σπόρο καί τό 
έργο τής συντηρήσεώς τους είναι αρε
στό στόν Θεό. ένώ τά μυρμήγκια μπο
ρούσαν νά βρούν άλλού τροφή χάρις 
στήν φιλοπονία τους, μέ μικρότερα έξο
δα. .

' Η άπόφασις αύτή όιαβάσθηκε μεγα
λόφωνα μπροστά στις μυρμηγκοφω
λιές!

Ό  ' Ισπανός μοναχός Μανοέλ Μπε- 
ρνάόος ατό βιβλίο του «Νόβα φλορέ- 
στα» προσθέτει ότι τά μυρμήγκια έτρε-

ξαν νά βγοΰν άμέσως άπό τις φωλιές 
τους, σχηματίζοντας μακρυές καί πυ
κνές φάλλαγγες. Κατευθύνθηκαν άμέ
σως στόν κάμπο πού τούς είχε παραχω- 
ρηθή. έγκαταλείποντας τις παλιές τους 
κατοικίες. Βεβαιώνει πώς ή άπόφασις 
αύτή όιαβάσθηκε στις 17 Ιανουάριου 
1713 καί ότι είδε τά πρακτικά αύτής τής 
διαδικασίας στό μοναστήρι τού Άγιου  
Αντωνίου όπου είχαν κατατεθή.

Αλλά ο ί ποινικές δίκες έναντίον τών 
ζώων ήσαν άκόμη πιό... άπάνθρωπες 
καί πιό παράξενες καί κωμικές άπό τις 
εκκλησιαστικές. Τά ζώα πού συνηθέ- 
στερα παραπέμπονταν στήν δικαιοσύ
νη ήσαν: χοίροι, κατσίκες, μουλάρια, 
άλογα, γάτοι, σκύλοι, πετεινοί.

Οί περίφημοι νομοδιδάσκαλοι τού 
15ου καί 16ου αϊώνος βρίσκουν έντε- 
λώς φυσικό νά δικάζεται καί νά καταδι
κάζεται ένα ζώο. ' Ο Ζάν Ντυρέ, δικηγό
ρος στό Μουλέν, γράφει τό 1573:«Άν  
τά ζώα δέν τραυματίζουν μόνο, άλλά 
σκοτώνουν ή κατατρώγουν, τούς άξιζε/ 
ό θάνατος καί καταδικάζονται σέ άπογ- 
χονισμό ή στραγγαλισμό».

Ό  Μπαρτελεμύ ντέ Σασσανέ, στό 
έργο του «Consilium», άπαντά κατα
φατικά. τόέτος 1550 στό έρώτημα:«Τά 
ζώα μπορούν νά παραπεμφθούν στήν 
δικαιοσύνη»;

'Η δικαστική άνάκρισις ήταν πάντοτε 
πολύ λεπτολόγος. Τό άνθρωποκτόνο 
ζώο φυλακιζόταν καί μάλιστα τό ύπέ- 
βαλλαν σέ άνάκρισι. Καί άφού, φυσικά, 
δέν άπαντούσε. τό ύπέβαλλαν σέ βασα
νιστήρια. Οί οίμωγές του έρμηνεύονταν 
ώς ομολογία ένοχής. 'Η  θανατική ποι
νή έξετελεϊτο άπό τών δήμιο.

Ή  παλιότερη δίκη ζώου γιά τήν 
όποια σώζονται στοιχεία στήν Γαλλία 
διεξήχθη τό 1266, στό φοντεναί-ώ- 
Ρόζ, κοντά στό Παρίσι. "Ενας νεαρός 
χοίρος καταδικάσθηκε σέ θάνατο δ Γ

άπαγχονισμοϋ έπειδή κατεβρόχθισε έ
να βρέφος. Ά ς  σημειωθή ότι, πρό τής 
έκτελέσεώς της, ή άπόφασις όιαβά
σθηκε στόν... κατά δικό.

Θά καταλάβωμε καλύτερα τήν βαθύ
τερη έννοια αύτών τών αποφάσεων άν 
είσέλθωμε στήν άτμόσφαιρα τού Με- 
σαίωνος. Οί κάτοικοι τών πόλεων έξέ- 
τρεφαν στά σπίτια τους χοίρους καί 
ολόκληρη τήν ήμέρα τούς άφηναν έ- 
λεύθερους ατούς δρόμους γιά νά ζή- 
σουν εις βάρος τού δημοσίου.

Ή  τιμωρία τών «έγκληματούντων» 
ζώων ήταν, στό βάθος, τιμωρία τού 
ιδιοκτήτη τους. Ή  άπώλεια ένός χοί
ρου ή μιάς άγελάόας δέν άντιπροσώ- 
πευε παρά έλάχιστο μέρος τών ζημιών 
καί τιμωριών πού θά ύφίστατο άμέσως 
ή έμμέσως. Ά ν  τό θύμα ήταν παιδί, ό 
ιδιοκτήτης τού καταδικασμένου ζώου, 
καθώς καί οί συγγενείς τού θύματος, 
ήσαν ύποχρεωμένοι νά πσραστούν στήν 
έκτέλεσι. Τά έξοδα τής δίκης καί τής 
έκτελέσεώς έπιβάρυναν τόν ιδιοκτήτη 
τού ζώου.

Έτσι ό άμελής ιδιοκτήτης ήταν ύπο- 
χρεωμένος νά πληρώνη ένα μεγάλο 
ποσό, γιατί μιά έκτέλεσις μέ όλους τούς 
τύπους στοίχιζε πολύ άκριβά. Στήν « Ι 
στορία τού Άμπεβίλ» διαβάζομε ότι 
ένας νεαρός χοίρος καταδικάσθηκε σ ' 
αύτή τήν πάλι τό 1479. ότι τό ζώο 
οδηγήθηκε στό ικρίωμα μέ ένα κάρρο. 
συνοόευόμενο άπό πλήθος χωροφυλά
κων, καί ότι ό δήμιος έλαβε 60 σολδία 
ώς άμοιβή.

'Η  τελευταία δίκη έναντίον ζώου διε- 
ξήχθη 'επί Τρομοκρατίας, ένώπιον τού 
έπαναστστικού δικαστηρίου. Στις 17 
Νοεμβρίου 1793. έναςάνάπηροςκατα
δικάσθηκε σέ θάνατο μαζί μέ τόν σκύλο 
του πού τόν είχε γυμνάσει νά γαυγίζη 
όταν έβλεπε εθνοφρουρό μέ τήν γαλά
ζια στολή. Τά σχετικά πρακτικά, πού 
φυλλάσσοντσι στά 'Εθνικά Αρχεία τής 
Γαλλίας, λένε ότι ό σκύλος θανατώθηκε 
παρουσία ένός άστυνομικού έπιθεωρη- 
τού.

"Υστερα άπ' αύτά οί άνθρωποι έπα- 
ψαν νά παραπέμπουν ζώα ένώπιον τής 
δικαιοσύνης. 'Η  παλαιό διένεξις γύρω 
άπό τήν ψυχή τών ζώων καί τήνεύθύνη 
τούς έχει χάσει κάθε νόημα στήν 'εποχή 
μας όπου ό άνθρωπος θέτει ύπό άμφι- 
σβήτησι άκόμη καί τήν δική του ψυχή 
καί τήν δική του εύθύνη. Η  σχέσις 
μεταξύ άνθρώπου καί έξημερωμένου 
ζώου έχει άκολουθήσει τήν έξέλιξι τού 
πολιτισμού καί σήμερα τό ζώο σφαγιά
ζεται δίχως κωμικές διαδικασίες.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Γράφουν oi John Baker Wait καί Kare Detrer

« Ένας διακεκριμένος νομομαθής καταγέλλει ότι (ορισμένοι δικονομικοί 
περιορισμοί γίνονται αφορμή, ώστε οί ένοχοι νά ξεφεύγουν τής δικαιοσύ
νης καί νά αποφεύγουν τήν τιμωρίαν»

Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Reader" s Digest»

Σ ΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1946 καί κατά τάς 
βραδυνάς ώρας ό ' Υπαστυνόμος 

Gilbert Belland τής 'Υπηρεσίας Διώ- 
ξεως Ναρκωτικών τοϋ Seattle τής Ούά- 
σιγκτων, έλαβε ένα τηλεφώνημα άπό 
κάποιον πληροφοριοδότην του, ότι «στό 
Ξενοδοχείο Εύρώπη κάποιος καπνίζει 
όπιον».

' Ο Belland έτρεξε άμέσως στό Ξε
νοδοχείο καί ανέβηκε τά σκαλοπάτια 
δύο-δύο. ' Η όξυτάτη του όσφρησις τόν 
(οδήγησε πρός μία πόρτα κλεισμένη, 
πού δέν έφήρμοζε καλά.

' Η έντονος όσμή τοϋ καιομένου ό- 
πίου έβγαινε άπό τό δωμάτιο.

' Ο Belland έκτύπησε τήν πόρτα, καί 
μιά γυναικεία φωνή.ήρώτησε «ποιος 
είναι».

Ο Belland άπήντησε: « Αστυνομία, 
άνοιξε».

Κάποιος θόρυβος, ήκούσθη τότε στό 
εσωτερικό τοϋ δωματίου, βιαστικών κι
νήσεων καί ή πόρτα μισοάνοιξε.

Από τήν μισοανοιγμένη πόρτα ξεπε- 
τάχθηκαν καπνοί όπίου καί ό Belland 
άνεγνώρισε μιά γνωστή του γυναίκα, 
τοϋ ύποκόσμου, όνόματι "Αννα John
son. Άμέσως έδειξε τό σήμα του, 
έσπρωξε τήν πόρτα καί μπήκε μέσα στό 
δωμάτιο. Κανείς άλλος δέν εύρέθη στό 
δωμάτιο. Υπήρχε όμως έκεί μιά ειδική 
πίπα όπίου πού ήταν άκόμη ζεστή, κα
θώς καί ποσότης άπό τό άπηγορευμένο
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ναρκωτικό κρυμμένη μέσα στά κλινο
σκεπάσματα τοϋ κρεβατιού πού ήτο 
άκόμη άστρωτο.

Ο Υπαστυνόμος συνέλαβε τήν Ά ν 
να Johnson καί τής άπήγγειλε κατηγο
ρία γιά παράνομο κατοχή ναρκωτικών.

' Εγνώριζε ότι τοϋτο ήτο έπικίνδυνο 
γιατί δέν είχε παραγγελίαν κατ' οίκον 
έρεύνης, ούτε ήτο δυνατόν νά έκδοθή 
τοιαύτη παραγγελία έπί τή βάσει πλη
ροφοριών. Ούτε πάλι ήτο δυνατόν όταν 
άνοιξε τήν πόρτα καί άντελήφθη ότι 
έγένετο χρήσις ναρκωτικών νά τρέξη 
καί νά έφοδιασθή μέ τήν άπαιτουμένη 
δικαστική παραγγελία γιά νά ένεργήση 
τήν έρευνα. Ο Belland πάντως ύπε- 
στήριξε στό δικαστήριο, ότι οί έξερχό- 
μενοι καπνοί μαρτυρούσαν ότι έντός 
τοϋ δωματίου έκάπνιζον όπιον καί κατά 
συνέπειαν είχε ύποχρέωσιν νά έπέμβη.

Τό δικαστήριο κατεδίκασε τήν Άννα 
Johnson, άποφαινόμενο λογικώς ότι, 
άφοϋ αϋτη άποδεδειγμένως κατείχε 
όπιον, ή δέ κατοχή άφορολογήτου ό
πίου ήτο παράνομος, κάθε άλλη άπό- 
φασις θά ήτο γελοία.

Η Άννα Johnson έκαμε έφεσιν. Τό 
Έφετεϊον άπεφάνθη μέ ψήφους 5-4 
ότι οί ένέργειες τοϋ Belland ήσαν πα
ράνομες, γιατί παρεβιάσθησαν αί δια
τάξεις τοϋ Συντάγματος «περί τρόπου 
κατ' οίκον έρεύνης καί συλλήψεως» 
καί άκύρωσε τήν άπόφασι. Οί ένέργειες

τοϋ Belland έγνωμοδότησε, έπρεπε ν' 
άποκρυβοϋν άπό τό δικαστήριο.

' Η άπόφασις αύτή καθώς καί δεκά
δες άλλες τοιούτων άποφάσεων κατω
τέρων καί άνωτέρων δικαστηρίων τής 
' Αμερικής έχουν συμβάλλει πολύ στήν 
αύξησι τής έγκληματικότητος. Δέν ά- 
παλλάσσονται μόνον ένοχοι πού συνε- 
λήφθησαν έπ' αύτοφώρω άλλά μέ τις 
άποφάσεις αύτές άνακόπτεταιέπίσης ή 
δραστηριότης καί ό ζήλος τών άστυνο- 
μικών.

Οί άστυνομικοί βλέποντες τό άποτέ- 
λεσμα τοϋ ζήλου καί τής προθυμίας τοϋ 
Belland, άποθαρρύνονται, άπογοητεύον- 
ται καί περιορίζουν τήν δραστηριότητά 
τους.

' Ο ύπόκοομος έπίσης βλέποντας νά 
ξεφεύγη ένας κακοποιός τήν τιμωρία, 
μέσω τών δικαστηρίων, άποθρασύνεται 
στις παράνομες ένέργειες.

Οί έγκληματολόγοι έχουν ήδη άνα- 
γνωρίσει ότι, ή βεβαιότης στούς έγκλη- 
ματίας περί τής ταχείας συλλήψεώς 
των καί τής άμέσου τιμωρίας των, άπο- 
τελεΐ τόν πιό δραστικό παράγοντα γιά 
τήν άναχαίτισι τής αύξανομένης έγκλη
ματικότητος. Ό ταν τά δικαστήρια κατά 
τήν διαδικασία άποβλέπουν περισσότε
ρον στούς τύπους παρά στήν ούσία, 
γίνονται άφορμή ένθαρρύνσεως ή μάλ
λον άποθρασύνσεως τών έγκληματιών.

Ή  περίπτωσις τής Άννας Johnson



είναι μία άπό τις έκατοντάδες παρο
μοίων περιπτώσεων, κατά τις όποιες οί 
διϋλιζόντες τόν κώνωπα καί καταπίνον- 
τες τήν κάμηλο δικασταί έχουν δέσει τά 
χέρια τών Υπηρεσιών διώξεως τών 
κακοποιών καί έχουν ύποβοηθήσει καί 
ένθαρρύνει τούς έγκληματίας.

Η τάσις πρός συχνήν χρήσιν τού 
όρου «άδικαιολόγητος καί παράνομος 
έρευνα» πρός άποφυγήν τής τιμωρίας, 
έχει άρχίσει άπό τό 1914.

Οί άστυνομικοί τής F.B.I. ( Ομοσπον
διακής Αστυνομίας) ειχον συλλάβει 
κάποιον όνόματι Weeks, ώς ύποπτον 
ταχυδρομήσεως άπηγορευμένων τυχη- 
ρών λαχείων σέ κάποιο σιδηροδρομικό 
Σταθμό. Τότε οί άστυνομικοί μπήκαν 
στό διαμέρισμα τού Weeks μέ άντικλεί- 
δι καί ένήργησαν έρευνα, άνεϋρον δέ 
άπό τά άπηγορευμένα καί παρανόμως 
τεθέντα εις κυκλοφορίαν λαχεία. Ή  
έρευνα βεβαίως έγινε χωρίς νά ύπάρχη 
ή άπαιτουμένη δικαστική παραγγελία. 
Τά άνευρεθέντα άπηγορευμένα λαχεία 
έχρησίμευσαν ώς πειστήρια διά νά στη
ρίξουν τήν κατηγορίαν καί ό Weeks 
κατεδικάσθη.

Τό ' Εφετεϊον στό όποιο προσέφυγε 
ό καταδικασθείς άκύρωσε τήν καταδι- 
καστική άπόφασι μέ τήν δικαιολογίαν, 
ότι ή έρευνα ήτο παράνομος άφοϋ οί 
άστυνομικοί μπήκαν στό διαμέρισμα χω
ρίς δικαστική παραγγελία. Στήν άπόφα-

σι αυτή άνεφέρθη ότι, ούδέν στοιχεϊον 
ένοχοποιητικόν δύναται νά χρησιμοποιη- 
θή γιά νά στήριξή τήν κατηγορίαν, όταν 
αύτό τό στοιχεϊον περιήλθε στά χέρια 
τής κατηγορούσης άρχής παρανόμως, 
δηλ. κατόπιν παραβιάσεως τού άσύλου, 
έστω άκόμη καί άν τό στοιχεϊον ή άπό- 
δειξις, άποδεικνύει κατά τόν πιό άκατα
μάχητο τρόπο τήν ένοχή τού κατηγο
ρουμένου.

Αύτό άπετέλεσε πλέον «νομολογία».
Πολλά δικαστήρια, έπί 40 χρόνια άκο- 

λουθοϋντα δουλικώς αύτό τό κακό προη- 
γούμενον καταντούσαν παίγνια στά χέ
ρια τών κακοποιών καί τών δικηγόρων 
των.

Τό πιό παράξενο καί άδικαιολόγητο 
πράγμα περί τού όρου «παράνομος καί 
άδικαιολόγητος έρευνα», είναι ή φαν
ταστική έρμηνεία καί ή προσήλωσις πρός 
αύτόν τών δικαστών.

' Ο όρος αύτός έχρησιμοποιήθη κατ' 
έπέκτασιν γιά νά καλύψη όχι μόνον τό 
σπίτι (άσυλον) ένός άνθρώπου, άλλά 
άκόμη καί τό δωμάτιον στό Ξενοδο- 
χεϊον, τά ύπόγεια πού νοικιάζει ένας γιά 
νά πωλή ναρκωτικά ή άπηγορευμένα 
τυχηρά λαχεία, τόν οϊκο άνοχής, τήν 
άποθήκη άποκρύψεως κλοπιμαίων, τό 
έργαστήριο παρασκευής άπηγορευμέ
νων οινοπνευματωδών ποτών, άκόμη 
καί τό ξύλινο παράπηγμα τού άπομα- 
κρυσμένου άγροΰ.

Ό ταν ένας λαθρέμπορος άπό τήν 
New Jersey όνόματι Τrupiano νοίκιασε 
μιά σιταποθήκη, ό ύποπτευθείς κάτι 
άγρότης άνέφερε τό συμβάν στήν ' Ο
μοσπονδιακή Αστυνομία, ή όποια έ 
στειλε ένα μυστικό πράκτορα στόν ά- 
γρό ώς ύπηρέτη τού άγρότου. Οί λα
θρέμποροι έκινήθησαν άμέσως καί άρ
χισαν νά παρασκευάζουν άπηγορευμέ
να οινοπνευματώδη ποτά, έχρησιμο- 
ποίησαν δέ τόν μυστικό πράκτορα ώς 
πλασιέ.

Ένα βράδυ πού έπρόκειτο νά είναι 
όλα τά μέλη τής σπείρας έκεϊ γιά νά 
βοηθήσουν κατά τήν έκφόρτωσιν ένός 
μεγάλου φορτίου άπό ζάχαρι, ό μυστι
κός πράκτωρ ειδοποίησε μέ κατάλληλο 
τρόπο τούς προϊσταμένους του.

Αστυνομικοί τής F.B.I. περικύκλω 
σαν τή σιταποθήκη.

’ Από τις άνοικτές πόρτες καί παρά
θυρα είδαν άπολύτως καλά τό έργα
στήριο νά λειτουργή άκόμη, ώσφράν- 
θησαν τήν όσμήν τής βραζομένης μά
ζας καί είδαν καί ένα άπό τούς λαθρέμ
πορους νά έργάζεται.

Οί άστυνομικοί συνέλαβον αύτόν, πή
ραν δείγματα άπό τήν πρώτη ύλη καθώς 
καί άπό τό παρασκευαζόμενο άλκοόλ. 
’ Αργότερα τά λοιπά μέλη τής σπείρας 
συνελήφθησαν.

Τό ότι ήσαν ένοχοι δέν ύπήρχε έστω 
καί ή παραμικροτέρα άμφιβολία. Πλήν
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τό Έφετεΐον άκύρωσε τήν καταδικα- 
στική άπόφασι. Παρ' ότι oi αστυνομικοί 
πήγαν στόν αγρό κατόπιν συστάσεως 
καί συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, πα
ρ' ότι είδαν μέ τά ίδια τους τά μάτια τό 
έργοστάοιο παρασκευής οινοπνευμα
τωδών ποτών έν λειτουργία, οί δικασταί 
είπαν, ότι ένήργησαν παρανόμως γιατί 
δέν εϊχον δικαστική παραγγελία έρεύ- 
νης. « Ένοχοι ή αθώοι, τό δικαστήριο 
δέν έξετάζει».

Προηγούμενα θεσπισθέντα κατά τίς 
ήμέρες τής ποτοαπαγορεύσεως άκο- 
λουθοϋνται καί σήμερα άπό πολλά δι
καστήρια.

Φανταστικές άποφάσεις πού «άγα- 
λίασαν» τίς καρδιές τών λαθρεμπόρων, 
καί τών καταστηματαρχών καταναλώ- 
σεως οινοπνευματωδών ποτών χρησι
μοποιούνταν άκόμη καί σήμερα γιά νά 
άφήσουν έλευθέρους τούς λαθρεμπό- 
ρους ναρκωτικών, τούς γκάγκστερς καί 
τούς δολοφόνους καί νά φέρουν τά 
δικαστήρια στήν άνυποληψία τής κοι
νής γνώμης.

"Οτι τά δικαστήρια ήγνόησαν άκόμα 
καί αύτή τήν ' Εθνικήν μας άσφάλεια μέ 
τήν προστασία ένόχων, άπεδείχθη κα
θαρά μέ τή άπόλυση τής Jidith Coplon.

Αύτή ώς ύπάλληλος τού Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης τής Αμερικής συ- 
νελήφθη άπό πράκτορες τής F.B.I. σ' 
ένα δρόμο τής Νέας ' Υόρκης, τήν ώρα 
πού άπεπειράτο νά παραδώση μυστικά 
έγγραφα σ' ένα Ρώσο κατάσκοπο.

Τήν 7 Μαρτίου τού 1950 κατεδικάσθη 
αύτη εις φυλάκισιν 15 έτών.

' Η άπόφασις άκυρώθηκε διότι τό F.B.I. 
έκαμε τή σύλληψι χωρίς τό άπαιτούμε- 
νο ένταλμα συλλήψεως καί διότι ή Κυ- 
βέρνησις δέν κατώρθωσε νά άποδείξη 
ότι τήν πληροφορίαν δέν τήν πήρε άπό 
μυστική παρακολούθησι τών τηλεφωνι
κών συνδιαλέξεων. "Αν οί άστυνομικοί 
τής Πολιτείας εϊχον κάμει τήν σύλληψι 
κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο τό δικα
στήριο είπε, ότι θά ήτο τότε νόμιμος. 
Επειδή όμως ταύτην ένήργησαν οί 

άστυνομικοί τού F.B.I., πού είναι εις 
θέσιν νά παρακολουθήσουν μυστικές 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή Δις Co
plon άφέθη έλεύθερη καί άσύδοτη. ' Η 
Μόσχα άσφαλώς θά γέλασε μέ τήν 
ψυχή της.

Άκυροϋντες τίς καταδικαστικές ά- 
ποφάσεις, οί δικασταί συχνά δεικνύουν 
περισσότερο ένδιαφέρον γιά τήν συμ
περιφορά τής ' Αστυνομίας παρά γιά τό 
περιορισμό τής έγκληματικότητος, τήν 
πρόληψι έγκλημάτων καί τήν τιμωρία 
τών έγκληματιών.

Άναμφιβόλως μερικοί άστυνομικοί 
χρησιμοποιούν παράνομα μέσα, γιά νά 
άποσπάσουν όμολογίες. Ούτε έπίσης 
είναι πρωτάκουστο οί άστυνομικοί νά 
κακοποιήσουν έγκληματίες πού δολο
φόνησαν συναδέλφους των, ή διέπρα- 
ξαν στυγερά καί φρικώδη έγκλήματα. 
Βεβαίως ή ' Αστυνομία ούδέν δικαίωμα 
έχει νά κακοποιήση τούς έγκληματίες.
Αλλά τούτο συμβαίνει πολύ σπανίως 

παρά όπως ό κόσμος πιστεύει καί όπως 
είναι βέβαιον.

' Η κατηγορία κατά τής ' Αστυνομίας 
γιά τίς «παρανόμους συλλήψεις» καί 
«παρανόμους έρευνας» είναι συνηθι
σμένο τέχνασμα τών έγκληματιών γιά 
νά άποφύγουν τήν τιμωρίαν, όταν τά 
στοιχεία ένοχής των είναι άκαταμάχη
τα. Αλλά άκόμη, καί όταν οί ένοχοι 
συλλαμβάνονται μέ μέσα όχι νόμιμα, 
όπως στήν περίπτωσι τής "Αννας John
son, τά δικαστήρια δέν έχουν τό δικαίω
μα νά τιμωρήσουν τήν 'Αστυνομία μέ 
τήν άπελευθέρωσι άποδεδειγμένως έ 
νόχων.

Πολλοί άπό τούς σχολαστικούς καί έ- 
ξεζητημένους δικονομικούς περιορι
σμούς πού έθεσπίσθησαν άπό τά ' Ο
μοσπονδιακά Δικαστήρια καί τοιαϋτα 
τών Πολιτειών, δίνουν άσυδοσία ατούς 
άπεχθεϊς έγκληματίες καί πλήττουν τούς 
νομοταγείς πολίτες. 'Υπάρχει π.χ. ή 
περίπτωσις τού Charles Rizzo άπό τή 
Νέα ' Υόρκη. Ο Rizzo είχε γνωρίσει 
ένα διαχειριστή όνόματι Rao, πού κάθε 
βδομάδα μετέφερε ένα χρηματόδεμα 
άπό 1.200 δολλάρια άπό τήν Τράπεζα 
γιά νά κάμη πληρωμές σέ διάφορες 
οικοδομές. ' Ο Rizzo έσκέφθη ότι ήταν 
μιά καλή καί εύκολη λεία.

Τότε συνεζήτησε τήν εύκαιρία τής 
ληστείας ταύτης μέ τρεις άλλους κα
κοποιούς τούς Dorio, Milo καί Toniase-
lo. ' Ο Dorio είχε αύτοκίνητο, οί άλλοι 
είχον περίστροφα. Τό άπεφάσισαν καί 
έθεσαν σέ ένέργεια τό σχέδιο τής 
ληστείας. "Οταν έφθασαν στήν Τράπε
ζα, ό διαχειριστής Rao είχε φύγει. ' Ε- 
τέθησαν στά ίχνη αύτοϋ, άλλά στις δύο 
οικοδομές πού είχε κάμει πληρωμές 
είχαν φθάσει πολύ άργά. Καθώς όμως 
έπήγαιναν στήν 3η στάσι τού Rao, ή 
' Αστυνομία ύποπτευθεϊσα τάς κινήσεις 
των τούς συνέλαβε. Κατ' αύτών άπήγ- 
γειλε κατηγορίαν έπί άποπείρα ληστείας 
διά χρήσεως όπλων.

Τό ορκωτό δικαστήριο τούς κατεδί- 
κασε καί τρεις άπ' αύτούς άπεστάλη- 
σαν στις φυλακές Sing-Sing. Κατά τήν 
έφεσι τής περιπτώσεως ταύτης, οί ' Ε- 
φέτες άπήγγειλαν τήν άπόφασι τους,

μέ ένα ώραΐο έπαινο πρός τήν ' Αστυ
νομία πού κατώρθωσε νά προλάβη τή 
διάπραξιν ένός σοβαρού έγκλήματος. 
' Αλλά άπεφάνθησαν ότι οί κατηγορού
μενοι δέν εϊχον κάμει άκόμη «άπόπειρα 
ληστείας». ' Η ' Αστυνομία συνέλαβε 
αύτούς «πριν σύρουν τά περίστροφά 
τους, πριν πυροβολήσουν καί άκόμη 
πριν συμπλακοϋν μέ τό θύμα τους».

Οί δικασταί πανηγυρικώς άπεφάνθη
σαν ότι, «καίτοι οί κατηγορούμενοι έ- 
σχεδίασαν καί άπεφάσισαν τήν διάπρα- 
ξιν ληστείας, άκόμη δέ καί έξεκίνησαν 
γιά νά τήν έκτελέσουν, αύτό δέν άπο- 
τελεϊ άκόμη άπόπειραν ληστείας, άλλά 
προπαρασκευαστικός πράξεις».

Δέν ύπήρχε έμπρακτος μετάνοια έκ 
μέρους τών κακοποιών, άλλ' άπλώς 
άπό κακόν ύπολογισμόν ώς πρός τόν 
χρόνον δέν κατώρθωσαν νά διαπρά- 
ξουν τή ληστεία ή έστω καί τήν άπόπει- 
ρα, πλήν τό δικαστήριο διέταξε νά άφε- 
θώσι έλεύθεροι, πράγμα πού έγινε.

Τό Έφετεϊον στό Τέξας άκύρωσε 
καταδικαστική άπόφασι γιά φόνο, ένός 
πού είχε κατηγορηθή ότι έδηλητηρίασε 
τή γυναίκα του, έπειδή ή κατηγορούσα 
άρχή δέν κατώρθωσε νά προσδιορίση 
έάν τό δηλητήριο είχε ριφθή στό νερό, 
στόν καφέ, στό τσάι ή σέ άλλο ποτό. Σέ 
μιά άλλη περίπτωσι στό Τέξας ένας 
«όδοιπόρος» παρεκάλεσε μιά γυναίκα 
πού ώδηγοϋσε τό αύτοκίνητό της νά 
τόν πάρη μαζί της. Σ ' ένα έρημο μέρος 
ούτος τήν διέταξε νά κατέβη άπό τό 
αύτοκίνητο, πήδησε καί αύτός έπάνω 
της καί τήν σκότωσε. Τό ' Εφετεΐο άκύ
ρωσε τήν άπόφασι γιατί τό κατηγορητή
ριο δέν άνέφερε «μέ τί τήν έσκότωσε».

Πώς θά θέσωμεν τέρμα σ' αύτή τήν 
παρωδία τής δικαιοσύνης, ώστε νά πλη
ρώνουν οί έγκληματίαι γιά τά έγκλήματά 
τους καί νά παγιωθή ή δημοσία άσφά- 
λεια;

"Ενας τρόπος μόνον ύπάρχει. Οί έ- 
ξωργισμένοι πολίτες, μέ γράμματα, τη
λεγραφήματα, μέ τόν τύπον, μέ δημό
σιες συγκεντρώσεις, μέ τό ραδιόφωνο, 
τήν τηλεόρασι καί άπό τόν άμβωνα νά 
φωνάξουν κατά τών άποτυχιών τής δι
καιοσύνης καί έναντίον κάθε έγκλημα- 
τίου πού άφίνεται στήν κοινωνία άτιμώ- 
ρητος καί άσύδοτος μ' ένα γελοίο 
τυπικό δικονομικό κώλυμα.

Ένα ξέσπασμα τής άγανακτήσεως 
άργά ή γρήγορα, θά άκουσθή άπό τά 
δικαστήρια, εις πείσμα τών γελοίων νο
μολογιών των καί θά παύσουν νά ένθαρ- 
ρύνουν τούς έγκληματίες εις βάρος 
τής δημοσίας άσφαλείας, τής δημοσίας 
εύπρεπείας καί τού γενικού καλού.
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Οί Τούρκοι βλέποντας τότε την α
δράνεια τών δικών μας, έπανέκτησαν 
τό θάρρος τους καί, κατά τις πέντε τό 
άπόγευμα, άρχισαν νά ρίχνουν άπό τά 
πυροβολεία τους κρατώντας τό Μπιζά- 
νι. Π αρ' όλα αυτά' ή έπίθεσις τής 7ης 
Ιανουάριου όέν υπήρξε έντελώς άτε- 
λέσφορη. Ο εχθρός όιώχθηκε άπό ό
λες τις προχωρημένες θέσεις του καί 
περιορίσθηκε μέσα στις γραμμές τών 
άχυρών. Τήν έπομένη οί επιχειρήσεις 
τού έλληνικοϋ στρατού στην "Ηπειρο 
έλαβαν μορφή πολιορκητικού πολέμου, 
τόν Οποίο τερμάτισε ό διάδοχος Κων
σταντίνος παίρνοντας ατά χέρια του τήν 
άρχιστρατηγία τής στρατιάς.

Αυτό έγινε ύστερα άπό μ ιό σειρά 
πολιτικών ζυμώσεων, στις όποιες όέν 
θά έπεκταθούμε, μιά καί άλλος είναι ό 
σκοπός τού όημοσιεύματός μας. Τό γε
γονός είναι ότι ή παρουσία τού Κων
σταντίνου προκάλεσε ένθουσιασμό στήν 
στρατιά. Ό  νέος άρχιστράτηγος άρχισε 
αμέσως τήν άναδιοργάνωσι καί τήν 
περισυλλογή. Ο στρατός τρεφόταν α
νεπαρκέστατα. Στρατιώτες άπό τήν Α ι
τωλοακαρνανία δραπέτευαν, πήγαιναν 
ατά χωριά, πλένονταν, έπαιρναν όσα 
τρόφιμα ήταν δυνατόν, κα ί ξανα- 
γύριζαν. Τό πυροβολικό δέν είχε πυρο- 
μαχικά. Κάθε κανόνι δέν διέθετε παρά 
πάνω άπό πέντε οβίδες. Ή  προσπάθεια 
άναδιοργανώσεως τού στρατού, σέ τρό
φιμα, πολεμοφόδια, νοσοκομειακό υλι
κό, κράτησε έπτά έβδομάδες. Καί μόνο

όταν έφθασε σέ ικανοποιητικό σημείο ή 
εσωτερική άνασύνταξις, ό Κωνσταντί
νος άποφάσισε νά άναλάβη γενική έπί- 
θεσι καί νά έλευθερώσει τά Γιάννενα. 
Στό διάστημα αυτό τής όνασυντάξεως 
καί άναδιοργανώσεως τού στρατού ήλ
θε καί ό Βενιζέλος, ατά μέσα τού Ια 
νουάριου, στήν "Ηπειρο, γιό νά σχημα
τίση προσωπική άντίληψι γιά τήν κατά- 
στασι. Στήν φιλιππιάόα συναντήθηκε 
μέ τόν Κωνσταντίνο καί ζήτησε νά πάη 
στό μέτωπο. Τούς δυό ηγέτες άκολού- 
θησε μεγάλη συνοδεία άπό στρατη
γούς, άξιωματικούς τού έπιτελείου, 
πρίγκιπες καί άλλους πολλούς. “Ολοι 
τους είχαν τήν περιέργεια νά άντικρύ- 
σουν τό Μπιζάνι. Ανέβηκαν όλοι ά- 
συλλόγιστα στό παρατηρητήριο τού 
Προφήτη Ήλία, ένα μικρό εκκλησάκι 
φτιαγμένο άπό ξερολιθιά καί σκεπή άπό 
πλάκες. Στά πουρνάρια ήταν κρεμα
σμένο τό τηλέφωνο έκστρατείας τού 
αρχηγού τού πυροβολικού στρατηγού 
Παρασκευοπούλου. Ό  στρατηγός πα- 
ρακάλεσε τούς έπισήμους επισκέπτες 
τής συνοδείας νά πέσουν κατάχαμα τήν 
ώρα πού αύτός θά έξηγούσε στόν Κων
σταντίνο καί στόν Βενιζέλο τήν κατά- 
στασι δείχνοντας τις έχθρικές θέσεις. 
Δέν τόν άκουσαν όμως καί όταν οί 
Τούρκοι ύποδέχθηκαν μέ τις οβίδες τους 
τήν παράξενη αύτή συνοδεία, άναγκά- 
σθηκαν όλοι νά πέσουν. Ό  έθνάρχης 
καί ό διάδοχος διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο 
τής ζωής τους καί γλύτωσαν άπό θαύ

μα.
"Οταν, τέλος, όλοι γύρισαν στήν φ ι- 

λιππιάδα, ό Βενιζέλος πήρε ιδιαίτερα 
τόν Δούσμανη, τόν έπιτελάρχη τού Γε
νικού Στρατηγείου καί τόν ρώτησε: «Σάς 
παρακαλώ νά μού πήτε όπεριφράστως 
αν είναι δυνατή ή άλωσις τού Μπιζα- 
νίου καί ή κατάληψις τών Ίωαννίνων 
καί σάς παρακαλώ νά μού πήτε τήν 
πραγματικήν κατάστασιν, γιατί άν μού 
πήτε ότι ή άλωσις τών 'ίωαννίνων είναι 
άόύνατος. τότε έγώ θά άναλάβω τήν 
εύθύνην νά διατάξω τόν Διάδοχον νά 
παραιτηθή τής έπιχειρήσεως».

Ο Δούσμανης τού απάντησε πώς 
είχε απόλυτη πεποίθησι στήν ’επιτυχία 
τής έπιχειρήσεως. Θέλησε μάλιστα νά 
έξηγήση στόν πρωθυπουργό τά σχέδια 
τού έπιτελείου γιά τήν άλωσι τών Ίωαν
νίνων. Ο Βενιζέλος είπε: « Ή  διαβε- 
βαίωσίς μας μού άκρεί». Ή  όλη αύτή 
συζήτησις καί πρότασις τού Βενιζέλου 
έδειχνε γενναιοψυχία καί πολιτική σύ- 
νεσι. “Ηθελε, μετά τις γνωστές προ
στριβές καί τά τηλεγραφήματα πού εί
χαν άνταλλαγή σχετικά μέ τό ζήτημα 
τής Θεσσαλονίκης, νά διαλύση κάθε 
ψυχρότητα καί νά άποκαταστήση σχέ
σεις έγκαρδιότητος μέ τόν Κωνσταντί
νο. Καί όσα είπε στόν Δούσμανη, ήξερε 
καλά ότι θά μεταβιβάζονταν στόν διά
δοχο. 'Η  σύστάσις, ωστόσο, τού Βενι
ζέλου ατούς στρατηγούς, καθώς έφευ
γε άπό τό μέτωπο, ήταν νά κάνουν τό 
γρηγορώτερο «νά τελειώνουν μέ τά
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Δέν ε ί ν ’ εδώ ή πατρίδα μας, μά φθάνει πέρα ώς πέρα 
πού ζοΰνε σκλάβοι άδελφοί σέ σκλαβωμένο αγέρα*
Δέν ε ί ν ’ εδώ ή πατρίδα μας, μά φθάνει μακριά καί γύρα 
ώς τή μεγάλη έκκλησιά μέ την κλεισμένη θύρα...

ΔΩ καί πολλά χρόνια, είχα τήν επι
θυμία νά πήγαινα μ ιό βόλτα στην 

Κόνιτσα, γιά νά γνωρίσω τήν άκριτική 
αύτή πόλη με τήν τόσο άξιόλογη ιστο
ρία καί τή γειτονική περιοχή της. Ό  
καιρός, όμως, κύλαγε καί δέν τά κατά- 
φερνα.

Καί νά, πού, φέτος, έφθασε «τό πλή
ρωμα του χρόνου » καί μου δόθηκε ή 
εύκαιρία νά φτάσω μέχρι κεϊ πάνω, νά 
γνωρίσω τήν ομορφιά της άλλά καί ν ' 
άπολαύσω ένα θαυμάσιο ταξίδι.

Μιά εύγενική πρόσκληση άπ' τό«ΣΕ- 
ΛΑΣΦΟΡΟ » τόν τόσο δραστήριο πα
τριωτικό Βορειοηπειρώτικο Σύλλογο, 
πού επί 40 χρόνια ζεϊ μέ τόν καύμό καί 
τήν πίκρα γιά τή χαμένη πατρίδα του κι 
άγωνίζεται. άσταμάτητα, γιά τό ξελευ- 
τέρωμά της. μούδωσε αύτή τήν εύκαι
ρία. γιά νά πραγματοποιήσω αύτό τό 
ταξίδι.

Κάθε χρόνο, ό δραστήριος αύτός Σύλ
λογος, πού ποτέ δέν ξεχνάει τή μαρτυ
ρική γενέτειρα, στις 22 τού Νοέμβρη 
πού ήταν ή μέρα τής άπελευθέρωσης 
τής Κορυτσάς, γιόρταζε, εδώ στήν Α 
θήνα, τήν ιστορική αύτή ’επέτειο, μέ 
δοξολογία πού γινότανε στή Μητρόπο
λη, στήν όποια έπαιρναν μέρος όλοι οί 
Βορειοηπειρώτικοι Σύλλογοι καί μέ κα
τάθεση στεφανιών στόν "Αγνωστο Στρα-

Κάτω: Τό μνημείο τού Τσολιά ατό Καλπάκι. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Κόνιτσα 23 Νοεμ
βρίου 1980. " Ολοι γονατιστοί ατό Ηρώο των 
πεσόντων έτοιμοι νά ψάλλουν τόν Εθνικό 
"Υμνο.

τιώτη άλλά καί μέ σχετικές διαλέξεις καί 
διάφορες άλλες "εκδηλώσεις, φέτος, ό
μως, πού συμπληρώθηκαν 40 χρόνια 
άπ' τήν ιστορική εκείνη μέρα, άποφά- 
σισε νά γιορτάσει τή μεγάλη αύτή επέ
τειο, κάπου κοντά έκεϊ στήν «πατρώα 
γή », γιά νά μπορέσουν νά τονώσουν 
τήν άνάσα τών σκλαβωμένων άόερ- 
φιών τους. Γ ι' αύτό τό λόγο, διάλεξε 
τήν άκριτική Κόνιτσα, πού συνορεύει μέ 
τή Βόρειο "Ηπειρο καί φαίνονται άπό 
κεϊ τ ' άντικρυνά βουνά της.

Μέ πολλή χαρά, λοιπόν, δέχτηκα αύ
τή τήν πρόσκληση, γιατί ήταν μοναδική 
εύκαιρία νά ικανοποιήσω αύτή τήν πα- 
ληά μου έπιθυμία, άλλά καί νά νοιώσω, 
κατά κάποιο τρόπο, καί τόν καύμό τών 
σκλαβωμένων άόελφιών, πού γιά τρίτη 
φορά ύστερα άπό κάποιες προσωρινές 
άναλαμπές λευτεριάς, είχαν τήν άτυχία 
νά ξαναπέσουν ατό σκοτάδι τής σκλα
βιάς καί στενάζουν γιά χρόνια κάτω άπ' 
τόν άλβανικό ζυγό, καρτεροϋντες, ο
λοένα, νά ξαναγίνουν λεύτεροι.

Έτσι, πρωί-πρωί, τό Σάββατο στις 
22 τού Νοέμβρη, τρία μεγάλα μεγάλα 
πούλμαν, μισθωμένα άπ' τό Σύλλογο, 
μέ καμμιά 150αριά Βορειοηπειρώτες 
καί πολλούς άλλους φίλους τους, ξεκί
ναγαν άπ’ τήν όδό Λυκούργου πού 
βρίσκονται τά γραφεία τού «ΣΕΛΑΣ-
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ΦΟΡΟΥ » γιά τήν Κόνιτσα. Θά γινόταν 
διανυκτέρευση ατά Γιάννινα καί τήν 
άλλη μέρα, τήν Κυριακή, θά βρίσκονταν 
στήν Κόνιτσα.

Ό  καιρός ήταν πολύ καλός κι ή 
χινοπωριάτικη λιακάδα ευχάριστη. Με- 
σημέριασε, σχεδόν, σάν περάσαμε άπ' 
τό Ρίο σ τ ' ' Αντίρριοκαί κατά τή μιάμισυ 
βρισκόμασταν στ' ’Αγρίνιο, όπου στα
ματήσαμε γιά μεσημεριάτικο φαγητό. 
" Υστερα συνεχίσαμε τήν πορεία καί σε 
κάμποση ώρα μπαίναμε στήν "Ηπειρο 
κι άντικρύζαμε τ ' άγρια φαράγγια καί 
τις ξεγυμνωμένες κι άπόκρημνες βου
νοκορφές τής 'Ηπειρώτικης γης. Στό 
Μπιζάνι έγινε μιά λιγόλεπτη στάθμευση 
γιά νά ίόοϋμε τά μέρη, στά όποια έγιναν 
οί σκληρές μάχες κι έπεσαν κάμποσο 
παληκάρια, ώσπου νά παρθεί τό άπόρ- 
θητο φρούριο γιά ν ' άνοιξη ό δρόμος 
γιά τά Γιάννινα, πού μ ' άγωνία πρό- 
σμεναν τό ξελευτέρωμά τους. Κι ήταν 
τόση ή χαρά γιά τό πάρσιμο τής ιστορι
κής πόλεως πού έγινε τραγούδι: «Τά 
πήραμε τά Γιάννινα, μάτια πολλά τό 
λένε, όπου γελούν καί κλαϊνε ». Μέρες 
δόξας καί πατριωτικής έξαρσης!

Στά Γιάννινα φτάσαμε άργά τ ' άπό- 
γευμα, μόλις άρχιζε νά βραδυάζει κι 
άφού καταλύσαμε στό «Παλλάδιο »πού 
είναι ένα άπ' τά πιό μεγάλα ξενοδοχεία.

ξανοιχθήκαμε άργότερα στήν πόλη γιά 
νά γνωρίσουμε τήν πολυτραγουδισμέ- 
νη πρωτεύουσα τής Ηπείρου καί ν ' 
απολαύσουμε τήν ομορφιά τής ξακου
σμένης λίμνης κάτω άπ' τή μαγεία τής 
φεγγαροβραδιάς.

Λίγο πιό άργά έγινε μιά μικρή δεξίω
ση στό Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ε 
ρευνών, όπου λειτουργεί καί έκθεση μέ 
φωτογραφίες, βιβλία καί πολλά έκθέ
μα τα άπ' τά χέρια τής Βόρειας Ηπεί
ρου καί μίλησε, γιά λίγο, κι ό πρόεδρος 
τού Ιδρύματος γιά τήν άπελευθέρωση 
τής Κορυτσάς καί γιά τά έλληνικά δι
καιώματα στή Βόρειο "Ηπειρο.

Τά πολυτραγουδισμένα κι ιστορικά 
Γιάννινα έχουν χάσει τήν παληά άρχον- 
τική τους μορφή κι έχουν πάρει όψη 
σύγχρονης μεγαλούπολης μέ πολυό- 
ροφες πολυκατοικίες καί μεγαλόπρεπα 
μέγαρα, κι έτσι πάνε νά λειψόυν τά 
παληά γραφικά παραδοσιακά χτίσματα 
πούδιναν ένα ξεχωριστό χρώμα στήν 
'Ηπειρωτική πρωτεύουσα. 'Ωστόσο, έ

χουν άκόμα πολλή άρχοντιά καί γραφι
κότητα κι ή ιστορική τους παράδοση 
είναι μαγνήτης, πού τραβάει τούς 'επι
σκέπτες. γιατί ξυπνάει μέσα τους πα- 
ληές θύμησες καί ζωντανεύει μύθους 
καί θρύλους άπ ' τά περασμένα.

Τήν άλλη μέρα, Κυριακή πρωί-πρωί.

τά πούλμαν μέ τούς Βορειοηπειρώτες 
άπ' τήν ' Αθήνα καί μ ’ άλλους άπ' τά 
Γιάννινα μέ τις σημαίες καί τά λάβαρα 
καί μέ κοπέλες τού Λυκείου Έλληνίδων 
ντυμένες μέ 'εθνικές ήπειρωτικές στολές 
ξεκίνησαν γιά τήν Κόνιτσα. "Εκανε ψύ
χρα πολλή καί τ ' άγιάζι ήταν διαπερα
στικό. Πυκνή ομίχλη σκέπαζε τις βου
νοκορφές καί μέχρι κάτω χαμηλά στά 
λακκώματα κι ό ήλιος πρόβαλε κάπου 
άπό μακριά ύποτονικός. Σάν φθάσαμε 
στό θρυλικό Καλπάκι έγινε μιά λιγόλε- 
πτη στάση γιά νά ίδθύμε τόν τόπο, όπου 
έγιναν οί πρώτες μάχες κι ό στρατός μας 
μέ τόν ψυχωμένο του στρατηγό Κατσι- 
μήτρο άντιμετώπισε τις σιδηρόφραχτες 
στρατιές τού Μουσολίνι, καί γιά νά 
καμαρώσουμε τή λεβέντικη θωριά τού 
θρυλικού Τσολιά, πού στημένος ολό
σωμος πιό πάνω, στό ύψωμα, μέ τήν 
ξιφολόγχη στά χέρια, καραουλίζει ολό
γυρα, μπάς καί ξαναφανούνε τίποτα 
άλλοι οχτροί, γιά νά τούς δώσει κι 
αύτουνών τό μάθημα πού τούς ταιριά
ζει.

Στήν Κόνιτσα φτάσαμε γύρω στις 9 
καί πήγαμε κατ' εύθείαν στήν 'εκκλησία 
τού "Αη-Κοσμά, πού χτίστηκε πριν άπό 
πέντε χρόνια πρός τιμή τού έθνεγέρτη κι 
'εθναποστόλου ΠατροΚοσμά, πού, μέ 
τό φλογερό του κήρυγμα καί τις διδαχές
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του, εμψύχωσε τούς σκλαβωμένους καί 
ζωντάνεψε τό φρόνημά τους καί πού 
συνεχιζόταν ή λειτουργία, στην όποια 
χοροστατούσε ό Μητροπολίτης Δρυϊ- 
νουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
Σεβαστιανός, ένας πολύ δραστήριος ιε 
ράρχης με μεγάλη κοινωνική καί ποι- 
μαντορική δράση.

Ή  έκκλησιά γιόμισε άσφυχτικά καί 
μιά κατανυχτική άτμόσφαιρα δημιουρ- 
γήθηκε. όνάμεσα ατό εκκλησίασμα, κά
τω άπ ' τό μισόφωτο των κεριών καί 
των καντηλιών -γ ια τί άπό κάποια βλά
βη τού δικτύου τής ΔΕΗ όέν ύπήρχε 
ήλεκτρικό ρεύμα- πού έδιναν μιά ξεχω
ριστή ύποβλητικότητα καί ψυχική άνά- 
ταση.

Τή στιγμή, όμως, πού άναπεμπόταν 
δέηση γιά κείνους ποϋπεσαν ατούς ά- 
γώνες γιά τή Βόρειο "Ηπειρο κι άρχισε 
νά ψέλνεται τό «αιώνια ή μνήμη» ένας 
λαμπρός ήλιος, πού ώς τήν ώρα έκε/νη 
κρυβόταν σέ κάποια σύννεφα, ξεπρό
βαλε καί φεγγοβόλησε όλη τήν έκκλη- 
σιά καί χαροποίησε τό έκκλησίασμα. 
«φώς ιλαρόν» ψιθύρισε σιγανά κάποιος, 
γιατί πραγματικά αύτή ή φωτοχυσία 
ήταν άναπάντεχη.

"Αμα τέλειωσε ή λειτουργία, μίλησε 
άπ ' τόν άμβωνα ό Δεσπότης, μέ πολλή 
γλαφυρότητα, γιά τό ιστορικό τής απε
λευθέρωσης τής Κορυτσάς. γιά τις τα
λαιπωρίες καί τά βάσανα έκείνων πού 
ζοϋνε στή σκλαβωμένη πατρίδα καί γιά

τά άπαράγραφτα δικαιώματα τής Ελ
λάδας ατά Βορειοηπειρωτικά χώματα.

Καί στή συνέχεια ό πρόεδρος τού 
«Σελασφόρου» Βλάσιος Σωκρατείόης, 
μέ πολλή ζέση καί παραστατικότητα, 
διατραγώόησε τό δράμα τού 'Ελληνι
κού στοιχείου, πού καταδυναστεύεται 
κάτω άπ' τό τυραννικώτερο καθεστώς 
καί ζεί μέ τήν έλπίδα, πώς κάποτε θά 
ξεσκλαβωθή γιά νά γίνει λεύτερο καί 
τόνισε «γι αύτό έγινε αύτή ή συγκέν
τρωση κοντά στήν «Πατρώα γιη» γιά νά 
διαμαρτυρηθοΰμε γιά τό δράμα, πού 
παίζεται στή Βόρειο "Ηπειρο, γιά τό 
άσυγκίνητο τού 'ελεύθερου κόσμου καί 
γ ι ' αύτούς πού προσπαθούν νά σβή
σουν τις μνήμες καί τήν ιστορία μας. 
Λαοί, όμως, χωρίς μνήμες καί ιστορία 
πεθαίνουν. Καί ή Ελλάδα έχει καί μνή
μες καί ιστορία λαμπρή. Γιό μάς τούς 
"Ελληνες ή άπελευθέρωση τής Βορείου 
'Ηπείρου καί τής Κορυτσάς πρέπει νά 
γίνει ό σκοπός μας». Ρίγη συγκίνησης 
πλημμύρισαν τούς συγκεντρωμένους, 
άπ ’ τά συναρπαστικά αύτά λόγια τού 
ομιλητή:

"Υστερα, όλος αύτός ό κόσμος, μέ τά 
λάβαρα καί τις σημαίες, πήγε στήν Κεν
τρική Πλατεία, όπου βρίσκεται τό μνη
μείο τών πεσόντων κι άφοϋ ψάλθηκε 
τρισάγιο, όλοι γονάτισαν μπροστά στό 
Ηρώο κι έψαλαν μέ κατάνυξη τόν 

'εθνικό ύμνο. "Ηταν μιά στιγμή ιερή.

συγκλονιστική, γιομάτη στοχασμό καί 
κατάνυξη. "Ολοι ήταν πολύ συγκινημέ- 
νοι κι όλονών ό λογισμός φτερούγιζε 
στά δουλωμένα χωριά καί ατά σκλα
βωμένα άδέρφια. Δυό γερόντοι έκλαι- 
γαν σπαραχτικά καί τά δάκρυά τους 
έτρεχαν άσταμάτητα. Είχαν, φαίνεται, 
ίδείλευτερωμένη, γιά λίγο, τή γενέτειρα 
καί σίγουρα, θά νόμιζαν πώς βρίσκον
ταν στά σκλαβωμένα, τώρα, τόπια καί 
ίσως νάβλεπαν 'εκείνη τή στιγμή μέ τά 
μάτια τής ψυχής τους τά πατρογονικά 
τους σπίτια, τήν έκκλησιά τού χωριού, 
τό σκολειό πούμαθαν γράμματα, τό 
ρημαγμένο κοιμητήρι τού χωριού, ό
που άναπαύουνται ο ί γονιοί τους, κα- 
ταπικραμένοι. γιατί δέν είχαν τήν τύχη 
ν ’ άποθέσουν τά κόκκαλά τους σ ' ε
λεύθερο έλληνικό χώμα.

Καί τότε σέ μιά στιγμή, φάνηκε νά 
ξεπροβαίνει, άνάμεσα άπ' τά βουνά, 
κάποιο μαύρο πουλί, ίσως νάταν γερά
κι. κι άφού ζυγιάστηκε λιγάκι ψηλά 
πάνω άπ ' τούς συγκεντρωμένους, κά- 
θησε πέρα πρός τά βορειοηπειρωτικά 
βουνά γιά νά πληροφορήση, ίσως, τούς 
σκλαβωμένους ότι δέν τούς ξέχασαν 
όλότελα κι ότι ύπάρχουν άκόμα άν
θρωποι πού τούς σκέφτονται καί πασχί
ζουν γιά τή λευτεριά τους.

Κι 'εκείνη τή στιγμή ένοιωσα μεγάλη 
συγκίνηση, γιατί μου φάνηκε πώς άν- 
τηχοϋσε σ τ ' σύτιά μου ό άπόηχος άπό 
ένα τραγούδι, πού τραγουδούσαμε, έ- 
δώ καί κάμποσες δεκαετίες, όταν ήμα
σταν μικρά παιδιά στό δημοτικό σκο
λειό:

Δέν ε ίν ' έδώ ή πατρίδα μας, μά 
φτάνει πέρα ώς πέρα 
πού ζοϋνε σκλάβοι άδελφοί σέ σκλα
βωμένο άγέρα-
Δέν ε ίν ' έδώ ή πατρίδα μας. μά 
φτάνει μακρυά καί γύρα 
ώς τή μεγάλη έκκλησιά μέ τήν κλει
σμένη Θύρα...

Μεγάλα όνειρα■ πού. δυστυχώς, ή 
μοίρα κι ή κακοδαιμονία όέν άφησαν νά 
πραγματοποιηθούνε.

Πόνος καί πίκρα πλημμύρισαν τήν 
ψυχή μου, σάν άναλογίστηκα, πώς έ- 
σβυσαν έκεϊνα τά όνειρα γιά τό μεγά
λωμα τής πατρίδας. Μ ιά άκόμα. χαμένη 
πατρίδα, ή Βόρεια "Ηπειρος, κοντά στις 
τόσες άλλες πού ξεχάστηκαν, κοντεύει 
ν ' άπολησμονηθή. Γιατί ο ί «Μεγάλοι» 
μέ τις μικροψυχίες τους καί τις συμφε
ροντολογικές τους σκοπιμότητες, μέ τήν 
άχαριστία τους καί τούς καιροσκοπι- 
κούς ύπολογισμούς τους, δέν άφηκαν 
νά γίνει ή 'Ελλάδα «Μεγάλη» καί νάΟ μεγαλόπρεπος ναός του Άγιου τοΰ Αίτωλοϋ, τού Πατροκοσμά στήν Κόνιτσα.
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λευτερώσει τις χαμένες πατρίδες. Γιατί. 
ζήλευαν τή δόξα της καί τό παληό 
μεγαλείο της.

Αλλά κι οί δικοί μας. μέ τις ζηλοφθο- 
νίες καί τις αντιθέσεις τους, μέ τις φιλο- 
νικείες καί τή φαγομάρα τους βοήθη
σαν κι αυτοί ώστε νά μή πραγματο
ποιηθούν έκεϊνα τά μεγάλα όνειρα.

"Ομως τί νά πούμε; Μήπως δέν ήταν 
κάποτε πολύ μεγάλη ή πατρίδα μας καί 
γιά τούς ίδιους λόγους χρεωκόπησε. 
σκλαβώθηκε κι έπεσε σ ' άνυποληψία 
καί χρειάστηκε νά περάσουν κοντά 400 
χρόνια γιά νά μπορέσει νά ξαναζωντα
νέψει;

Αύτή. φαίνεται πώς θάναι παντοτεινά 
ή μοίρα τής Ελλάδας!

Σάν τέλειωσε τό προσκύνημα, έκεϊ. 
στό μνημείο των πεσόντων, μάς προ- 
σκάλεσε ό Δεσπότης νά έπισκεφθούμε 
τήν Πνευματική Στέγη τής Μητρόπο
λης. πού έχει δημιουργήσει αύτός ό 
τόσο δραστήριος ιεράρχης, όπου μάς 
όεξιώθηκε καί μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά 
ίδούμε τή βιβλιοθήκη της γιά τήν 'εξυ
πηρέτηση όσων έχουν όρεξη νά διαβά
σουν καί τά διάφορα άλλα 'εκθέματα 
άπ ' τήν ήπειρώτικη ζωή!.

Καί προτού ν ' άναχωρήσουμε άπ' 
τήν Κόνιτσα γιά τήν έπιστροφή έπισκε- 
φτήκαμε καί διάφορα άπό τά άξιοθέατα 
τής πόλης, γιατί δέν ύπήρχε διαθέσιμος 
χρόνος γιά μεγαλύτερη παραμονή καί 
καλύτερη περιήγηση.

Ή  Κόνιτσα είναι μιά πολλή όμορφη 
μικρή πολιτειούλα μέ ιστορία καί πολλή 
γραφικότητα. Είναι χτισμένη ατούς πρό- 
ποδες τού βουνού Γυμνάόι καί φτάνει 
ώς κάτω χαμηλά, κοντά στό ποτάμι, 
τόν 'Αώο. "Εχει έκκλησίες καί ξωκ- 
κλήσια καί πολλές ωραίες τοποθεσίες. 
Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας βρισκό
ταν σέ μεγάλη άκμή κι είχε πολλή έμπο- 
ρική κίνηση, γιατί ήταν τό εμπορικό 
κέντρο τής γύρω περιοχής. Εκεί στήν 
Κόνιτσα είχε γεννηθεί ή Χάμκω. ή μητέ
ρα τού Άλή-Πασά καί γ ι' αύτό ό 
σκληρός τύραννος τήν προστάτευε.

Σώζεται, άκόμα καί σήμερα, μισογ- 
κρεμισμένο. τό πατρικό τής Χάμκως 
καθώς κι ένα άλλο, τό ίδιο ρεπωμέ- 
νο. άρχοντικό τού Χουσείν-μπέη κι άλ
λα άκόμα κτίσματα παληό. Στήν Κόνι
τσα καί ατά χωριά της κήρυξε ό Πατρο- 
Κοσμάς κι ίδρυσε διάφορα σχολειά στήν 
περιοχή καί γ ι ' αύτό τόν μνημονεύουν 
μ ' εύγνωμοσύνη καί τιμούνε τή μνήμη' 
του.

Λίγο πριν μπούμε στήν Κόνιτσα κα
τεβαίνει ορμητικά ό 'Αώος, καί ύπάρχει 
έκεί μιά πολύ όμορφη τοξοτή γέφυρα 
(καμάρα) πού χρησίμευε, άλλοτε, γιάνά 
εξυπηρετεί τούς κατοίκους, άλλά τώρα 
δέ χρησιμοποιείται, γιατί έχει γίνει πα
ράπλευρα άλλη, σύγχρονη, γιά τις ση
μερινές ανάγκες κι έτσι ή παληό μένει 
σάν άξιοθέατο μνημείο.

’Απομεσήμερο φύγαμε άπ' τήν Κό-

Στήν κεντρική πλατεία τής Κόνιτσας τήν ώρα 
πού έγινε τό τρισάγιο μπροστά στό ' Ηρώο 
των πεσόντων.

νιτσα γιά τά Γιάννενα κι άφού γευματί
σαμε έκεί καί περιδιαβάσαμε γιά κάμ
ποση ώρα στήν πόλη καί κατεβήκαμε 
καί μέχρι τή Λίμνη, κατά τις 4 τ ' από
γευμα, πήραμε τό δρόμο τού γυρισμού 
στήν Αθήνα, όπου φτάσαμε κοντά στά 
μεσάνυχτα.

’ Ηταν τόσο πετυχημένη ή 'εκδρομική 
αύτή έξόρμηση μέχρι τήν Κόνιτσα καί 
πιό πολύ εύχάριστες οί έντυπώσεις. 
Γιατί, γνωρίσαμε τήν άκριτική 'εκείνη 
περιοχή μέ τήν τόσο σημαντική παρά
δοση καί κάναμε κι ένα προσκύνημα 
στόν τόπο έκεϊνο, πού τόσες άγώνες 
έγιναν γιά νά βασταχτούνε τά χώματα 
λεύτερα, άλλά καί γιατί μάς δόθηκε ή 
εύκαιρία ν ' άπολαύσουμε τήν τόσο 
όμορφη διαδρομή άπ' τά Γιάννινα ώς 
τήν Κόνιτσα, άνάμεσα σέ πολύμορφες 
(βασικές έναλλαγές καί νά χαρούμε τήν 
καθάρια άτμόσφαιρα καί τό φιλτραρι
σμένο βουνίσιο άγέρα τής 'Ηπειρώτι
κης γής.

ΓΓ αύτό, άς είναι καλά έκεϊνοι πού 
μούδωκαν τήν εύκαιρία νά πάρω μέρος 
σ ' αύτή τήν έκδρομή στέλνοντάς μου 
τή σχετική πρόσκληση.
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ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΓΡ-ΗΠ0ΡΙ0Σ
ΞΕΝ0Π0ΥΑ0Σ

’ Ο μυθιστοριογράφος καί ό διηγηματογράφος

Γράφει ό 'Ακαδημαϊκός κ. Πέτρ. Χάρης

ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τού 1951 
τελείωσε μιά μακρά ζωή κι ένας μεγά
λος πνευματικός μόχθος: Πέθανε ό Γρη- 
γόριος Ξενόπουλος. Είκοσι εννέα χρό
νια άπό τότε. Είμαστε, λοιπόν, σέ κά
ποιαν άπόσταση άπό τό έργο του καί 
μπορούμε τώρα νά τό κρίνομε μέ πε
ρισσότερη άσφάλεια.

"Ας τό χωρίσουμε αύτό τό έργο, 
πελώριο σέ όγκο καί πολυσήμαντο σέ 
περιεχόμενο, σέ όυό μεγάλα μέρη: στά 
άφηγήματα τοΰ Ξενόπουλου καί στό 
θέατρό του. Κι ας κοιτάξουμε πρώτα 
τόν μυθιστοριογράφο κι έπειτα τόνδιη- 
γηματογράφο. Μέ άλλη εύκαιρία, θά 
όοϋμε καί τόν θεατρικό συγγραφέα.

Καί πάλι, δέν θά έχουμε έξαντλήσει 
τό θέμα. Θά μένει ή κριτική του έργα- 
σία, πού κι αύτή είναι μιά σημαντική 
προσφορά.

' Ο Ξενόπουλος είναι αφηγητής μο
ναδικός, ό καλύτερος τής πεζογραφίας 
μας, άπό ταλέντο κι άπό προσπάθεια, 
—ύπάρχουν έξομολογητικά γράμματά 
του, πού άποκαλύπτουν πόσο παίδευε 
μερικά τούλάχιστον άπό τά κείμενά 
του,— οπλισμένος γερά γιά νά γίνει 
άξιος ρεαλιστής, μέ πειστικότητα, μέ 
έπίδραση, μέ πολλούς άναγνώστες. ' Α
φηγητής σπουδαίος καί ρεαλιστής συ
νειδητός, καί στήν ήθογραφία, καί στό 
ψυχολογικό πεζογράφημα, καί στό διή
γημα, καί στό μυθιστόρημα. Κι ούτε 
μπορούσε νά μείνει πιστός τοΰ ρεαλι
σμού καί νά έχει έπιτυχίες, άν δέν ήταν 
γεννημένος άφηγητής. ' Ερευνήστε μέ 
επιμονή τά πρότυπα τής ρεαλιστικής 
πεζογραφίας, —σταθήτε προπάντων 
σέ 6,τι ήταν πιό κοντά στόν Ξενόπου- 
λο,— γιά νά έχετε τό συμπέρασμα, πού 
είναι άπαραίτητο σέ όποιον έξετάζει τό 
έργο του. Κάθε ρεαλιστής είναι άφθο
νος, εύγλωττος, κάνει δηλαδή ένα μι
κρό, κάποτε καί μεγάλο, κατόρθωμα, μέ 
τίς άφηγηματικές του ικανότητες. Καί 
τό κατόρθωμα αύτό ύπάρχει σέ όλες τίς 
σελίδες τοΰ Ξενόπουλου.

"Ενας ερευνητής, πού βρίσκει τίς ά- 
ποδείξεις του στίς λεπτομέρειες, δέν 
θάφηνε τό χειρόγραφο ώσπου νά τίς 
εξαντλήσει όλες. Ά λ λ ' άν δέν είχε 
χάσει τόν άναγνώστη του, άσφαλώς, μέ 
τή στενή πολιορκία τού μέρους θά είχε 
χάσει τό όλον. Νομίζω, λοιπόν, ότι δέν 
πρέπει ν' άργοΰμε περισσότερο, άλλά

νά πλησιάσουμε στό τρίτο γνώρισμα 
τής πεζογραφίας Ξενοπούλου, πού εί
ναι ό άπό μέσα κόσμος καί ή δύναμη, ή 
ούσία, πού ύψώνει τό ρεαλιστικό κείμε
νο καί άξιοποιεϊ τήν άσκηση καί τήν 
πείρα τοΰ τεχνίτη. ' Ο Ξενόπουλος είδε 
καί ιστόρησε πολλά. Μά έμεινε, έσκυψε 
γιά νά δεϊ καλύτερα, καί διαλάλησε, μέ 
όλους τούς τρόπους, ό,τι είναι έξουσία 
παντοδύναμη, φως καί σκοτάδι, κατα- 
λύτης καί πλαστουργός σεισμός, τό ε
ρωτικό ένστικτο.' Εδώ στάθηκε όσοπού- 
θενά άλλου, βέβαιος ότι δέν είχε κάμει 
λάθος/ ειδοποιημένος άπό τή θεωρητι
κή του κατάρτιση, προπάντων άπό τήν 
όσφρησή του. ’ Εδώ όμως θά μπορού
σε νά κάμει καί τό μεγάλο λάθος ό 
μελετητής, πού θά περιόριζε τήν έρευ- 
νά του στήν επιφάνεια. ’ Ο Ξενόπου
λος, καί άν δέν ήταν ρεαλιστής, θά 
έμενε πολύ στό έρωτικό ένστικτο, σάν 
σέ μυστικό πού έπρεπε νά τό φωτίσει 
γιά νά καταλάβει τί γίνεται γύρω του, 
σάν σέ πηγή πού θά τοΰ πρόσφερε μαζί 
μέ τή δροσιά της τά πρώτα στοιχεία τής 
ζωής. Βέβαια, πολύ φυσικό ήταν νά 
σταθεί περισσότερο σ' αύτήν τήν πηγή 
ένας ρεαλιστής, πού στόν έρωτα καί 
στίς δραματικές του καταστάσεις θά 
εύρισκε καθαρώτερες, έντονώτερες έκ- 
δηλώσεις, ζωηρότερες άντιθέσεις, καί

τή μοίρα τού ανθρώπου σέ μιάν άπό τίς 
πιό ορατές μορφές της. Κι άς μή πιστέ
ψει κανείς ότι έτσι ό Ξενόπουλος είχε τό 
εύκολο, τό εντυπωσιακό «θέμα». Είχε 
μόνο τή μιά άπό τίς κύριες, τίς βασικές 
άλήθειες τής ζωής. Κι όλο του τό έργο, 
όλος του ό μόχθος, δέν ήταν παρά 
θητεία, προετοιμασία γιά νά πλησιάσει 
αύτή τήν άλήθεια. Διάλεξε πολλούς 
δρόμους καί πολλούς τρόπους, καί πολ
λά πρόσωπα. Αλλά έπειτα άπό κάθε
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νέα προσπάθεια, έμενε μέ ένισχυμένη 
τήν πεποίθηση ότι ή γυναίκα ήταν ό 
καλύτερος οδηγός πρός τήν αλήθεια, 
πού άναζητοΰσε καί πού ήθελε νά τήν 
κατακτήσει. 'Από κεϊ ξεκινάνε τά πρό
σωπα τής γυναικείας πινακοθήκης του, 
σπάνιας πινακοθήκης όχι μόνο γιά τήν 
ελληνική άλλά καί γιά κάθε λογοτεχνία, 
έκεϊ όμως βρίσκεται καί ό βαθύτερος 
καί ό ούσιαστικότερος λόγος τής ύπε- 
ροχής των γυναικών στό έργο τού Ξε- 
νόπουλου. Οί άντρες του είναι αληθι
νοί, αισθητοί. Έπτανήσιοι καί 'Α θη
ναίοι, " Ελληνες διαφόρων εποχών. Μά 
οί γυναίκες του έχουν κάτι παραπάνω: 
Είναι πιό δυνατές, κι ας φαίνονται εύ
θραυστες κι άς δείχνουν μικρή άντοχή. 
Οί περισσότερες κάνουν πράξη αύτό 
πού ό πλάστης τους έχει θεωρία, κι όλες 
πιστεύουν πρώτα στόν έρωτα κι έπειτα 
στίς άλλες άξιες τής ζωής.

” Ας μήν παρασυρθοϋμε σέ άπίθανες 
έρευνες γιά νά έρμηνεύσουμε μέ άλλο 
τρόπο τίς ήρωίδες τού Ξενόπουλου. Η 
ψυχανάλυση ίσως θά έλεγε ότι είναι τά 
νιάτα του, οί άπωθήσεις, ή ασίγαστη 
έρωτική πείνα. Μά γιατί ν ' αναζητούμε 
παθολογικές αιτίες καί δέν θέλουμε ν' 
άρκεστοϋμε στήν ανίχνευση ένός νοϋ, 
πού είχε αναμφισβήτητη ύγεία καί δέν 
μπορούσε νά ήσυχάσει πρίν φτάσει

στόν κόρο, στήν αναντίρρητη απόδει
ξη, δηλαδή πρίν ύποτάξει στή λογική 
του, τό έρωτικό ένστικτο καί τή δύναμή 
του; Αύτή ή άνατομία τού έρωτα, πού 
γίνεται σέ μεγάλα καί σέ μικρά έργα τού 
Ξενόπουλου, στά αφηγήματα καί στό 
θέατρό του, είναι αγώνας δραματικός 
γύρω άπό ένα αίνιγμα, πού προκαλεϊ 
άδιάκοπα τόν Ξενόπουλο καί τόν αναγ
κάζει νά πολλαπλασιάζει τό ίδιο πείρα
μα καί νά θέλει πολλές, άναρίθμητες 
επαληθεύσεις, τουλάχιστον απάνω στήν 
ίδια επιφάνεια, άφοΰ δέν μπορούσε νά 
τίς έχει σέ μεγαλύτερο βάθος. Άπ ό τήν 
ίδια όμως άνάγκη τής ψυχής καί τού 
κορμιού αντλούν καί οί γυναίκες στό 
έργο τού Ξενόπουλου τήν ομορφιά καί 
τόν ήρωίσμό, πού τίς τοποθετεί ψηλό
τερα άπό τούς άντρες του. Περισσότε
ρες καί άνιδιοτελέστερες είναι οί θυσίες 
τών ήρωίδων του καί, χωρίς νά σβή
νουν τ ' άλλα πρόσωπα τής πινακοθήκης 
του, κρατούν μιάν ύπεροχή, πού τήν 
δεχόμαστε κι όταν άκόμα ή ρεαλιστική 
στερεότητα έχει ύποχωρήσει στή ρο
μαντική ύπερβολή.

Δέν αναφέρω τίτλους έργων, —Εξαί
ρεση κάνω μόνο όταν χρειάζομαι ένα 
παράδειγμα— καί δέν σημειώνω ονό
ματα, γιατί δέ θέλω νά αιχμαλωτιστεί ή 
προσοχή τών αναγνωστών άπό μιάν 
ήρωίδα ή έναν ήρωα πού πολύ αγάπη
σαν καί γιατί είναι άμεσος ό κίνδυνος, 
μέ τήν έπιμονή μας σ' ένα έργο ή σέ μιά 
ομάδα έργων, νά διασπαστεϊ ή θεώ
ρηση τού συνόλου. "Επειτα, βιάζομαι 
νά πώ ότι μέ τόν οπλισμό αυτόν, μ' 
έναν οπλισμό πού κυρίως εξυπηρέτησε 
στίς αναζητήσεις του έναν έρωτικό συγ
γραφέα, τόν έρωτικότερο πεζογράφο 
μας, ό Ξενόπουλος έδωσε τό πιό άξιό- 
λογο ελληνικό άστικό μυθιστόρημα μιας 
ώρισμένης εποχής καί ποτέ δέν παρα
μέλησε νά μάμει ορθόδοξη πεζογρα
φία, είτε κοινωνικά ήθη ήταν ή βάση 
τού μυθιστορήματος του, είτε ψυχολο
γικές άναζητήσεις, είτε άπολογία αν
θρώπων πού ζητούσαν τήν κοινωνική 
μεταβολή. Θά ήθελα, ώστόσο, νά,στα- 
θώ στό πιό σημαντικό μυθιστόρημά 
του, στούς «Πλούσιους καί φτωχούς», 
γιά νά δείξω ώς πού έφτασε ή τεχνική 
του καί ή γενικότερή του ώριμότητα. 
’ Αλλά τότε θά έμεναν άσχολίαστες, 
—καί άναπόδεκτες,— οί άδυναμίες πού

έχουν πολλά άλλα μυθιστορήματά του. 
Καί θά έμενε, άκόμα, έξω άπό τόν 
έλεγχό μας, μαζί μέ τή δική του εύθύνη, 
καί ή εύθύνη τής εποχής του. Γιατί δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε τήν άλληλεξάρτηση 
πού σημειώσαμε στήν άρχή, ούτε νά 
περιμένουμε τό μεγάλο, τό άρτιο μυθι
στόρημα, όταν προσφέρει μόνο ό λο
γοτέχνης. ' Η ελληνική κοινωνία, άπ' 
όπου έπρεπε ν' άντλήσει ό Ξενόπου
λος, δέν έπρόσφερε πολλά. Μόλις είχε 
προχωρήσει περ' άπό τίς ειδυλλιακές 
καταστάσεις, πού έζησε λίγο πρίν άπό 
τόν Ξενόπουλο καί πού ζοϋσε άκόμα σέ 
πολλές ελληνικές πόλεις. Μέ τί ύλικό, 
λςιιπόν, θά συνθέσει ό πεζογράφος, καί 
ώς πού μπορούσε νά προεκτείνει τά 
στοιχεία πού έδινε ή ελληνική πραγμα
τικότητα; "Επειτα ή άντοχή του Ξενό
πουλου στήν έρευνα τού εύρυτέρου 
χώρου δέν ήταν μεγάλη. Καί φανερή ή 
άποστροφή του γιά τά προβλήματα, 
πού ολοένα άντιμετώπιζε ή νεώτερη 
ελληνική ζωή. ” Ετσι, ό πεζογράφος αύ- 
τός, πού ήταν πρωτοπόρος ώς τούς 
βαλκανικούς πολέμους, κι άκόμα ώς τό 
Είκοσι Δύο, τότε πού άλλαξε ή σύνθεση 
τής ελληνικής κοινωνίας μέ τόν πλου
τισμό της άπό τίς νέες δυνάμεις πού 
έπεσαν όλες μαζί στήν κοίτη της καί τήν 
άνατάραξαν άλλά καί τήν βάθυναν, 
έμεινε πιά θεατής. Κι άν ό μυθιστοριο- 
γράφος Ξενόπουλος δέν έπαψε νά δια
βάζεται, —καί γιά άρκετά άκόμα χρόνια 
θάχει πολλούς άναγνώστες,— δέν βρί
σκεται καί στό ρυθμό τής σημερινής 
ελληνικής ζωής καί πλάι στίς άγωνιώ- 
δεις άναζητήσεις της. ' Ο ελληνικός πε
ζός λόγος μέ τίς εύρύτερες προθέσεις 
έχει προχωρήσει πέρ' άπό τά παλιά 
ορόσημα, πέρ' άπό τό είδος τού μυθι
στορήματος, πού είχε φίλους στήν Ελ
λάδα ώς τή Μικρασιατική καταστροφή. 
Πέρ' άπό τήν πείρα, άπό τήν τεχνική 
καί τίς κατακτήσεις τού Ξενόπουλου, 
σέ προσπάθειες πού δέν έχουν ίσως 
ολοκληρωθεί μά κερδίζουν τήν προσο
χή σάν δραματικός άγώνας δρόμου σέ 
μιάν εποχή πού όλοι μαζί τρέχουν καί 
άναζητοΰν τούς νέους θεούς καί τή 
γαλήνη πού θά τούς χαρίσει ή παρου
σία τους.

Μένει ό διηγηματογράφος Ξενόπου
λος, πού θαρρώ πώς έκαμε τή σημαντι- 
κώτερη προσφορά.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
Τό απαίσιο «αγκάλιασμά» της

θανάτωσε μερικούς άπό τούς «διασημότερους» κακούργους

Τό συνεχές ρεΰμα του Έ ντ ισ ο ν  
καί τό εναλλασσόμενο του Γουεστινγκχάους. 

Επαγγελματικοί ανταγω νισμοί καί ό πρώτος «ηλεκτρικός 
φονιάς» γιά γάτες καί γέρικα άλογα.

'Η  πρώτη άπόπειρα έκτελέσεω ς στό Σ ίνγκ-Σ ίνγκ  
καταλήγει σέ μετριασμό τής ποινής.

Κ ΑΙ ΠΟΙΟΣ δέν γνωρίζει τόν Θωμά 
Έντισον τόν εφευρέτη τοϋ φω

νογράφου. Θά φανεϊ'ίσως παράδοξο πού 
τόν συσχετίζουμε μέ τήν ιστορία τοϋ εγ
κλήματος μέ τήν όποια δέν έχει καμμιά 
σχέση. "Ας θυμήσουμε ώστόσο μερικά 
βιογραφικά του στοιχεία. Μετά τά πρώ
τα δύσκολα χρόνια, έγινε μηχανικός σέ 
πολλές έταιριες τηλεγραφικών δικτύων. 
Πλούσιος καί πιό φημισμένος, ίδρυσε 
τήν «Consolidated Edison», έφεϋρε τόν 
φωνόγραφο, τό μικροτηλέφωνο, τόν ή- 
λεκτρικό λαμπτήρα διά πυρακτώσεως, 
τό «φαινόμενο Έντισον», πρόγονο τής 
λυχνίας ιωδίου κ.ά., καί άνταγωνιζόταν 
τούς αντιπάλους του, κυρίως τόν Γουέ- 
στινγκχάους.

Ο Γουέστινγκχάους, λιγότερο γνω
στός άπό τόν διάσημο συμπατριώτη του, 
ήταν έφευρεύτης καί βιομήχανος. Πρώ
τος είσηγήθηκε τή χρήση τοϋ ήλεκτρι- 
σμοϋ στούς σιδηροδρόμους, γιά τήν 
έλξη καί τή σήμανση. Είσήγαγε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τό σύστημα με

ταφοράς τοϋ ήλεκτρισμοϋ μέ μονοφα
σικό ρεϋμα ύψηλής τάσεως Οί έται- 
ρίες του καί ιδιαίτερα ή «Westinghouse 
Electric and co» συγκαταλέγονται με
ταξύ τών ίσχυροτέρων έπιχειρήσεων 
κατασκευής ήλεκτρικών ειδών τοϋ κό
σμου.

Τό τρίτο πρόσωπο της ιστορίας μας, ό 
Κέμμλερ, είναι πολύ διαφορετικό άπό 
τά δύο άλλα. Εχει πρόσφατα μετανα
στεύσει στήν ' Αμερική. Είναι ένας κον
τόχοντρος χωρικός, μέ έμφάνιση έπαρ- 
χιώτη παπά, γλώσσα καροτσιέρη, καί 
κινήσεις ταχυδακτυλουργοϋ. Κατοικεί 
στό Μπάφφαλο τής Πολιτείας τής Νέας 
' Υόρκης.

Αύτά είναι όλα όσα ξέρουμε γιά λο
γαριασμό του. Δέν χωρά αμφιβολία ότι 
θά άκολούθηοε τό κοσμοπολίτικο κο
πάδι τών μεταναστών άπό τήν ' Ιρλαν
δία, Γερμανία, Σκανδιναβία, μιά καί τό 
Μπάφφαλο, πού μέχρι τό 1814 ήταν 
χωριό, έφτασε τό 1820 τις 7.000 κατοί
κους τό 1840 τις 18.000 καί 100.000 
περίπου τή στιγμή πού αρχίζει ή ιστορία 
μας, δηλαδή πενήντα χρόνια άργότερα. 
Τό πιό σίγουρο είναι ότι θά έγκαταστά- 
θηκε έκεΐ, γιά νά δουλέψει σέ κάποιο 
άπό τά άπαίοια έργοστάσια πού ξεφύ
τρωναν ένα γύρω, τις βιομηχανίες ά- 
τσαλιοϋ, τά σφαγεία χοίρων, τά έριουρ- 
γεΐα καί τά έκκοκιστήρια. Δέν έλειπε 
βλέπετε ή δουλειά στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες έκείνο τόν καιρό.

Κατά πώς φαίνεται όμως, ό Κέμμλερ 
δέν διάλεξε τόν ίσιο δρόμο. Είναι άστα
τος, κτηνώδης μέ τις γυναίκες, αλλάζει 
συχνά δουλειές, ζεϊ άπό διάφορες κομ-
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πίνες. Κατοικεί άλλοτε σέ ξενοδοχεία 
κι άλλοτε σέ επιπλωμένα δωμάτια, καί 
μετακινείται συχνά χωρίς άλλο συγκε
κριμένο λόγο άπό τήν ίδια τήν προσπά
θεια γιά νά έπιβιώση ή ίσως τήν ύττοσυ- 
νείδητη άναμονή γιά τό «κάλεσμα τής 
μοίρας», γιά νά παίξει κάποτε ένα ρόλο 
πού είναι γνωστός στην ιστορία τοϋ 
άμερικανικοϋ έθνους. ' Η μοίρα λοιπόν 
δέν θ' άργήσει νά τοϋ άπευθύνειαύτό 
τό κάλεσμα, συνδέοντας έτσι τό όνομα 
τών τριών αυτών άνδρών μέ τήν ιστορία 
τών ' Ηνωμένων Πολιτειών.

Τό 1887, ό Γουέστινγκχάους προπα
γανδίζει στις άμερικάνικες πόλεις τό 
έναλλασσόμενο ρεύμα ύψηλής τάσεως 
μέσω έλαφρών καλωδίων. ’ Ο άντίπα- 
λός του, ό Εντισον, θεωρεί ότι τό 
σύστημα αύτό άποτεϊ δημόσιο κίνδυνο 
καί έκθειάζει τή χρήση τοϋ συνεχούς 
ρεύματος χαμηλής τάσεως, μέσω ύπο- 
γείων καλωδίων. ' Από τό σημείο αύτό 
άρχίζει ή καταπληκτική αύτή ιστορία.

Τόν έπόμενο χρόνο, τό 1888, όΟύίλ- 
λιαμ Κέμμλερ βγαίνει έντελώς ξαφνικά 
άπό τήν άφάνεια. Νά τόν άπάτησε άρα
γε ή φιλενάδα του; Νά θέλησε νά τοϋ 
έπιβάλει τήν ύποχρέωση μιάς πατρότη
τας πού ό ίδιος άρνεϊται; Νά έχει κατα
φέρει νά συγκεντρώσει μεγαλύτερο 
κομπόδεμα άπό τόν έρωτα πού έκεΐνος

τρέφει γι' αύτήν; "Αγνωστο. Τό γεγο
νός πάντως είναι ότι τήν σκοτώνει.

Μέ ποιόν τρόπο; Κι αύτό είναι άγνω
στο. Δέν ξέρουμε άν χρησιμοποίησε 
μαχαίρι, στιλέτο, ρεβόλβερ, ή άν τήν 
στραγγάλισε μέ τις τιράντες του. Δέν 
έχει σημασία. ' Αρκεί τό ότι γνωρίζουμε 
ότι τή σκοτώνει, κι ότι τό έγκλημά του 
διαπράττεται, όπως λέει ή άστυνομική 
άναφορά «ύπό ιδιαιτέρως ειδεχθείς συ
νθήκες». ’ Ο Ούίλλιαμ Κέμμλερ φυλα
κίζεται. Τό όνομά του έμφανίζεται στις 
έφημερίδες, τις τοπικές έννοεΐται, καί 
φυσικά στήν τελευταία σελίδα, μιά καί 
στό Μπάφφαλο δέν λείπουν τά ειδεχθή 
έγκλήματα.

Εκείνο τόν καιρό περίπου, συνέβη 
ένα δραματικό γεγονός στό έργοστάσιο 
τοϋ Γουέστινγκχάους: μιά μεγάλη γα
λάζια σπίθα πετάχτηκε ξαφνικά, άκού- 
στηκε κάτι σάν πλατάγιασμα ένός πε
λώριου καμουτσικιοϋ, κι ένας έργάτης 
πού δούλευε σ' ένα μηχάνημα μέ έναλ
λασσόμενο ρεύμα, σωριάστηκε νεκρός.
Ο Γεώργιος Γουέστινγκχάους δέν 

μπορεί νά φιμώσει τόν Τύπο. Σύντομα 
τό περιστατικό τοϋ θανάτου τού δυστυ
χισμένου έργάτη, φιγουράρει δίπλα- 
δίπλα μέ τήν ύπόθεση Κέμμλερ οτίς 
στήλες τών έφημερίδων.

Εύθύς ό " Εντισον έπωφελεΐται άπό

τό θανατηφόρο δυστύχημα τοϋ έργάτη, 
γιά νά δώσει ένα άποτελεσματικό χτύ
πημα στόν αντίπαλό του. ' Επινοεί ένα 
μηχάνημα πού θά καταπλήξει τόν κό
σμο, καί ταυτόχρονα θά άποδείξει τόν 
κίνδυνο πού περικλείει ή έφεύρεση τοϋ 
Γουέστινγκχάους. Πρόκειται άπλούστα- 
τα γιά ένα μηχάνημα πού θά χρησιμεύει 
γιά νά σκοτώνει τά γέρικα γατιά, τά 
άρρωστα σκυλιά, τά ξοφλημένα άλογα.
' Αποτελεΐται άπό ένα άρθρωτό πλαίσιο 
μέ ήλεκτρόδια πού τά διατρέχει ισχυρό 
έναλλασσόμενο ρεύμα. Μόλις τά κακό- 
μοιρα ζώα άκουμπήσουν στά ήλεκτρό
δια, νεκρώνονται εύθύς.

Τόν έπόμενο χρόνο τό φονικό μηχά
νημα είναι έτοιμο. Ο "Εντισον, πού 
φαίνεται νά ξαναθυμήθηκε τήν παλιά 
του τέχνη τού πλανόδιου έμπορου, τό 
λανσάρει σέ μιά πολυθόρυβη διαφημι
στική έκστρατεία, άπό κείνες πού είχαν 
αρχίσει νά γίνονται τής μόδας στις ' Η
νωμένες Πολιτείες. Ύστερα προσλαμ
βάνει ένα νεαρό ήλεκτρολόγο καί τοϋ 
άναθέτει νά έπιδεικνύει τό άποτρόπαιο 
άλλά έντυπωσιακό μηχάνημα σ' όλη τήν 

Αμερική. Μπορεί ή έφεύρεση νά μήν 
άξίζει παραπάνω άπό ένα άξιοπερίεργο 
φαινόμενο, άπό κείνα πού τά τριγυρνά- 
νε καί τά δείχνουν στά πανηγύρια. ' Από 
ψυχολογικής όμως άπόψεως ή ιδέα
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είναι ιδιοφυής, γιατί κατορθώνει, μέ μιά 
εικόνα πού μένει ανεξίτηλη στήν μνήμη 
εκείνων πού θά τήν άντικρύσουν, νά 
συνδυάσει τό φοβερό θάνατο τού ερ
γάτη μέ τήνέφεύρεση τού Γουέστινγκ- 
χάους.

"Ας φανταστούμε τώρα τήν έφιαλτι- 
κή σκηνή: τό πλήθος, συγκεντρωμένο 
στήν πλατεία τού χωριού, συνωθειται 
γύρω άπό ένα δυστυχισμένο ζώο πού 
τού έχουν ξυρίσει τό τρίχωμα στό ση
μείο πού θά τοποθετηθούν τά ήλεκτρό- 
δια. Οί φωνές κι οί συζητήσεις τού 
πλήθους κατακαθίζουν σιγά-σιγά, ώς τή 
στιγμή πού μιά κραυγή έκπλήξεως καί 
φρίκης βγαίνει άπό όλα τά στόματα: 
άκούγεται ένα τρίξιμο. Γαλάζιες φλόγες 
ζώνουν ξαφνικά τό δυστυχισμένο ζώο 
πού τινάζεται σπασμωδικά. Μιά φριχτή 
μυρωδιά καμένου κρέατος άπλώνεται 
ολόγυρα. Η έντύπωση είναι συγκλονι
στική.

Αλλά ό έμπνευστής τής κακόγου
στης φάρσας, ό Εντισον, δέν θά μπο
ρούσε ποτέ νά προβλέψει τήν έξέλιξη 
τής τυχοδιωκτικής έπινοήσεώς του. ' Α
νάμεσα στό πλήθος τών θεατών πού 
περιτρυγυρίζουν τό φρικό μηχάνημα, 
ϋπάρχουν κάποτε κυβερνήτες, δικα
στές, νομοθέτες. Όλα τούτα τά σπου
δαία πρόσωπα έχουν στή ζωή τους ένα 
κοινό δράμα: ό ρόλος τους συνίσταται 
στή διατύπωση καί τήν έφαρμογή τού 
νόμου, άλλά Kui στήν καταδίκη τών 
παραβατών του. Οί θανατοποινίτες έ- 
κτελοϋνται μέ τή μέθοδο πού οί ' Αμε
ρικανοί κληρονόμησαν άπό τούς "Αγ
γλους: τήν κρεμάλα. ' Η κρεμάλα όμως, 
έκτός τού ότι δέν είναι βέβαια εύτύχη- 
μα γιά τόν κατάδικο, είναι πολύ δυσά
ρεστη καί γιά τούς θεατές, βάρβαρη καί 
άποτροπιαστική, δέν μπορεί νά συμβι
βαστεί μέ τήν «προοδευτική» νοοτρο
πία τών ' Αμερικανών πολιτών.

Αντίθετα, ή εικόνα τών καλοβαλμέ
νων ήλεκτρικών συρμάτων, τών χάλκι
νων ήλεκτροδίων, σέ σύγκριση μέ τό 
ικρίωμα, τό σκοινί καί τήν καταπακτή, 
φαντάζει σάν ιδεώδης τρόπος έκτελέ- 
σεως γιά τή σύγχρονη "Αμερική. Έτσι 
λοιπόν, γεννιέται ή ιδέα τής ήλεκτρικής 
καρέκλας: είναι έμπνευσμένη άπό μιά 
πανηγυριώτικη μηχανή πού είχε κατα
σκευαστεί γιά νά έξολοθρεύει τά άρ
ρωστα ζώα, μπροστά σέ ένα πλήθος 
άργόσχολους.

"Ο "Εντισον δέν έπανέρχεται στό 
θέμα. "Αλλά γιά τόν Γουέστινγκχάους, 
αύτή ή έξαιρετικά έξειδικευμένη χρήση 
τού έναλλασσομένου ρεύματος, άν καί 
άποτελεί παρωδία τών μεγάλων του

έπιτευγμάτων, κινδυνεύει νά άμαυρώ- 
σει τή φήμη τής έπιχειρήσεώς του. Καί 
είναι μεγάλη ή άπελπισία τού έφευρέ- 
τη,όταν δυό άνώτεροι κρατικοί λειτουρ
γοί άποφασίζουν νά έφαρμόσουν τό 
σύστημα αύτό γιά τήν έκτέλεση τών 
καταδίκων.

"Ο ένας είναι ό Δήμαρχος τής Νέας 
Ύόρκης, πού γρήγορα κατορθώνει νά 
τροποποιήσει τή νομοθεσία. Τό νέο 
μηχάνημα, πού θά ονομαστεί στό έξής 
«ήλεκτρική καρέκλα», έχει σχεδιαστεί 
άπό τόν ήλεκτρολόγο - μηχανολόγο τής 
φυλακής τού Σίνγκ - Σίνγκ καί κατα
σκευάστηκε- ή μάλλον μαστορεύτηκε 
άπό τούς ίδιους τούς καταδίκους... δείγ
μα ότι τό χιούμορ δέν παύει ποτέ νά 
έχει τά δικαιώματά του.

' Ο δεύτερος είναι ό δήμαρχος τής 
πόλεως τού Μπάφφαλο. ' Ετούτο έδώ, 
είτε γιατί είναι πιό μεθοδικός, είτε έπει- 
δή δέν διαθέτει ειδικευμένο μηχανικό, 
ζητά άπό τό νεαρό ήλεκτρολόγο τού

Άπό τά τέσσερα κουμπιά 
μόνο ένα μεταδίδει τό θανατηφόρο 

ρεύμα. "Ετσι ό
καθένας άπό τούς τέσσερεις φρουρούς 

μπορεί νά σκεφθεί 
ότι δέν ήταν αύτός πού σκότωσε 

τό θύμα.

Εντισον νά έπινοήσει μιά ήλεκτρική 
καρέκλα πού νά λειτουργεί σωστά, γιατί 
δέν μπόρεσε ποτέ νά ύποφέρει τή θέα 
μιάς θανατικής έκτελέσεως μέ κρεμά
λα. ' Ο νεαρός ήλεκτρολόγος τού πα
ρουσιάζει εύθύς τό σχέδιο μιάς τελειο
ποιημένης ήλεκτρικής καρέκλας. Γιατί 
τελειοποιημένης; ' Επειδή ύπάρχει ήδη 
τό προηγούμενο τής έμπειρίας πού 
πρόσφερε ή έκτέλεση στή φυλακή τού 
Σίνγκ-Σίνγκ.

Πραγματικά, στό Σίνγκ-Σίνγκ είχε γί
νει κιόλας ή πρώτη άπόπειρα έκτελέ
σεως στήν ήλεκτρική καρέκλα ένός 
θανατοποινίτη, ένός φρικτοϋ καί άσυγ- 
χώρητου έγκληματία, τού Τσάπλιν. Ό  
Τύπος είχε άναγγείλει μέ πολλές κω
δωνοκρουσίες αύτή τήν ιστορική «πρώ
τη». Τήν ορισμένη ήμέρα όλοι οί δρόμοι 
πού οδηγούσαν στό Σίνγκ - Σίνγκ πλημ
μύρισαν άπό χασομέρηδες. Τί γύρευε 
όλο τούτο τό πλήθος, άφοϋ όλοι ξέρουν 
ότι ή έκτέλεση γίνεται πάντα στή φυλα

κή, καί κανείς δέν μπορεί νά δει τίποτε; 
Ίσως, όπως έξήγησαν μερικοί, νά δη- 
μιουργήθηκε ή έντύπωση ότι θά μπο
ρούσε νά πιάσει φωτιά ολάκερη ή φυ
λακή τού Σίνγκ - Σίνγκ, τόσο έπικίνδυνο 
είχε φανεί στόν κόσμο τό πείραμα τής 
έκτελέσεως μέ έναλλασσόμενο ρεύμα, 
καί τά πλήθη μαζεύτηκαν γιά νά δοϋν 
μιά ώραία πυρκαγιά.

Τελικά, δέν είδαν τίποτα. Κι αύτό όχι 
μόνο γιατί δέν μπορούσαν νά δούν, 
άλλά καί έπειδή ή πρώτη ήλεκτρική 
καρέκλα τής ιστορίας δέν λειτούργησε.
Ο κατάδικος τή γλύτωσε μέ μερικά 

μόνο έγκαύματα τρίτου βαθμού, καί ή 
ποινή του μετατράπηκε εύθύς σέ ισό
βια δεσμό.

Χωρίς νά άποθαρρυνθεϊ, ό δήμαρχος 
τού Μπάφφαλο άποφασίζει ότι, όταν θά 
είναι έτοιμη ή ήλεκτρική καρέκλα του, ό 
πρώτος πού θά τή δοκιμάσει θά είναι ό 
Ούίλλιαμ Κέμμλερ, πού καταδικάστηκε 
πρόσφατα σέθάνατο άπό τό Κακουρ- 
γιοδικεϊο. ’ Από τό σημείο αύτό, ή ιστο
ρία μας άποκτά νέα διάσταση. Ίσως γιά 
λόγους παραδειγματισμού, καί οπωσδή
ποτε γιά οικονομία, ή κατασκευή τής 
ήλεκτρικής καρέκλας τού Μπάφφαλο 
είχε άνατεθεϊ στούς βαρυποινίτες τών 
έργαστηρίων τής περίφημης φυλακής 
τού Ωμπορν.

Μετά τό άποτυχημένο πείραμα τού 
Σίνγκ - Σίνγκ, ή ύπόθεση δημιουργεί 
πάταγο. ' Ο Γεώργιος Γουέστινγκχάους 
άρνεΐται νά έπιτρέψει νά χρησιμοποιη
θούν οί έφευρέσεις του γιά παρόμοιους 
σκοπούς. Γιά νά μπορέσει νά άποτρέ- 
ψει αύτή τήν καρικατούρα τής προό
δου, καταφεύγει κρυφά στόν Ούίλλιαμ 
Κόχραμ, τόν πιό διάσημο Νεοϋρκέζο 
δικηγόρο τής έποχής. Ό  Κόχραμ ά- 
πευθύνει εύθύς δημόσια έκκληση στή 
συνείδηση τών Αμερικανών πολιτών. 
Άντιτίθεται στήν άλλαγή τού τρόπου 
θανατικής έκτελέσεως καί άναφέρεται 
σέ ένα άρθρο τού Συντάγματος τών 
" Ηνωμένων Πολιτειών, πού άποκλείει 
κάθε είδος άπάνθρωπης τιμωρίας... για
τί κατά τή γνώμη του, όπως καί κατά τή 
γνώμη τών συγχρόνων του, ή έκτέλεση 
μέ ήλεκτρισμό είναι άναμφισβήτητα ά- 
πάνθρωπη τιμωρία.

' Ο Κόχραμ καί ό Γ ουέστινγκχάους θά 
άντιμετωπίσουν τότε έναν νέο άντίπα- 
λο... πού δέν είναι άλλος άπό... τόν ίδιο 
τόν κατάδικο, τόν Ούίλλιαμ Κέμμλερ.
Γ ιατί οί ’ Αμερικανοί δημοσιογράφοι πού 
δέν διστάζουν μπροστά σέ έμπόδια, θά 
σπεύσουν νά έπισκεφθοϋν τόν Κέμ
μλερ στή φυλακή του, γιά νά τού πά
ρουν συνέντευξη. "Ετσι, ό Κέμμλερ
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οδηγείται στήν αίθουσα αναμονής, μπρο
στά στους συγκεντρωμένους δημοσιο
γράφους. Σταματά στήν είσοδο, τούς 
χαιρετά, καί κάθεται. Νά πού έγινε άπό 
τή μιά μέρα στήν άλλη σημαίνον πρό
σωπο. ' Ορθώνοντας τό μικρό του άνά- 
στημα, λέει:

-  Κύριοι, σάς χαιρετώ. Κάνατε καλά 
πού ήρθατε. Θά άπαντήσω στις έρωτή- 
σεις σας. Αλλά προηγουμένως, θέλω 
νά σάς τιώ ότι δέν μπορώ νά καταλάβω 
γιατί θέλουν νά έμποδίσουν τήν έκτέ- 
λεσή μου στήν ήλεκτρική καρέκλα. Εί
ναι άλήθεια ότι έγκλημάτισα κι ότι έχω 
καταδικαστεί σέ θάνατο. Αύτό πού έχει 
σημασία είναι νά έκτελεστώ... Αφού 
υπάρχει ένα μέσο πιό έκσυγχρονισμένο 
άπό τήν κρεμάλα, φρονώ ότι έχω τό 
δικαίωμα νά διαλέξω. Κι έγώ προτιμώ 
τήν έκτέλεση στήν ήλεκτρική καρέκλα.

Οί δημοσιογράφοι, κεραυνόπληκτοι, 
τόν βομβαρδίζουν μέ έρωτήσεις. ' Από 
τις άπαντήσεις του, προκύπτει ότι πι
στεύει πώς μπορεί κανείς νά είναι έγ- 
κληματίας, άλλά αύτό δέν τόν έμποδί- 
ζει νά ένδιαφέρεται γιά τό μέλλον τής 
άνθρωπδτητας. Κατά τή γνώμη του, δέν 
έχουν δικαίωμα νά τόν έμποδίσουν νά 
έξαγοράσει τό σφάλμα του, προσφέ- 
ροντας σάν ύστατη ύπηρεσία τόν θάνα
τό του.

' Η άλήθεια είναι ότι τό φοβερό αύτό 
ύποκείμενο, πού έχει όλους τούς λό
γους νά πιστεύει ότι δέν πρόκειται νά 
τού δώσουν χάρη, άρπάζει τή στερνή 
τούτη εύκαιρία, είτε γιά νά δει τήν ποινή 
του νά μετριάζεται, σέ περίπτωση πού 
δέν θά λειτουργήσει ή μηχανή, είτε γιά 
νά προκαλέσει ένα ρεύμα συμπάθειας 
ύπέρ αύτοϋ, είτε τέλος, γιά νά έπωφε- 
ληθεΐ, πριν πεθάνει, άπό τις εύνοιες 
πού προσφέρονται σέ όσους θέλουν νά 
δοκιμάσουν έθελοντικά τή θανάσιμη 
έμπειρία.

Καί νά πού ό άσημος, ό άμετανόητος 
έγκληματίας, τό άχαρο καί ήλίθιο κτή
νος, νοιώθει νά γίνεται ξαφνικά ήρωας. 
"Οταν οί δημοσιογράφοι τόν ρωτούν άν 
φοβάται, έκεϊνος άπαντά:

-  Ναι. Μά φοβούμαι τόν ίδιο τόν 
θάνατο, όχι τόν τρόπο πού θά τόν 
προκαλέσει.

Τήν άλλη μέρα οί έφημερίδες έξη- 
γοϋν στό άμερικανικό κοινό γιατί ό 
Ούίλλιαμ Κέμμλερ άπαιτεΐ στό όνομα 
τής προόδου, τό δικαίωμα νά γίνει μάρ
τυρας τής έπιστήμης. Κι έτσι άποτυγ- 
χάνουν οί προσπάθειες τού Κόχραμ καί 
τού Γουέστινγκχάους.

Στις β.Αύγούστου 1890, ό Κέμμλερ 
όδηγεΐται στήν ειδική διευθετημένη αί

θουσα έκτελέσεων. Οί δημοσιογράφοι 
πού έχουν κληθεί, διαπιστώνουν εύθύς 
ότι είναι περισσότερο κύριος τού έαυ- 
τοϋ του άπό όλους τούς άλλους παρι- 
σταμένους. Κατά τό άμερικάνικο πρω
τόκολλο, ό δεσμοφύλακάς του τόν πα
ρουσιάζει σέ όλους όσους λόγω έπαγ- 
γέλματος, ή λόγω καθήκοντος είναι 
έξουσιοδοτημένοι νά παρακολουθήσουν 
τό μαρτύριό του. Ό  Κέμμλερ, ένας 
άξεστος άνθρωπος χωρίς μόρφωση ού
τε άγωγή, ύποκλίνεται φιλόφρονα, καί 
ζητά τήν άδεια νά βγάλει λόγο. Τού τό 
έπιτρέπουν.

Δηλώνει ότι λυπάται γιά ό,τι έκανε, 
ότι έχει έκπληρώσει όλα τά θρησκευτι
κά του καθήκοντα, ότι εύχεται σ' όλους 
τούς παρισταμένους νά έχουν καλύτε
ρη τύχη άπ' τή δική του... καί ένα τέλος

έξίσου ικανοποιητικό. Τελειώνει τό λο
γύδριό του, μέ πολύ γλυκύτητα, όπως 
θά κάνει άργότερα ό Λανδρύ, λέγον
τας:

-  Θά είχα άκόμα νά έξομολογηθώ 
ένα πλήθος πράγματα, άλλά δέν μπορώ 
νά σάς κάνω νά χάνετε τόν πολύτιμο 
χρόνο σας.

Ξεκουμπώνει μόνος του τό σακάκι 
του καί άφήνεται πειθαρχικά στις «πε
ριποιήσεις» τού κ. Ντράστον, τού βοη
θού τού δήμιου, πού τού σκίζει τό 
παντελόνι, βάζει μέσα ένα ήλεκτρόδιο 
καί καταπιάνεται μέ τό δύσκολο έργο 
του: νά προσαρμόσει τό ήλεκτροφόρο 
σύρμα στή σπονδυλική στήλη τού κατά- 
δικου.

' Ο Ντράστον τρέμει. ' Ο διευθυντής 
τής φυλακής, οί άλλοι δεσμοφύλακες,

δυό γιατροί καί ό ιερέας είναι έξαιρετι- 
κά νευρικοί.

' Ο Κέμμλερ τούς καθησυχάζει δια- 
βεβαιώνοντάς τους.

Ολα θά πάνε θαυμάσια.
Κάθεται προσέχοντας νά έφαρμόσει 

άκριβώς τήν πλάτη του στό ήλεκτρόδιο.
' Η καρέκλα έχει μόνο τρία πόδια, άφοϋ 
τόν ρόλο τού τέταρτου έχει άναλάβει 
τό άριστερό χέρι τού κατάδικου, γιά νά 
έξασφαλίσει συνεχή γείωση. ' Ο Κέμμλερ 
τούς πληροφορεί πώς είναι έτοιμος.

-  Μή βιάζεστε όμως, λέει γιά νά 
πάνε όλα καλά.

Λίγα λεπτά άργότερα, γνέφει ότι έχει 
άκόμα κάτι νά πει; ζητά νά τού σφίξουν 
τό ήλεκτρόδιο πού είναι προσαρμοσμέ
νο στό κεφάλι του. Ζητά άκόμη νά 
δοκιμάσει ό ίδιος τά λουριά πού τόν

δένουν στήν ήλεκτρική καρέκλα καί 
τέλος, άφοϋ σιγουρεύτηκε ότι είναι 
καλά δεμένος, λέει:

-  Πολύ καλά... νομίζω πώς είμαι έν- 
τάξει.

' Ο διευθυντής άνοίγει τήν πόρτα τού 
διπλανού δωματίου όπου ό ήλεκτρολό- 
γος "Ενβιν Φ. Νταίηβις περιμένει νά 
τού δώσουν έντολή νά άρχίσει. Ο 
διευθυντής τού γνέφει μέ τό κεφάλι. 
Ό  Νταίηβις κατεβάζει τις λαβές. Οί 
παριστάμενοι βλέπουν τό πρόσωπο τού 
Κέμμλερ νά χλωμιάζει άπότομα. Τό σώ
μα του συσπάται συγκρατημένο άπ' τά 
λουριά. Μιά έντονη μυρωδιά άπό σάρκα 
καί μαλλιά καμένα πλημμυρίζει τό δω
μάτιο, ένώ λίγος καπνός ύψώνεται άπό 
τά ήλεκτρόδιο.

Μετά δεκαεπτά δευτερόλεπτα, δυό
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γιατροί τής φυλακής, επιφορτισμένοι 
νά χρονομετρούν τήν έκτέλεση, γνέ
ψουν στόν Νταίηβις νά διακδψει τό 
ρεύμα.

-  Αρκετά, ό Κέμμλερ θά είναι άσφα- 
λώς νεκρός, τόν διαβεβαιώνουν.

Οί μάρτυρες άφήνουν ένα άναστε- 
ναγμό άνακουφίσεως καί όρμοϋν πρός 
τό σώμα. Ο πρώτος γιατρός σκύβει 
πάνω στόν Κέμμλερ, τού ξεφεύγει μιά 
κραυγή φόβου.

-  Θά πρέπει νά ξαναρχίσετε... είναι 
ζωντανός.

Πράγματι, ό Κέμμλερ άναπνέει άκό- 
μα βαριά.

- '  Ανοίξτε τό ρεύμα, διατάσσει ό πρώ
τος γιατρός όργισμένος. Σκοτώστε τον 
όπως θέλετε, άλλά τελειώνετε.

Δύο προύχοντες τού Σικάγου, πού 
τούς είχε στείλει ό κυβερνήτης νά 
παραστοϋν στήν έκτέλεση, λιποθυμούν.
' Ο ιερέας έγκαταλείπει εύθύς τήν αί
θουσα τού θανάτου: πάει νά διαμαρτυ- 
ρηθεϊ γιά τούτο τό νέο σύστημα πού 
θίγει, μέ τήν κάλυψη τού νόμου, τήν 
άνθρώπινη ύπόσταση. Ό  Ντράστον, ό 
βοηθός τού δήμιου, πού είχε νομίσει ότι 
ή έκτέλεση είχε τελειώσει, είχε άρχίσει 
νά ξεσφίγγει τά ήλεκτρόδια άπό τό 
κεφάλι τού Κέμμλερ. Είναι ό μόνος πού 
διατηρεί τήν ψυχραιμία του. Ξανασφίγ- 
γει βιαστικά τό ήλεκτρόδιο καί τέλος, 
δίνει ό ίδιος διαταγή στόν ήλεκτρολόγο 
νά έπανασυνδέσει τό ρεύμα. Καί νά πού 
τό σώμα τού Κέμμλερ τεντώνεται σφιγ
μένο στά λουριά του.

Μιά μικρή γαλάζια φλόγα πετάγεται 
άπό τά ήλεκτρόδια πού άγγιζε ι τή σπον
δυλική στήλη τού κατάδικου, καί έπιτέ- 
λους έμφανίζεται αίμα στό πρόσωπό 
του. Τά αιμοφόρα άγγεία τού κεφαλιού 
έχουν διαρραγεί.

" Ενα άκόμα νεύμα τού Ντράστον κι ό 
ήλεκτρολόγος διακόπτει όριστικά τό 
μαρτύριο πού κράτησε έβδομήντα δευ
τερόλεπτα μέ τήν παροχή ρεύματος 
τών 1.700 βόλτ. Ό  γιατρός, πού έξε- 
τάζει τό ζεστό σώμα τού Κέμμλερ, 
δηλώνει.

- Ό  κατάδικος είναι νεκρός.
Οι θεατές γεμάτοι φρίκη, βγαίνουν 

βιαστικά άπό τήν αίθουσα.
-  Ποτέ άλλοτε, είπε ό εισαγγελέας 

τού Μπούφαλλο, δέν άναγκάστηκα νά 
έκτελέσω όδυνηρότερο καθήκον.

Πάνω άπό είκοσι άμερικανικές Πολι
τείες θά υιοθετήσουν τό σύστημα τής 
ήλεκτρικής καρέκλας έπειδή είναι πιό 
άποτελεσματικό καί έπειδή ή διακοπή 
τής λειτουργίας τού έγκεφάλου μπορεί 
εύκολότερα νά διαπιστωθεί παρά στούς 
άλλους τρόπους έκτελέσεων.

Η ΘΥΣΙΑ 118 ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ

Ό ρ φ ά ν εψ α ν  παιδιά, χήρεψ αν  
γυναίκες, μαυροφορέθηκαν μητέρες. «Κορυφαία» 

τής τραγωδίας ή μητέρα Τζιβανοπούλου.
Γιά πολλούς μήνες μετά τή συμφορά έστρωνε 

τά κρεβάτια τών τεσσάρων παιδιώ ν  
της τό πρωί” καί τά ξέστρω νε τό βράδυ

. . I I  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ εκδήλωση τής 
I  ζω ής το υ ς , ή τα ν  ένα  χαμό

γελο . 118 χαμ όγελα  πού ε ξ ε υ τ έ λ ι
σαν τά  πολυβόλα καί το ύ ς  χ ε ιρ ισ τές  
του ς .

Γ ιατί π ρολέγανε το ύ το : Ο ί π ορτο
κα λ ιές  καί ο ί λ εμ ο ν ιέ ς  τή ς  Σπάρτης 
θ ' α νθ ίζα νε  καί τό ν  άλλο χρόνο.

Ο ήλ ιος  θά φ ώ τιζε  τά  χιόνια  τού  
Τ α ϋ γέτο υ  καί τή ν  ύπομονή καί τόν 
άλλο χρόνο. Ή  πατρίδα δ έν  θά 
π έθα ινε. Θά έλ ευ θ ερ ω νό τα ν  τόν 
άλλο χρόνο».

Έ τσ ι κ λ ε ίν ε ι έν α  σημείω μά του 
γιά τήν  τραγω δία  τών 118 ό Ν ικηφ ό
ρ ο ς  Β ρ εττά κο ς .

Η ταν Ν οέμ β ρ ιος  καί τό τε , πριν 
37 άκριβώ ς χρόνια, ό τα ν  τό  τραγ ικό  
ν έο  μ α θ εύ τη κε  σιγά - σιγά σ ' ολό 
κληρη τή ν  ' Ελλάδα καί μ ετα δ ό θ η κε  
σ τόν έ λ ε ύ θ ε ρ ο  κόσμο άπό το ύ ς  
ραδ ιοφω νικούς σ ταθμούς τού  Λ ον
δ ίνου καί τή ς  Μ έσης ' Α νατολής .

Μ ετά  τά  Καλάβρυτα  καί τό  Δ ίσ το 
μο, τή  Β ιάννο καί τά  ' Ανώ γεια , τήν 
Τσαρίτσανη καί τό  Κ ομμένο  "Α ρτας, 
τό  Μ ο νο δ έντρ ι σ τάθηκε ένα  άκόμα

τραγικό  ορόσημο θυσ ίας έν ό ς  λαού, 
πού πλήρωσε μέ πολύ α ίμα τήν 
τε τρ ά χρ ο νη  κατοχή.

Τ ό  φθινόπωρο το ύ  1943 τό  άν- 
τά ρ τικο  σ ' ολόκληρη σ χεδόν τήν 
' Ελλάδα ε ίχ ε  «άνάψ ει»  γιά  τά  καλά. 
Ο ί π ληροφ ορ ίες  πού έφ τα να ν  άπό
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Ό  Κ α ρ β ο ύ ν η ς  α τό  ια τρ ε ίο  το υ  τ ό  19 42 .

παντού μιλούσαν γιά  ε κ τ ε τα μ έ ν ε ς  
ά π οβατικές  ε ν έ ρ γ ε ιε ς  των Συμμά
χων σ τήν Π ελοπόννησο. Έ τ σ ι οί 
Γερμανο ί έν ίσχυσαν τ ις  δυ νά μ ε ις  
το υ ς  στή Ν ότιο  ' Ελλάδα καί πήραν 
σκληρά μέτρα  γιά νά καταπ νίξουν 
κάθε έσ τία  άντισ τάσεω ς. Έ ν α  άπό 
τά  μέτρα  α ύτά  ή τα ν  καί ή κράτηση 
έκα τοντά δω ν όμηρων, οι οποίοι μά
λιστα, όπως συνέβη οτή  Σπάρτη, 
δ ια λέγο ντα ν  μ ετα ξύ  τών κ α λ υ τέ 
ρων μελώ ν τή ς  κοινωνίας.

' Η τραγω δία «Μ ονοδέντρ ι»  άρχι
σε σ τις  25 Ν οεμβρ ίου  1943, όταν 
μία ομάδα άνταρτώ ν τού  ΕΛΑΣ Πάρ- 
νω νος έσ τη σ ε έν έδ ρ α  σέ γερ μ α ν ι
κή φάλαγγα, σκότω σε ένα  Γερμανό 
άξιω ματικό  καί τρα υμά τισε έν ν έα  
σ τρατιώ τες.

' Η ε ίδησ η έφ θ α ο ε  στήν Σπάρτη 
τή ν  ίδ ια  ήμέρα  καί πάγωσε τ ις  καρ
δ ιέ ς  όχι μόνο τών συγγενώ ν τών 
ομήρων, άλλά καί τού  λαού ολόκλη 
ρης τή ς  π ερ ιοχής, πού, ώρα μέ τήν 
ώρα, π ερ ίμ ενε  νά ξεσπ άσει ή έκδ ι- 
κητική  μανία τών χ ιτλερ ικώ ν.

Π ροηγουμένω ς, συνελήφθησαν

τ ις  πρώ τες ή μ έ ρ ες  τού  Ν οεμβρ ίου  
δ εκ ά δ ες  Σ π αρτιάτες . Οί περισσό
τε ρ ο ι ήταν δ ικηγόροι, γ ιατρο ί, καθη
γ η τέ ς , φαρμακοποιο ί, τραπ εζικο ί, 
δημοσ ιογράφοι, φ ο ιτη τές  κλπ.

Καί ένώ  φ α ινόταν ό τ ι δ έν  θά 
άκολουθοΰσαν ά λ λ ες  σ υλλήψ εις , 
α ιφ νιδ ιαστικά , τό  πρωί τή ς  6ης  Ν ο
εμ β ρ ίο υ , ισχυρό γ ερ μ α ν ικ ό  άπό- 
σπασμα κύκλω σε τή ν  β ο ρ ε ιο α να το 
λική π ερ ιοχή τή ς  Σπάρτης καί σ υ νέ
λαβε όσους ά ν τρ ες  β ρέθηκα ν έ κ ε ϊ. 
Ο ί Γερμανο ί έρ εύ νη σ α ν  καί έξω  
άκόμα άπό τή ν  πόλη. Σ έ  μιά σπηλιά 
ε ίχα ν  κ ρ υ φ τε ί δυό ν έα  παιδιά, ό 
Ν ίκων Τ ζ ιν ιέρ η ς  καί ό Κω νσταντί
νος  Τ ζα ν ε τά κ ο ς . Σ υ νελή φ θ η σ α ν  
καί α ύτο ί καί έν τά χ τη κα ν  στό «κοπά
δι» τών μελλοθανάτω ν. Ό λ ο ι οί 
σ υ λλη φ θ έν τες , μ ετά  άπό προηγού
μενη  κράτησή το υ ς  σ τις  π αλα ιές 
φ υ λ α κ ές  Σπάρτης καί «έπ ιλογή», 
μ ετα φ έρ θ η κα ν  στήν Τρίπολη καί 
κλε ίσ τηκα ν  σ τις  έ κ ε ϊ φ υ λα κές . Τό 
μαρτύρ ιο  γ ιά  το ύ ς  ύπ έροχους έ κ ε ί-  
νο υς  " Ε λληνες  ε ίχ ε  άρχίσει. ’ Αλλά 
ε ίχα ν  άκόμα έλπ ίδ ες , άφού οί Γ ερ 

μανοί το ύ ς  ύπόσχονταν, ό τ ι ή ταν 
άπλώς όμηροι καί δ έν  έπ ρ ό κε ιτο  νά 
έκ τελ εσ το ύ ν . Χ αρακτηρ ισ τική  ε ίνα ι 
ή έπ ιστολή, πού έ σ τε ιλ ε  σ τούς δ ι
κούς του  δύο  ή μ έ ρ ε ς  πριν τήν  
έκ τέλ εσ η , ό δ ικηγόρος Γ ιατράκος. 
« 'Ο ρα ματίζομ α ι» , έγρ α φ ε, «μιά νέα  
' Ελλάδα δ ιάφορη άπό τή ν  σ η μ ερ ι
νή, ή όποια θά γυρίση στήν πρόοδο 
στά ε ιρην ικά  έρ γα  καί θά μάς προ
σέγγιση στήν ' Ελλάδα τού  5ου π.Χ. 
αιώνα. Σ ' α ύτήν  τή ν  κοσμογονία  
πού θά γίνη έχω  τήν  δύναμη κι έγώ  
νά βάλω ένα  λιθάρι».

Α ύτά  μέχρ ι τή ν  25 Ν οεμβρ ίου , 
όταν έγ ιν ε  ή έν έδ ρ α  στή γερμ αν ική  
φάλαγγα στό Μ ονοδέντρ ι. ' Ο  στρα
τιω τικός δ ιο ικη τή ς  Π ελοπ οννήσου, 
άποτιμώ ντας τή  ζωή έν ό ς  Γ ερ μ α 
νού μέ τό  αίμα δεκάδω ν ' Ελλήνων 
δ ιατάσσει τή ν  έ κ τέλ εσ η  τών Σπαρ
τιατώ ν ομήρων.

Ξημέρω νε 26 Ν οεμβρ ίου  1943.
' Ανυποψ ίαστη ή Σπάρτη γιά  τό  κα
κό πού γ ινόταν γ ιό ρ τα ζε  τόν  πολιού
χο Ά γ ιό  τη ς , Ό σ ιο  Ν ίκωνα τόν 
« Μ ετα νο ε ίτε» . Τό  μ εσ ημέρ ι τή ς  ή- 
μ έρα ς έ κ ε ίν η ς  τά  γερμ αν ικά  καμ ιό
νια μέ ισχυρή σ υνοδε ία  ξεκ ίνησ α ν 
άπό τή ν  Τρίπολη μέ κα τεύθυνσ η  τή 
Σπάρτη. Σ ταμάτησαν στή θέση  Μ ο- 
νο δ έντρ ι. Ε ίχε π εράσ ει τό  μ εσ ημέρ ι 
καί οι όμηροι κα τέβηκα ν ο μ ά δ ες  - 
ο μ ά δ ες  άπό τά  γερμ αν ικά  α ύτοκ ίνη - 
τα. Δ έν  χρ ειάσ τηκα ν πολλά γιά  νά 
καταλάβουν. Τό τ έ λ ο ς  ε ίχ ε  σημά- 
νε ι. Δ εμ έν ο ι μέ σύρματα καί σχοινιά 
σ τήθηκαν μπρος στό έ κ τελ εσ τ ικ ό  
άπόσπασμα. Π ροηγουμένω ς άσπά- 
σ τηκε ό έν α ς  τό ν  άλλο. Καί ένώ  τά 
πολυβόλα ήταν έτο ιμ α  νά κροτα λ ί
σουν, ό θόρυβος μιάς βαριάς σ τρα
τιω τικής μοτοσυκλέττας δ ιέκοψ ε τήν 
π ένθ ιμη ήσυχία  τού  τοπ ίου. Έ ν α ς  
ά γγελ ια φ όρος έρχόταν άπό τήν Τρί
πολη μέ σφραγισμένη δ ιαταγή τού  
στρατιω τικού δ ιο ικητή  Π ελοπ οννή
σου. Σ τ ιγ μ ές  θανάσ ιμης άγωνίας 
ά νά μ εσ α  σ το ύ ς  μ ελ λ ο θ ά ν α το υ ς . 

Ό τ α ν  ό έπ ικεφ α λή ς  το ύ  άποσπά- 
σματος άξιω ματικός δ ιάβασε τήν  
δ ιαταγή, κά λεσ ε κοντά  του  τό ν  γ ια 
τρό  Χρήστο Καρβούνη καί τού  άνα- 
κοίνωσε, ό τ ι ε ίχ ε  δ ιαταγή  νά τόν 
ά φ ήσ ει έ λ ε ύ θ ερ ο . ' Ε κτός άπό τό 
γ ιατρό , ε ίπ ε , «θά έ κ τε λ ε σ το ύ ν  όλοι,
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Δ ε ξ ιά : Λ ίγ α  ά γρ ιο λο ύ λο υ δ α  άπό έ ν α  κ ο ρ ιτσ ά 
κι α τό  μ ν η μ ε ίο  τώ ν  1 1 8  σ τό  Μ ο ν ο δ έν τρ ι. 
Σ τ ή ν  ά π έν α ν τι σ ελ ίδα : Σ τα υ ρ ο ί, δ ε κ ά δ ε ς  
σ τα υ ρ ο ί σ έ  μ ιά  γω νιά το ύ  ν ε κ ρ ο τα φ ε ίο υ  τή ς  
Σ π ά ρ τη ς , όπ ου έ τά φ η σ α ν  οί 118.

ώς άντίπ οινα γιά  τό  θάνατο  καί τόν  
τραυματισμό  στρατιω τώ ν μας». ’ Α 
τάραχος 6 Καρβούνης, καί σέ άπται
στα γερμαν ικά , ε ίπ ε στον άξιω ματι- 
κό: «Κ ανε ίς  άπό μάς δ έν  π ρέπει νά 
έκτελεσ τεΤ . Δ έν  ύπάρχουν μ ετα ξύ  
μας οί δολοφ όνο ι τών στρατιω τώ ν 
σας. Ε ίμεθα άθώοι καί άσφαλώς 
α ύτό  τό  γ ν ω ρ ίζετε  πολύ καλά. Δ έν  
μπορώ νά πιστέψω, ό τ ι ή χώρα στήν 
όποια σπούδασα μπ ορεί νά κάνει 
τ έ το ια  έγκλήματα» .

Α συγκ ίνητος άπό τά  λόγια  τού 
Καρβούνη, ό Γερμ α νός άξιω ματι- 
κός τό ν  κά λεσ ε καί πάλι νά άπομα- 
κρ υ νθ ε ί άπό το ύ ς  ύπόλοιπους.

«Σέ καμιά περίπτωση», άπάντησε 
έκ ε ϊν ο ς , «δέν θά έγκα τα λείψ ω  το ύ ς  
συμπ ατρ ιώ τες μου. 'Α λλά , άφοΰ 
έπ ιμ έν ε τε  νά μοΰ χα ρ ίσ ετε  τήν  ζωή, 
παρακαλώ, άντί έμ οϋ , νά ά φ ε θ ε ϊ 
έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς  έν α ς  άπό το ύ ς  τέσ σ ε- 
ρους ά δ ελφ ο ύ ς  Τζιβανόπ ουλους.
' Αλλιώ ς, θά πεθάνω καί έγώ  μαζί μέ 
το ύ ς  σ υντρόφ ους μου».

Ο ί άλλο ι Σ π α ρτιάτες , πού κατά 
λαβαν τ ις  π ροθέσ ε ις  τών Γερμανώ ν 
γιά τό ν  Καρβούνη τόν  π ροέτρεπ αν 
νά φ ύ γε ι. Τόν βεβα ίω ναν ότι ό θά 
να τός  του  δ έν  θά ώ φ ελοϋσ ε σέ 
τίποτα, ένώ  ά π εναντίας άν ζοϋσ ε, 
θά βοηθούσε τ ις  ο ίκ ο γ έ ν ε ιέ ς  τους.
' Ο  Κ αρβούνης ή τα ν  ά μετά π εισ τος . 
Σ τρ ά φ η κε πρός τόν  Γερμ ανό  άξιω- 
ματικό. «Ν τρέπομαι πού σπατάλησα 
οκτώ χρόνια στήν πατρίδα σας. Γνώ- 
ρισα τήν  άπανθρωπιά καί τήν θηριω 
δία σας... Ξέρω καλά πόσο βάρβα
ροι ε ίσ θε. "Α νανδρο ι θύννο ι...» . 
Κ οκκίνησε καί ά γρ ίεψ ε ό Γερμανός. 
Π λησίασε τόν  ήρω ϊκό γ ια τρό  καί μέ 
δύναμη τού  χτύπησε τό  χ έρ ι μ έ τόν 
ύποκόπανο τού  όπλου. Μ έ σπασμέ
νο χ έρ ι ό Κ αρβούνης σ υ ν εχ ίζ ε ι νά 
χ ε ιρ ο ν ο μ ε ί καί νά βρ ίζε ι.

« Ή  Ελλάδα θά ζήσ ε ι, δολοφ ό 
ν ο ι...» . Ο ί ά λ λ ο ι χ ε ιρ ο κ ρ ο το ύ ν .

Μπράβο γ ια τρ έ .. ». «Ζήτω ό Κ αρ
βούνης...» . « Ή  'Ε λλά δα  θά ζήσει» , 
ξα να φ ω νά ζε ι δυνατά  ό Καρβούνης. 
Δ έν  πρόφθασε νά τελ ε ιώ σ ε ι τή  φρά
ση του  καί τά  πολυβόλα άντήχησαν 
στις π λαγ ιές τού  Μ ο ν ο δ ε ν τρ ιο ύ .' Ο 
Κ αρβούνης έπ εσ ε ν εκρ ό ς , δίπλα 
στό πτώμα τού  καθηγητή  Χ ίου. Σ έ 
λίγα λεπ τά  118 ήρω ϊκά κορμιά βρί
σκονταν ξαπλωμένα στό βραχώ δες 
πλάτωμα. «Κατά τό  μ εσ ημέρ ι τή ς  
26 Ν οεμβρ ίου», γρ ά φ ε ι στό ' Η μ ε
ρολόγιό  του  ό λο γο τέχνη ς  Κ. Π ί- 
τσ ιος, πού έ μ ε ν ε  σέ ένα  κοντινό  
χωριό, τήν  Ά ρ ά χω β α , «άκούσαμε 
πυροβολισμούς. "Ο λ ο ι άπορήσαμε, 
άλλά κα νε ίς  δ έ ν  μποροϋε νά φαν- 
τα σ θ ε ΐ πόσο τραγ ικό  ή ταν α ύτό  πού 
γ ινόταν  έκ ε ίν η  τήν  ώρα. Τό μάθαμε 
τήν  άλλη ήμέρα. Ο ί Γερμ ανο ί έφ α ρ - 
μόζοντας  άντίποινα γιά  τήν έπ ίθεση 
τών άνταρτώ ν στό Μ ονοδέντρ ι, έ - 
κ τέλεσ α ν  118 έκ λ ε κ το ύ ς  Σπαρτιά
τε ς , πού δ έν  ε ίχα ν  καμία σχέση μέ 
τήν  έπ ίθεση. Μ έσα  σ ' α ύ το ύ ς  καί 
έ κ λ ε κ τό τε ρ ο ς  άπ' όλους  ό π ερ ίφ η 

μος γ ια τρ ό ς  Χ ρησ τός  Καρβούνης».
Τό τραγ ικό  ν έο  έφ θ α σ ε στη Σπάρ

τη τό  βράδυ τή ς  ίδ ιας ήμ έρ α ς. Ό  
ά βάσταχτος θρήνος κά λυψ ε τήν  
πόλη καί ολόκληρη  τή ν  ' Ελλάδα. 
Ό λ ο ι βγήκαν σ τούς  δρόμους, γιά 
νά μάθουν γιά  το ύ ς  δ ικο ύς  του ς . 
Γρήγορα διαπίστωσαν πώς δ έ ν  ε ίχ ε  
γλυτώ σει κα νε ίς . Ν εκρ ό ς  ό γ ια τρός  
Κ αρβούνης. Ν εκρ ό ς  ό δ ικηγόρος 
Γ ια τρά κος, ό Φ αρμακοποιός Μακ- 
ρής, ό κα θηγητής Παπαδάκος, ό 
δ ικηγόρος Φ ικιώ ρης, ό κα θηγητής 
Χ ίος, ό δημοσ ιογράφ ος Γκουζού - 
λης , τά  τέσ σ ερ α  ά δ έλφ ια  Τ ζιβανό - 
πουλοι, ό π α τέρα ς καί γ ιός  Παπα- 
στάθης, τά  δύο  ά δ έλφ ια  ' Ανδρ ιτσά- 
κη δ ες , τά  τρ ία  ά δ έλφ ια  Κ εχαγιά , ό 
μ ικρός Ν ίκων Τ ζ ιν ιέρ η ς , πού ε ίχ ε  
έκ ε ίν η  τήν  ή μ έρ α  τή ν  γ ιορτή  του, 
μιά γυνα ίκα, ή Βασιλική Μ αρινάκη, ό 
' Α λεμ α γγ ίδ η ς  καί ό Κ οντάκος  καί ό 
Κ ουτρουμά νης. Ε κατόν δ έκα  οκτώ 
συνολικά  κορμιά, θυσ ία μ ιάς μ ικρής 
κοινωνίας.

' Η τραγω δία  τή ς  Σπ άρτης συντά-
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ρ α ξε, όπως είπ αμε, τήν  Ελλάδα. 
Γιά τό  αποτρόπαιο έγκλημ α  των ναζί 
έγ ρ α ψ ε  ατά  -«φύλλα κατοχής» ή κ.
' Ιωάννα Τσάτσου.
«27 Ν οέμβρη 1943.

"Ο λη  τή  νύχτα  κατακλυσμός ή 
βροχή δ έν  μ ' ά φ ινε  νά κοιμηθώ. Μά 
τό  πρωί άνοιξα  τό  παράθυρο στήν 
πιό λαμπρή χειμω νιάτικη  μέρα. ' Η 
γή ή ταν πλυμένη, π εντακάθαρη. ' Ο 
ήλ ιος  φ ω τε ινό ς  καί ζεσ τό ς , σάν 
ήλ ιος Α ύγούστου. Χ τύπ ησε τό  τη 
λέφω νο. Σήκωσα ή ίδια τό  άκουστι- 
κό καί άκουοα τή ν  ε ίδηση: «Στή 
Σπάρτη, σ τό Μ ονοδένδρ ι, το υ φ έκ ι- 
σαν χ τε ς  οί Γερμ ανο ί έκα τό ν  δέκα  
έπτά, όλο τό ν  άνθό τή ς  πόλης καί 
μέσα σ ' α ύ το ύ ς  τό  Χρήστο Καρ- 
βούνη. "Ε μ ε ινα  σάν άπολιθωμένη. 
Δ έν  καταλάβαινα. Δ έν  ή θ ελα  νά 
καταλάβω. ' Ο  άνθρωπος ξανα εϊπ ε 
τά  ίδια λόγια, τόν  άκούω άκόμα. 
Χ τές  τό  πρωί στό Μ ονοδένδρ ι του - 
φ έκ ισαν έκ α τό ν  δ έκα  έπτά. Τ έσ σ ε 
ρα παιδιά τού  Τζιβανόπ ουλου καί τό  
γ ια τρό  Καρβούνη. Κ άθε σπίτι καί 
έν α ς  ν εκρ ό ς . Ό λ η  ή Σπάρτη μοι- 
ρολογάε ι. Αν ε ίχ ε  καή ολόκληρη 
θάταν  λ ιγώ τερο  τό  κακό.

«Μά γιατί;»  μπόρεσα νά ρωτήσω.

«Σκότωσαν ένα  γερ μ α νό  στρα
τιώ τη στό Μ ονοδένδρ ι» , μοΰ είπ ε 
πάλι ό άνθρωπος άπό τήν  άλλη 
μερ ιά  τού  άκουστικοϋ.

Πήγα στό γρ α φ ε ίο  γιά  τήν  ή μ ερ ή - 
σια δουλειά . Σάν α ύτόμα το  ακόυσα 
τά  προβλήματα τού  κόσμου. Καί τό  
πρωί, καί τώρα τό  βράδυ, μιά σκέψ η 
ε ίνα ι πάντα έ κ ε ΐ καί δ έ  μ ' ά φ ίν ε ι νά 
ησυχάσω.

« Ο Χ ρήστος Κ αρβούνης δ έν  θά 
δή ζω ντανός έλ ε ύ θ ερ η  τήν  ' Ελλά
δα». Α ύτή  ή μεγάλη του  λαχτάρα 
πού τό ν  έκ α ν ε  νά κινή γή καί ούρα- 
νό νά ζή καί νάπ εθα ίνη  κάθε στιγμή, 
β ού λ ια ζε  μ ές  τό  χάος τών άνεκπ λή- 
ρωτων. Προσπαθώ νά θυμηθώ τό 
Μ ονοδένδρ ι. Είχα π εράσ ει άπό έ κ ε ΐ 
π ηγα ίνοντας πρός τή  Σπάρτη. Μ έ 
ε ίχα ν  ζα λ ίσ ε ι οί γυ μ νές  κο ρ δ έλλες .

28 Ν οέμβρη 1943
"Η ρ θ ε  άνθρωπος άπό τή Σπάρτη. 

Τόν άκουα ώ ρες νά μιλάη γιά τόν 
θάνατο  τού  Ανθρώπου. Ο ί θρύλοι 
γ εμ ίζο υ ν  τή ν  άτμόσφαιρα. Τ ούτο  
όμως ε ίν α ι ιστορία. Ο ί γερμ ανο ί τήν 
τε λ ευ τα ία  στιγμή σεβάστηκαν τόν  
έξα ιρ ε τ ικ ό  έπ ιστήμονα καί τοϋδω - 
σαν χάρη. ' Ο  Κ αρβούνης παρακά- 
λ εσ ε  νά δοθή ή δ ική του  χάρη σ '

ένα  άπό το ύ ς  τέσ σ ερ ις  Τζιβανό- 
πουλους. Νά μή κλά ψ ει ή μάνα 
τέσ σ ερ ις  γ ιούς  μαζί. ' Ο  γερ μ α νός 
ά ρνήθηκε. Τ ό τε  ό Κ αρβούνης έπα- 
ναστάτησε.

«Ε ίστε ένα ς  λαός βάρβαρος», 
ε ίπ ε στον άξιω ματικό, σέ τέ λ ε ια  
γερμαν ικά . «Ν τρέπομαι πού σπατά- 
λησα οχτώ χρόνια  στον τόπο σας.

Οχτώ χρόνια  π ετα μ ένα  χαμένα».
' Ο γερ μ α νό ς  θύμωσε, κοκκ ίν ισ ε 

καί μ έ όλη τή  δύναμή του  τό ν  χ τύ 
πησε μέ τό  κοντάκ ι τού  όπλου του  
στό μπράτσο.

"Ο τα ν  μά ζεψ α ν  το ύ ς  ν εκρ ο ύ ς  
στό Μ ονοδένδρ ι, ό Χ ρήστος Καρ
βούνης ε ίχ ε  τό  μπράτσο σπασμέ
νο».

Γιά τήν  έκ τέλ εσ η  τών 118, μιά 
π ερ ιγραφή άπό γερμ αν ική  πηγή ά- 
ν α φ έ ρ ε ι τά  έ ξή ς :

«Οί κρ α το ύμ ενο ι διά φορτηγώ ν 
αύτοκινήτω ν μεταφ έρθησ α ν ε ις  τόν 
τόπον τή ς  έν έδ ρ α ς  καί έτο π ο θ ετή - 
θησαν ά ρ ισ τερά  τού  δρόμου έπί 
μικρού θαμνώ δους ύψ ώ ματος. ' Επί 
τού  δρόμου έτοπ οθέτησ α ν  δ έκα  
περίπου μυδράλια. Ό π ισ θ ε ν  τών 
κρατουμένω ν καί ε ις  άπυρόβλητον 
σ ημεΐον ικανή δύναμ ις  στρατιω τώ ν
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εφ ρ ο ύ ρ ε ι α ύ το ύ ς  διά τό  έν δ εχ ό μ ε - 
νον άποπείρας άποδράσεω ς των. 
Ο ί π λεϊσ το ι έ ξ  αύτώ ν δ ιετή ρ ο υ ν  τήν 
ψυχραιμ ίαν των καί ώ ρισμένοι άλλη- 
λοηαπ άζοντο. Π ροφανώ ς όλο ι δ έν  
έπ ίο τευ ο ν  ό τ ι θά έκ τελ εσ θ ο ϋ ν  ε ις  
άντίποινα διά τή ν  έ ξ  έν έδ ρ α ς  δολο 
φ ονίαν δ έκα  Γερμανώ ν στρατιωτών 
ύπό τώ ν άναρχικών κομμουνιστών.

'Ό τ α ν  π αρετάχθησαν πρό τοϋ  
έκ τελεσ τ ικο ϋ  άποσπάσματος οί κρα
τού μ ενο ι, ό έπί κ εφ α λή ς  Γερμ ανός 
ά ξιω ματικός κατόπιν δ ια τα γής  τοϋ  
στρατιω τικού Δ ιο ικητοΰ  τή ς  Π ελο - 
ποννήσου, ή όποια δ ιεβ ιβάσθη τήν 
τελ ευ τα ία ν  στιγμήν ύπό έκ τά κτο υ  
ά γγελ ια φ όρου  μοτοσ υκλετισ τοϋ , έ -  
κάλεσε τόν έ κ  τούτω ν δόκτορα Καρ- 
βούνην Χρηστόν νά άπομακρυνθή 
τών λοιπών καί έξή γ η σ εν  ε ις  το ύ 
τον, ότι ή το  έ λ ε ύ θ ερ ο ς . Ο ΰ το ς  πα- 
ρ έμ ε ιν ε ν  ά κ ίνη τος  μ ετα ξύ  τών άλ
λων μελλοθανάτω ν πράγμα τό  ό 
ποιον δ έν  ά ντελή φ θ η  ό Γερμ ανός 
άξιω ματικός, ό όποιος ά νεκο ίνω σ εν 
έ ν  σ υνεχεία  τήν  άπόφασιν τοϋ  στρα
τιω τικού  δ ιο ικητοΰ  πρός α ύτο ύ ς  διά 
τήν  έκ τέ λ ε σ ίν  των. Τ ό τε  ό έ κ  τών 
μελλοθανάτω ν δόκτω ρ Καρβούνης

διά σ τεν τό ρ ε ια ς  φω νής εΐπ εν: 
«Ο ύ δείς  π ρέπ ει νά έκ τελ εσ θ ή . 

Μ ετα ξύ  ήμών δ έν  ύπάρχουν ο ί δο 
λοφ όνο ι τώ ν στρατιω τώ ν σας. Ε ϊμε- 
θα άθώοι καί δ έν  ε ίνα ι δυνατόν  
παρά νά γνω ρ ίζετε  τούτο . Δ έν  ε ίνα ι 
δυνατόν  ή χώρα ή όποια μού έδω σε 
τά  φώτα τή ς  έπ ισ τήμης νά διαπράτ- 
τη  το ια ύ τα  έγκλήματα».

Καί πάλιν τό τ ε  ό έπ ί κ εφ α λή ς  τού  
άποσπάσματος άξιω ματικός έ κ ά λ ε - 
σ ε τό ν  δόκτορα  Καρβούνην νά άπο- 
χωρισθή τών λοιπών μελλοθανάτω ν, 
ά λ λ ’ α ύ τό ς  άπήντησεν:

«Δ έν  ε ίνα ι δυνατόν  νά δεχθώ  
α ύτήν  τήν  διάκρισ ιν. ' Η ζωή μου 
έ χ ε ι τή ν  ίδιαν άξίαν μ έ  τή ν  τών 
άλλων συμπατριωτών μου. Σάς έτια - 
ναλαμβάνω, ε ιμ εθ α  όλο ι άθώοι».

Ο έπ ί κ εφ α λή ς  άξιω ματικός έ -  
π έμ ενεν  ε ις  τή ν  έκ τ έ λ ε σ ίν  τή ς  άπο- 
φάσεω ς τού  σ τρατιω τικού δ ιο ικη - 
τού, άλλά πάλιν ό δόκτω ρ Κ αρβού
νης  τοϋ  είπ ε:

« Έ ν  το ια ύ τη  περιπτώ σει παρα
καλώ, όπως άντί έμ ο ύ  χαρισθή ή 
ζωή έν ό ς  έκ  τών τεσσάρω ν ά δ ελ - 
φών Τζιβανόπουλω ν. Έ φ ' όσον 
το ύ το  δ έν  γ ίνη  δ εκ τό ν  θά δεχθώ

τό ν  θάνατον μαζί μέ το ύ ς  άλλους 
άθώ ους συμπατριώ τας μου».

Π αρενέβησ α ν ο ί π λεϊσ το ι τώ ν άλ
λων μελλοθανάτω ν νά πείσουν τόν 
δόκτορα  Κ αρβούνην νά δ εχθή  τήν 
χάριν, μέ τή ν  έξή γη σ ιν  ό τ ι θά ή το  
χρήσ ιμος ε ις  τά ς  ο ικ ο γ έν ε ια ς  των. 
Κ ατέσ τη  άδύνατον νά μεταπεισθή».

Τό πρωί τή ς  έπ ο μ ένη ς  27 Ν ο εμ 
βρίου σ τούς το ίχο υς  τή ς  Σπάρτης 
κολλήθηκαν κ ίτρ ιν ες  π ροκηρύξεις .

«Κοινοποίησις

' Ω ς  έξ ιλ εα σ τ ικ ό ν  μ έτρ ο ν  δ ιά τήν  
δ ε ιλή ν  καί έπ ίβουλον έπ ίθεσ ιν  άν- 
ταρτώ ν ε ις  γ ερ μ α ν ική ν  φάλαγγαν 
αύτοκ ινήτω ν ε ις  τό ν  δρόμον Τριπό- 
λεω ς - Σπάρτης τή ν  ή μ έρ α  25η 
Ν οεμβρ ίου  1943 έ ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν  οί 
κάτωθι, τή ν  26 Ν οεμβρ ίου  ε ις  τό 
πον έφ ο ρ μ ή σ εω ς ..» . Α κολουθού 
σαν τά  ονόματα  τών έ κ τ ε λ ε σ θ έ ν - 
των καί ή «κοινοποίησις» ε ίχ ε  τήν  
ύπογραφή: « Ό  Σ τρα τιω τικός  Δ ιο ι
κη τή ς  Π ελοποννήσου».

Τά πτώματα τώ ν ήρωϊκών νεκρώ ν 
κομματιασμένα  καί μέ τά  κρανία 
ά νο ιγμένα  άπό τή  χαρ ιστική βολή, 
μ ε τα φ έρ θ η κα ν  στή Σπάρτη δύο  ή- 
μ έ ρ ε ς  ά ργότερα , σ τις  26 Ν ο εμ -
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βρίου, ήμερα  Κυριακή. Έ να ς  ομαδι
κός τά φ ο ς  ά νο ίχ τη κε στό Ν εκρ ο τα 
φ ε ίο  τοϋ  ' Αγίου Γεω ργίου, γιά νά 
δ ε χ θ ε ί τά  νεα ν ικά  κορμιά, πού χά
θηκαν τόσο πρόωρα. Τή νεκρώ σιμη 
άκολουθ ία  δ ιάβασε όπαπα - Εύθύ- 
μιος Κ αρβούνης, π ατέρας τοϋ  ήρω- 
ϊκού  γιατρού.

Πριν τά  πτώματα ένταφ ια σ θοΰν, 
σ τις  τσ έπ ες  μερ ικώ ν βρέθηκα ν ση
μειώ ματα μέ τ ις  τ ε λ ε υ τ α ίε ς  το υ ς  
ύπ οθήκες. Σ έ  ένα  άπό αυτά , πού 
υπ έγρα φ ε ό δημοσ ιογράφ ος Γ κου
ζουλής , ζη το ύ σ ε άπό τ ις  ά δ ελ φ ές  
του  νά χτίσουν μιά έκκλησ ία  στήν 
αύλή τού  σπιτιού το υ ς . Οι ά δ ελ φ ές  
Γκουζούλη  έχ τ ιο α ν  πράγματι τήν 
έκκληο ία  μνημόσυνο σ τόν ά δελφ ό  
το υ ς  καί στούς άλλους Σ π αρτιάτες 
πού έπ εσαν στό Μ ονοδέντρ ι.

Ο χειμώ νας τού  43 ή τα ν  ό 
Γολγοθάς τή ς  Σπάρτης. Δ έν  χάθη
καν μόνο τόσο ι έ κ λ ε κ το ί έπ ιστήμο- 
ν ες , τόσοι νέο ι.

’ Ο ρφ άνεψ αν παιδιά, χήρεψ αν γυ 
ν α ίκ ες , μα υροφ ορέθηκαν μ η τέρ ες . 
«Κορυφαία» τή ς  τραγω δίας ά ναδεί- 
χ τη κε  ή μητέρα  Τζιβανοπ ούλου. Γιά 
π ολλούς - π ολλούς μ ή νες  μ ετά  τήν 
συμφορά, έσ τρω νε τά  κρεβά τια  τών 
τεσσάρω ν παιδιών τη ς  τό  πρωί καί 
τά  ξέσ τρ ω νε τό  βράδυ.

Τό ολοκαύτω μα τών 118 τής Σπάρ
τη ς , όσο κι άν ε ίνα ι άκόμα άγνωστο 
σ τούς νεώ τερ ο υ ς  ά π ο τέλεσ ε  πηγή 
έμ π νεύσεω ς καί γιά το ύ ς  λ ο γ ο τέ 
χ ν ες  μας καί γιά τό  λαό μας. Γρά φ ει 
καί πάλι σ έ ένα  σημείω μά του  ό 
Ν ικηφ όρος Β ρ εττά κο ς :

«26 Ν οεμβρ ίου  1943. Τά κομιό- 
νια κα τεβα ίνουν  άπό τά  οροπέδια  
τή ς  Τριπόλεω ς. Τ ούς  έχο υ ν  πάρει 
τή  νύχτα  άπό τ ις  φ υ λ α κ ές  νά πλη
ρώσουν μέ τό  άθώο το υ ς  α ίμα τό  
θάνατο  έν ό ς  Γερμανού. Α ντίτ ιμο  

βαρύ, χρυσάφ ι ά νεκ τ ίμ η το  μέ τό  
όποιο θά πληρωθή ένα  τίποτα σ χε
δόν, έν α ς  άνθρωπος, έν α ς  ξ έν ο ς  
πού γ ίν ετα ι ένα  τίποτα όταν κατα 
π ατάει χωρίς συνείδηση τό  ιερό  
χώμα έν ό ς  άλλου λαού.

«Γέροι, νέο ι, παιδιά καί μιά γυνα ί
κα μαζί το υ ς , οπλισμένο ι μ έ τήν 
ψυχή το υ ς , δ έν  θά ντροπ ιάσουν ως 
τήν  τε λ ευ τα ία  στιγμή τή ν  ιστορία 
το υ ς . Δ έν  θά κλάψ ουν. Θ ά τρα γου 
δήσουν γιά τό ν  έα υ τό  το υ ς , γιά  τήν 
πατρίδα, γ ιά  τήν  έ λ ε υ θ ε ρ ία το υ ς  καί 
γιά  τό  μέλλον  το υ ς . Θά παρατα
χθούν καί θά σ ταθούν όρθ ιο ι σά νά 
μή σ υμβα ίνει τίποτα. Θά γυρ ίσουν 
καί θά δοϋν τό ν  Τ α ΰ γετο  γιά  τ ε λ ε υ 
τα ία  φορά, κι έν α ς  μ ικρός ήρωας,

Σ τ ή ν  ά π έν α ν τι σ ελ ίδα : ' Η  Σ π ά ρ τη  όπω ς ή τα ν  
τό  1 8 5 0 . (π ίνακας το ϋ Α . S. ARGENT). Ε π ά 
νω: Μ ιά  χω ριάτισσα μ έ  τή  ρ όκα  τη ς , κ ο ντά  
σ τό ν  τόπ ο  τή ς  θυσ ίας. Α ρ ισ τερ ά  κάτω : Ό  
Κ α ρ β ο ύ νη ς , τ ε λ ε υ τ α ίο ς  δ εξ ιά , μ έ  γ ια τρ ο ύ ς  
καί ν ο σ ο κ ό μ ες  σ ' έν α  π ρ ο κ εχ ω ρ η μ ένο  ια 
τ ρ ε ίο  σ τή  Π ίνδ ο  κ α τά  τή  δ ιά ρ κ ε ια  το ϋ  
π ολέμου.

πολύ μ ικρός γιά  νά δ ίν ε ι στόχο 
σ τούς ά ν τρ ες  τού  έκ τελ εσ τ ικ ο ύ  ά- 
ποσπάσματος, β ά ζε ι π έ τρ ες  τή  μία 
πάνω στήν άλλη, ά ν εβ α ίν ε ι σ τ έ κ ε 
τα ι όρθ ιος, γ ίν ε τα ι ίσος μέ το ύ ς  
ά λλους. Ή  ψυχή του  ή τα ν  ίση σέ 
ύ ψ ος μέ τ ις  ψ υ χ ές  τών άλλων, 
έ γ ιν ε  ίσο καί τό  σώμα του . Ισο μέ τό  
άνάστημα τού  Καρβούνη καί τού  
Γ ιατράκου, μέ τό  άνάστημα τών 
άλλων, ίσο μέ τό  άνάστημα τή ς  
πατρίδας».

Π έρασαν τρ ιάντα  έπ τά  χρόνια  ά 
πό τό τε .

Ο ί π ορτοκαλ ιές  ξανάνθ ισαν στήν 
Σπάρτη καί μαζί το υ ς  τό  χαμ όγελο  
τή ς  ζω ής. Ό μ ω ς , ο ι μ νή μ ες  τών 
ήρώων τη ς  μένουν  ζω ντα νές . Α 
κόμα καί σήμερα  συναντά  κα νε ίς  
έκεΤ μ α υ ρ ο φ ο ρ ο μ έν ες  γ ρ ιο ύ λ ες , 
ζω ντανά κατάλοιπα μ ιάς τρ α γ ικής 
έπ οχής. Δ έν  ξ έρ ο υ μ ε , άν άνάμεσά  
το υ ς  βρ ίσκετα ι ή γρ ιά  Τζιβανοπ ού
λου.

Τ έσ σ ερ α  παιδιά ε ίχ ε  χάσ ε ι στό 
Μ ονοδέντρ ι.

Κ ι έσ τρ ω νε τά  κρεβά τια  το υ ς  τό  
πρωί καί τά  ξέσ τρ ω νε τό  βράδυ...

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Αργοπεθαίνουν στούς τεχνητούς παραδείσους

Γράφει ό κ. Γ. Βαξεβανίδης

ΝΤΑΝΣ ΤΣΑΡΛΣ

Δ υναμικά οί γυναίκες διεκδικοϋν 
τήν θέσι τους καί στις άξιόποι- 

νες πράξεις, στόν κοινωνικό ύπόκοσμο, 
οτά περιθωριακά άτομα, όπως τήν διεκ- 
δικοϋν καί σέ όλες τις εκδηλώσεις τής 
ζωής. Καί μάλιστα, στόν τομέα τής 
μεταφοράς καί έμπορίας ναρκωτικών 
έχουν κατακτήσει μιά «επίζηλη θέσι».

Αύτό είναι τό συμπέρασμα ειδικευμέ
νων άξιωματικών τών Σωμάτων ' Ασφα
λείας, πού άσχολοϋνται μέ τή δίωξι τών 
ναρκωτικών, μετά άπό σωρεία περιπτώ
σεων πού τούς άπασχόλησαν τά τελευ
ταία χρόνια.

Οί άξιωματικοί αύτοί, μάλιστα, διαπι
στώνουν πώς οί άλλοδαπές - κυρίως οί 
νέες - πού έρχονται σάν τουρίστριες 
στή χώρα μας, είναι σέ άπίστευτα ύψη- 
λό ποσοστό τοξικομανείς καί, σέ πολ
λές περιπτώσεις, παρασύρουν νέα παι
διά, Ελληνόπουλα, στό θανάσιμο πά
θος.

Αφορμή γιά τήν έρευνα αύτή έδωσε 
τό γεγονός τής συλλήψεως, τριών νέ
ων κοριτσιών μέσα σέ «τεκέ» τού Κολω- 
νοϋ, μαζί μέ άλλους τοξικομανείς κα
θώς καί ή άποκάλυψι πώς ή ίδιοκτήτρια 
τού «τεκέ» ήταν μιά κοπέλλα 20 μόλις 
έτών.

"Ας δούμε όμως, πώς διαμορφώθηκε 
ή συμμετοχή τών γυναικών - νέων κορι- 
τσιών πάντοτε - στό «κύκλωμα» τής 
έμπορίας τών ναρκωτικών, σέ ποιά έ- 
κτασι παρουσιάζεται σήμερα στή χώρα 
μας καί πόσο «πλήρωσε» μέχρι τώρα ό 
γυναικόκοσμος τής Ελλάδος τή συμ
μετοχή αύτή.

Βασικά πρέπει νά πούμε πώς στή 
δεκαετία 1960 - 1970 οί γυναίκες τοξι
κομανείς ήσαν έλάχιστες καί συγκατα
λέγονταν μεταξύ τών γυναικών έλευ- 
θερίων ήθών.

Από τήν άρχή τής δεκαετίας τού 
1970 -1980 ή έξάπλωση τών ναρκωτι
κών ύπήρξε ραγδαία καί ή συμμετοχή 
τών γυναικών άνάλογη μέ τή γενική 
αύξηση άν όχι καί, ποσοστιαίως μεγαλύ
τερη. Καί φθάσαμε στό 1980 μέ έξά-

πλωσι τών ναρκωτικών άκόμη κάί μετα
ξύ τών μαθητριών διαφόρων ιδιωτικών, 
κυρίως, λυκείων.

Εκεί όμως, πού ή κατάσταση είναι 
έξαιρετικά σοβαρή είναι ό τομέας τών 
άλλοδαπών κοριτσιών, πού έπισκέπτον- 
ται τή χώρα μας σάν τουρίστριες καί 
μεταφέρουν τό πάθος τους στήν έλλη- 
νική νεολαία, μέ τήν όποια συναναστρέ
φονται.

' Αξιωματικός ειδικής ύπηρεσίας τών 
Σωμάτων Ασφαλείας μάς είπε ότι ό 
άριθμός τών νεαρών τουριστριών πού 
έρχονται στήν ' Ελλάδα καί κάνουν χρή- 
σι ναρκωτικών - κυρίως χασίς - είναι 
τόσο μεγάλος, πού προσδιορίζεται στό 
70%! Καί πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

« Αν τρέχαμε κάθε φορά πού έχου
με πληροφορίες πώς σέ μιά συντροφιά 
άλλοδαπών γίνεται χρήσι χασίς, θά χρει
αζόταν νά έχουμε δύο συντάγματα ειδι
κευμένων άνδρών στή διάθεσί μας*.

ΓΚΡΗΝ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
' Από τά πράγματα είμαστε άναγκασμέ- 
νοι - πρόσθεσε - νά κάνουμε έπιλογή καί 
κινητοποιούμεθα, όταν οί πληροφορίες 
είναι γιά ήρωίνη ή άλλα «σκληρά» ναρ
κωτικά.

Καί πράγματι, άξιωματικοί, πού έχουν 
ύπηρετήσει στήν έπαρχία καί κυρίως 
στις Κυκλάδες, έχουν προσωπικές έ-

μπειρίες γιά έκτεταμένη χρήσι ναρκωτι
κών άπό άλλοδαπούς καί κυρίως νέες 
στά μπάρ καί τις ντισκοτέκ, πού έχουν 
«φυτρώσει» κατά έκατοντάδες.

' Αλλά καί στήν ' Αθήνα, ή κατάστασι 
δέν είναι καλύτερη. Τό 1974 ή Υπηρε
σία Διώξεως Ναρκωτικών τής Γενικής 
' Ασφαλείας ' Αθηνών συνέλαβε 10 Έλ- 
ληνίδες γιά έμπορία, κατοχή ή χρήσι 
ναρκωτικών καί 7 άλλοδαπές. Τό 1975 
συνέλαβε 12 ' Ελληνίδες καί 10 άλλο
δαπές. Τό 1976 συνέλαβε 13 Έλληνί- 
δες καί 12 άλλοδαπές. Τό 1977 συνέ
λαβε 13 ' Ελληνίδες καί 13 άλλοδαπές. 
Τό 1978 συνέλαβε 10 'Ελληνίδες καί 
14 άλλοδαπές καί τό 1979 συνέλαβε 10
Ελληνίδες καί 14 άλλοδαπές.
"Ετσι, οί γυναίκες τοξικομανείς, μέ 

βάσι τόν άριθμο τών συλλαμβανομένων 
μόνο στήν περιοχή εύθύνης τής ' Αστυ
νομίας Πόλεων (γιατί γιά τήν περιοχή 
τής Χωροφυλακής Προαστίων δέν ύ- 
πάρχουν σχετικά άναλυτικά στοιχεία) 
κυμαίνονται άπό 17 έως 24 κάθε χρόνο, 
άπό τις όποιες οί 14 είναι άλλοδαπές, 
δηλαδή ποσοστό 40% μεγαλύτερο άπό 
κείνο τών ' Ελληνίδων.

' Αναζητώντας τούς λόγους γιά τήν 
έξάπλωσι τών ναρκωτικών στόν γυναι
κόκοσμο, διαπιστώσαμε ότι τό γεγονός 
οφείλεται στούς άκόλουθους λόγους:

-  Στό ότι οί γυναίκες είναι περισσό
τερο εύαίσθητες καί, ώς έκ τούτου, μέ 
περισσότερα προβλήματα, τή λύσι τών 
όποιων άναζητούν στή χρήσι ναρκωτι
κών.

-  Πέφτουν εύκολα θύματα διαφό
ρων έμπόρων ναρκωτικών, πού τις συ
νηθίζουν σέ αύτά, γιά νά μπορούν νά τις 
χρησιμοποιούν στή μεταφορά.

-  Είνα εύκολο νά έξαπατηθοϋν καί 
νά δοκιμάσουν τά ναρκωτικά μέ τή 
μορφή ενός τσιγάρου στήν άρχή, πού 
περιέχει χασίς.

Η διερεύνηση ύποθέσεων έμπορίας
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ΝΤΕΝΙΣ ΣΥΝΤΝΕΎ"

ναρκωτικών άπέδειξε ατούς ασχολού
μενους μέ τό θέμαάστυνομικούς, ότι οί 
περισσότερες άπό τις κοπέλλες τοξι
κομανείς παρασύρθηκαν άπό άνδρες 
πού έκαναν χρήσι ναρκωτικών, είτε γιά 
νά μή διακόψουν τό δεσμό τους είτε 
γιατί τις έπεισαν πώς «τά ναρκωτικά

είναι άκίνδυνα».
Έτσι, βρέθηκαν σ' ένα κόσμο περι

θωριακό, σ' ένα κύκλωμα πού μισεί τόν 
ύπόλοιπο κόσμο καί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, έφθασαν στην πορνεία, 
γιά νά μπορέσουν νά έξασφαλίσουν τήν 
«δόσι» τους, ή καί στην κλοπή δπως ή 
Σουηδέζα πού συνελήφθη πρό καιρού 
όταν μαζί μέ τό φίλο της είχαν διαρ- 
ρήξει ένα φαρμακείο στό Ψυχικό.

"Οσες άπό τις κοπέλλες αύτές δέν 
έτυχε νά γίνουν γνωστές στις άστυνο- 
μικές άρχές καί δέν συνελήφθησαν 
άκόμη, έγιναν μεταφορεΐς-έμποροι ναρ
κωτικών. Καί αύτό, γιατί οί σεσημασμέ
νοι φίλοι τους τις χρησιμοποιούν, έπει- 
δή είναι άγνωστες στις άστυνομικές 
Αρχές, γιά τή μεταφορά ναρκωτικών 

άπό τή μιά χώρα στήν άλλη.
Σάν ένδεικτική περίπτωσι θά άναφέ- 

ρουμε τις ' Ολλανδέζες Καρίν Σάκ καί 
Σάσκια βάν Ντεουντέκουμ, πού συνε
λήφθησαν πρό διετίας ένώ μετέφεραν 
20 κιλά ήρωίνης, άξίας 70 έκατομμυ- 
ρίων δραχμών.

Βέβαια, οί δύο 'Ολλανδέζες είχαν 
μπλέξει μέ διεθνές κύκλωμα έμπόρων 
τού «λευκού θανάτου», άλλά καί οί 
άλλες δέν άποφεύγουν τή χρησιμοποί- 
ησί τους γιά τή διαμετακόμισι τών ναρ
κωτικών. Οί φίλοι τους, πού συνήθως 
είναι άτομα γνωστά στήν ' Ιντερπόλ καί 
διάφορες τοπικές άστυνομικές ' Αρχές, 
τις χρησιμοποιούν μέ τούς άκόλουθους 
τρόπους:

Ενα ακόμα θύμα

α) Φεύγουν χωριστά ό έμπορος ναρ
κωτικών -γνωστός στις άστυνομικές 
Αρχές- μέ τήν φίλη του. Εκείνος 

άγοράζει σέ κάποια χώρα τού έξωτερι- 
κοΰ, καί κυρίως τής Μέσης ή "Απω 
Ανατολής, τήν ποσότητα ναρκωτικών, 

πού σκοπεύει νά είσαγάγη στή χώρα. 
Έπειτα, έπιστρέφουν καί πάλι χωριστά 
στά σύνορα. Εκείνος, σάν ύποπτος, 
περνάει άπό τόν τελωνειακό καί άστυ- 
νομικό έλεγχο καί, φυσικά, ούτε οί τε
λωνειακοί ούτε οί άστυνομικοι βρίσκουν 
στις άποσκευές του τίποτε ύποπτο. 
Ακολουθεί, όμως, ή κοπέλλα ή όποια, 

τις περισσότερες φορές, δέν δημιουρ
γεί ύπόνοιες καί δέν έλέγχεται σχολα
στικά -σάν μή σεσημασμένη- γιά τήν 
άνεύρεσι ναρκωτικών. " Ετσι, καταφέρ
νει τις περισσότρες φορές νά είσαγάγη 
λαθραίως στή χώρα τόν άργό θάνατο.

β) "Αλλες φορές, ή κοπέλλα παίζει 
ρόλο φίλης-συντρόφου τού λαθρέμπο
ρου, ό όποιος έμφανίζεται σάν τουρί
στας καί ξεγελά τούς άστυνομικούς.

Στό σημείο αύτό, ίσως νά προκύψη τό 
έρώτημα: Πώς καταφέρνουν οί κοπέλ
λες νά εισάγουν τά ναρκωτικά στή χώ
ρα;

ΝΤΑΝ
ΚΑΘΡΙΝ

' Απάντηση στό έρώτημα δίνει ή «ά- 
στυνομικη πείρα». Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη άπό τήν Ασφάλεια 'Α 
θηνών Αύστραλέζα, πού έμφανιζόταν 
ώς κουτσή καί έκρυβε ήρωίνη μέσα στις 
κούφιες μεταλλικές πατερίτσες της. 
Συνελήφθη άπό τήν ' Ασφάλεια Προα
στίων ' Ελληνίδα, πού έκρυβε φιαλίδιο 
μέ ήρωίνη μέσα στόν κόλπο της. Οί δύο 
Ολλανδέζες, γιά τις όποιες μιλήσαμε 

προηγουμένως, είχαν κρύψει τά 20 κιλά 
τής ήρωίνης μέσα στις βαλίτσες ειδικής 
κατασκευής, μέ διπλούς πάτους, πού 
τούς προμήθευσε τό συνδικάτο, γιά 
λογαριασμό τού όποιου ταξίδευαν.

Ο περισσότερο συνηθισμένος τρό
πος είναι ή άπόκρυψι τών ναρκωτικών 
σέ ειδικές κρύπτες αύτοκινήτων, μέ τά 
όποια οί κοπέλλες ταξιδεύουν δήθεν 
σάν ζευγάρια μέ τόν φίλο τους όδικώς.

Τις κοπέλλες αύτές, πού δέν είναι 
σεσημασμένες καί πού χρησιμοποιούν

το  άπό έμπορους ναρκωτικών γιά τή 
μεταφορά τού λαθρεμπορεύματος, τις 
άποκαλούν στό «κύκλωμα» «βαπορά
κια».

Τά διασημότερα «βαποράκια» πού έ 
γιναν γνωστά τά τελευταία χρόνια, ήταν 
άπό τις ' Ελληνίδες οί άδελφές Γεωρ- 
γιάδου, ή Μαρία Φωτοπούλου, ή Θεο
δώρα Μεγαλοοικονόμου, ή "Αντζελα 
Δημητρίου, ή Βίλμα Μπισκόγλου, ή Βικ
τωρία Πεταλωτή καί ή ' Αθηνά Χατζάκη.

' Από τις άλλοδαπές θά άναφέρουμε 
τις Καρίν Σάκ καί Σάσκια βάν Ντεουντέ
κουμ, τήν Άνεγκρέτ Μπράουν, τήν 
Ράννερ Στέιντυ, τήν "Ανν Φρήντμαν, 
τήν "Αν Σόπερ καί, πρόσφατα, τήν Μό- 
νικα-Σαμπίνε Μπέλμαν.

-  Βέβαια, ή «συμμετοχή» τών γυναι
κών στό κύκλωμα τών ναρκωτικών δέν 
σταματά έδώ ." Εχει άντίθετα, διαπιστω
θεί ότι οί γυναίκες -πάντοτε νέες κο
πέλλες- δέν λείπουν άπό τούς «τεκέ-

U
δες», όπου γίνεται ομαδική χρήσι ναρ
κωτικών καί κάποτε όπως στήν τελευ
ταία περίπτωσι είναι καί ίδιοκτήτριες 
τού «τεκέ».

Στις άρχές, τό ναρκωτικό έρχεται γιά 
τις κοπέλλες σάν συμπλήρωμα ένός 
σεξουαλικού οργίου. ' Αλλά, πολύ γρή
γορα, τό σέξ ύποχωρεί καί ή κοπέλλα 
καθίσταται άναίσθητη, έρμαιο πλέον τού 
ναρκωτικού, μέχρι πού οδηγείται σέ 
καταστάσεις τραγικές, όπως στή σύλ- 
ληψι, στά δικαστήρια, στις φυλακές καί 
στά ψυχιατρεία γιά άποτοξίνωσι.

Γιά τις περισσότερες, ό δρόμος δέν 
σταματά έκεΐ. Ήδη έχουν σημειωθή 
άρκετοί θάνατοι, σέ ήλικίες μεταξύ 20 
καί 25 χρόνων, όπως στήν περίπτωσι 
τής Βολονάκη, πού συγκλόνισε πρό δύο 
έτών τό πανελλήνιο.

Κλείνοντας τήν έρευνά μας, θά πρέ-

Συνέχεια στή σελ. 160
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ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ

ΘΥΜΑΤΑΙ ...
εΙβΙβΙεΙεΙεΙεΙεΙεΙε ΙεΙε Ιε Ιε Ιε ΙεΙεΙε ΙεΙ

Ο Π ΩΣ κάθε χρόνο, έτσ ι κα ί ε 
φ έτο ς  έγ ινε σ τό  Σ ύνταγμα  

χω ρ οφ υλα κής Μ α κρ υγ ιά ννη  ή κα 
θ ιερω μένη  επ έτειος τώ ν μαχώ ν τω ν 
άνδρώ ν τώ ν Σω μάτω ν ' Α σ φ α λε ία ς  
κατά  τώ ν κομμουνισ τώ ν.

Γιά τό  νόημα  κα ί τη  σημασ ία  τής 
επ ετε ίου  μ ίλησε ό Υπουργός Δ η - 
μοσ. Τάξεως κ. Δ . Δ αβάκης, ό ό 
ποιος είπε:

«Τό τελεσθέν μόλις πρό ολίγου μνη- 
μόσυνον· εις τόν ιερόν τούτον χώρον 
όστις καθηγιάσθη όιά τού αίματος τών 
ύπερασπιστών τού Συντάγματος Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη καί τελούμε- 
νον κατά παράδοσιν άπό 25/ετίας καί 
πλέον άπό όλας τάς έκάστοτε Κυβερ
νήσεις, άποσκοπεϊ κυρίως ν' άποτίση 
φόρον τιμής πρός τούς ηρωικούς νε
κρούς τών Σωμάτων Ασφαλείας οί 
όποϊοι έπεσαν ύπέρ τής ελευθερίας 
μας, τής διατηρήσεως τού φιλελευθέ
ρου Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος 
καί τού Κοινωνικού μας καθεστώτος.

Μας ύπενθυμίζει άκόμη, τήν επάρα
τον εχθρικήν κατοχήν εις τήν οποίαν
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ήχθη ή Χώρα μας μετά σκληρόν καί 
άνισον, αλλά ήρωίκόν αγώνα όστις 
προεκάλεσε τόν παγκόσμιον θαυμα
σμόν, εναντίον δύο πανισχύρων Αύτο- 
κρατοριών έκφραζομένων διά δύο ό- 
μοειδών ολοκληρωτικών καθεστώτων 
τού Ναζισμού καί τού φασισμού, αίμά- 
σουσα, εξουθενωμένη, ανοργάνωτος, 
ανίσχυρος καί ανυπεράσπιστος. ' Ως νά 
μήν έφθανε δέ ή φρικτή κατοχή, ήλθε 
μιά άλλη μορφή ολοκληρωτισμού, ό 
κομμουνισμός καί εκμεταλλευόμενος 
τόν πατριωτισμόν τών βασανισμένων 
άπό τόν Ναζισμόν καί τόν φασισμόν 
' Ελλήνων, τάς φιλελευθέρας των πε
ποιθήσεις καί τάς δημοκρατικός των 
άρχάς, έπεδίωξε νά έπικρατήσει διά 
μεθόδων άγνώστων εις τήν ' Ελληνικήν 
πολιτικήν ζωήν καί νοοτροπίαν.

"Ετσι, μετά τήν άπελευθέρωσίν μας 
έκ τής τετραετούς έχθρικής κατοχής καί 
τήν δημιουργίαν αντιπροσωπευτικής 
Κυβερνήσεως έξ όλων τών πολιτικών 
Κομμάτων, καί ένώ τό 'Ελληνικόν "Ε
θνος άρχισε νά έλπίζη ότι ή χώρα μας 
θά άνεσυγκροτεϊτο καί ό ταλαιπωρημέ
νος λαός μας θά άνεκουφίζετο τα-

Γιά τήν ηρωική 
άμυνα

στοΰ Μακρυγιάννη
χέως, ένα άπό τά κόμματα πού μετεϊχον 
εις τήν πράγματι ' Εθνικήν εκείνην Κυ- 
βέρνησιν, τό Κομμουνιστικόν, έπεχεί- 
ρησε διά βιαίων μέσων καί μεθόδων 
τήν κατάληψιν τής εξουσίας.

Εις τήν έπιδίωξίν του αύτή ό κομμου
νισμός εύρεν άντιμετώπους καί τούς 
άνδρας τών Σωμάτων Ασφαλείας, οί 
όποιοι έκτελοΰντες ώς όργανα τής Τά
ξεως τό καθήκον των, άντέστησαν δΓ 
όλων τών εις τήν διάθεσίν των έλλειπών 
μέσων, ύπείκοντες εις τάς έντολάς τής 
νομίμου Κυβερνήσεως τής Χώρας. Καί 
έξετέλεσαν τό καθήκον των εις τό άκέ- 
ραιον, διότι άντέστησαν εις τήν επιδίω
ξιν τών όπαδών ένός Κόμματος νά 
καταλάβη βιαίως τήν εξουσίαν, ύπε- 
στήριξαν τήν νόμιμον Κυβέρνησιν τής 
Χώρας καί ύπερασπίσθησαν τό νόμι
μον καθεστώς.

Τά όργανα τής Τάξεως δέν έκαμαν 
τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον άπό 
ό,τι έχουν χρέος πάντοτε νά κάνουν 
εναντίον όποιουδήποτε ήθελε έπιχει- 
ρήση κατάλυσιν τής οποιοσδήποτε πο-' 
λιτικής παρατάξεως νόμιμον λαοπρό- 
βλητον εξουσίαν διά τής βίας.



«... ’ Εκινήθησαν τρεις ομάδες αστυνομικών καί άφοΰ συνεπλάκησαν μέ πείσμα πρός τούς κομμουνιστάς, τούς άπώθησαν στην 
πλατεία Κουκακίου καί έτσι έλυσαν τήν πολιορκία τοΰ Συντάγματος Μακρυγιάννη άπό τη βορεία πλευρά. Κατά τήν επιχείρηση 
αύτή ή Σχολή είχε δύο σοβαρούς τραυματίας, τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους Μ. Χαλκιάν καί Β. Πανουσάκην.
Ή  επιτυχής αύτή ενέργεια τής Σχολής 'Υπαστυνόμων ενθουσίασε τούς αμυνόμενους στό Σύνταγμα Μακρυγιάννη καί όταν 
μερικοί άπ’ αύτούς ήλθαν σ ’ επαφή μέ τούς δοκίμους τούς αγκάλιασαν καί τούς κατεφίλουν...».

Σ τ ις  φ ω το γ ρ α φ ίε ς  μ ερ ικ ο ί άπό το ύ ς  ά σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  π ού π ήρα ν μ έ ρ ο ς  σ τή ν  έπ ιχ ε ίρ η σ η  β ο ή θ ε ια ς  το ύ  Σ υ ν τά γ μ α το ς  Μ α κ ρ υ γ ιά ννη  κ α ί σ τή ν  
ά μ υ ν α τ ο ύ  Β '  ' Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ  Τ μ ή μ α το ς . ' Α π ό ά ρ ισ τερ ά  π ρός τά  δεξιά. Π ρ ώ το ς  κ α ί δ ε ύ τ ε ρ ο ς  ο ί Α σ τυ ν ό μ ο ι ’ Α να σ τα σ ίο υ  κ α ί Σ τα μ α τ ιά δ η ς . Ο  
τ ρ ίτο ς  ό ' Υ π ασ τυ ν ό μ ο ς  Π ο τά κ η ς  Σ τα ύ ρ ο ς , τ έ τ α ρ τ ο ς  ό  ά ρ χ ιφ ύ λ α ξ Κ α λ ο γ ερ ό π ο υ λ ο ς  Γ εώ ργ ιος , π έμ π το ς  ό  Α σ τυ ν ό μ ο ς  Β. Κ ο μ ψ ό ς  Σ π υρ ίδω ν  
κ α ί έ κ τ ο ς  ό  Α σ τυ ν ό μ ο ς  Α. Ζ α ρ ο ύ λ η ς  Ιω άννης. Ο ί τ έ σ σ ε ρ ε ις  τ ε λ ε υ τα ίο ι, μ ε τ ά  άπό ηρω ική ά μυ ν α  κ α τά  τώ ν  όρ δώ ν το ύ  Ε Λ Α Σ  σ τό  Β '  

Α σ τυ ν ο μ ικ ό  τμ ή μ α  σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν  α ιχμ άλω το ι άπό έ λ λ ε ιψ η  π ο λεμ ο φ ο δ ίω ν  κ α ί μ έ  ά λ λ ο υ ς  ά σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  ώ δ η γή θη κ α ν  σ τή ν  ' Η λιο ύπ ολη  όπου  
κ α ί έ ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν  έ π ε ιτα  άπό ά φ ά ν τα σ τα  βασ ανισ τήρια .

"Εχουν άκουσθή εις τό παρελθόν 
επικρίσεις, ότι όήθεν τό μνημόσυνον 
αύτό αποτελεί άναμόχλευσιν παθών 
καί καλλιεργεί τό μίσος καί διαιωνίζει τά 
πάθη. Θά ήθελα άπαντώννά σημειώσω 
ό τ ι’ή τελετή αύτή μάς θυμίζει καί μάς 
διδάσκει ότι όλοι οί "Ελληνες πρέπει νά 
εϊμεθα εις εξαιρετικός καί κρίσιμους 
εθνικός περιστάσεις όπως οί τής εποχής 
εκείνης, άδελφωμένοι, μακράν προκα
ταλήψεων καί πολιτικών παθών, τά 
οποία μόνον συμφορές μπορούν νά 
φέρουν.

Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη κατά 
τήν γνώμην μου Κράτος ’ Ελεύθερον, 
άνεξάρτητον καί ύπερήφανον, χωρίς νά 
τιμά εκείνους πού έθυσίασαν τήν ζωήν 
των, διά τήν άνεξαρτησίαν τής Πατρί- 
δος καί τάς ελευθερίας τού λαού της. 
Είναι χρέος μας νά τιμώμεν τούς" Ελλη
νες πού έπεσαν μαχόμενοι εις τάς έπάλ- 
ξεις τού καθήκοντος καί θεωρώ άναγ- 
καϊον νά τονίσω ότι μόνον λαοί οί 
όποιοι ίστορικώς ξεκινούν άπό τό μηδέν 
δέν τελούν παρόμοια μνημόσυνα. Λαοί, 
μέ κάποια ιστορία μικρή δι ’ άλλους, 
μεγάλη διά τούς ” Ελληνες, οί όποιοι τήν

λησμονούν, είναι καταδικασμένοι νά 
χαθούν.

' Η ’ Ιστορία εκδικείται τούς άρνητάς 
της.

Θά πρέπει συνεπώς νά ένθυμούμεθα 
ότι διά τήν άνεξαρτησίαν τής Χώρας 
μας, τήν ύπεράσπισιν τών λαϊκών ελευ
θεριών, τήν διατήρησιν καί έπιβίωσιν 
τών δημοκρατικών θεσμών, ήγωνίσθη- 
σαν καί έθυσιάσθησαν κατά τήν έποχήν 
εκείνην τοΰ Δεκεμβρίου 1944 οί ύπε- 
ρασπισταί τοΰ Συντάγματος Μακρυ- 
γιάννη, οί άνδρες τής Χωροφυλακής, 
τής Αστυνομίας τών Πόλεων καί τοΰ 
Πυροσβεστικού Σώματος καί δι' αύτό 
είναι άξιοι τής εύγνωμοσύνης τοΰ "Ε
θνους. Εύγνωμοσύνην τήν όποιαν καί 
εκφράζω ώς μέλος τής ' Εθνικής άντι- 
προσωπείας, άποτίων ώς Υπουργός 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, φόρον 
τιμής πρός τούς ήρωίκούς νεκρούς τών 
Σωμάτων Ασφαλείας».

Μ έ τή ν  εύ κα ιρ ία  κα ί όσο κι άν 
φ α ίν ετα ι π αράκα ιρο  — οί μνήμες 
δέν έχουν χρονικούς περιορισμούς— 
τά  « Α σ τυ ν ο μ ικ ά  Χρονικά» σέ έλά - 
χ ισ τη  ένδειξη  τ ιμ ή ς  κα ί εύγνω μο

σ ύνης πρός τή μνήμη τώ ν σ υ να 
δ έλφ ω ν ά ξ /κ ώ ν  κα ί κα τω τέρω ν τής 
Ά σ τ υ ν .  Π όλεω ν, τής Χ ω ρ ο φ υ λα 
κής κα ί τού  Π υροσ βεσ τικού  Σώ μα
τος ά φ ιερ ώ νου ν  α ύτές  τ ίς  σελ ίδες.
’ Α ν τ ί άλλου  ρεπορτάζ κρ ίθηκε σκό- 
π ιμον ή δημοσ ίευσ η  ένός ν το κ ο υ 
μέντου , τό  όποιο φ ω τίζε ι πολλές 
άγνω στες πτυχές άπό τό ν  άγώνα 
τών Σωμάτων ’ Α σ φ α λε ία ς  στό Σύν
τα γμα  Μ α κρυγ ιάννη  κα ί τή  γύρω  
περιοχή.

Π ρόκειτα ι γ ιά  μιά «μαρτυρία» τού 
Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Δ /ν τ ο ΰ  'Α ρ χ ιμ α ν 
δ ρ ίτη  Ν ικολά ου  κα ί τή ν  ά ναφ ορά  
τοΰ  τό τε  δ ιο ικη τοΰ  τής Σχολής Ύ - 
π αστυνόμω ν Ά σ τ υ ν .  Δ /ν τ ο ΰ  Α ' 
Γ ιαννούτσ ου  ’ Ιω άννου. Γρά φ ει με
τα ξύ  τώ ν άλλω ν ό Ν ικόλα ος ’ Α ρ χ ι
μανδρ ίτης:

«Στίς 8-12-1944 ήμέρα Παρασκευή, 
ή Σχολή Υπαστυνόμων διετάχθη νά 
μετασταθμεύση στό οίκημα τοΰ φιλο
λογικού Συλλόγου «Παρνασσός» καί ν' 
άναλάβη τήν επιτήρηση καί φρούρηση 
τοΰ τομέως, Πλατεία ’ Ομόνοιας - Ά -
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α υ το ύ ς  ό  σ τρ α τη γ ό ς  Δ α γ κ λ ή ς , ό Μ ο σ χό π ο υ λο ς , ό  Δ ο ύ σ μ α ν η ς , ό  Κ α λ λ ίν σ κη ς  κ α ί ά λλο ι Αξιω ματικοί.
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ΕΝΑΣ Μ ΑΧΗΤΗΣ ΘΥΜ ΑΤΑΙ...
θηνας - Μοναστηρακίου, γιατί τά προ- 
κεχωρημένα Τμήματα τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., εί
χαν γραμμή άναπτύξεως νοτίως καί 
κατά μήκος τής όδοϋ 'Αθήνας. Δυστυ
χώς ή έπιχείρησις αύτή τής μετακινή- 
σεως τής Σχολής Ύπαστυνόμων είχε 
προόοθή, γιατί οί κομμουνισταί σ' όλη 
τή όιαόρομή άπό τά Παλαιό ' Ανάκτο
ρα μέχρι τού οικήματος του «Παρνασ
σού» έβαλαν μέ καταιγιστικά πυρά βλη
μάτων όλμων καί πυροβολικού, πού 
έπεφταν στήν όόό Σταδίου καί γύρω 
άπό τό οίκημα τοϋ «Παρνασσού».

’ Η δύναμις ήταν άκροβολισμένη καί 
εύτυχώς δεν ύπήρξαν θύματα. ' Ο βομ
βαρδισμός όμως έσυνεχίσθη καί μετά 
τήν εγκατάσταση των δοκίμων στον 
«Παρνασσό». Μερικά βλήματα έπλη- 
ξαν τό οίκημα καί έκαναν ζημιές χωρίς 
θύματα, άλλα δέ βλήματα έπεσαν στόν 
' Ιερό Ναό τού ’ Αγίου Γεωργίου Καρύ- 
τση.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας ή 
Σχολή Ύπαστυνόμων διετάχθη νά δια- 
θέση τό ήμισυ τής δυνάμεώς της γιά τήν 
άνακατάλυψη του Β" Άστυν. Τμήμα
τος (Πλάκας), τό όποιο οί κομμουνισταί 
αφού τό λεηλάτησαν τό έγκατέλειψαν.

Πράγματι 60 περίπου δόκιμοι Ύπα- 
στυνόμοι μέ επί κεφαλής τόν ' Αστυνό
μο Ευάγγελον Αναστασίου, καί βοηθό 
του τόν Αστυνόμο Β" Άναστασό- 
πουλο Βασίλειο, άνεπτύχθη κατάλληλα 
άπό τό τέρμα τής όδοΰ φιλελλήνων καί 
άρχισε εκκαθάριση τού εδάφους μέχρις 
ότου μέ διάφορες μιρκοσυμπλοκές έφ- 
θασε στό οίκημα τού Β" Τμήματος καί 
έγκατεστάθη σ' αύτό. ' Αμέσως έγκατε- 
στάθησαν φρουρές επαφής μέ τό Σύνταγ
μα Χωρ/κής Μακρυγιάννη καί άρχισεό 
έλεγχος τών πέριξ οικημάτων καί χώ
ρων καθώς καί τών άτόμων πού κυ
κλοφορούσαν στούς δρόμους.

Οί κομμουνισταί βλέποντας ότι ή 
άνακατάληψις τού Β ' Αστυνομικού 
Τμήματος άποτελοΰσε απειλή στά νώ
τα τους, προκειμένου νά επιτεθούν κα
τά τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μα- 
κρυγιάννη, άρχισαν νά βάλλουν διαρ
κώς τό οίκημα μέ όλμους καί πυροβολι
κό άπό τά ύψώματα τά παρακείμενα 
τού Λυκαβηττού, άπό τόν ’ Αρδηττό, τό 
λόφο φιλοπάππου καί μέ ελεύθερους 
σκοπευτές άπό διάφορα-οικήματα. Οί 
δόκιμοι όμως Ύπαστυνόμοι έμειναν 
σταθεροί στίς θέσις τους όλη τή νύχτα.

Τό άπόγευμα τής 9-12-1944 ή δύ- 
ναμι αύτή άντικατεστάθη άπό τήν ύπό- 
λοιπο δύναμη τής Σχολής Ύπαστυνό
μων.

Λίγη ώρα ύστερα άπό τήν εγκατά

σταση τής νέας δυνάμεώς τών δοκίμων 
Ύπαστυνόμων στό Β ' Τμήμα, έξεδη- 
λώθη ή μεγάλη έπίθεσις τών κομμουνι
στών κατά τού Συντάγματος Χωροφυ
λακής Μακρυγιάννη. Συγχρόνως μέ τήν 
επίθεση κατά τού Συντάγματος Μα- 
κρυγιάννη οί κομμουνισταί έπετέθησαν 
κατά μέτωπον κατά τών προκεχωρη- 
μένων φυλακίων επαφής τής Σχολής 
Ύπαστυνόμων, άπό διάφορες πλευ
ρές, μέ πολλούς ελεύθερους σκοπευ- 
τάς. Σκοπός τής έπιθέσεως αύτής ήταν 
νά καθηλωθούν οί δόκιμοι Ύπαστυνό- 
μοι καί νά μή μπορέσουν νά βοηθήσουν 
τούς μαχομένους στό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη.

Στίς 16.30' μετεδόθη δραματική έκ- 
κλησις τών άμυνομένων στρατιωτικών

Οί ά ρ χ η γο ί τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  Ασφαλείας σέ 
σ τά σ η  π ροσ οχής π ρό το ύ  κ εν ο τα φ ίο υ  τώ ν  
π εσ όντω ν, κ α τά  τή ν  έπ ιμ νη μ ό σ υ ν η  δ έη σ η , 
πού έ γ ιν ε  έ φ έ τ ο ς  α το ύ  Μ α κρυγ ιά ννη .

καί άνδρών τής Χωροφυλακής, όπως 
μέ κάθε θυσία οί αστυνομικοί τού Β' 
Αστυνομικού Τμήματος χτυπήσουν 
τούς κομμουνιστάς πού είχαν κατορ
θώσει ν' ανοίξουν μέ δυναμίτιδα δύο 
ρήγματα στό μανδρότοιχο καί έτοιμά- 
ζοντο νά είσορμήσουν.

Τότε ακριβώς ό επί κεφαλής τής δυ- 
νάμεως τών δοκίμων Ύπαστυνόμων 
Αστυνόμος Παναγιώτης Μαριόλης, έ- 

πετέθη κατά τών κομμουνιστών πού 
είχαν συγκεντρωθή στήν όδό Διονυ
σίου 'Αρεοπαγίτου. Έκινήθησαντρεϊς 
ομάδες αστυνομικών καί άφοΰ συνε
πλάκησαν μέ πείσμα πρός τούς κομ- 
μουνιστάς, τούς απώθησαν στήν πλα
τεία Κουκακίου καί έτσι έλυσαν τήν 
πολιορκία τού Συντάγματος Μακρυ-

γιάννη άπό τή βορεία πλευρά. Κατά τήν 
επιχείρηση αύτή ή Σχολή είχε δυό σο
βαρούς τραυματίας, τούς δοκίμους Ύ- 
παστυνόμους Μ. Χαλκιάν καί Β. Πα- 
νουσάκην.

' Η επιτυχής αύτή ενέργεια τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων ενθουσίασε τούς 
άμυνομένους στό Σύνταγμα Μακρυ- 
γιάννη καί όταν μερικοί απ' αύτούς 
ήλθαν σ' επαφή μέ τούς δοκίμους τούς 
άγκάλιασαν καί τούς κατεφίλουν. Οί 
δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καίτοι έβάλλον- 
το συνεχώς άπό τούς κομμουνιστάς 
διετήρησαν τήν περιοχή αύτή όλη τή 
νύχτα τής 9 πρός 10-12-1944, καίτοι 
έβρεχε ραγδαιότατα. Τό άπόγευμα τής 
επομένης ήμέρας 10-12-1944 ήλθαν 
μηχανοκίνητες ' Αγγλικές δυνάμεις καί 
έγκατεστάθησαν μέσα στό Σύνταγμα 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, οπότε ή 
δύναμις τής Σχολής τών Ύπαστυνό
μων διετάχθη ν' άποσυρθή καί νά πάη 
σ'- ενίσχυση τού νοτίου τομέως, πρός 
τό τέρμα τής όδοΰ Αιόλου. Κατά τήν 
άποχώρηση τής δυνάμεώς έτραυματί- 
σθη ελαφρώς ό δόκιμος Ύπαστυνόμος 
Γεώργιος Μενδρινός».

Καί τώ ρα  ενα  απόσπασμα τής 
επ ίσημης ά να φ ο ρ ά ς  τοϋ  Ά σ τ υ ν .  
Δ /ν τ ο ϋ  A ' Γ ια ννο ύ τσ ο υ  ’ Ιω άννου:

«...Άπό τής 3ης Δεκεμβρίου 1944, 
καθ' ήν, ώς περιγράφω, έγένετο τό 
συλλαλητήριον τών κομμουνιστών καί 
διά τών πυροβολισμών έφονεύθησαν 
καί έτραυματίσθησαν άτομα εκατέρω
θεν, τό κίνημα, δπερ έπεδίωκον οί κομ- 
μουνισταί εϊχεν ούσιαστικώς κηρυχθή. 
' Η ' Αστυνομία ήτο πλέον επί ποδός, 
ένοπλος καί έλαβεν όλα τά μέτρα. ' Η 
δύναμις τών Αστυνομικών Τμημάτων 
διετάχθη νά μείνη εις τ ά  οικεία οικήμα
τα, ενώ έδει νά συμπτυχθή, ϊνα κατα- 
στή, συγκεκροτημένη, ισχυρά δύναμις, 
όπότε θά ήτο άπρόσβλητος. "Ηδη θά 
εξιστορήσω, έν γενικαϊς γραμμαϊς, χρο- 
νολογικώς, τά έπισυμβάντα γεγονότα, 
εις ά έλαβε μέρος ή ύπ' έμέ δύναμις καί 
τά όποια γεγονότα έχω περιγράφει εις τό 
τηρηθέν ήμερολόγιόν μου καί εξάγον
ται έκ τοϋ ' Αρχείου τού συσταθέντος 
Τάγματος.

4. Δεκεμβρίου 1944: Παρέλαβον 4 
αύτόματα όπλα άπό τήν ' Αστυνομικήν 
Διεύθυνσιν, τά όποια διένειμα εις Δοκί
μους Ύπαστυνόμους, ένώ άτομικά τυ
φέκια, ώς προαναφέρω, μάς είχον χο- 
ρηγηθή άπό τής άπελευθερώσεως. Κα
θ' όλην τήν ήμέραν εύρισκόμεθα έν 
άναμονή, ένοπλοι. Τά μέτρα φρουρή- 
σεως τού Μεγάρου τών Παλαιών Ά -
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νακτόρων καί τών πέριξ όόών έξηκο- 
λούθησαν. Άπό τής 10 π.μ. έγένετο η 
κηδεία τών φονευθέντων χθες εις τήν 
Πλατείαν Συντάγματος κομμουνιστών 
μέ μεγάλην πομπήν. Συγχρόνως ήρξαν- 
το πολεμικοί επιχειρήσεις εις διάφορα 
μέρη τής πόλεως, άκουομένων συνε
χώς πυροβολισμών. "Ηρξαντο επίσης 
συλλήψεις κομμουνιστών ύπό διαφό
ρων 'Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί ύφ' 
ήμών. Δύο αίθούσας τών 'Ανακτόρων 
μετέτρεψα εις κρατητήρια, εν διά τούς 
άνδρας καί έν διά τάς γυναίκας.

Τά μέτρα ασφαλείας πέριξ τού Με
γάρου καί τής Λεωφόρου Βασιλίσσης 
Σοφίας έξηκολούθουν.

5 Δεκεμβρίου: Αί συλλήψεις τών κομ
μουνιστών συνεχίζοντο. Αί μάχαι είς 
όλην τήν πόλιν έξηκολούθουν. Οί κομ- 
μουνισταί έπετέθησαν κατά τών Α
στυνομικών Τμημάτων (έκτός τού Α - 
καί Γ ') καί τής Γενικής Ασφαλείας, 
εύρισκομένης εις τήν διασταύρωιν τών 
όδών Πατησίων καί Στουρνάρα. Έπέ- 
βλεπον τήν Λεωφόρον Β. Σοφίας, τόν 
’ Εθνικόν Κήπον καί τήν Λεωφόρον Α 
μαλίας.

Τήν ιδίαν ήμέραν ύπεδέχθην εις τά 
Παλαιά ' Ανάκτορα τούς άστυνομικούς 
ύπαλλήλους τών Αστυνομικών Τμη
μάτων Στ', Θ ', Γ καί ΙΑ ', οϊτινες 
άγωνισθέντες σκληρώς επί διήμερον 
άπεχώρησαν συμπτυχθέντες ύπό τήν 
άνωτέραν πίεσιν τών κομμουνιστών. 
Μετά τής δυνάμεως τού ΣΤ' Τμήματος,

ήλθε καί ό Αστυνομικός Διευθυντής 
Β ' Σταματιάδης Σωτήριος, Διευθυντής 
τής Δ ' ’ Υποδιευθύνσεως.

Τ ό Β '  ’ ΑστυνομικόνΤμήμα άντέστη 
σθεναρώς καί παραμεϊναν άνευ ένι- 
σχύσεως κατελήφθη ύπό τών κομμου
νιστών, οϊτινες ήχμαλώτισαν τούς άν
δρας καί τούς κατεκρεούργησαν, μετα
ξύ τών όποιων ήσαν 4 Αστυνόμοι οί: 
Ζαρούλης Ίω., Κομψάς Σπ., Μπίλιας 
Κωνστ. καί Μακρουθύμιος Γ.

6. Δεκεμβρίου: ' Εξηκολούθησα τά 
μέτρα ασφαλείας πέριξ τών Π. Ανα
κτόρων καί τού εθνικού Κήπου. Έγκα- 
τέστησα φυλάκιον· εις τήν οδόν Η- 
ρώδου τού ' Αττικού καί άπέστελλον 
περιπολίας εις τήν λεωφόρον Β. Σο
φίας. Αί συλλήψεις κομμουνιστών έξη
κολούθουν. Τήν νύκτα τής 5 προς 6ην 
Δεκεμβρίου πληροφορίαι έφερον ότι οί 
κομμουνισταί θά κατήρχοντο εις τό 
Κέντρον τής πόλεως, χρησιμοποιοϋν- 
τες ώς προκάλυμμα γυναικόπαιδα. Τό 
μεσονύκτιον άφύπνισα τούς άνδρες καί 
τούς παρέταξσ εις καθωρισμένα μέρη, 
πλήν ούδεμία έπίθεσις έξεδηλώθη.

7 Δεκεμβρίου: ΔΓ έγγράφου διατα
γής τού Αρχηγού τής Αστυνομίας 
Πόλεων ('Αρχηγός Σαμπάνης Α θ α 
νάσιος) συνεστήθη τό Α ' Τμήμα Α 
στυνομίας Πόλεων μέ δύναμιν τούς 
Δοκίμους ’Υπαστυνόμους καί Μαθη- 
τάς ’ Αρχιφύλακας. Διοικητής ώρίσθη ό 
ύποφαινόμενος (Άστυν. Διευθυντής 
Α ' Γιαννοΰτσος Ιωάννης) καί Ύπο-

Σ τιγ μ ιό τυ π ο  άπό τή ν  όμιλ ία  το ύ  ' Υπ ουργού  
Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξεω ς  κ. Δ α β ά κ η , κ α τά  τή ν  
έ π έ τ ε ιο  τώ ν  μαχώ ν τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α 
λ ε ία ς . ' Ο κ. Δ α β ά κ η ς  έ τό ν ισ ε  ότι τά  ό ρ γα να  
τ ή ς  τά ξ ε ω ς  δ έ ν  έ κ α ν α ν  τ ίπ ο τε  π ερ ισ σ ό τερ ο  
ή ό λ ιγ ό τερ ο  άπό ό τ ι έ χ ο υ ν  χ ρ έ ο ς  π ά ν το τε  νά  
κάν ο υ ν  έ ν α ν τ ίο ν  όπ ο ιουδή π οτε ή θ ε λ ε  έπ ι- 
χ ε ιρ ή σ ε ι τή ν  κατά λυ σ η  τή ς  νο μ ίμο υ  έ ξ ο υ -  
σίας διά  τ ή ς  β ίας.

διοικητής ό Αστυν. Διευθυντής Β' 
Σταματιάδης Σωτήριος.

"Αμα τή λήψει τής διαταγής, μετέβην 
εις τήν αίθουσαν τής Βουλής, ένθα ήτο 
ή Σχολή Άρχιφυλάκων καί διά προ
σλαλιάς ανήγγειλα τήν συγκρότησιν 
τού Τάγματος καί ένεθουσίασα τούς 
άνδρας...

8 Δεκεμβρίου: Καθ' όλην τήν ήμέ
ραν διέθεσα περιπολίας έπί τής όδοΰ 
Πανεπιστημίου μέχρις Όμονοίας, έ- 
κάστης περιπόλου δυνάμεως διμοιρίας, 
πρός σύλληψιν κομμουνιστών καί έπί- 
θεσιν κατ’ αύτών. ' Επίσης άλλη δύνα- 
μις ήσχολήθη εις τήν ταφήν νεκρών εις 
τόν ' Εθνικόν Κήπον.

9 Δεκεμβρίου: ' Εξακολουθούν αί πε
ρίπολοι καί συλλήψεις. Τήν 14ην ώραν 
αποστέλλω τήν 1 ην καί 3ην Διμοιρίαν 
τού 3ου λόχου (Σχολής Ύπαστυνό- 
μων) ύπό τούς Αστυνόμους Α ν α 
στασίου Εύάγγ. καί ' Αναστασόπουλον 
Βασίλειον εις τό Β ' Τμήμα (Πλάκα), 
όπερ Τμήμα είχε καταληφθή ύπό τών 
κομμουνιστών, πρός άντικατάστασιν 
τής δυνάμεως τού ΙΑ ' Τμήματος, όπερ
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ΕΝΑΣ Μ ΑΧΗΤΗΣ ΘΥΜ ΑΤΑΙ...
άπό τής προτεραίας είχεν άνακαταλά- 
βει τό Τμήμα. Έκεϊ καθ' όλην τήν 
νύκτα καί τήν έπομένην οί άνδρες των 
Διμοιριών τούτων έπολέμησαν γενναίως 
κατά τών κομμουνιστών εις συνοικίαν 
Μακρυγιάννη, οί όποιοι ήσκουν πίεσιν 
κατά τού ώχυρωμένου έν τώ οίκήματι 
Συντάγματος Χωροφυλακής. Μεγάλως 
δέ άνεκούφισαν τό πολιοκρούμενον Σύ
νταγμα.

10. Δεκεμβρίου: Τήν 12 ώραν έγκα- 
ταλείπομεν τά Παλαιό Ανάκτορα καί 
έγκαθιστάμεθα εις τό οίκημα τού φιλο
λογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Τήν 
δύναμιν τού Τάγματος ώδήγησα εις 
άραιάν τάξιν, καθ' όσον συνεχώς έπι- 
πτον πανταχοΰ όλμοι. Αφού έγκατέ- 
στησα τούς άνδρας εις τάς αίθούσας, 
έτοποθέτησα φρουράν πέριξ τού· οική
ματος καί εις τρεϊς ταράτσας, καί προέ
βην εις έρευναν όλων τών πέριξ οικιών, 
ήλθον δέ εις επαφήν μετά τού έπί τής 
όδοΰ Λέκκα Α" 'Αστυνομικού Τμήμα
τος (Διοικητής 'Αστυνόμος Καραμπέ- 
τσος). Παρέλαβον 16 αύτόματα όπλα, 
ατινα διένειμα εις τούς λόχους. ' Ετο- 
ποθετήθησαν εις τό Τάγμα 9 Ύπαστυ-

νόμοι προερχόμενοι έκ τής Δ.Ε.Υ., κατά 
τήν σύνθεσιν τού Τάγματος. 'Επίσης 
έτοποθετήθησαν 4 λοχαγοί τού Στρα
τού. Οί όλμοι έπιπτον βροχηδόν πέριξ 
τού κτιρίου «Παρνασσός» ών 3 έπί τού 
έναντι Ναού 'Αγίου Γεωργίου Καρύ- 
τση, εύτυχώς άνευ θυμάτων, εκτός μιας 
κορασίδος φονευθείσης-εις τό πεζο- 
δρόμιον.

Τήν 15ην ώραν άποστέλλω τήν 2αν 
Διμοιρίαν τού 3ου λόχου (Σχολή ' Υπα- 
στυνόμων) δυνάμεως 33 άνδρών, ύπό 
τόν 'Αστυνόμον Μαριόλην Παναγιώ
την, εις τό Β ' Τμήμα (Πλάκα) πρός 
άντικατάστασιν τών δύο Διμοιριών, αϊ- 
τινες εϊχον σταλή άπό τής χθές. Καί οί 
άνδρες τής Διμοιρίας αύτής έπολέμη
σαν γενναίως μέ τούς κομμουνιστάς, 
πολιορκοΰντας τό Σύνταγμα Μακρυ- 
γιάννη, καθ' όλην τήν ήμέραν καί νύ
κτα. Τήν 17ην ώραν έτραυματίσθησαν 
δΓ όλμου είς τήν οδόν Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, καθ' ήν στιγμήν έπολέ- 
μουν, οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής 
Διμοιρίας αύτής: 1) Χαλκιάς Μάρκελ- 
λος, 2) Κολινιάτης Βασίλειος καί 3) 
Πανουσάκης Βασίλειος, σοβαρώτερον

Τ Α  Σ Ο Β Α Ρ Α  
Μ Ε  Γ Ε Λ Ι Ο

Ο ΚΑΝΕ πάλι τό θαύμα του! Ποιος; 
' Ο άνίκατε μάχαν, ποιος άλλος. ' Ο 

έρωτας καλέ! ‘ Εχομε κι άλλον, πού νά 
μάς κάνει άνω-κάτω; Αλλά άς πάρουμε 
τά πράγματα άπ’ τήν άρχή!

"Ενας επιπλοποιός στή Νίκαια πήγε 
στήν Αστυνομία καί άνέφερε, ότι ό 
νεαρός υπάλληλός του τού 'κλεψε τήν 
κόρη του ’ Ελευθερία, πού κι αύτή προη
γουμένως έκλεψε άπό τό σπίτι έκατό 
χρυσές λίρες καί διάφορα χρυσαφικά.

Ο νεαρός ύπάλληλος βρέθηκε στήν 
άνάγκη νά κάνει τήν άπαγωγή γιατί δέν 
έβρισκε άλλο τρόπο ν ' άποκτήσει τήν 
άγαπημένη του. Βλέπετε ό πατέρας 
τής όμορφης κοπέλας ούτε ήθελε ν ’ 
άκούσει κουβέντα γιά τήν ένωση τού 
υπαλλήλου του μέ τήν κόρη του. Ο 
έρωτας τών δύο νέων τόν άφησε ασυγ
κίνητο. Οί τρυφερότητες μέσα σ ' ένα 
επιπλοποιείο δέν βρίσκουν εύκολα θέ
ση. Κι όμως, ό έρωτας τών δύο νέων 
γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε έκε ϊ μέσα! 
’ Ο νεαρός άντίκρυσε τήν όμορφη καί 
χαριτωμένη Ελευθερία, ένώ πριόνιζε 
κάποια σανίδα καί παρά λίγο άπ' τή

Απαγωγή
συγκίνηση καί τήν ταραχή του νά πριο
νίσει καί τά δάχτυλά του. ’Απ’ τή μέρα 
έκείνη ήταν άφηρημένος. Πολλές φο
ρές, ένώ έργαζότανε τραγουδούσε:

«Πειράζει πού είμαι φτωχός καί μπα- 
τήρης πειράζει:

'Αφού τή λατρεύω, βρέ ό κακομοί
ρης πειράζει: Ό χ ι δέν πειράζει...».

’Αλλά, άν οί σανίδες έχουν ρόζους 
πού άντιστέκονται στό πριόνι, οί τρυφε
ρές καρδιές δέν προβάλλουν καμιά 
άντίσταση, όταν πρόκειται νά πριονι
στούν. Κι ή καρδιά τής ’Ελευθερίας 
πριονίστηκε. Τώρα, όμως, οί ρόζοι φα
νήκανε στήν πατρική καρδιά καί τό 
πριόνι τού νεαρού τεχνίτη σταμάτησε.

Ό  πατέρας είχε έμπιστοσύνη στήν 
τέχνη του. Χιλιάδες φορές έκανε μέ 
τήν πλάνη του λείο καί στιλπνό καί τό πιό 
χοντρό σανίδι. Καί δέ θά πλάνιζε αύτός, 
δέ θά μαλάκωνε, τ/ς τρυφερές καρδιές 
τών δύο παιδιών; Κι όμως, νά πού έπεσε 
έξω καί τήν έπαθε αύτή τή φορά ό 
έμπειρος τεχνίτης. Κρατώντας τήν πλά
νη τού ξυλουργού, έπεσε στήν πλάνη

τών άλλων τραυματισθείς.
11 Δεκεμβρίου: Τήν 4 .3 0 'π.μ. ώραν 

έπληροφορήθημεν ότι έλασϊται έτοπο- 
θέτησαν βαρύ πολυβόλον είς οικίαν 
οδών Αιόλου — Ά γ· Ειρήνης. Άπέ- 
στειλα τόν ' Υποδ/τήν Σταματιάδην καί 
τόν Λοχαγόν Πανέτσον μετά δυνάμεως 
καί ένήργησαν άνίχνευσιν. τ Ηλθον είς 
επαφήν μετά τού Υπουργείου Ναυτι
κών καί τού Α ' Τμήματος καί έτοποθέ- 
τησαν προκεχωρημένον φυλάκιον είς 
τήν οδόν Κολοκοτρώνη.

Τήν 8 π.μ. έστειλα μίαν Διμοιρίαν είς 
τό Β ' Τμήμα πρός άντικατάστσιν τής 
άπό τής προηγουμένης ήμέρας σταλεί- 
σης Διμοιρίας τού Αστυνόμου κ. Μα
ριόλη Παν. Ή  Διμοιρία όμως αϋτη 
έπέστρεψε τήν 11ην ώραν, καθ' όσον 
τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη δέν είχε 
πλέον άνάγκην ένισχύσεως, ώς ένισχυ- 
θέν ύπό τών "Αγγλων. Τήν 8, π.μ. 
έτραυματίσθη έλαφρώς είς τήν ιδίαν 
περιφέρειαν τού Β ' Τμήματος ό Δόκι
μος Ύπαστυνόμος Μενδρινός X.».

Τού κ. Γ. Πολίτη-------

τού άνθρώπου. Καί ή τελευταία πλάνη 
είναι χειρότερη τής... πρώτης. Μιά μέ
ρα ό έρωτευμένος ύπάλληλος καθώς 
πλάνιζε μιά σανίδα γιά ένα τραπέζι, είδε 
πώς ύπάρχει καί μιά... σανίδα σωτηρίας 
γιά τόν έρωτά του! Ή τανή άπαγωγή. Τό 
πρότεινε λοιπόν αύτό στήν Ελευθερία. 
Καί ή ’ Ελευθερία γιά χάρη τής Εύτυχίας 
της άλλά καί γιά νά μή διαψεύσει τό 
όνομά της, γκρέμισε τό σανίδωμα, πού 
τήν είχε περιζώσει ό πατέρας της, καί 
άκολούθησε τόν έκλεκτό τής καρδιάς 
της! Ά ν  πήρε μαζί της τίς λίρες καί τά 
χρυσαφικά δέ χάλασε ό κόσμος! Μιά 
άπαγωγή είναι έπιχείρηση πού χρειάζε
ται πολλά έξοδα. Καί μάλιστα όταν γίνε
ται μέσα στό χειμώνα! Τώρα θά πει 
κανείς καλά οί λίρες καί τά χρυσαφικά, 
ποιος τά λογαριάζει; Ό  έπιπλοποιός 
ήταν πλούσιος καί είχε πολλά. "Ομως, 
έχασε καί τή μονάκριβη ’Ελευθερία 
του. Μήπως κι ό νεαρός ύπάλληλος, 
όταν χορέψει τό χορό τού ’ ΗσαΊα, δέ 
θά χάσει κι αύτός τήν... έλευθερία του.

Γιάννης Πολίτης.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42

ΤΟΥ Κ.Ο.Κ
« Οδήγηση ύπό την έπίδρασιν οινοπνεύματος ή τοξικών ούσιών»

Α.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Έκτ. Καθηγητή ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας

Τ. ΠΟΛΙΤΟΥ )
Έπιμελητρίας Έργαστηρ. Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας 

Μ. ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
’Επιμελητή Έργαστηρ. ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας

Ε ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι τά τροχαία άτυχήματα, όχι πάν
τα θανατηφόρα, έχουν καί στή χώρα μας αυξηθεί, άν 

καί φαίνεται πολύ πιθανό ή αύξηση αυτή νά μή είναι 
πραγματική. Μέχρι πρότινος ακόμη ό δείκτης θνητότητας 
άπό αύτά δέν ύπερέ βαίνε τούς αντίστοιχους άλλων Κρατών 
τής Εύρώπης, καί τό σημαντικότερο, ύπολείπετο τού άνα- 
μενομένου όταν βέβαια άξιολογεΐτο σέ σχέση μέ μιά σειρά 
άλλων παραμέτρων (25).

' Αναμφισβήτητο όμως παραμένει τό γεγονός ότι άπό 
τούς βασικούς παράγοντες στήν πρόκληση ενός τροχαίου 
άτυχήματος είναι ή οδήγηση ύπό τήν επήρεια διαφόρων 
φαρμακευτικών ούσιών πού στό άρθρο 42 τού νέου Κ.Ο.Κ. 
καθορίζονται ώς «όδήγησις ύπό τήν έπίδρασιν οινοπνεύμα
τος ή τοξικών ούσιών». Τό οινόπνευμα κατέχει χωρίς 
άμφιβολία μεταξύ τών φαρμακευτικών ούσιών τήν πρώτη 
θέση.

' Υπό τήν «έπίδρασιν οινοπνεύματος» βρίσκεται τό άτομο 
έκεΐνο τό όποιο άπό κατανάλωση ένός οινοπνευματώδους 
ποτού έμφανίζει μείωση τών πνευματικών καί σωματικών 
ικανοτήτων του σέ τρόπο ώστε κάτι τό όποιο έπιχειρεί νά μή 
μπορεί νά τό έκτελέσει μέ τήν άπαιτούμενη έκ τών 
περιστάσεων έπιμέλεια καί άκρίβεια (').

Αντίθετα, μέ τόν όρο «μέθη» νοείται ή κατάσταση 
έκείνη στήν όποια περιέρχεται ένα άτομο μετά άπό κατανά
λωση οινοπνευματώδους ποτού σέ ποσότητα ικανή νά 
άποστερήσει αύτό προσωρινά άπό τόν έλεγχο τών σωματι
κών ή τών πνευματικών λειτουργιών του ή νά έπηρεάσει 
αύτές σέ τέτοιο σημείο ώστε νά μπορεί νά προξενήσει 
κίνδυνο σέ άλλο άτομο ή ούσιώδη διατάραξη τής δημοσίας 
τάξεως (').

Είναι προφανές ότι ή «μέθη» είναι κατάσταση περισσότε
ρο βαρειά άπό τήν «έπίδραση», χαρακτηριστικό δέ είναι ότι
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τό άρθρο 42 τού νέου Κ.Ο.Κ. δέν κάνει καθόλου λόγο γιά 
«μέθη» διατυπούμενο έτσι κατά αύστηρότερο τρόπο. Είναι 
όμως περισσότερο σωστό, όχι τόσο γιατί ή κατάσταση τής 
μέθης κάνει τό άτομο περισσότερο ανίκανο νά οδηγήσει 
όσο, τό σημαντικώτερο, γιατί ό περισσότερο έπικίνδυνος 
οδηγός είναι αύτός πού βρίσκεται «ύπό τήν έπήρεια» (high 
risk driver) (,0). Τούτο είναι καί «φαρμακολογικά» προφανές 
άφοΰ οί «εύφοριστικές» ιδιότητες τής άλκοόλης μέ τό 
αίσθημα ύπερεκτιμήσεως τού έγώ πού βασικά εύθύνεται 
γιά τό άτύχημα, έκδηλώνεται σέ χαμηλότερες συγκεντρώ
σεις οινοπνεύματος στό αίμα. Σέ ψηλότερες καί σέ κατά
σταση «μέθης» ύπερτερεΐ συνήθως ή κατασταλτική έπε- 
νέργεια τής άλκοόλης στό κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 
μέ αποτέλεσμα τό άτομο νά είναι ανίκανο γιά οδήγηση.

Α. Τοξικολογία

' Η αιθυλική άλκοόλη (οινόπνευμα) θεωρείται σήμερα τό 
εύρύτερα άνά τόν κόσμο διαδεδομένο «εύφοριστικό» κα- 
ταναλίσκεται δέ ύπό τή μορφή διαφόρων «ποτών». ' Η 
περιεκτικότητα τών τελευταίων σέ άλκοόλη είναι διαφορε
τική στόν πίνακα δέ I δίνονται οί συγκεντρώσεις γιά τά πιό 
γνωστά στή χώρα μας ποτά (,6).

Στις έτικέττες τών φιαλών βρίσκει κανείς καί τό βαθμό 
«proof». Είναι τό διπλάσιο τής κατ' όγκο περιεκτικότητας 
σέ άλκοόλη. Ποτό δηλαδή «90 proof» σημαίνει 45% (κατ' 
όγκο) σέ άλκοόλη (3).

' Η αιθυλική άλκοόλη άπορροφάταιάπό τόγαστρεντερικό 
σωλήνα (κυρίως άπό τό έντερο) ή ταχύτητα δέ άπορροφή- 
σεως καί κατά συνέπεια ή ταχύτητα έμφανίσεως τών

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Είδος οινοπνευματώδους 
ποτού

Περιεκτικότης έπί 
% σέ αιθυλική 

άλκοόλη (κ.ο.)

Μπύρα Ελληνική 4- 6
Μπύρα Αγγλική 7- 8
Μπύρα Γερμανική 3- 5
Κρασί ρετσίνα 12-14
Κρασί άρετσίνωτο 11-16
Κρασί Ελληνικό γλυκό 11-17
Κρασί Ρήνου καί Μοζέλα 8-10
Κρασί B o rd e a u 9-10
Κρασί Πορτό 15-23
Καμπανίτης 10-12
Μαυροδάφνη 15-17
Ούζο καί τσίπουρο 35-48
Μαστίχα 35-48
Ελληνικό κονιάκ 40-48
W hiskey, brandy, rum, gin, votca 50

φαρμακολογικών της ένεργειών έξαρτάται άπό πολλούς 
παράγοντες μεταξύ τών όποιων σημασία -τελείως σχηματι
κά- έχουν (3, ” , ’β, ’8).

- Ή  πληρότητα ή κενότητα τού στομάχου (γεμάτο στο
μάχι έπιβαρύνει τήν άπορρόφηση)

-  Τό είδος τής τροφής πού έχει ληφθεί (λιπαρές τροφές 
έπιβραδύνουν τήν άπορρόφηση)

-  Τό είδος τού ποτού πού έχει καταναλωθεί (ή «συντα
γή» κατασκευής κάθε ποτού καί ή περιεκτικότητά του σέ 
άλκοόλη).

-  Διάφοροι ατομικοί παράγοντες (διάθεση, «έξάρτηση» 
άπό τό οινόπνευμα κλπ).

Είναι έξαιρετικά δύσκολο νά προσδιορίσει κανείς τή 
συγκέντρωση τής άλκοόλης στό αίμα άπό τήν ποσότητα τού 
ποτού πού καταναλώθηκε, κάτι αύτονόητο πλέον, άφοϋ 
τόσοι παράγοντες φαίνεται νά έπηρεάζουν τήν άπορρόφη
ση. ' Ακόμη δέ δυσκολότερη είναι ή ουσχέτιση μεταξύ τής 
ποσότητας τού ποτού πού καταναλώθηκε καί τής συγκεν- 
τρώσεως στό αίμα. ' Εδώ σημασία πλέον έχει καί τό χρονικό 
διάστημα μέσα στό όποιο καταναλώνεται τό ποτό. Είναι 
φανερό ότι ή σχέση είναι άντίστροφη.

Έτσι, σωστά πλέον, γιά τήν άξιολόγηση οίασδήποτε 
καταστάσεως, σάν συνέπειας λήψεως άλκοόλης, άλλά καί 
γιά τήν προσμέτρηση οίασδήποτε εύθύνης λαμβάνεται σά 
μέτρο όχι ή ποσότητα τής αλκοόλης πού κάτω άπό οποιοσ
δήποτε συνθήκες καταναλώθηκε άλλά ή συγκέντρωση τής 
άλκοόλης στό αίμα γιά τή δεδομένη στιγμή πού ένδιαφέρει.

Στόν πίνακα II φαίνονται οί συγκεντρώσεις στό αίμα σέ 
σχέση μέ τις φαρμακολογικές ένέργειες καί τά συμπτώμα-

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Συγκέντρωση άλ
κοόλης στό αίμα Συμπτωματολογία 
σέ mg/100 ml

Μέχρι 50 Ά το μ ο  συνήθως νηφάλιο, έλαφρές 
διαταραχές δύσκολα διαγνώσιμες.

50-100 Άρση τών φυσιολογικών άναστολών, 
εύφορία, φλυαρία, ύπερεμπιστοσύ- 
νη.

100-200 Μείωση ικανοτήτων, σύγχυση, ά- 
συγχρονισμός κινήσεων, διαταρα
χές στήν ομιλία.

200-300 'Επίταση τών άνωτέρω, έλάττωση 
τών άντανακλαστικών, άπώλεια τών 
αισθήσεων.

300-350 Αναισθησία, καταστολή τών άντανα
κλαστικών, άπώλεια θερμαντικού.

>350 Κώμα - θάνατος.

τα πού έκδηλώνονται, τά ίδια δέ στοιχεία δίνονται πιό 
παραστατικά, σέ σκίτσα, στόν πίνακα III. Πρέπει νάδιευκρι- 
νισθεΐ ότι οί άντιστοιχίες τών τιμών συγκεντρώοεως τής 
άλκοόλης καί τών συμπτωμάτων τών πινάκων αύτών έχουν 
σχηματικό χαρακτήρα καί έκφράζουν, γιά τις στάθμες 
οινοπνεύματος πού σημειώνονται, τά συμπτώματα πού 
συχνότερα έμφανίζονται. Είναι προφανές ότι διακυμάνσεις 
έξαρτώμενες άπό πολλούς παράγοντες είναι άπόλυτα 
πιθανές.

Στόν πίνακα IV δίνεται μιά γραμμική κατά προσέγγιση 
συσχέτιση μεταξύ τής ποσότητας άλκοόλης πού κατανα
λώθηκε, τού βάρους τού σώματος καί τής συγκεντρώοεως 
στό αίμα καί στόν πίνακα V οί ποσότητες τών κυριοτέρων 
ποτών πού θά πρέπει νά καταναλωθούν γιά νά φθάσει ή 
συγκέντρωση στό αίμα τά 80 mg%.

Η γραμμική άπεικόνιση τού πίνακα IV άναφέρεται σέ 
σχέση μέ ένα μόνο παράγοντα καθοριστικό τής άπορρόφη- 
σης, τήν πληρότητα δηλαδή ή κενότητα τού στομάχου.

' Η ύπεύθυνη συγκέντρωση οινοπνεύματος στό αίμα, 
πάνω άπό τήν όποια είναι δυνατή ή προσμέτρηση εύθύνης 
είναι διαφορετική άπό Κράτος σέ Κράτος, σέ πολλά δέ καί 
νομοθετικά κατοχυρωμένη. Στόν πίνκα VI δίνονται οί συγ
κεντρώσεις αύτές γιά τις κυριώτερες χώρες τής Εύρώπης 
καί τις ΗΠΑ. (6, 9).

' Η αιθυλική άλκοόλη μετά τήν άπορρόφησή της κατανέ- 
μεται σ' όλους τούς ιστούς, ή δέ σχέση τών μαλακών



Σ υ γ κ έν τρ ω σ η  ά λ κ ο ό λ η ς  α τό  αίμα ( m g /1 0 0  m L )  κ α ί σ υμπ τώ ματα, 
όπω ς το υ  Π ίνα κ α  II (σ κ ίτσα  άπό τό ν  K a y e  14 - τρ οπ οπ ο ιήσ εις  δ ικ έ ς  
μ α ς ).

μορίων προς τό ερειστικό σύστημα (όστά) είναι 0.70(2).
' Ο ακριβής μηχανισμός τού μεταβολισμού τής αιθυλικής 

άλκοόλης δέν είναι ακόμη εξακριβωμένος, φαίνεται όμως 
ότι πραγματοποιείται μέ τή μεσολάβηση ορισμένων ένζυ- 
ματικών συστημάτων. Υπολογίζεται ότι ή οξείδωση τής 
αιθυλικής άλκοόλης προχωρεί μέ ρυθμό 0.1 g/Kg/h. Ή  
καταστροφή τής ολικής ποσότητας τής άλκοόλης πού έχει 
καταναλωθεί συντελείται τέλεια σέ 24 ώρες, πρέπει όμως 
νά γραφεί ότι μέσα στις πρώτες 12 ώρες, τά 70% περίπου 
τής ληφθείσης δόσεως έχουν πλέον μεταβολισθεϊ. (,1).

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

Είδος ποτού Περιεκτικότης* Καταναλωθεΐσα 
σέ αιθυλική άλ- ποσότητα 

κοόλη (κ.ο.)

Ούζο 40% 100 ml
Μπύρα έλλην. 6% 650 »
Κρασί άρετσίνωτο 16% 245 »
Κρασί ρετσίνα 14% 280 »
Κονιάκ 48% 80 »
Μαυροδάφνη 17% 230 »
W h is k e y 60% 65 »

* Ή  ανάλυση έγινε μετά τή λήψη τοϋ ποτού άπό 
άτομο βάρους 70 Kg.

Α = β ά ρ ο ς  σ ώ μ α το ς  σ έ  p o u n d s  (1 p o u n d = 0 ,4 5 4  K g ).
Β --.π ο σ ό τη τα  ο ίν ο π νευ μ α τ. π οτού  (ΉΟ-ρΐΌοί), πού κ α τα να λώ θη κε, 
oeounses 1 )2 8 ,3 5  g )  μ έσ α  σ έ  1 ώρα, Γ=  μ ε γ ίσ τη  σ υ γκ έντρω σ η  
ά λ κ ο ό λ η ς  σ τό  α ίμα  (g % ).

' Η άποβολή τοϋ οινοπνεύματος πραγματοποιείται μέσω 
τών ούρων, τής άναπνοής καί σέ άμελητέα σχεδόν ποσότη
τα μέσω τού δέρματος.

Μέ βάση τά πιό πάνω στοιχεία είναι δυνατή ή άνεύρεση 
τής συγκεντρώσεως τής άλκοόλης στό αίμα. Τήν ώρα πού 
έγινε τό άτύχημα ή τό όποιοδήποτε άλλο συμβάν καί άφοϋ 
βέβαια καθορισθεΐ ή συγκέντρωση τής άλκοόλης στό αίμα 
τή στιγμή τής δειγματοληψίας καί είναι γνωστά τό βάρος

τοϋ άτόμου καί ό χρόνος πού πέρασε μεταξύ τοϋ συμβάν
τος καί τής λήψεως τοϋ αίματος. (").

Ισχύουν οί σχέσεις: 
μ = οΧβΧΟ.70 (1) καί 
π = μ + 0.1 ΧβΧΙ (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

Χώρα Ενοχη συγκέντρω
ση (σέ mg/100 ml)

Αύστρία 80
Ελβετία 80
Αγγλία 80
Γαλλία 80(80-120 κλιμακ.)
Σουηδία 50-150 (κλιμακ.)
Νορβηγία 50
Βέλγιο 80
Ολλανδία 80
Δ. Γερμανία 80
Δανία 100
ΗΠΑ Σέ 2 Πολιτείες 80

Σέ 32 Πολιτείες 100
Σέ 1 Πολιτείες 120
Σέ 9 Πολιτείες 150

Πολωνία 30
Α. Γερμανία 30
Τσεχοσλοβακία 30

Γιά τή σχέση (1), μ= ή συνολική ποσότητα οινοπνεύματος 
τή στιγμή τής δειγματοληψίας τοϋ αίματος, c= ή συγκέν
τρωση άλκοόλης στό αίμα σέ g°/oo, β= τό βάρος τοϋ 
σώματος καί 0.70 ό προαναγραφείς συντελεστής. Γιά τή 
σχέση (2) π= ή συνολική ποσότητα άλκοόλης πρό χρόνου t 
άπό τή δειγματοληψία, t= ό χρόνος αύτός πού πέρασε β= 
τό βάρος τοϋ σώματος τοϋ άτόμου καί μ= ή τιμή πού 
βρέθηκε άπό τή σχέση (1).

' Η φαρμακολογική δράση τοϋ οινοπνεύματος άσκεΐται 
πάνω στά γαγγλιακά κύτταρα τοϋ ΚΝΣ στά όποια καί 
προκαλεΐ προσωρινή άναστολή τής λειτουργίας τους. ' Η 
δράση του δηλαδή στό Κ.Ν.Σ. είναι κατασταλτική, πάνω σέ 
άνώτερα φλοιώδη κέντρα, τά όποια κανονικά καταργούν 
φυσιολογικές άναστολές καί όχι όπως πιστεύεται διεγερτι
κή ." Ετσι, άρχικά τό άτομο βρίσκεται κάτω άπό τήν έπίδραση 
κατωτέρων ϋποθαλαμικών κέντρων, πού οί έκδηλώσεις 
τους δίνουν τήν έντύπωση διεγερτικής ένέργειας πάνω στό 
ΚΝΣ., ένώ στήν συνέχεια καί όταν ληφθεΐ μεγαλύτερη 
δόση, ή καταστολή είναι πλήρης καί τό άτομο πέφτει στό 
κώμα (4).

Διακρίνονται δύο κυρίως μορφές δηλητηριάσεως μέ 
αιθυλική άλκοόλη, ή οξεία καί ή χρονιά.

' Η συμπτωματολογία τής οξείας δηλητηριάσεως άποτε- 
λεΐ κυρίως έκδήλωση τών ένεργειών τής αιθυλικής άλκοό
λης στό Κ.Ν.Σ., δευτερευόντως δέ καί έπί τών λοιπών 
συστημάτων. Σχηματικά περιγράφεται σέ τέσσερα στάδια 
(” ).

Κατά τό πρώτο στάδιο, τό άτομο συμπεριφέρεται μέ 
μεγαλύτερη άνεση καί αύτοπεποίθηση, παρ' όλο δέ ότι ή 
ικανότητά του γιά λεπτές έργασίες έχει μειωθεί, έντούτοις 
ή ταχύτητα άντιδράσεως έχει αύξηθεί. Χαρακτηριστικά 
άναφέρονται έδώ τά πειράματα τοϋ Cohen. (,6). ’ Οδηγοί 
λεωφορείων έκαλοΰντο νά δείξουν τό εύρος μεταξύ δυό 
κατακόρυφων στύλων, μέσα άπό τό όποιο θά ήταν δυνατή ή 
διέλευση τοϋ αύτοκινήτου τους. Τό σφάλμα μεγάλωνε
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ανάλογα μέ τήν αύξηση τής ουγκεντρώσεως οινοπνεύμα
τος στό αίμα. Μετά δέ καί τό πέμπτο ούίσκυ καί οί πιό 
πεπειραμένοι οδηγοί πίστευαν ότι μπορούσαν νά περάσουν 
τό αύτοκίνητό τους άπό άνοινμα στενώτεοο άπό αύτό.

' Η θρυλουμένη αύξηση τής ικανότητας γιά έργασία κατά 
τό στάδιο αύτό δέν είναι σωστή. Παρατηρεϊται βέβαια 
έλαφρά διέγερση, λογόρροια, διευκόλυνση των κινητικών 
λειτουργιών ,όπως χειρονομίες, γρηγορότερη έκτέλεση 
καθ' ύπαγόρευση πράξεων κλπ., ένώ ό χρόνος άντιδρά- 
σεως γενικά μικραίνει, άλλά οί πιθανότητες λάθους κατά 
τήν έκτέλεση τών άντιδράσεων αύτών είναι μεγαλύτερες. 
"Αλλωστε, μέ τήν πειραματική ψυχολογία, άποδείχθηκε, ότι 
κατά τό στάδιο αύτό ή μέν μνήμη έλαττώνέται, ή δέ 
άντίληψη άμβλύνεται. Τό άτομο γίνεται περισσότερο πρω
τόγονο καί αύθόρμητο χωρίς κριτική άντίληψη. ' Η άναφε- 
ρόμενη αύξηση τής σεξουαλικότητας είναι φαινομενική. 
Καμμιά άφροδισιακή ένέργεια δέν προκαλεί τό οινόπνευμα, 
ή παρατηρουμένη δέ ροπή γιά σεξουαλική ικανοποίηση 
οφείλεται στήν άρση τών φυσιολογικών άναστολών, πού πιό 
πάνω περιγράφτηκε. Τέλος, κατά τό στάδιο αύτό είναι 
δυνατόν νά προκληθεϊ άμβλυνση τού αισθήματος τού 
καμάτου.

"Αν ληφθεϊ μεγαλύτερη δόση οινοπνεύματος, οί ζωηρές 
κινήσεις γίνονται ολοένα καί πιό άσταθεϊς, ή ισορροπία σέ 
όρθια στάση άρχίζει νά γίνεται προβληματική καί τό βάδισμα 
«παραπαίον» χαρακτηριστικό. Τό άτομο μπαίνει πλέον στό 
έπόμενο στάδιο. ' Η συχνότητα καθώς καί τό βάθος τής 
άναπνοής είναι αύξημένα, όπως έπίσης έμφανίζεται μικρή 
αύξηση τής πιέσεως τού αίματος.

Κατά τό δεύτερο στάδιο ύπάρχει τελεία πλέον άπώλεια 
τού έλέγχου τών πράξεων, λόγω καταστολής τών άνωτέ- 
ρων κέντρων. Τό άτομο έμφανίζει βίαιη διέγερση καί 
πολλές φορές έπικίνδυνη, είναι δυνατό δέ κατά τή διάρκεια 
αύτής νά διαπράξει άξιόποινες πράξεις. Παρατηρούνται 
άκόμη δυσαρθρία, εμετοί, ταχυκαρδία, σιελόρροια, σιγά 
σιγά δέ έγκαθίσταται τό πιό χαρακτηριστικό σύμπτωμα τού 
σταδίου αύτοϋ, δηλαδή ή πτώση τής θερμοκρασίας τού 
σώματος. ' Η ύποθερμία αύτή οφείλεται στήν άγγειοδια- 
στολή πού έχει άρχίσει νά έμφανίζεται κατά τή διάρκεια τού 
πρώτου άκόμη σταδίου καί άφορά ιδιαίτερα τά άγγεία τού 
δέρματος.

Πρέπει νά γραφεί ότι ή άγγειοδιαστολή αύτή παρέχει στό 
άτομο ψευδές αίσθημα αύξήσεως τής θερμοκρασίας, τό 
τελευταίο δέ αύτό είναι δυνατό νά καταστεί μοιραίο, 
ιδιαίτερα σέ περιπτώσεις κατά τις όποιες έκτίθεται τό 
άτομο σέ ψύχος μετά τήν κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών, όπως συμβαίνει σέ έργάτες, γεωργούς, κλπ. πού τό 
χειμώνα καταναλίσκουν ποσότητα οινοπνεύματος πρίν ά- 
ναχωρήσουν γιά τήν έργασία τους, «γιά νά ζεσταθούν». 

Αντίθετα, άνεπιθύμητες ένέργειες έμφανίζονται όταν ή 
λήψη οινοπνεύματος γίνει κατά τή μετάβαση άτόμου άπό 
ψυχρό σέ θερμό περιβάλλον.

Σημαντικά διαταραγμένος έμφανίζεται κατά τό στάδιο 
αύτό ό ψυχισμός τού άτόμου. Υπό τήν έπήρεια τού 
οινοπνεύματος ό μεθυσμένος κλαίει, ή γελάει, βρίζει, 
προσεύχεται ή έρωτροπεί, πολλές φορές δέ οργίζεται γιά 
άσήμαντες άφορυές καί ξεσπά στό περιβάλλον του. Ανα
φορικά μέ τις έκδηλώσεις αύτές πρέπει νά γραφεί ότι οί 
ήθικές καί κοινωνικές άρχές τού άτόμου, ή μόρφωση, ή 
άγωγή, ό χαρακτήρας έχουν καθοριστική σημασία στις 
έκδηλώοεις αύτές. Ατομο μέ άρχές δέν μπορεί νά παρεκ
τραπεί σοβαρά, όποιαδήποτε ποσότητα άλκοόλης καί άν 
έχει καταναλώσει.

Κατά τό τρίτο στάδιο, ή τέλεια άπώλεια τής συνειδήσεως 
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είναι ή πιό χαρακτηριστική έκδήλωση. Αφθονοι ιδρώτες 
περιλούουν τόν πάσχοντα, οί κόρες τών οφθαλμών είναι 
διεσταλμένες, ύπάρχει διαταραχή τής άναπνοής. Παρατη- 
ρεϊται άκόμα έντονη άγγειοδιαστολή καί ύποθερμία καθώς 
καί πτώση τής πιέσεως τού αίματος, τέλος δέ κατάργηση 
τών άντανακλαστικών. Τό άτομο πέφτει σέ κώμα.

Τέλος κατά τό τέταρτο στάδιο, τά πιό πάνω συμπτώματα 
έπιδεινώνονται έπίκειται δέ ό θάνατος, λόγω παραλύσεως 
τού κέντρου τής άναπνοής.

Πρέπει νά γραφεί ότι μερικές φορές, σέ οξεία δηλητη
ρίαση καί μάλιστα μετά άπό λήψη μεγάλης ποσότητας 
οινοπνεύματος σέ μικρό χρονικό διάστημα λαμβάνει χώρα 
ραγδαία έπέλευση τών συμπτωμάτων χωρίς άκριβή διαχω
ρισμό τών σταδίων μεταξύ τους.

' Η χρόνια λήψη αιθυλικής άλκοόλης σέ μεγάλες συγκεν
τρώσεις δημιουργεί τοξικομανία, πού είναι γνωστή ώς 
«άλκοολισμός». ' Η περιγραφή της έκφεύγει τών ορίων τής 
παρούσας άνασκοπήσεως.
Β' Φάρμακα καί οδήγηση

Από τούς βασικώτερους παράγοντες στήν πρόκληση 
ένός τροχαίου άτυχήματος είναι ή οδήγηση κάτω άπό τήν 
έπίδραση διαφόρων φαρμακευτικών ούσιών, κυριότερη άπό 
τις όποιες είναι τό οινόπνευμα. ' Ενδεικτικά σημειώνονται 
τά εύρήματα μιάς έρευνας τού Garriottf8) στήν όποια 
φαίνεται ότι σέ 127 θανατηφόρα τροχαία άτυχήματα, ό 
οδηγός στό 52% τών περιπτώσεων, βρισκόταν ύπό τήν 
έπήρεια οινοπνεύματος, στό 9% ύπό τήν έπήρεια άλλων 
φαρμάκων καί σέ 9% ύπό τήν έπήρεια συνδυασμού άλκοό
λης καί φαρμάκων.

Πολυάριθμοι έλεγχοι έχουν άποδείξει ότι ό κίνδυνος 
τροχαίου αύξάνει, μέ τήν αύξηση τής ουγκεντρώσεως τής 
άλκοόλης στό αίμα τού οδηγού.' Αλλά ή συγκέντρωση αύτή 
είναι γνωστό ότι έξαρτάται άπό τήν ταχύτητα άπορροφή- 
σεως όπως καί άπό τήν ταχύτητα μεταβολισμού όχι όμως 
ίσότιμα(27). Ούσιαστικός δηλαδή καθοριστικός παράγοντας 
είναι ή ταχύτητα μεταβολισμού, καί τούτο γιατί ένώ ή 
ταχύτητα μεταβολισμού είναι κατά βάση σταθερή καί άκο- 
λουθεΐ ένιαία πρόβλεψη, ή ταχύτητα άπορροφήσεως έξαρ- 
τάται καί άπό άλλες παραμέτρους πού λεπτομερειακά 
άναφέρθηκαν πιό πάνω. Είναι φανερό ότι οί παράγοντες 
αύτοί ποικίλουν καί έξατομικεύονται άπό άτομο σέ άτομο, 
πράγμα πού άποδεικνύεται καί άπό τή μελέτη τού Flanagan 
(7) καί τών συνεργατών του, πού πειραματιζόμενοι σέ άτομα 
πού πήραν τήν ίδια ποσότητα οινοπνεύματος καί τροφής καί 
είχαν παραπλήσιο βάρος, βρήκαν ότι ή συγκέντρωση τής 
άλκοόλης στό αίμα γιά τις ίδιες χρονικά στιγμές, κυμαινόταν 
μεταξύ 40-150mg%.

' Εκτός άπό τόν Garriott,(8) παραπλήσιες μ' αύτόν παρα
τηρήσεις ύπάρξεως συνεργίας οινοπνεύματος καί φαρμά
κων, μέ άποτέλεσμα μιά σημαντική μείωση τής ικανότητας 
γιά οδήγηση, άναφέρονται τακτικά στή βιβλιογραφία '5 2126 
' Αξίζει έπίσης νά γραφεί ότι έχει έργαστηριακά διαπιστω
θεί πώς άρκετοί «φαινομενικά μεθυσμένοι» οδηγοί πού 
ένεπλάκησαν σ' ένα τροχαίο άτύχημα, βρέθηκαν μέ χαμη
λή στάθμη άλκοόλης στό αίμα, άλλά ταυτόχρονα διαπιστώ
θηκε ότι είχαν πάρει καί κάποιο άκόμη ψυχοφάρμακο 5 ή 
κάποιο άλλο άπό τά «άπαγορευμένα» (Illegal)20. ' Αρκετά 
στοιχεία άναφέρονται γιά τήν έπίδραση τών παραισθησιο- 
γόνων στήν ικανότητα όδηγήσεως ιδιαίτερα όταν λαμβά- 
νονται σέ συνδυασμό μέ οινόπνευμα 12 17 19. Γιά τή 
μαριχουάνα μόνο δέν ύπάρχουν άκόμα σαφείς πληροφο
ρίες21.

Τό πρόβλημα όμως στήν περίπτωση τών τροχαίων άτυχη- 
μάτων δέν έντοπίζεται μόνο στά φάρμακα τής κατηγορίας
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τών «ναρκωτικών» άλλά κύρια στις επιπτώσεις πού μπορεί 
νά έχουν οι φαρμακολογικές ενέργειες άλλων κοινόχρη
στων φαρμάκων, πού λαμβάνονται γιά θεραπευτικούς σκο
πούς, Σέ πρόσφατη ανασκόπηση17 εξετάσθηκε έκτενώς τό 
θέμα αύτό καί μεταξύ τών άλλων ιδιαίτερα τονίσθηκε ή 
συνέργεια μέ τήν άλκοόλη τών:

-  Υπνωτικών καί καταπραϋντικών φαρμάκων άνάμεσα 
στά οποία συγκαταλέγονται τά βαρβιτουρικά, ή ένυδρος 
χλωράλη, ή γλουτεθιμίδη, ή νιτραζεπάμη, κλπ.

-  Ναρκτωτικών - άναλγητικών, όπως ή μορφίνη, ή κωδεϊ- 
νη, ή δεξτροπροποξυφαίνη, ή πεθιδίνη.

Ελαφρών - ήρεμιστικών, όπως είναι τό χλωροδιαζεπο- 
ξείδιο, ή διαζεπάμη, ή χλωροπρομαζίνη, ή μεπροβαμάτη.

Αντιϊσταμινικών φαρμάκων, πού χρησιμοποιούνται εύ- 
ρύτατα σέ άλλεργικές παθήσεις άλλά καί σάν άντιεμετικά 
όπως ή προμεθαζίνη, ή δι φαινυδραμίνη, ή διμενυδρινάτη, 
κλπ.

Φάρμακα άκόμα πού μπορεί νά γίνουν έπικίνδυνα γιά τόν 
οδηγό είναι ή ινσουλίνη σέ μεγάλες δόσεις ή όταν δέν 
συνοδεύεται άπό κατάλληλη δίαιτα, τά άντιϋπερτασιακά, οί 
άναστολεϊς τής ΜΑΟ, τά τοπικά άναισθητικά κλπ.

Τελευταία, άλλά περισσότερο ίσως άπ' όλα σημαντικό, 
θά πρέπει ν ' άναφερθεί ή έπίδραση τού CO τής άτμόσφαι- 
ρας. Σέ πρόσφατη άνασκόπιση έχει βιβλιογραφικά έκτετα- 
μένα έρευνηθεί τό ζήτημα αύτό, φαίνεται δέ άπόλυτα 
τεκμηριωμένη ή βλαβερή του έπίδραση πάνω στόν οδηγό. 
Περισσότερο γενικά ή αύξημένη ρύπανση τού περιβάλλον
τος έπηρεάζει τόν οδηγό καί συμβάλλει άποφασιστικά στή 
μείωση τής ικανότητας όδηγήσεως καί στήν πρόληψη 
τροχαίου άτυχήματος.

Γίνεται έτσι φανερό ότι γιά τήν πληρέστερη άξιολόγηση 
τών συνθηκών ένός άτυχήματος καί τόν καταλογισμό 
εύθυνών άπαραίτητο είναι ή τοξικολογική άνάλυση στό αίμα 
τού οδηγού καί τού θύματος νά έπικτείνεται ώστε νά 
άναζητοϋνται έκτος άπό τό οινόπνευμα καί άλλες φαρμα
κευτικές ούσίες, ιδιαίτερα δέ κατασταλτικά τού ΚΝΣ, πού 
πιθανόν συνυπάρχουν, CO (άνθρακυλαιμοσφαιρίνη) κλπ.

Ρ  Ή  έξέταση τού ύποπτου άτόμου

Αύτή περιλαμβάνει τούτο μέν τήν κλινική έξέταση γιά τή 
διαπίστωση συμπτωμάτων δηλωτικών μέθης, τούτο δέ τή 
χημική έξέταση βιολογικών ύλικών γιά τήν ποιοτική άνίχνευ-

ση καί τόν ποσοτικό προσδιορισμό τού οινοπνεύματος σ' 
αύτή.

Μέ τήν ύπ' άριθ. 13388/Φ.705.11/4δ άπό 25-11-77 
Υπουργική άπόφαση πού έκδόθηκε σέ έφαρμογή τών 

έξουσιοδοτικών διατάξεων τού άρθρ. 42 τού νέου Κ.Ο.Κ. 
καθορίζονται οί λεπτομέρειες τής πιό πάνω έξετάσεως καί 
καθορίζονται οί συγκεντρώσεις άλκοόλης στό αίμα στά 
πλαίσια ή άνω τών όποιων είναι δυνατόν, μέ βάση αύτές, νά 
στοιχειοθετηθεί εύθύνη.

Ή  ύπουργική αύτή άπόφαση παρ' όλο ότι έχει λίγα 
θετικά στοιχεία, δέν είναι πλήρης, σέ πολλά δέ σημεία είναι 
άντιφατική καί άντιεπιστημονική. Τοποθετεί π.χ. τήν άεριο- 
ϋγροχρωματογραφική μέθοδο προσδιορισμού τού οινο
πνεύματος στό δεύτερο στάδιο έλέγχου (!) περιγράφει 
τεχνικές συνθήκες χρωματογραφίας στεγανά καί λανθα
σμένα δίνει τή δυνατότητα διενεργείας ιατρικών έξετά- 
σεων σέ άνακριτικούς ϋπαλλήλους, κλπ., κλπ. Ετσι δέν 
είναι δυνατόν νά άποτελέσει τή βάση μιας σοβαρής έπιστη- 
μονικής συζητήσεως, γι' αύτό καί ή περιγραφή τού τρόπου 
έπισημάνσεως τού ύπόπτου δέν μπορεί νά παρακολουθή
σει τά άναγραφόμενα στό κείμενο αύτό. Μόνο τό σχήμα 
μπορεί νά υιοθετηθεί.

Α. Στάδιο.

Αύτό συνίσταται στήν «άνίχνευση» τών ύποπτων καί 
μπορεί πράγματι νά γίνει άπό τά άστυνομικά όργανα. Ο 
άστυνομικός παρακολουθεί καί καταγράφει κάθε ύποπτο 
μέθης στοιχείο. ’ Αδικαιολόγητες αύξομειώσεις τής ταχύ
τητας τού αύτοκινήτου, άσταθής πορεία, έμφανεϊς τρο
χαίες παραβάσεις (πέρασμα μέ κόκκινο, κλπ) μπορούν νά 
προσανατολίσουν πρός ένδεχόμενο μέθης. Όπως έπίσης 
κατά τόν έλεγχο τών στοιχείων ένός τέτοιου οδηγού, ή 
άπόπνοια οινοπνεύματος, ή άσυνάρτητη ομιλία, τό τραύλι- 
σμα, ή άστάθεια βαδίσματος, ή θυμική κατάσταση (εύφορία 
ή κατάθλιψη), ό τρόπος ένδύσεως, οί κοινωνικές του 
έκδηλώσεις, ό τρόπος άντιδράσεως κλπ., μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν σάν άπλά ένδεικτικά στοιχεία.' Ο άστυνο
μικός, παρά τό γεγονός ότι μιά τέτοια του ένέργεια δέν 
είναι νομικά προσδιορισμένη, μπορεί καί πρέπει ίσως νά 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις καί τις άπόψεις του γιά 0ά 
συνεκτιμηθοϋν κατά τή μετέπειτα διαδικασία.

Ή  συνέχεια στό επόμενο τεύχος
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ΠΙΘΑ Ν ΟΤΕΡΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ 
ΤΟ 1938 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΓΙΑ «ΔΕΞΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ»

Ν ΙΚ 0ΑΑΪ ΜΠ0ΥΧΑΡΙΝ
’Έχουν περάσει από τότε πάνω από σαράντα χρόνια. 'Ο Στάλιν είναι 
νεκρός καί ή σωρός του άναπαύεται κάτω άπό τά τείχη τοΰ Κρεμλίνου. 
Γιά τόν Μπουχάριν δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε καν πού είναι θαμμένος. 
Λίγες μορφές όμως ταράζουν άκόμα τίς συνειδήσεις των Ρώσων όσο ή 
δική του. Τόν σέβονται σάν μάρτυρα, σάν άνθρωπο πού άξιζε τελείως 
διαφορετική μεταχείριση άπό τούς ιθύνοντες τής εποχής του.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μεγάλη δημόσια δί
κη τής εποχής τής σταλινικής τρο

μοκρατίας άρχισε στή Μόσχα, στίς 2 
Μαρτίου 1938. 'Η  πόλι ήταν άκόμα 
σκεπασμένη άπό πυκνό χιόνι. Ο χει
μώνας ήταν πολύ βαρύς εκείνη τή χρο
νιά. Κυριότερος κατηγορούμενος ό Νι- 
κολάί Μπουχάριν, σαράντα εννέα έ- 
τών. ' Η ήλικία του είναι χαραγμένη στά 
χαρακτηριστικά τού προσώπου του καί 
στό μικρό γκρίζο γενάκι πού τόν κάνει 
νά μοιάζει στόν Λένιν όχι μόνο ατούς 
τρόπους, άλλά καί στή φυσιογνωμία.

'Υπήρξε ό λαμπρότερος μαθητής του, 
τό χαϊδεμένο παιδί τοΰ κόμματος, όπως 
συνήθιζαν νά τόν χαρακτηρίζουν οί 
μπολσεβίκοι ήγέτες. Ή ταν ό μεγαλο
φυής θεωρητικός. Ή λθε σέ σύγκρου
ση μέ τόν Στάλιν γιά τό θέμα τής 
άναγκαστικής κολλεκτιβοποιήσεως των 
γαιών, στήν οποία ό Μπουχάριν άντι- 
δροϋσε, όπως άντιδροΰσε καί στόν 
ρυθμό άναπτύξεως τής βαριάς βιομη
χανίας.

' Ο Στάλιν όμως δέν ήθελε νά τιμω
ρήσει μόνο τόν Μπουχάριν. Μαζί μέ 
αύτόν, ιδεολογικά, καθόταν στό έδώλιο 
τοΰ κατηγορουμένου ή παλιά φρουρά 
των μπολσεβίκων, τό μοναδικό πιά εμ
πόδιο γιά τήν επιβολή τής σταλινικής 
δικτατορίας. Ωστόσο πολλοί έλπιζαν 
άκόμα. Δέν ήθελαν νά πιστέψουν ότι ό 
Στάλιν σκόπευε νά έξοντώσει έναν άν
θρωπο μέ τέτοιο κύρος.

' Εκτός άπό τόν Μπουχάριν, στό έ
δώλιο κάθονται άκόμα ό Ρύκωφ, χρό
νια πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου τών Κο
μισάριων (Επιτρόπων) τοΰ Λαοΰ, ό 
Γιαγκόντα, πρώην ' Επίτροπος επί τών 
'Εσωτερικών 'Υποθέσεων, παντοδύ
ναμος μέχρι πριν άπό λίγο. ' Ο Γιαγκόν- 
τα είχε παραπέμψει σέ δίκη τούς Ζηνό- 
βιεφ καί Καμένεφ, πού καταδικάστηκαν 
σέ θάνατο. Δικάζονται άκόμα πολλοί 
' Επίτροποι τοΰ Λαοΰ καί άρχηγοί τών 
οργανώσεων τοΰ Κόμματος τοΰ Ούζμ- 
πεκιστάν καί τής Λευκορωσίας, δυό 
γιατροί καί ό γραμματέας τοΰ Μαξίμ 
Γκόρκυ, Κριούκωφ, πού κατηγοροΰν- 
ται γιά φόνο έκ προμελέτης τοΰ συγ
γραφέα.

Ανάμεσα στίς κατηγορίες εναντίον 
τοΰ Μπουχάριν ύπάρχει καί ή κατηγο
ρία τής κατασκοπίας, τής δολιοφθοράς, 
τής καταστρώσεως σχεδίου δολοφο
νίας τοΰ Λένιν, τοΰ Σβερντλώφ καί τοΰ 
Στάλιν. Κατηγορεϊται επίσης ότι ύπήρξε 
ένας άπό τούς ήθοποιούς αύτουργούς 
τής δολοφονίας τοΰ Κύρωφ, τοΰ νεα
ρού γραμματέα τοΰ κόμματος στό Λέ- 
νινγκραντ, πού δολοφονήθηκε στό Σμόλ- 
νυ ύπό μυστηριώδεις μάλλον συνθή
κες.

' Ο Μπουχάριν, κατά τήν κατηγορία, 
άποπειράθηκε άκόμα νά «άπαλλοτριώ- 
σει» τμήμα τοΰ κρατικού εδάφους, δη
λαδή τή Σιβηρία, πού τήν είχε ύποσχε- 
θεϊ στοάς Ιάπωνες. Οί κατηγορούμενοι 
άνήκουν όλοι στήν «δεξιά» πτέρυγα.

δηλαδή τούς μετριοπαθείς τοΰ κόμμα
τος ή στούς τροτσκιστές. "Ολοι μαζί, 
όπως διατείνεται ό εισαγγελέας Βισίν- 
σκυ, άποπειράθηκαν νά άνατρέψουν τό 
καθεστώς.

Τό δικαστήριο συνεδριάζει στήν «'Ο
κτωβριανή Αίθουσα» τοΰ κτιρίου τών 
Συνδικάτων, χωρητικότητας 500 άτό- 
μων. Στίς πρώτες πέντε σειρές κάθονται 
πράκτορες τής Νικαβεντέ, τής πολιτι
κής 'Αστυνομίας. Μεταξύ τών μελών 
τοΰ Δικαστηρίου συγκαταλέγονται ό 
πρόεδρος Οϋλριχ, οί δικαστές Ματού- 
λεβιτς, καί Γιέβλιεφ, ό γραμματέας Μπάτ- 
νερ. Μπροστά σέ κάθε κατηγορούμενο 
κάθονται οί άντίστοιχοι· «ινστρούχτο
ρες» (καθοδηγητές), δηλαδή τά όργανα 
τής Αστυνομίας πού έχουν καθοδη
γήσει τούς κατηγορούμενους γιά τό 
ρόλο πού πρέπει νά παίξουν κατά τή 
διάρκεια τής δίκης.

Σέ τιμητική θέση κάθεται ό Αμερι
κανός πρευσβευτής Νταίηβις, ειδικός 
άπεσταλμένος τοΰ Προέδρου Ροϋζ- 
βελτ. Δέν ξέρει ρωσικά. Διερμηνέας 
του είναι ένας δημοσιογράφος άπό τούς 
κυριότερους ' Αμερικανούς άνταποκρι- 
τές στή Μόσχα. ' 0  Νταίηβις κατέληξε 
στό συμπέρασμα ότι ό Στάλιν κατάφε- 
ρε νά διαλύσει μιά πέμπτη φάλαγγα. ' Ο 
Σαπάιρο ότι ολόκληρη ή δίκη ήταν 
σκηνοθετημένη.

' Η πολιτική πτώση τοΰ Μπουχάριν 
ύπήρξε αργή άλλά σταθερή, μέ ενδιά
μεσες τμηματικές «άποκαταστάσεις».

104



Μετά τή διαφωνία του μέ τόν Στάλιν γιά 
τά οικονομικά θέματα της χώρας, τόν 
υποβίβασαν διορίζοντας τον διευθυντή 
τής· «ίσβέστια». Πράγμα πού τοΰ έπέ- 
τρεπε όμως, έστω καί σέ γλώσσα συν
θηματική, άλλά κατανοητή άπό τούς 
«παράγοντες» τού κόμματος, νά συνε
χίσει νά διατυπώνει καλυμμένα τις άν- 
τιρρήσεις του. Κι έτσι ό Μπουχάριν 
ξαναγίνεται σύμβολο. "Ολοι όσοι άκό- 
μα καί μέσα στό σταλινικό ρεύμα ήταν 
άντίθετοι πρός τίς τρομοκρατικές με
θόδους καί έβλεπαν, μέ δυσαρέσκεια 
νά πλησιάζει ή επιβολή τής δικτατορίας 
ένός μόνου άνθρώπου, άνακαλύπτουν 
στά γραπτά τού Μπουχάριν προτροπές 
γιά συνέχιση τού άγώνα.

' Ο Στάλιν τόν παγιδεύει βαθμιαία σέ 
μιά άτμόσφαιρα άδυσώπητης τρομο
κρατίας, πού εφαρμόζεται σταδιακά σέ 
σοφά μοιρασμένες δόσεις. Στις 7 Νοεμ
βρίου 1936, ό Μπουχάριν παρακο
λουθούσε μέ τή νεαρή γυναίκα του τόν 
έορτασμό τής έπετείου τής ' Επανα- 
στάσεως καθισμένος στίς θέσεις πού 
προορίζονταν γιά τό κοινό καί όχι στήν 
έξέδρα τών έπισήμων στό επάνω μέρος 
τοΰ Μαυσωλείου τοΰ Λένιν. Κάποια 
στιγμή τόν πλησιάζει ένας φρουρός. ' Ο 
Μπουχάριν σκέφθηκε: «Τώρα θά μοϋ 
πεϊ νά φύγω ή θά μέ συλλάβει». Αλλά 
ό φρουρός τόν χαιρέτα καί τοΰ λέει: 
«Σύντροφε Μπουχάριν, ό σύντροφος 
Στάλιν μέ έστειλε νά σας πώ ότι δέν 
κάθεστε στή σωστή θέση καί σας πα-

ρακαλεϊ νά άνεβήτε επάνω καί νά κα- 
θήσετε δίπλα του».

Τρεϊς μήνες άργότερα, τήν ώρα πού 
συνεδρίαζε ή Κεντρική ' Επιτροπή, ό 
Στάλιν ζήτησε τή σύλληψη τοΰ Μπου
χάριν καί τοΰ Ρύκωφ μέ τήν κατηγορία 
ότι ήταν «πληρωμένοι δολοφόνοι καί 
δολιοφθορεϊς πού έμποδίζουν τό έργο 
τοΰ κόμματος, εξυπηρετώντας τά συμ
φέροντα τοΰ φασισμού». Οί δύο κατη
γορούμενοι έπαιρναν μέρος στή συνε
δρίαση ώς άναπληρωματικά μέλη τής 
Κεντρικής Επιτροπής. "Οταν τοΰ ζή
τησαν νά ομολογήσει τά έγκλήματά 
του, ό Μπουχάρινάπάντησε: «Έγώ δέν 
είμαι οϋτε Ζηνόβιεφ ούτε Καμένεφ καί 
δέν πρόκειται νά προβώ σέ ψεύτικες 
ομολογίες εις βάρος μου». ' Ο Μολό- 
τωφ ένίσταται: « Αν δέν ομολογήσετε 
σημαίνει ότι είστε πουλημένοι στοάς 
φασίστες. Στόν ξένο Τύπο άναφέρεται 
ότι οί δίκες μας άποτελοΰν προβοκάτ
σια. ' Εμείς θά σάς συλλάβουμε κι εσείς 
θά ομολογήσετε».

«Νά ή παγίδα», αναφωνεί ό Μπουχά
ριν, γυρίζοντας στό σπίτι του. ' Η Κεν
τρική ' Επιτροπή αναθέτει τήν έξέταση 
τής ύποθέσεως σέ ' Επιτροπή μέ πρόε
δρο τόν Μικογιάν. Τό συμπέρασμα τής 
έπιτροπής περικλείεται σέ μιά φράση: 
«Νά συλληφθοΰν, νά δικαστούν, νά 
τουφεκιστοΰν».

’ Ο Μπουχάριν καί ό Ρύκωφ συλλαμ- 
βάνονται καί κλείνονται στήν κεντρική 
φυλακή τής Μόσχας, τή Λουμπιάνκα.

Α ρ ισ τερ ά  έπ άνω : Ο  Ν ικολά ι Ίβ ά ν ο β ιτς
Μ π ουχά ρ ιν  σ έ  φ ω το γ ρ α φ ία  τή ς  δ ε κ α ε τ ία ς  
το ύ  1 9 3 0 . Τό 1 9 2 9  κ α τη γ ο ρ ή θ η κ ε  άπό τό ν  
Σ τά λ ιν  γιά « δ εξ ιά  άπ όκλιση». Σ τ ίς  13  Μ α ρ 
τίο υ  1 9 3 8  κ α τα δ ικ ά σ τη κ ε  σ έ  θ ά ν α το  γιά 
«συνω μοσία  έ ν α ν τ ίο ν  το ύ  κ ρ ά το υ ς » . Κ άτω : ό 
' Α ν τ ρ έ ϊ Β ισίνσκυ πού έ κ τε λ ο ύ σ ε  χ ρ έη  ε ίσ α γ-  
γ ε λ έ ω ς  σ έ  όλες τ ίς  δ ίκ ε ς  έ ν α ν τ ίο ν  τώ ν  
έχ θ ρ ώ ν  το ύ  Σ τά λ ιν , τά  τρ α γικ ά  γιά  τή  Ρωσία  
χρόνια  τ ή ς  δ ε κ α ε τ ία ς  το ύ  1930. Επάνω: Μ ιά  
ομάδα  άπό άντιπ ροσ ώ π ους το ύ  15  σ υ ν ε 
δρ ίου  το ύ  Κ ο μ μ ο υ ν ισ τικο ύ  κ ό μ μ α το ς  τή ς  
Σ ο β ιε τ ικ ή ς  Ε νώ σ εω ς τό  1 9 3 2 . Ο  Μ π ο υ χά 
ριν, ά ρ ισ τερ ά , ε ίχ ε  έκ δ η λ ώ σ ε ι τή ν  ά ν τ ίθ εσ ή  
το υ  σ τή ν  κο λλ εκτιβ ο π ο ίη σ η  τ ή ς  γεω ρ γία ς .

' Η σύζυγος τοΰ Μπουχάριν ύποχρεώ- 
νεται νά αφήσει τό διαμέρισμά της στό 
Κρεμλϊνο καί νά μετακομίσει σέ ένα 
άλλο στίς όχθες τοΰ ποταμού Κατελ- 
νιτσίσκαγια, όπου τής ζητούν γιά ενοί
κιο 500 ρούβλια τό μήνα, ποσό ύπέ- 
ρογκο γιά τήν εποχή. Δέν έχει χρήματα. 
Στέλνει τό λογαριασμό στόν Καλίνιν 
μαζί μέ ένα μικρό σημείωμα: «Η Γκε
στάπο δέν πλήρωνε καθόλου ικανο
ποιητικά τόν κατάσκοπο Μπουχάριν 
γιά τίς ύπηρεσίες του κι έτσι δέν μπο
ρούμε νά πληρώσουμε τό ένοίκιο».

"Οταν παίρνει τό σημείωμα ό Καλίνιν 
δίνει όδηγίες νά συνεχίσει ή-οικογένεια 
τοΰ Μπουχάριν νά ζεϊ στό διαμέρισμα 
χωρίς νά πληρώνει ένοίκιο. ' Η εύνοια 
αύτή όμως διαρκεϊ πολύ λίγο. Μερικές 
έβδομάδες μετά τή σύλληψη τοΰ Μπου-
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